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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د .حممد ال�سيد �سعيد
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�ستقلة ت�أ�س�ست
عام  ،1993تهدف �إىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية ،وحتليل
�ص���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان ،ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان يف
العامل العرب���ي ،وتعزيز احلوار بني الثقافات يف �إط���ار االتفاقيات واملواثيق الدولية
حلقوق الإن�س���ان .ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة
�إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�س���تورية تعزز من املعاي�ي�ر الدولية حلقوق
الإن�س���ان ،والقيام ب�أن�ش���طة بحثية ،ودعوي���ة عرب توظيف خمتل���ف الآليات الوطنية
والإقليمية والدولية ،وتعليم حقوق الإن�س���ان مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على ال�شباب،
وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�س���ان .ومنذ ت�أ�سي�س���ه يقوم املركز
ب�ش���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتن���اول ق�ضايا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف
العامل العربي.
ي�سع���ى مركز القاه���رة �إىل امل�ساهمة يف �إلقاء ال�ضوء على �أب���رز امل�شكالت والق�ضايا
احلقوقية امللحة يف الدول العربية ،والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات
غ�ي�ر احلكومية يف املنطقة  ،والعمل �سوياً من �أج���ل رفع الوعي العام بهذه الق�ضايا
وحماولة التو�صل �إىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
يتمتع املركز بو�ضع ا�ست�شاري خا�ص يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالأمم
املتح���دة ،و�صفة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب .املركز ع�ضو
يف ال�شبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان ،وال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات
ح���ول حرية الر�أي والتعبري (ايفك����س) .املركز م�سجل يف القاه���رة وباري�س وجنيف.
وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام .2007

رئي�س جمل�س الإدارة

مدير املركز

كمال جندوبي

بهي الدين ح�سن
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مقدمة

على الرغم من �أن م�صطلح املنظمات غري احلكومية مل
يدخل الثقافة العربية �إال حديثا ،ف�إن الكيانات التى ي�شري �إليها
هذا امل�صطلح� ،أى املنظمات غري احلكومية ،باتت مو�ضع اهتمام
كبري ومثار جدل وا�سع على امل�ستويني ال�سيا�سى والثقافى .فقد
�أ�صبحت هذه املنظمات ،فى عدد من الأقطار العربية كيانات
مقرة ومعرتفا بها� ،إن مل يكن �سيا�سيا ،فعلى الأقل ثمة اعرتاف
على امل�ستوى االجتماعى املحلى ،وحتى امل�ستوى الدوىل� .أما
فى �أقطار �أخرى فمازالت ال�سلطات ت�صنف املنظمات غري
احلكومية فى خانة املحظورات ،وخا�صة تلك التى ال تر�ضى عنها
ال�سلطات ،وترى فيها تهديدا لها؛ كمنظمات حقوق الإن�سان
وحقوق الن�ساء وغريها من املنظمات احلقوقية والتنموية التى
ت�سعى �إىل تغيري �أو �إ�صالح الو�ضع القائم.
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وميكن بب�ساطة القول �إننا عندما نتحدث عن املنظمات غري
احلكومية ،ف�إننا فى حقيقة الأمر نتحدث عن كيانات مازالت
مو�ضع التبا�س لأ�سباب نظرية و�سيا�سية وثقافية .فعلى امل�ستوى
النظرى ،ف�إن هذه املنظمات ،وبو�صفها ظاهرة حديثة ،ال تزال
فى حاجة �إىل مزيد من التعريف النظرى .فثمة �صعوبات نظرية،
رمبا ب�سبب حداثة ظاهرة املنظمات غري احلكومية ،وات�ساع دائرة
�أن�شطتها ،وتنوع �أ�شكالها التنظيمية واجتاهاتها الأيديولوجية.
وعلى امل�ستوى ال�سيا�سى ،فهذه املنظمات مو�ضع جدل على
امل�ستوى املحلى والعاملى ،فهناك من ينظر �إليها نظرة �إيجابية
ب�إعتبارها تعبري ًا عن �إرادة املواطنني وركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان
املجتمع الدميقراطى ،و�آلية ال ميكن جتاهلها من �أجل حتقيق
التنمية الإن�سانية.
ولكن باملقابل ،هناك من ينظر �إليها بو�صفها �أحد نواجت
«العوملة» باملعنى ال�سلبى للكلمة ،وبالتاىل فهى �أحد مفاعيل
الغرب االمربياىل ،وي�سعى �أن�صار هذه النظرة �إىل الرتكيز على
م�س�ألة التمويل الأجنبى لأن�شطة هذه املنظمات؛ بو�صفه الدليل
املادى على عمالة هذه املنظمات للآخر الغربى ،حتى لو كانت
هذه الأموال ت�أتى مبعرفة ال�سلطات ووفق اتفاقيات للتعاون
الدوىل.
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وثمة غالبية تقع هذه املنظمات بالن�سبة لها فى منطقة رمادية ال
هى بالإيجابية ،وال هى بال�سلبية� .أما على امل�ستوى الثقافى ،فثمة
عدم جتان�س كبري بني هذه املنظمات ،فمنها ما يعرب عن اجتاهات
اجتماعية راديكالية ،ومنها ما يعك�س توجهات ليربالية ،وكثري
منها يحمل ر�سائل علمانية ،ومنها ما يحمل ر�سائل �أخالقية
دينية ،فمرجعياتها الثقافية والأيديولوجية متعددة ،وهذا �أي�ضا
مثار جدل �شديد.

ومن هنا تنبع �أهمية التعريف بهذه املنظمات ب�صورة حيادية
مو�ضوعية ،مع الأخذ فى االعتبار هذه الأبعاد النظرية وال�سيا�سية
والثقافية .ومن املهم �أي�ضا تقدمي �صورة ال تبخ�س هذه املنظمات،
حقها كما ينبغى �أن تكون حيادية؛ بحيث ال ت�ضفى على املنظمات
هالة من القد�سية ،وك�أنها منزهة عن اخلط�أ ،وعقالنية على طول
اخلط .فهذه املنظمات تظل جزء ًا من الواقع الذى ت�سعى لإ�صالحه
وجتاوزه ،ولذا فهى فى كثري من الأحيان حتمل �أمرا�ض وم�شكالت
واقعها .ولكن نقد هذه املنظمات يجب �أن يرتكز على معرفة
ومعطيات مو�ضوعية ،وخا�صة �أنها عر�ضة لنقد غري مو�ضوعى
من قبل احلكومات ومنا�رصيها؛ ب�سبب �سعيها الدائم لال�ستقالل،
وك�شف عورات النظام على الأ�صعدة ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية.

وفى هذا الكتيب ن�سعى لتقدمي �صورة مب�سطة ،للقارئ غري
املتخ�ص�ص ،والذى يريد �أن يعرف معنى م�صطلح املنظمات
غري احلكومية ،وما يرتبط بهذه املنظمات من ق�ضايا ومفاهيم.
مع اال�شارة �إىل �أن الأمثلة الواردة فى هذا الكتيب تركز على
املنظمات احلقوقية .ومن �أجل حتقيق هذا الهدف ،فهناك جمموعة
من الت�سا�ؤالت ن�سعى لالجابة عنها ،وجمموعة من الق�ضايا نطمح
فى �إثارتها وهى:
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 ما هى املنظمات غري احلكومية؟ ما هى �أنواع املنظمات غري احلكومية؟ بني املجتمع املدنى واملنظمات غري احلكومية. العقبات والتحديات التى تعيق عمل املنظمات غري احلكومية. -عالقة ال�شباب امل�رصى باملنظمات غري احلكومية .
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�أوال ..

ما هى املنظمات غري احلكومية؟

ب�شكل عام ميكن القول �إن املنظمات غري احلكومية ت�شكل
ظاهرة حديثة ،وهى عبارة عن كيانات ي�ؤ�س�سها املواطنون من
�أجل امل�شاركة فى ال�ش�أن العام ،من خالل مبادرات حرة م�ستقلة،
�سواء على النطاق املحلى املحدود �أو الوطنى �أو الإقليمى �أو
العاملى .وبالتاىل فهى من حيث املبد�أ تعبري عن �إرادة املجتمع
واملواطنني.

وقد �أثبتت املنظمات غري احلكومية ،فى كثري من الأحيان� ،أنها
ت�شكل قوة اجتماعية و�ضمريية ،ذات �أثر على الرغم من �أنها ال
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متثل ،وال ت�سعى المتالك �أى نوع من ال�سلطة ال�سيا�سية .فبع�ضها
يحمل على عاتقه ر�سالة ن�رش مبادئ حقوق الإن�سان ،والدفاع
عن ال�ضحايا واملظلومني ،وبع�ضها يعمل فى جمال التنمية،
والتخفيف من حدة الفقر ،ومنها ما ينحاز للعمل اخلريى ،وبني
هذا وذاك ثمة منظمات معنية بتقدمي اخلدمات والعون الإن�سانى.

ففى كل جمال من جماالت احلياة ،تن�شط املنظمات غري
احلكومية ،وتنا�ضل من �أجل حتقيق رفاهية الإن�سان و�صون
كرامته .هذا هو م�ضمون ور�سالة املنظمات غري احلكومية ،وهذا
ما قامت به الغالبية العظمى منها ،حتى لو �أن بع�ضها ال يعرب عن
هذا امل�ضمون �أو هذه الر�سالة.
ومن ناحية �أخرى ف�إن املنظمات غري احلكومية متثل ظاهرة
كونية ،مبعنى �أنها موجودة فى كل مكان ،وال تقت�رص على مكان
دون �آخر .ومع ذلك فثمة عالقة بني درجة ا�ستبداد ال�سلطة
وانح�سار املنظمات غري احلكومية كيفيا وكميا .فالدولة امل�ستبدة
حتظر وجود املنظمات غري احلكومية� ،أو ت�سمح بتلك املوالية لها.
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�أما ال�سلطات الدميقراطية ،ف�إنها ت�ؤ�س�س �رشعيتها الدميقراطية
على عوامل متعددة ،من �أهمها وجود املنظمات غري احلكومية؛
بو�صفها تعبريا عن �إرادة املواطنني.

وفى املنطقة العربية ،وعلى الرغم من القيود والعوائق
ال�سيا�سية والقانونية ،فقد �شكلت املنظمات غري احلكومية فى
عدد من البلدان ،الرافعة التى �أمكن من خاللها �إدماج العديد من
الق�ضايا فى الثقافة والواقع املحلى ،وفى مقدمة هذه الق�ضايا:
حقوق الإن�سان واملر�أة ،وق�ضايا �أخرى فى جماالت التنمية
والعدالة االجتماعية .ومع تزايد دور املنظمات غري احلكومية فى
املجال العام� ،أ�صبحت مو�ضع جدل مل ينته بني معار�ض لوجودها
ومنا�رص لها ولر�سائلها.
وعلى مدى ما يزيد على عقدين من الزمان ا�ستطاعت هذه
املنظمات �أن تك�سب �أن�صارا لها ،وتثبت مواقعها ،وتربط بني
امل�ستوى الدوىل وامل�ستوى املحلى.

�أما �إذا عدنا �إىل م�صطلح «املنظمات غري احلكومية» ،ف�سوف
نالحظ �أن عمر هذا امل�صطلح يزيد قليال على ن�صف القرن،
وبالتاىل فهو م�صطلح حديث حلد كبري .وت�شري الكتابات ذات
ال�صلة �إىل �أن هذا امل�صطلح مل يكن متداوال قبل ت�أ�سي�س الأمم
املتحدة ،والتى ت�أ�س�ست عام  ،1945بل �إن امل�سودة الأوىل
مليثاق الأمم املتحدة مل تذكر املنظمات غري احلكومية.
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ولكن بف�ضل �ضغوط جماعات من داخل الواليات املتحدة
وخارجها ،مت �إدماج امل�صطلح فى ميثاق الأمم املتحدة فى م�ؤمتر
�سان فران�سي�سكو عام  ،1945الذى ت�أ�س�ست مبوجبه املنظمة
الدولية .ومل ي�صبح املفهوم متداوال ب�شكل �أو�سع �إال مع بداية
(.)1
ال�سبعينيات

وفى احلقيقة �أن ثمة عالقة �إيجابية بني ظهور امل�صطلح فى
واحدة من �أهم وثائق التاريخ ااحلديث� ،أى ميثاق الأمم املتحدة،
وبني الو�ضع التى اتخذته منذ البداية بع�ض املنظمات غري
احلكومية داخل هذه امل�ؤ�س�سة الدولية.
وبالتاىل فى منظومة العالقات الدولية .فقد حظيت بع�ض
املنظمات غري احلكومية منذ البداية ب�إمكانية االرتباط ب�أن�شطة
الأمم املتحدة من خالل احل�صول على ما ي�سمى بـ «ال�صفة
اال�ست�شارية فى املجل�س االقت�صادى واالجتماعى للأمم
املتحدة» ،وفقا مليثاق الأمم املتحدة.
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وت�سمح هذه الو�ضعية اال�ست�شارية للمنظمات غري احلكومية
الدولية والإقليمية بامل�شاركة فى �أن�شطة الأمم املتحدة فى العديد
من املجاالت( .)2ويو�ضح ال�شكل التاىل تزايد �أعداد املنظمات
غري احلكومية التى ح�صلت على ال�صفة اال�ست�شارية باملجل�س
االقت�صادى واالجتماعى بالأمم املتحدة( )3على مدار ن�صف قرن.

ولكن هذا ال يعنى �أن هذه املنظمات مل تكن موجودة قبل
امل�صطلح ،بل �إن بزوغ هذه املنظمات كان �سابقا على ظهور
امل�صطلح ،و�إن مل تكن تعرف با�سم املنظمات غري احلكومية.
فقد جاءت �صياغة هذا امل�صطلح من قبل الأمم املتحدة لت�ضفى
تو�صيفا على كيانات قائمة بالفعل .فو�صف هذه املنظمات ب�أنها
«غري حكومية» كان الغر�ض منه متييزها عن التيار الرئي�سى داخل
20

املنظمة الدولية� ،أى احلكومات ،فكما نعلم ف�إن الأمم املتحدة هى
فى نهاية الأمر منظمة متثل احلكومات �أو الدول ذات ال�سيادة.
وبالتاىل ف�إن الو�ضع غري احلكومى ي�شري ب�رصاحة �إىل نوعني من
االعرتاف بهذه املنظمات :االعرتاف ب�أنها كيانات موجودة فى
الواقع ويجب التعامل معها ،والإقرار ب�أنها لي�ست �ضمن التيار
الرئي�سى داخل املنظمة الدولية ،وبالتاىل ف�إن �أق�صى ما ميكن �أن
تتمتع به فى عملية �صناعة القرار داخل املنظمة الدولية هو �أن
يحظى بع�ضها بو�ضعية ا�ست�شارية.

�أما على ال�صعيد العربى ،فلم يجر تداول م�صطلح املنظمات
غري احلكومية �إال م�ؤخرا وتقريبا فى الن�صف الثانى من ثمانينيات
القرن املا�ضى .وقد تزامن ظهور امل�صطلح فى ال�ساحة العربية مع
التحوالت الكربى التى �شهدها العامل بعد انهيار الكتلة ال�رشقية.
و�أخذ هذا امل�صطلح يفر�ض ذاته حتى �صار رائجا ،وي�ستخدم
بالتوازى مع م�صطلحات �أخرى� ،أهمها «اجلمعيات الأهلية».
فكثري من هذه اجلمعيات �أعادت و�صف ذاتها كمنظمات غري
حكومية لتنخرط فى التيار العام الذى متثله هذه املنظمات حمليا
ودوليا.
وقد لعبت منظمات حقوق الإن�سان واملنظمات الن�سائية
والتنموية دورا ملحوظا فى �إ�شاعة هذا املفهوم ،حيث ا�ستخدمته
للتعريف بنف�سها ،فى وقت مل يكن من املمكن �أن تطلق هذه
املبادرات على نف�سها ا�سم «جمعيات �أهلية» ب�سبب عدم
االعرتاف احلكومى بها.
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وقد ا�ستطاعت هذه املنظمات ،رغم كل القيود املفرو�ضة
عليها� ،أن حتتل موقعا �سواء على امل�ستوى املحلى �أو الدوىل ،كما
باتت مو�ضوعا رئي�سيا لو�سائل الإعالم بل امل�ؤ�س�سات البحثية
والأكادميية.

ولكن هذا ال يعنى �أي�ضا �أن هذه الكيانات ظهرت مع ظهور
امل�صطلح ،فال �شك �أنها كانت موجودة قبل ذلك بزمن طويل،
يتفاوت من بلد عربى �إىل �آخر .فقد �شهدت م�رص ،على �سبيل
املثال ،ن�ش�أة كيانات تعرب عن �إرادة املواطنني منذ نهايات القرن
التا�سع ع�رش .وقد جاءت املبادرات الأوىل من قبل اجلاليات
الأجنبية فى م�رص ،قبل �أن تبد�أ مبادرات حملية �أخذت فى الغالب
طابعا دينيا خرييا .وفى ال�ستينيات ،ظهرت موجة �أخرى من
اجلمعيات الأهلية تعك�س طبيعة هذه املرحلة ،والتى كان للدولة
فيها دور رئي�سى ،فكانت املبادرات االجتماعية الأهلية �أقرب
لأن تكون امتدادا لتوجهات الدولة التنموية .وهكذا �شهدت هذه
املرحلة ن�ش�أة ما �صار يعرف با�سم جمعيات تنمية املجتمع املحلى،
والتى بدا الكثري منها وك�أنه امتداد للدولة �أكرث من كونه تعبريا
عن مبادرات اجتماعية حرة.

ومع ذلك ميكن القول �إن املنظمات التى ن�ش�أت ،وعرفت حديثا
با�سم «املنظمات غري احلكومية» قد يكون لها خ�صائ�ص مل تكن
موجودة فى الكيانات ال�سابقة عليها� ،سواء من حيث الق�ضايا
التى ن�ش�أت من �أجلها فى جماالت جديدة مثل حقوق الإن�سان
والتنمية� ،أو من حيث �آليات العمل ،ومنظومة العالقات التى
ن�ش�أت مبوجبها �أو ت�سعى لإقامتها .هذه اخل�صائ�ص متيز منظمة
حقوق �إن�سان حديثة ،عن منظمة خريية ن�ش�أت فى بدايات القرن
الع�رشين.
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ومن الوا�ضح من الت�سمية �أن ال�صفة الرئي�سية التى يجب �أن
تت�سم بها هذه املنظمات هى �أنها «غري حكومية» ،مبعنى �أنها لي�ست
تابعة جلهاز الدولة� ،أو حتى لل�سيطرة احلكومية ،فهى منظمات
م�ستقلة تعرب عن �إرادة جمتمعية ،وبعيدة عن ت�أثري الدولة .ولهذه
املنظمات ت�سميات �أخرى عديدة ،لي�س و�صف غري حكومية �إال
�أحدها .ونظرا لتعدد الت�سميات والتو�صيفات ،يرى الباحثون �أن ثمة
م�شكلة فيما يتعلق بتعريف هذا القطاع من الفعاليات االجتماعية.
«وتظهر امل�شكلة بداءة من امل�سميات العديدة التى تطلق على هذا
القطاع مثل :القطاع الثالث  ،The Third Sectorالقطاع
اخلريى ،Philanthropy and Charitable Sector
القطاع امل�ستقل  ،Independent Sectorالقطاع التطوعى
 ،Voluntary Sectorاملنظمات اخلا�صة التطوعية Private
 ، )Voluntary Organizations (PVOsالقطاع املعفى من
ال�رضائب  ،Tax Exempted Sectorاملنظمات غري احلكومية
،)Non-Governmental
(Organization(NGOs
القطاع االحتادى  ،Associational Sectorاالقت�صادى
االجتماعى � ،Social Economyأو القطاع الأهلى �أو املنظمات
()4
الأهلية ،كما نطلق عليه فى البلدان العربية»...

وكما يالحظ ف�إن كل ت�سمية من هذه الت�سميات حتمل دالالت
قد ميكن فهمها ب�صورة عامة �أو داخل �سياق حمدد .فكون الت�سمية
توىل �أهمية للجانب اخلريى� ،أو التطوعى� ،أو الو�ضع القانونى
لهذه املنظمات ،فلكل منها داللته و�أهميته .وهنا ،كما ت�شري
بع�ض الكتابات ميكن ر�صد �أربعة �أمناط من التعريفات :تعريف
قانونى ،و�آخر اقت�صادى-ماىل ،وثالث وظيفى ،و�أخريا تعريف
هيكلى �إجرائى ،ويعد التعريف القانونى �أكرث التعريفات مبا�رشة
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فى حتقيق �أهدافه ،..... ،ويركز التعريف االقت�صادى على م�صدر
التمويل� ،.....أما التعريف الوظيفى فهو يركز على تبادل امل�صالح
بني جمموعة من النا�س لتحقيق نفع عام ،.....و�أخريا ف�إن التعريف
الوظيفى الإجرائى ي�ضم جمموعة �سمات ت�ؤكد على هيكل
وعمليات املنظمة ،وتتلخ�ص املالمح الأ�سا�سية لهذا التعريف فيما
يلى:
� -1أنها منظمات تطوعية �إىل حد ما.
 -2التوزع الأرباح على جمل�س الإدارة �أو الأع�ضاء.
 -3ال ت�سعى للربح.
 -4لها �إدارة ذاتية.
 -5لها هيكل ر�سمى منظم.
()5
 -6خا�صة �إىل حد كبري ،فهى م�ستقلة عن احلكومة.
وعلى �أى حال ف�إن تعبري “املنظمات غري احلكومية” بات
الأكرث رواجا على امل�ستوى العاملى ،ففى حني �أن الت�سميات
املختلفة ترتبط غالبا ب�سياق ،ف�إن تعبري املنظمات غري احلكومية
بدا وك�أنه متحرر من ال�سياقات ،والأكرث ا�ستخداما فى الأدبيات
املختلفة ،وفى اخلطاب الإعالمى كذلك.

وكما �أ�رشنا ف�إن الداللة البارزة لهذا التعبري تتمثل فى �أن هذه
املنظمات “غري حكومية” .ومبا �أنها غري حكومية ،فهى بالتبعية
غري حزبية ،مبعنى �أنها ال ت�سعى للو�صول لل�سلطة وبالتاىل التحول
�إىل ت�شكيل حكومى .ولكن كونها غري حزبية ال يعنى �أنها ال
تقارب الق�ضايا ال�سيا�سية ،فالبع�ض يرى �أن هذه املنظمات عندما
ت�سعى لتغيري قوانني� ،أو تعمل من �أجل التغيري االجتماعى؛ ف�إنها
بدرجة �أو ب�أخرى تبا�رش عمال �سيا�سيا ولكن غري حزبى.
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و�إذا كانت �سمة هذه املنظمات هو �أن تكون غري حكومية وغري
حزبية ،ف�إنها �أي�ضا ال ميكن �أن تبا�رش �أعماال ذات طبيعة �إجرامية،
فال ينطبق تعبري املنظمة غري احلكومية على �أية جماعة متار�س
�أن�شطة� ،أو تتبنى ر�ؤية تنطوى �أو حت�ض على اجلرمية .وهنا تربز
م�س�ألة مرجعية املنظمات غري احلكومية ،و�إذا ما كانت ت�ستند فى
مرجعيتها على ما يربر العنف� ،أو العن�رصية� ،أو التمييز� ...إلخ.
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ومع ذلك ف�إن هذه املعايري املحددة للمنظمات غري احلكومية،
قد ال تكون بهذا الو�ضوح على م�ستوى الواقع ،فكون املنظمات
غري حكومية يثري دائما ت�سا�ؤالت حول بع�ض املنظمات
التى تربطها �صالت مبا�رشة وغري مبا�رشة باحلكومات� ،أو
على الأقل ب�أطراف حكومية .وهنا برزت م�صطلحات تعرب
عن هذا التداخل ،فنجد م�صطلح املنظمات غري احلكومية
احلكومية Governmental Non-Governmental
 ،Organizations (GONGOsوالذى ي�شري �إىل ذلك النوع
من املنظمات التابعة ب�صورة �أو ب�أخرى للحكومات �أو لل�سلطة.
ففى كثري من املجتمعات ت�سعى ال�سلطات �إىل �إن�شاء منظمات
تابعة لها من �أجل احتالل حيز املجتمع املدنى وا�ستبعاد املنظمات
غري احلكومية امل�ستقلة� ،أو من �أجل �إعطاء انطباع وهمى ب�أن هذه
ال�سلطات ت�شجع احلق فى ت�شكيل اجلمعيات واملبادرات اخلا�صة.
وبالتاىل ف�إن التعريف القانونى قد ال يفى بالغر�ض فى غالب
الأحيان ،ك�أن نقول “اجلمعيات الأهلية” كما هو احلال فى م�رص،
فهذه “اجلمعيات” منها ما هو م�ستقل متاما عن ال�سلطة ،ومنها
ما هو تابع لل�سلطة ب�صورة مبا�رشة ،ومنها ما يتخذ مبد�أ التقية.
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كما �أن لدينا �آالف اجلمعيات ،والكثري منها لي�س له �أى دور
اجتماعى يذكر .وبالتاىل فهى لي�ست كيانا متجان�سا يخ�ضع
ملعايري واحدة ووا�ضحة.
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ثانيا..

ما هى �أنواع املنظمات غري احلكومية؟

تخ�ضع املنظمات غري احلكومية لت�صنيفات متعددة ،وترتبط
هذه الت�صنيفات مبجموعة من املحددات ،وهى :جمال العمل،
�آليات العمل ،النطاق اجلغرافى لعمل املنظمات ،ثم الو�ضع
القانونى للمنظمات .والت�صنيفيات املرتكزة على هذه املحددات
لي�ست م�س�ألة �شكلية ،بل لها �أهميتها على �صعيد بناء هوية
وا�ضحة للمنظمة ،وبالتاىل على �صعيد املمار�سة العملية .وفى
ال�سطور التالية نعطى �صورة عامة عن هذه الت�صنيفات ،وما
يرتبط بها من ق�ضايا عملية.
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يعترب الت�صنيف على �أ�سا�س جمال عمل املنظمة ،من �أهم
الت�صنيفات ذات ال�صلة ببناء هوية املنظمة ،ومن ثم بناء ر�ؤيتها
 Visionور�سالتها  Missionوبراجمها و�آلية عملها .ووفق
هذا الت�صنيف يجرى تعريف املنظمة ب�أنها منظمة حقوق �إن�سان،
�أو منظمة ن�سائية �أو تنموية �أو معنية بحقوق الطفل �أو ذوى
االحتياجات اخلا�صة �إلخ .وحتى داخل جمال العمل الواحد
ميكن �أن جند منظمات �أكرث تخ�ص�صا ،ك�أن يجرى ت�صنيف منظمة
ب�أنها معنية بحرية الر�أى والتعبري �أو ا�ستقالل الق�ضاء �أو ن�رش
ثقافة حقوق الإن�سان �إلخ ،وكل هذا يقع حتت جمال عمل رئي�سى
واحد وهو حقوق الإن�سان.
وباملثل بالن�سبة ملنظمات حقوق املر�أة ،فثمة منظمات
متخ�ص�صة فى مناه�ضة العنف �ضد املر�أة� ،أو امل�شاركة ال�سيا�سية
للمر�أة� ،أو ال�صحة الإجنابية �إلخ .ويجرى النظر �إىل التخ�ص�ص
فى جمال العمل ك�شئ ايجابى يزيد من فاعلية املنظمة .وانطالقا
من جمال العمل ،هناك تنوع هائل فى املنظمات ،وخا�صة تلك
التى تعمل على امل�ستويات املحلية ،وهو تنوع قد ي�صعب ح�رصه،
و�إن كان ميكن ت�صنيفه حتت جماالت عمل رئي�سية.
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ومع ذلك فمن ال�شائع �أن جند منظمة تعمل فى �أكرث من
جمال عمل ،ك�أن يكون لدى املنظمة برنامج للقرو�ض ال�صغرية
للفقراء ،ولديها برنامج �آخر لن�رش ثقافة حقوق الإن�سان .وال
ي�شكل هذا انتقا�صا من قيمة عمل املنظمة �إال �إذا كان هذا التعدد
ال يرتبط بر�ؤية وا�سرتاتيجية وا�ضحة �أو �أنه يتم لأ�سباب متويلية،
�أى تو�سيع جمال العمل للح�صول على فر�ص متويلية �أكرب.
ومن ناحية �أخرى ،ميكن ت�صنيف املنظمات انطالقا من �آلية
عملها ،فثمة منظمات تو�صف ب�أنها منظمات دفاعية �أو تربوية �أو
تنموية ،وثمة منظمات �أخرى تو�صف ب�أنها خدمية �أو خريية .وهنا
ميكن التمييز بني منظمات تعمل من �أجل تغيري الو�ضع القائم،
�أى حماولة االنتقال باملجتمع من حالة �إىل حالة �أخرى ،وتلك
التى تعمل ب�صورة وظيفية� ،أى م�ساعدة النا�س على التكيف مع
الأو�ضاع القائمة ،كتلك التى تبا�رش �أعماال خريية �أو خدمية.
ولدينا �أي�ضا منظمات جتمع بني الطابع التنموى والطابع اخلدمى
�ضمن براجمها و�أن�شطتها.
وقد تكون بع�ض هذه املنظمات بد�أت ب�أن�شطة خدمية ثم
حتولت �إىل �أن�شطة تنموية �أو حتى دفاعية فى بع�ض الأحيان.
والنموذج على ذلك بع�ض املنظمات التنموية الكربى فى م�رص،
والتى بد�أت كمنظمات خريية ثم حتولت �إىل منظمات خدمية ،ثم
�أدخلت بع�ض الق�ضايا احلقوقية فى �أن�شطتها لتجمع بني الأن�شطة
اخلدمية والتنموية واحلقوقية ،وت�سعى ب�شكل متزايد �إىل �إدخال
التوجه احلقوقى  Rights-based Approachفى �أن�شطتها
اخلدمية والتنموية .و�إىل جانب هذا وذاك ،ثمة منظمات تعمل فى
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جماالت الإغاثة ،وتربز �أهميتها فى مناطق احلروب والكوارث
الطبيعية.
وعلى �صعيد النطاق اجلغرافى لعمل املنظمات ،فثمة
ت�صنيف جغرافى معروف و�سائد مييز بني منظمات دولية
 ،Internationalو�إقليمية  ،Regionalووطنية ،National
�أو حملية  .Localف�إذا كانت املنظمة تغطى نطاقا جغرافيا
يتجاوز احلدود القومية والإقليمية ت�صبح بذلك منظمة ذات
طبيعة دولية حتى ولو كانت تخ�ضع قانونيا لقانون حملى .وقد
يكون للمنظمة الدولية مقر واحد فى بلد ما ،وقد يكون لها فروع
�أو ممثلون فى �أكرث من مكان.
()6

وميكن �أن نعطى مثاال على ذلك مبنظمة دولية معروفة ،وهى
منظمة العفو الدولية ،والتى لها ع�ضوية فى جميع قارات العامل
ومن كل الأجنا�س .وت�أخذ املنظمة �صفة الإقليمية �إذا كانت
تبا�رش عملها فى نطاق جغرافى معروف بو�صفه �إقليميا ،ك�أن
نقول �إن املنظمة تعمل على م�ستوى �إقليم ما� ،أو على م�ستوى
مناطق فرعية داخل الإقليم  .Sub-regionalوعلى امل�ستوى
املحلى ،ميكن �أي�ضا ت�صنيف املنظمات بني تلك التى تعمل على
امل�ستوى الوطنى وتلك التى تعمل على م�ستوى املجتمعات
املحلية Grassroots or Community-based
.Organizations
ويربز �أحيانا ،وخا�صة فى املنتديات الدولية ،ت�صنيف عام مييز
بني املنظمات غري احلكومية فى اجلنوب ،وتلك التى تنطلق وتعمل
من ال�شمال .ولي�س هناك عالقة بني ات�ساع النطاق اجلغرافى لعمل
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املنظمة ،وات�ساع جمال عملها .فكثري من املنظمات الدولية هى
منظمات متخ�ص�صة ذات جمال عمل حمدد.
كما ميكن ت�صنيف املنظمات غري احلكومية انطالقا من
و�ضعها القانونى فى بلد ما .ومع ذلك ،وحتديدا بالن�سبة للبلدان
العربية ،ف�إن االرتكاز على اجلانب القانونى للتعريف باملنظمات
مل يكن له قيمة معنوية كبرية .فالكل يعلم �أن القوانني املنظمة
لعمل اجلمعيات فى املنطقة العربية هى قوانني مقيدة للحق فى
التنظيم ،وبالتاىل كثريا من املنظمات غري احلكومية تعمل بدون
اعرتاف قانونى من الدولة.
كما يت�سم ت�صنيف املنظمات على �أ�سا�س و�ضعها القانونى
مبحدوديته ،ففى م�رص ،على �سبيل املثال ،ثمة نوعان من الهوية
القانونية للمنظمات غري احلكومية ،ف�إما �أن تكون جمعية
� Associationأو م�ؤ�س�سة  .Foundationوفى احلالتني
ف�إن الطابع غري الربحى ي�شكل �رشطا �أ�سا�سيا لكل من اجلمعية
وامل�ؤ�س�سة.
وفى هذا ال�سياق ميكن الإ�شارة �إىل وجود ت�صنيفات
ال تتعلق باملنظمات على �أ�سا�س فردى ،ولكن على �أ�سا�س
الكيانات اجلماعية التى يجرى مبوجبها التن�سيق بني جمموعة
من املنظمات .فيمكن ملجموعة من املنظمات تعمل فى جمال
العمل �أو فى نطاق جغرافى معني ،ت�شكيل �إطار جماعى للعمل
امل�شرتك مثل احتادات� ،أو �شبكات� ،أو فيدراليات.
ولعل ال�شكل الأبرز فى ذلك هو ال�شبكات التى انت�رشت
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ب�شكل ملحوظ حمليا و�إقليميا وعامليا .وميكن تعريف ال�شبكة
ب�أنها� ..“ :إطار طوعى �أو اختيارى ،ت�ضم �أفرادا وجمموعات �أو
منظمات -وبطريقة �أفقية غري تراتبية -تهدف �إىل تبادل املعلومات
واخلربات واالت�صال .ومن ثم ف�إن ال�شبكة هى �آلية لالت�صال
والتوا�صل ،ومتثل م�صدرا للقوة والت�أثري ،وتطرح �إطارا ت�ضامنيا
لتفعيل الدور وتقدمي امل�ساندة للمنظمات غري احلكومية”(.)7

وقد �شهدت املنطقة والأقطار العربية ت�أ�سي�س العديد من
ال�شبكات ،والتى جنح بع�ضها فى حتقيق �أهدافه ،وف�شل البع�ض
الآخر .كما �أن بع�ض هذه ال�شبكات قد ت�أ�س�س ككيان دائم
وفق ا�سرتاتيجية طويلة فى حني �أن بع�ضها مت ت�أ�سي�سه لأهداف
حمددة وفى �إطار زمنى حمدود .وهذه الأ�شكال املوقته قد تتخذ
�صفة جمموعات العمل � ،Working Groupsأو قوة العمل
.Task Forces

و�إذا �أخذنا منظمات حقوق الإن�سان فى م�رص كمثال �سنالحظ
هذا التنوع فى النطاق اجلغرافى لعمل املنظمات ،وجماالت
العمل ،و�آليات العمل ،وحتى الو�ضع القانونى للمنظمات .فعلى
م�ستوى االخت�صا�ص اجلغرافى ،ثمة منظمات حملية؛ �أى تعمل
على امل�ستوى الوطنى كاملنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،وغريها
من املنظمات التى قد يكون لها فروع داخل املحافظات.

وهناك منظمات تو�صف ب�أنها �إقليمية كاملنظمة العربية حلقوق
الإن�سان ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،املركز العربى
ال�ستقالل الق�ضاء واملحاماة ،والربنامج العربى لن�شطاء حقوق
الإن�سان .ومن منظور جماالت العمل ،فثمة منظمات تعمل فى
جمال الدفاع عن احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،و�أخرى تعمل من
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�أجل الدفاع عن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ،وثالثة تتبنى
ق�ضايا الرتبية ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان.
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وداخل جماالت العمل هذه جند جماالت عمل �أكرث
تخ�ص�صا ،مثل تبنى حقوق فئة اجتماعية حمددة كالأطفال،
الفالحني �أو العمال .وتعد حقوق الن�ساء من الق�ضايا النوعية
التى تن�شط فيها العديد من املنظمات الن�سائية ،والتى ي�شكل
اجلانب احلقوقى مكونا رئي�سيا فى �أن�شطتها.
و�إىل جانب ذلك ،جند منظمات تعمل فى جماالت نوعية
كاحلق فى ال�سكن ،حقوق ال�سجناء ،احلقوق ال�شخ�صية ،احلقوق
البيئية ،ت�أهيل �ضحايا العنف ،معلومات حقوق الإن�سان ،ق�ضايا
الدميقراطية والتحول الدميقراطى� ..إلخ.
وفى �إطار جماالت العمل هذه تتنوع �آليات العمل؛ فمنها من
يركز على �أن�شطة دفاعية ،ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان ،امل�ساعدة
القانونية ،بناء القدرات ،مراقبة االنتخابات .وعلى م�ستوى
الو�ضع القانونى ،هناك منظمات م�سجلة كجمعيات �أهلية،
و�أخرى كم�ؤ�س�سات ،وثالثة ك�رشكات مدنية غري هادفة للربح(.)8
و�أخريا جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه ال�صنيفات ال تعنى ب�أى
حال و�ضع املنظمات فى قوالب حمددة جغرافيا �أو على م�ستوى
جماالت و�آليات العمل .فقد جند �أن منظمة دولية هى فى الوقت
ذاته تبا�رش عملها على امل�ستويات املحلية ،من خالل ت�صمم
برامج يجرى تنفيذها على م�ستويات حملية فى �أقطار ما .وثمة
منظمة تكون معنية بن�رش ثقافة حقوق الإن�سان ،ولكن لأ�سباب
معينة قد تبا�رش �أعماال دفاعية ،والعك�س �صحيح .وب�شكل عام
ف�أيا كان نوع الت�صنيف الذى ميكن من خالله النظر �إىل املنظمة،
ف�إن الت�صنيف ال يعطى ملنظمة �أولوية على �أخرى ،فمنظمة حملية
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فعالة �أف�ضل بكثري من منظمة دولية غري فعالة .فامل�س�ألة تتعلق
فى نهاية الأمر بفاعلية املنظمات ،والتى تتمثل فى قدرتها على
بناء ر�ؤية ا�سرتاتيجية ،و�آلية عمل فعالة لتحقيق ر�سالتها.
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ثالثا..

املجتمع املدنى واملنظمات غري احلكومية

يعترب م�صطلح املجتمع املدنى �أكرث �شموال من م�صطلح
“املنظمات غري احلكومية” ،ب�سبب انه يغطى حيزا �أو�سع من
امل�ؤ�س�سات واملبادرات والتنظيمات االجتماعية ،والتى تعترب
املنظمات غري احلكومية �أحد �أ�شكالها ،وبالتاىل �أحد مكونات
املجتمع املدنى ،والذى يت�ضمن مكونات �أخرى مثل النقابات
املهنية ،وعدد كبري من احلركات االجتماعية ،والهيئات البحثية
امل�ستقلة ،ومنظمات ال�شباب ،واملنظمات الثقافية والإعالم
امل�ستقل.
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كما �أن البع�ض ي�ضع الأحزاب ال�سيا�سية حتت مظلة املجتمع
املدنى ،و�إن كان �آخرون يرف�ضون ذلك؛ ب�سبب �أن الأحزاب هى
دائما حكومات حمتملة فى حالة و�صولها لل�سلطة من خالل
عمليات دميقراطية �سلمية �أو من خالل انقالبات� ،أو �أى �شكل من
�أ�شكل التغيري ال�سيا�سى العنيف ،وهو ما ينطبق كذلك على الكثري
من احلركات ال�سيا�سية التى ت�ستهدف الو�صول لل�سلطة .ولكن
نظرا لثقل املنظمات غري احلكومية احلاىل ،فقد ينظر �إليها بو�صفها
الركيزة الأ�سا�سية للمجتمع املدنى.
ويعترب م�صطلح املجتمع املدنى من امل�صطلحات القدمية ،والتى
حملت دالالت متعددة ،فهو �أكرث قدما من م�صطلح املنظمات
غري احلكومية ،وهو كذلك �أحد منتجات الفكر الغربى .وقد جاء
م�صطلح املجتمع املدنى لي�شري �إىل حيز اجتماعى داخل املجتمع
احلديث ،اعتربه املفكر االقت�صادى �آدم �سميث حقل العالقات
االقت�صادية احلديثة ،فى �إ�شارة �إىل عالقات ال�سوق االقت�صادية،
والتى تتم ب�إرادة الأفراد ولي�س الدولة ،و�أ�ضفى على هذا احليز
االجتماعى �أو عالقات ال�سوق قدرا كبريا من العقالنية؛ �أى قدرة
املجتمع املدنى بطبيعته االقت�صادية على تنظيم العالقة بني الأفراد
من خالل التناف�س االقت�صادى احلر ،وبالتاىل ف�إن �أى تدخل من
الدولة فى جمال العالقات االقت�صادية �سوف يف�سد هذه العقالنية
االقت�صادية.

وباملقابل اعترب الفيل�سوف هيجل �أن املجتمع املدنى ي�شكل
حقال و�سيطا بني العائلة والدولة ،ولكن على عك�س �سميث ،اعترب
هيجل �أن املجتمع املدنى ي�شكل حيزا للأنانية وامل�صالح الفردية
اخلا�صة ،ولذا ف�إن العقالنية تكمن فى الدولة ولي�س املجتمع
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املدنى .ومن هنا تنبثق �أهمية تدخل الدولة من �أجل تنظيم وكبح
العالقات بني الأفراد� ،أى تلك العالقات القائمة على امل�صالح
الأنانية ،ومن ثم منع اندالع ما ي�سمى بحرب اجلميع �ضد اجلميع.

ثم جاء املفكر املارك�سى االيطاىل �أنطونيو جرام�شى ليعطى
مل�صطلح املجتمع املدنى بعدا م�ؤ�س�ساتيا فى �إطار عالقات ال�سلطة.
فقد ميز جرام�شى بني نوعني من ال�سلطة التى متار�س من خالل
الدولة :عرب عن الأوىل مبفهوم “ال�سيطرة” ،وعرب عن الثانية
مبفهوم “الهيمنة” .فال�سيطرة هى عملية لفر�ض ال�سلطة القمعية
والعنيفة من خالل �أجهزة �أطلق عليها ا�سم �أجهزة الدولة القمعية
كالبولي�س ،وال�سجون ،واملحاكم� ..إلخ.

�أما الهيمنة فهى عملية يجرى من خاللها بناء ال�سلطة،
ولكن ب�صورة �سلمية غري عنيفة ،من خالل �أجهزة �أطلق عليها
ا�سم �أجهزة الدولة الأيديولوجية كاملدار�س وامل�ؤ�س�سات الدينية
والثقافية� ..إلخ .و�أطلق على هذه امل�ؤ�س�سات الأخرية م�صطلح
“املجتمع املدنى”.
وهكذا ف�إن املجتمع املدنى وفقا جلرام�شى هو �أي�ضا حقل لبناء
عالقات ال�سلطة ومن ثم فهو حقل لل�رصاع وامل�صالح املت�ضاربة.
ولكن ال�رصاع على �ساحة املجتمع املدنى غالبا ما يتم ب�صورة
ثقافية �سلمية من �أجل الهيمنة.

وقد ظل م�صطلح املجتمع املدنى م�صطلحا هام�شيا ،فى الفكر
ال�سيا�سى واالجتماعى العربى ،ومل يربز على ال�سطح املعرفى
�إال فى الثمانينيات مع التحوالت الكربى التى �شهدتها بلدان
�أوربا ال�رشقية ،و�صعود جنم املجتمع املدنى بو�صفه �شكل التنظيم
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االجتماعى وال�سيا�سى عو�ضا عن الدولة اال�شرتاكية التى باتت
رمزا لال�ستبداد .ومنذ هذه اللحظة وقد بد�أ م�صطلح املجتمع
املدنى فى الربوز فى الأدبيات ال�سيا�سية واالقت�صادية العاملية،
ولكن بدالالت جديدة .ولعبت املنظمات الدولية والإعالم العاملى
الدور الرئي�سى فى �إبراز هذا امل�صطلح و�إعادة ت�شكيله .وا�ستجابة
لهذا الو�ضع الدوىل بد�أت ال�ساحة الفكرية العربية منذ الن�صف
الثانى من الثمانينيات ،التفاعل مع امل�صطلح من خالل تنظيم
العديد والعديد من الندوات وامل�ؤمترات والكتابات التى تناولت
فكرة املجتمع املدنى ،وبدا وك�أن الثقافة العربية تكت�شف امل�صطلح
لأول مرة.

وفى هذه الأثناء بد�أ م�صطلح املجتمع املدنى يتحرك ويتفاعل
داخل ال�ساحة العربية على م�ستويني :امل�ستوى الفكرى ،والذى
�شهد مبارزات فكرية وايديولوجية بني �أن�صار ومناه�ضى
امل�صطلح؛ بل �إن البع�ض حاول تقدمي تو�صيفات �أيديولوجية
حملية للم�صطلح ،فطالب البع�ض با�ستخدام م�صطلح “املجتمع
الأهلى” بدال من املجتمع املدنى ،كما بد�أت حماوالت �أيديولوجية
للحديث عن “املجتمع املدنى الإ�سالمى” �إلخ .ولكن كل هذا مل
ي�سفر عن تقدمي م�صطلحات بديلة ذات داللة.

وعلى امل�ستوى العملى ،بد�أت التنظميات املدنية واملمار�سون
فى حقل العمل العام خارج نطاق �أجهزة الدولة فى التعبري عن
�أنف�سهم؛ م�ستخدمني و�صف املجتمع املدنى ب�شكل متزايد .بل �إن
الدولة ذاتها �أدخلت امل�صطلح فى اخلطاب احلكومى .وهكذا اتخذ
امل�صطلح م�رشوعية حملية ،لي�س فقط ب�سبب عامليته وا�ستخدامه
من قبل امل�ؤ�س�سات الدولية ،بل ب�سبب ا�ستقراره داخليا ،ف�أخذت
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اجلمعيات الأهلية والنقابات والنوادى الخ ت�صف نف�سها ،وتو�صف
من قبل الآخرين على �أنها جزء من حيز �أو�سع هو املجتمع املدنى.
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وبالطبع فقد تزامن بروز ،وا�ستخدام م�صطلح املجتمع املدنى
مع بروز وا�ستخدام م�صطلح املنظمات غري احلكومية ،والذى بدا
وك�أنه الركيزة الرئي�سية للمجتمع املدنى .ولعل ال�سبب الرئي�سى
لتلك الأهمية الن�سبية التى حظيت بها املنظمات غري احلكومية
يعود رمبا �إىل الرتاجع امللحوظ فى �أدوار منظمات املجتمع املدنى
التقليدية وعلى ر�أ�سها النقابات ،كما يعود �إىل �أن جزءا مهما
من املنظمات غري احلكومية قد ظهر وك�أنه ر�أ�س حربة فى حتدى
الأنظمة ال�سائدة ،من خالل ر�سائل دفاعية ب�ش�أن حقوق الإن�سان
واملر�أة والطفل ،وق�ضايا �أخرى تنموية ومناه�ضة للعالقات
الكونية ال�سائدة والتى يجرى التعبري عنها بظاهرة العوملة.
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هنا جتدر الإ�شارة �إىل �أحد امل�صطلحات التى يجرى تداولها،
وهو م�صطلح “املجتمع املدنى العاملى” .فقد لعبت املنظمات
غري احلكومية دورا كبريا فى ر�سم مالمح هذا امل�صطلح .فنتيجة
للطبيعة العابرة للقومية ،والتى تت�سم بها �أن�شطة منظمات
املجتمع املدنى ،وكذلك ب�سبب وجود منظمات دولية ،و�شبكات
�إقليمية ودولية ت�ضم العديد من املنظمات املحلية ،فقد بدا وك�أن
هناك �أر�ضية مواتية للحديث عن جمتمع مدنى ،يتجاوز احلدود
القومية ،وميكن �أن يتخذ �صفة العاملية ،ومن هنا برز امل�صطلح.
ويذكر كذلك �أن هذا املجتمع املدنى العاملى الذى يعد �أحد ظواهر
العوملة ،هو الذى يقود احلملة �ضد العوملة القائمة ،ويطالب بعوملة
بديلة �أكرث عدال.
ولعل املنتدى االجتماعى العاملى(World Social )9
 Forumالذى يعقد كل عام ،باملوازاة مع املنتدى االقت�صادى
العاملى ذى الطابع احلكومى ،وي�ضم العديد من املنظمات غري
احلكومية واحلركات االجتماعية يعد تعبريا عمليا عما ي�سمى
باملجتمع املدنى العاملى.
وفى هذا ال�سياق ال ميكن جتاهل دور الأمم املتحدة وهيئاتها
املختلفة فى دعم ن�ش�أة ووجود املنظمات غرب احلكومية ،فكما
�سبق �أن ذكرنا ف�إن �أول ذكر مل�صطلح املنظمات غري احلكومية
قد ورد فى ميثاق الأمم املتحدة ،ثم توالت م�ؤمترات الأمم املتحدة
العاملية والتى فتحت الباب �أمام م�شاركة املنظمات غري احلكومية،
و�أ�ضفت عليها قدرا من امل�رشوعية.
وقد �شاركت املنظمات غري احلكومية العربية فى العديد
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من هذه امل�ؤمترات بداية من امل�ؤمتر العاملى حلقوق الإن�سان بفيينا
 ،1993وم�ؤمتر ال�سكان والتنمية بالقاهرة  ،1994وم�ؤمتر
املر�أة ببكني  ،1995والقمة االجتماعية بكوبنهاجن ،1996
وامل�ؤمتر العاملى ملناه�ضة العن�رصية بجنوب �أفريقيا .2001
ومل تكن هذه امل�ؤمترات جمرد حمطات دولية ال�ستقبال املنظمات
غري احلكومية ،بل �شكلت نقطة انطالق للعديد من املنظمات
وال�شبكات(.)10
وباخت�صار ميكن القول �إن املنظمات غري احلكومية هى �أحد
مكونات املجتمع املدنى ،وتعد ،وفق الكثريين� ،أهم مكوناته نظرا
لتنوعها ودورها القيادى فى العديد من املجاالت ،وموقعها داخل
منظومة العالقات الدولية .وانطالقا من دورها العابر للقوميات
فقد �أعطت هذه املنظمات للمجتمع املدنى �صفة العاملية مبا تقوم
به من �أن�شطة ،وما تقيمه من حتالفات على امل�ستوى الدوىل.
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رابعا..

العقبات التى تعيق عمل املنظمات غري احلكومية

تواجه املنظمات غري احلكومية جمموعة كبرية من العقبات
(والتحديات)  ،قد يكون �أبرزها املعوقات القانونية وال�سيا�سية،
�أى تلك التى م�صدرها الأنظمة احلاكمة.
ولكن هناك عقبات وحتديات �أخرى ال تقل �أهمية؛ منها ما هو
اجتماعى وثقافى ،ومنها ما هو م�ؤ�س�ساتى؛ �أى ما يتعلق بالواقع
امل�ؤ�س�سى لهذه املنظمات ،ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها
االجتماعية.
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ويعد نق�ص املوارد الب�رشية واملالية �إحدى امل�شكالت
امل�ؤ�س�ساتية الكربى التى يواجهها الكثري من املنظمات .هناك
كذلك العالقة بالأطراف الأخرى ،وفى مقدمتها الإعالم وخا�صة
بالن�سبة للمنظمات احلقوقية والدفاعية .وفى هذا اجلزء ن�سعى
ال�ستعرا�ض هذه املعوقات ،والتى تعد من الأمور اال�سا�سية التى
ال ميكن بدونها التعرف على واقع وم�ستقبل منظمات املجتمع
املدنى.

لي�س غريبا �أن ن�ضع املعوقات ال�سيا�سية والقانونية فى
مقدمة املعوقات عندما نتحدث عن املنظمات غري احلكومية فى
املنطقة العربية .فغياب الدميقراطية ودولة القانون له بالغ الأثر
على هذه املنظمات .وتعترب الأنظمة القانونية فى البلدان العربية
النموذج الأمثل ملعاداة احلق فى ت�شكيل اجلمعيات واملنظمات
غري احلكومية ،بداية من غياب �أنظمة قانونية وترك م�صري هذه
املنظمات لإرادة احلاكم ب�شكل عام ،وحتى وجود �أنظمة تفر�ض
�سطوة قانونية و�إدارية تعيق عمل املنظمات.

وت�شكل احلالة امل�رصية �أحد �أمناط الأنظمة القانونية غري
املواتية ،بل املقيدة لعمل املنظمات غري احلكومية ،من خالل
تدخل ال�سلطة الإدارية فى �شئون املنظمات والتحكم (ال�سيا�سى/
الإدارى) فى م�صادر متويلها .ويرتبط ذلك ب�صورة مبا�رشة
بالتدخالت الأمنية فى �شئون املنظمات وترويع العاملني بها ،بل
التدخل ال�سافر لغلق بع�ض املنظمات ،وحتري�ض و�سائل الإعالم
التابعة لل�سلطة ل�شن حمالت دورية من �أجل خلق ر�أى عام معادٍ
للمنظمات غري احلكومية ،وخا�صة تلك العاملة فى جمال حقوق
الإن�سان ،والتى باتت ب�صورة متزايدة تتبنى برامج و�أن�شطة من
�أجل دعم التحول الدميقراطى.
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وكثرية هى الكتابات والتقارير والبيانات التى ك�شفت
وتك�شف عن القمع ال�سيا�سى والقانونى ملنظمات املجتمع املدنى
فى املنطقة العربية .بل �إن تقارير التنمية الإن�سانية ال�صادرة عن
الربنامج الإمنائى للأمم املتحدة د�أبت على �إبراز هذا املو�ضوع.
وفى هذا ال�سياق يرد تقرير التنمية الإن�سانية لعام 2003
ما يلى“ :عانت منظمات املجتمع املدنى فى عدد من البلدان
العربية من مزيد من الت�ضييق القانونى والعملى .فقد �صدر ،فى
بلد عربى (هذا البلد هو م�رص) ،قانون للجمعيات الأهلية اعترب
على نطاق وا�سع ،م�ضيقا على ن�شاط املنظمات غري احلكومية
بعد �أن كانت املحكمة الد�ستورية العليا قد ق�ضت بعدم د�ستورية
القانون ال�سابق له لأ�سباب �شكلية”(.)11
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�أما تقرير عام  2004فريد فيه�“ :أما �إن�شاء اجلمعيات الأهلية
وممار�سة ن�شاطها فى البلدان العربية فيخ�ضع لقيود �شديدة
ولرقابة �صارمة ،وذلك با�ستثناء عدد قليل من الت�رشيعات العربية
التى تنحو منحى ليربايا فى تعاملها مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدنى
مثل املغرب ولبنان”(.)12

وتعد القيود القانونية نتيجة منطقية للموقف ال�سيا�سى العام
القامع للأ�صوات املغايرة ،والراف�ض للحق فى التنظيم وحرية
الر�أى والتعبري .وكما �سبق �أن �أ�رشنا فثمة تفاوت بني الأقطار
العربية من قمع مطلق فى بع�ض البلدان �إىل انفتاح ن�سبى فى
غريها.

و�إذا �أخذنا بلدا مثل م�رص ،ف�إن املوقف ال�سيا�سى القامع،
على عك�س اخلطاب الر�سمى املحتفى بدميقراطية �شكلية ،موجه
�ضد كل الفعاليات ال�سيا�سية واالجتماعية ،وال يقت�رص فقط
على املنظمات غري احلكومية ،فثمة موقف �سيا�سى من ت�شكيل
الأحزاب ال�سيا�سية وحرية النقابات وحرية ال�صحافة �إلخ.
فاملوقف ال�سيا�سى امل�رصى ال مينع بقدر ما يحد ،وال يلغى
بقدر ما ير�سم حدودا لل�رشعى وغري ال�رشعى وفق �إرادة ال�سلطة.
فلتكن هناك �أحزاب �أو نقابات �أو منظمات غري حكومية ،ولكن
من يحكم �أو ير�سم حدود �رشعيتها لي�س املجتمع �أو املواطنني
و�إمنا ممثلو ال�سلطة ال�سيا�سية.

وانطالقا من املوقف ال�سيا�سى يجرى �سن قوانني لإ�ضفاء
ال�صفة القانونية على املوقف ال�سيا�سى القامع .وبذلك يكون
القانون ،و�إىل حد كبري �أداة لإ�ضفاء �رشعية على القمع
ال�سيا�سى .ومن هنا ميكن �أن نر�صد ثالثة �أمناط من القمع القانونى
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للمنظمات غري احلكومية ،والتى تت�شابه فيها مع فعاليات �سيا�سية
واجتماعية وثقافية �أخرى .فمن ناحية �أوىل� ،أحد �أ�شكال القمع
القانونى يتمثل فى عدم االعرتاف باملنظمات ،وكانت منظمات
حقوق الإن�سان منوذجا بارزا لهذا النمط من القمع .فقد كان
ت�سجيل منظمة حلقوق الإن�سان من الأمور بالغة ال�صعوبة �إن
مل تكن امل�ستحيلة ،وذلك قبل �أن حتظى بع�ض املنظمات م�ؤخرا
بحق االعرتاف القانونى.
ونتيجة لهذا الو�ضع ،فقد جل�أ م�ؤ�س�سو منظمات حقوق
الإن�سان فى م�رص �إىل �صيغ بديلة ت�ضمن لهم ومل�ؤ�س�ساتهم حق
الوجود ،وت�ضفى قدرا من امل�رشوعية امل�ؤ�س�ساتية .و�أبرز هذه
ال�صيغ اللجوء �إىل ت�أ�سي�س املنظمات بو�صفها �رشكات مدنية
غري هادفة للربح .وكانت هذه ال�صيغة مبثابة ال�صيغة القانونية
الرئي�سية التى اعتمد عليها الن�شطاء من �أجل �إن�شاء العديد
من منظمات حقوق الإن�سان واملنظمات الن�سائية فى م�رص.
وقد ا�ستطاعت منظمات حقوق الإن�سان من خالل هذه ال�صيغة
�أن جتد خمرجا قانونيا ي�ضمن لها وجودها ،ومبا�رشة �أن�شطتها
بو�صفها م�ؤ�س�سات ،ولي�س جمرد �أفراد.

ومن ناحية ثانية ،ف�إن االعرتاف القانونى باملنظمات ،ال
يعنى ب�أى حال التحرر من القيود القانونية ،بل الدخول فى
حظرية القمع الر�سمى املنظم .ففى ظل القوانني املختلفة املنظمة
للعمل الأهلى ظلت املنظمات عر�ضة للتدخل الإدارى والأمنى.
فنظرا لغياب املعايري القانونية العادلة ،والتى ت�صون ا�ستقاللية
املنظمات ،ت�صبح عمليات الإ�رشاف الإدارى على املنظمات هى
ال�شكل القانونى للحد من قدرة املنظمات على امتالك زمام
الأمور .وقد طالب العديد من ن�شطاء املنظمات غري احلكومية
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بالإ�رشاف ومتابعة �أعمال منظماتهم ولكن من خالل م�ؤ�س�سات
حمايدة وم�ستقلة ووفق قوانني عادلة.

ومن ناحية ثالثة ،ف�إن املنظمات غري احلكومية� ،ش�أنها �ش�أن
الفعاليات ال�سيا�سية واالجتماعية الأخرى ،لي�ست �ضحية
قوانني اجلمعيات فقط ،فعندما نتحدث عن القيود القانونية التى
�أثرت �سلبا على هذه املنظمات ،ال ميكن جتاهل قوانني الطوارئ
والقوانني اال�ستثنائية ،والتى �شكلت التهديد الرئي�سى لن�شطاء
منظمات املجتمع املدنى ،وخا�صة تلك العاملة فى جمال حقوق
الإن�سان ،فمعظم احلاالت التى تعر�ضت للعقاب القانونى ،كانت
�ضحية قوانني الطوارئ والقوانني اال�ستثنائية �أكرث من كونها
�ضحية لقوانني اجلمعيات.

وال �شك كذلك فى �أن املعوقات ال�سيا�سية والقانونية ت�ؤدى
بدورها �إىل معوقات �أخرى منها عدم قدرة بع�ض املنظمات على
خلق �رشاكات مع الأطراف الأخرى ،ومنها الهيئات احلكومية.
كما �أثر هذا احل�صار القانونى على بنية الكثري من املنظمات.
فقد حد الو�ضع القانونى اله�ش للمنظمات غري احلكومية من
قدرتها على جذب الع�ضوية واالنفتاح على املجتمع ،وبالتاىل
انغالق غالبيتها على ذاته ،وعدم القدرة على بناء كتلة جمتمعية
منخرطة وم�ساندة لها.
و�إذا كانت العقبات القانونية ال�شكل الأبرز للموقف
ال�سيا�سى املقيد ،ف�إن املنظمات غري احلكومية واجهت وتواجه
كذلك عقبات جمتمعية و�أيديولوجية وم�ؤ�س�ساتية ،والتى �شكلت
–ومازالت -حتديات بالغة الأثر على قدرة املنظمات فى حتقيق
�أهدافها .فعلى امل�ستوى االجتماعى يجب الإقرار ب�أن ثمة
حتديات مو�ضوعية تواجهها املنظمات غري احلكومية ومنظمات
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املجتمع املدنى ب�شكل عام .فاملجتمع العربى ،كما ت�شري كتابات
عديدة ،مل يتمثل قيم احلداثة واملواطنة ب�سبب اال�ستبداد
والتهمي�ش وهيمنة الثقافات التقليدية املحافظة .وفى هذا املناخ
ف�إن االنتماءات الطائفية والقبلية والعائلية ما زالت �سائدة فى
املنطقة العربية.

ومن هنا ت�أتى �صعوبة االنتماء لأفكار املجتمع املدنى والتى
تعد املنظمات غري احلكومية تيارها الرئي�سى الآن .ويبدو
هذا وا�ضحا على وجه التحديد فيما يتعلق بر�سائل بعينها ال
تتوافق واملناخ الثقافى ال�سائد مثل حقوق الن�ساء ،حرية الفكر
واالعتقاد ،احلريات الدينية وال�شخ�صية .وقد تكون املنظمات
اخلدمية وحلد ما التنموية �أف�ضل حظا من املنظمات احلقوقية،
فيما يتعلق بالتوا�صل على امل�ستوى املجتمعى ،ب�سبب طابعها
اخلدمى ،وغري املثري للجدل فى كثري من الأحيان� .أما منظمات
حقوق الإن�سان وحقوق املراة فتواجه حتديات جمتمعية كربى
من �أجل التوا�صل فى الق�ضايا �سالفة الذكر.
ومع ذلك ،ال يجب جتاهل د�أب ال�سلطات ال�سيا�سية على
التالعب ال�سيا�سى بهذا الو�ضع من �أجل ت�ضييق اخلناق على
املنظمات غري احلكومية ،ونزع �أية م�رشوعية اجتماعية عنها.
فت�سعى ال�سلطات �إىل اال�ستفادة من هذا الو�ضع املجتمعى
وتغذيته ،ويت�ضح هذا ،كمثال بارز ،من خالل دعم ال�سلطات
ملزاعم اخل�صو�صية الثقافية فى مواجهة عاملية حقوق الإن�سان.

وتهدف ال�سلطة من وراء ذلك تهمي�ش خطاب حقوق
االن�سان واملنظمات احلاملة واملروجة له .وفى هذا ال�سياق فقد
د�أبت ال�سلطات على ا�ستخدام وترويج الثنائية التقليدية التى
تق�سم املجال ال�سيا�سي والثقافى �إىل خارج غربى وغريب،
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وداخل وطنى و�أليف ،فمن ترد ا�ستبعاده ت�ضعه �ضمن اخلارج
ال�سيا�سى والثقافى ،ومن تر�ض عنه ت�سمح له ب�أن يكون �ضمن
الداخل الوطنى والأليف.

وبالطبع فمنظمات حقوق الإن�سان كانت دائما ت�صنف
�ضمن اخلارج� ،إال �إذا ارت�ضت بالألفة وامل�ألوف مبنطق ال�سلطات.
وكما نالحظ ف�سواء من خالل توظيف القانون �أو الثقافة تعتمد
ال�سلطة دائما ا�سرتاتيجية جتعلها حتتكر ر�سم حدود ال�رشعية
وفق م�صاحلها ال�ضيقة .فالقانون ي�صاغ لري�سم حدود ال�رشعية
القانونية ،والثقافة ت�صاغ لرت�سم حدود ال�رشعية الأخالقية.
�أما املعوقات الأيديولوجية ،فتربز على م�ستوى النخبة
الثقافية التى تعار�ض املنظمات غري احلكومية ،وحتديدا تلك
العاملة فى جمال احلقوق والتنمية .فثمة �أ�صوات مارك�سية وقومية
ودينية ا�سالمية وجهت نقدا �أيديولوجيا حادا للمنظمات غري
احلكومية ،وعلى الرغم من موقعها “املعار�ض لل�سلطة”� ،إال �أن
بع�ض هذه الأ�صوات مت ا�ستخدامه وتوظيفه من قبل ال�سلطات
فى حربها على املنظمات غري احلكومية.
وميكن تف�سري هذا الهجوم الأيديولوجى على املنظمات
غري احلكومية انطالقا من �أ�سباب �سيا�سية قيمية ،يختلط
فيها العداء الأيديولوجى والقيمى للغرب ،برتاجع دور القوى
ال�سيا�سية التقليدية ،وفقدان مواقعها ،و�شعور عدد من مثقفى
هذه االجتاهات الأيديولوجية ب�أن املنظمات غري احلكومية
انتزعت منهم موقع ال�صدارة .فمن احلجج ال�سائدة للهجوم
على املنظمات غري احلكومية هو كونها حاملة لأجندة “غربية”
تتعار�ض ومقت�ضيات الأجندات “الوطنية” و“الأممية”.
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فمناه�ضة ختان الإناث على �سبيل املثال متثل تراجعا عن
الأجندة الوطنية ،وت�شتيتا للجهود الرامية �إىل حترير فل�سطني
والتحرر من اال�ستعمار� ،أو �أن الرتكيز على حقوق املر�أة ي�ؤدى
�إىل تفكيك الن�سيج االجتماعى “امل�ستقر”� ،أو �أن �إنفاق الأموال
من �أجل دعم حقوق ذوى االحتياجات اخلا�صة ال ميثل �أولوية
وطنية الآن ،الخ.

وميكن فى هذا ال�سياق الإ�شارة �إىل الطبيعة الربجماتية
واالنتقائية التى تعاملت بها القوى ال�سيا�سية مع مواقف املنظمات
العاملة فى جمال حقوق الإن�سان ،ف�إذا كان املوقف يحقق ا�ستفادة
يجرى الثناء عليه والتوا�صل معه� ،أما �إذا ما تعار�ض املوقف مع
�سيا�سة �أو �أيديولوجيا هذه اجلماعة ال�سيا�سية �أو تلك ،فيجرى
الهجوم على املنظمات وعلى �أفكار حقوق الإن�سان ب�شكل عام.

يرتبط بكل ما �سبق نوع �آخر من املعوقات (والتحديات فى
الوقت ذاته) �أال وهو عالقة املنظمات غري احلكومية بالإعالم.،
وميكن القول �إن هذه العالقة متنوعة ومتغرية �إىل حد كبري.
فالإعالم ذاته متنوع� ،أى �أن هناك الإعالم احلكومى وامل�ستقل
واحلزبى كما �أن هناك الإعالم الإلكرتوين والف�ضائيات.

والإعالم لي�س بريئا من ال�سيا�سة ،فالإعالم م�سي�س مبا فى
ذلك بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية امل�ستقلة .وقد ا�ستطاعت
املنظمات غري احلكومية اال�ستفادة من الإعالم ،كما �أنها كانت
–ومازالت� -ضحية العديد من احلمالت الإعالمية امل�ضادة لها.
وهكذا ف�إن العالقة مع الإعالم ت�شكل فر�صا وحتديات فى الوقت
ذاته ،وعلى املنظمات غري احلكومية �أن تتبنى ا�سرتاتيجيات
عملية لزيادة فر�ص اال�ستفادة من الإعالم ،وتقليل املخاطر
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والتهديدات الناجمة عن احلمالت الإعالمية امل�ضادة.

و�أخريا فهناك املعوقات امل�ؤ�س�سية ،ولهذا النمط من املعوقات
والتحديات و�ضع خا�ص؛ لأن املنظمات غري احلكومية والقائمني
عليها يتحملون جزء ًا منها .وتتمثل هذه املعوقات فى �ضعف
القدرات امل�ؤ�س�ساتية لهذه املنظمات ،وغياب �آليات دميقراطية
داخلية ،وعدم حتولها �إىل حيز م�ؤ�س�ساتى جلذب ال�شباب
واملواطنني من خالل بنى م�ؤ�س�ساتية منفتحة تقوم على الع�ضوية
وامل�شاركة.

ال�شك �أن القيود القانونية والتهديدات الأمنية واملعوقات
الأيديولوجية قد لعبت دورا رئي�سيا فى خلق هذا االنح�سار
امل�ؤ�س�سى ،ولكن ال ميكن جتاهل العوامل الذاتية �أى غياب
الإرادة امل�ؤ�س�ساتية لالنفتاح على املجتمع ،و�إ�رصار عدد كبري
من القائمني على املنظمات فى التعامل مع املواطنني على �أ�سا�س
�أنهم متلقو خدمات حقوقية �أو تنموية �أو رعائية ،عو�ضا عن �أن
يكونوا �رشكاء حقيقيني .وكثري من املنظمات قد ف�شل �أو تراجع
دوره لي�س ب�سبب العقبات القانونية وال�سيا�سية ،ولكن ب�سبب
غياب الدميقراطية الداخلية �أو �سوء الإدارة �إىل غري ذلك من
العوامل الذاتية.
وفى هذا ال�صدد يجب الإ�شارة �إىل �إحدى �أهم الق�ضايا ذات
ال�صلة بالقدرات امل�ؤ�س�ساتية ،وهى م�صادر دعم املنظمات غري
احلكومية ،وبالتاىل ا�ستمراريتها .فكما هو معروف ف�إن جل م�صادر
الدعم ت�أتى من منظمات دولية ،مع غياب تام للدعم املحلى .و�إذا
كانت املنظمات غري احلكومية املحلية م�سئولة فقط عن اجلانب
اخلا�ص بتنمية املوارد من خالل تن�شيط العمل التطوعى� ،إال �أن
62

امل�سئولية الأكرب فى ذلك تتمثل فى الفقر ال�شديد فى ثقافة
العطاء من �أجل حقوق الإن�سان والعدالة االجتماعية.

فعلى الرغم من �أن املنطقة العربية بها من الرثاء ما ي�سهل
عمليات دعم الأن�شطة الإن�سانية والتنموية ،ف�إن احلقيقة ت�شري
�إىل �إحجام �أ�صحاب الأموال وال�رشكات عن دعم هذه الأن�شطة؛
�إما خوفا من بط�ش الأنظمة احلاكمة ،و�إما ب�سبب عدم وجود
ثقافة “امل�سئولية االجتماعية” للأثرياء وال�رشكات(.)13

وب�شكل عام ميكن القول �إن املنظمات غري احلكومية
واجهت وتواجه عقبات وحتديات كربى� ،أغلبها نتيجة الظروف
املو�ضوعية ال�سيا�سية والقانونية املحيطة بها ،وبع�ضها يعود
لعوامل ذاتية .وعلى �أى حال ،فالظروف املو�ضوعية كما ت�شكل
عقبات ،ف�إنها �أي�ضا حتديات وق�ضايا ن�ش�أت هذه املنظمات من
�أجل التعامل معها لبناء جمتمع العدالة ودولة القانون.

وتعترب منظمات حقوق الإن�سان منوذجا وا�ضحا للمنظمات
التى واجهت –وما زالت -العديد من العقبات والتحديات.
فقد و�صفت هذه املنظمات ب�أنها القطاع الأكرث �إثارة للجدل
واحل�سا�سيات ال�سيا�سية والثقافية من بني املنظمات غري احلكومية،
وال مياثلها فى ذلك �إال عدد حمدود من املنظمات الن�سائية ،وعدد
�أقل من املنظمات التنموية.
ولي�س غريبا �أن تو�صف منظمات حقوق الإن�سان ب�أنها مثرية
للجدل ،فدورها فى ف�ضح االنتهاكات التى متار�سها ال�سلطات،
وك�شف اال�ستبداد الفكرى الذى متار�سه �أطراف حكومية وغري
حكومية ،وحماوالت �إدماج لغة وقيم حقوق الإن�سان فى الثقافة
املحلية.
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كل هذا �أدى �إىل ا�ستنفار قوى �سيا�سية و�أيديولوجية �ضد
هذه املنظمات ،لتكن بذلك النموذج الكا�شف للعقبات والتحديات
التى تواجهها املنظمات غري احلكومية التى ت�ضع على �أجندتها
ق�ضايا التغيري والإ�صالح.
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خام�سا..

ال�شباب امل�صرى واملنظمات غري احلكومية:
�س�ؤال يبحث عن �إجابة

ميكن النظر �إىل عالقة ال�شباب باملنظمات غري احلكومية على
م�ستويني :يتمثل امل�ستوى الأول فى الربامج والأن�شطة التى
تتبناها هذه املنظمات من �أجل ال�شباب� ،أما امل�ستوى الثانى
فيتمثل فى م�شاركة ال�شباب كفاعلني فى عمل هذه املنظمات
واالنخراط فيها؛ وكذلك املبادرة بت�شكيل منظمات من خالل
ال�شباب ومن �أجلهم.
ومن املعروف �أن ثمة اهتماما دوليا وحمليا بدعم وتنفيذ برامج
من �أجل ال�شباب �سواء فى جمال التدريب �أو التمكني �أو دعم
م�شاركة ال�شباب .والهدف من ذلك وا�ضح ،وهو خلق �أجيال
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جديدة قادرة على لعب دور فاعل فى جماالت التنمية وحقوق
الإن�سان وبناء الدميقراطية.
وعلى الرغم من هذا االهتمام الكبري بال�شباب كم�ستفيدين
وفاعلني� ،إال �أنه من ال�صعوبة تقييم عالقة ال�شباب امل�رصى
باملنظمات غري احلكومية ،ب�سبب عدم وجود درا�سات ميدانية
لر�صد وحتليل ،وتقييم هذه العالقة .وكل ما هنالك جمرد
انطباعات عامة من واقع املمار�سة ،وانطالقا من نتائج الأدبيات
التى تناولت ق�ضايا امل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب .وعلى الرغم
من �أهمية هذه االنطباعات ف�إنها لي�ست كافية لر�سم �صورة
مو�ضوعية عن عالقة ال�شباب باملنظمات غري احلكومية.
وانطالقا من هذه االنطباعات ،ميكن القول �إن املنظمات غري
احلكومية قد فتحت �أبوابها لل�شباب كعاملني بها �أو م�ستفيدين
من بع�ض �أن�شطتها .ولكن امل�ؤكد �أي�ضا �أن ثمة �ضعفا ملحوظا
فى قدرة هذه املنظمات على ا�ستعياب �أعداد ال�شباب الراغبة فى
امل�شاركة من خالل الع�ضوية والعمل التطوعى.
فهل امل�س�ألة تتعلق فقط بالقدرة اال�ستيعابية للمنظمات� ،أم
�أنها تتعلق ب�ضعف ثقافة التطوع لدى ال�شباب ب�سبب عوامل
�سيا�سية �أو اقت�صادية �أو ثقافية؟ �إىل �أى حد ا�ستطاع ال�شباب
اتخاذ مبادرات من �أجل ت�أ�سي�س منظمات غري حكومية تعرب عن
طموحاتهم؟ وهل ميكن لهذه املنظمات �أن تكون �ساحة مل�شاركة
ال�شباب �أم �أن م�صريها �سيكون مثل م�صري الأحزاب ال�سيا�سية
والتى عزف ال�شباب عن امل�شاركة فيها؟
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�إن االجابة عن مثل هذه الت�سا�ؤالت يتطلب بالت�أكيد جتاوز
حدود االنطباعات ،وي�ؤكد على �رضورة اجراء بحوث ودرا�سات
للتعرف على القدرات اال�ستيعابية للمنظمات ،ومواقف ال�شباب
من هذه املنظمات.
وفى هذا ال�سياق ،ميكن و�ضع الق�ضايا التالية فى االعتبار
عند مناق�شة عالقة ال�شباب مبنظمات املجتمع املدنى:

ي�شكل عزوف ال�شباب عن امل�شاركة ب�شكل عام واقعا ال
ميكن جتاهله ،مبا فى ذلك حالة الإحباط العامة ب�سبب تردى
الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية ال�سائدة ،والتى �أفقدتهم
الأمل فى �إمكانية التغيري .كما ال ميكن جتاهل �أن ال�سيا�سات
القمعية �أدت �إىل فقدان الثقة فى الدولة وامل�ؤ�س�سات املدنية،
ومن ثم الرهان على العامل الدينى من �أجل “تغيري” �أخالقى
دينى بالعودة للأ�صول ،والذى يحمل فى جنباته العداء لفكرة
التغيري على �أ�س�س مدنية .ومن ثم فقد جل�أ ال�شباب الطامح �إىل
التغيري ،والراف�ض له �إىل امل�ؤ�س�سات الدينية ،ال�شباب امل�سلم �إىل
امل�ساجد ،والقبطى �إىل الكنائ�س .وفى هذه امل�ؤ�س�سات تختلط
الرغبة فى التغيري بالرغبة فى االبتعاد عن الواقع االجتماعى
وال�سيا�سى .وهذه حمددات �أ�سا�سية ال ميكن جتاهلها من �أجل
التعرف على موقف ال�شباب من املنظمات غري احلكومية.
كما �أن الأمر قد يتطلب التعامل مع املو�ضوع ب�صورة
مقارنة� ،أى مقارنة موقف ال�شباب فى البلدان العربية املفتقرة
�إىل التقاليد الدميقراطية ،ومواقف ال�شباب فى جمتمعات تو�صف
ب�أنها دميقراطية.
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�إن هذا املحدد العام قد ي�صلح لفهم عدم امل�شاركة ب�شكل
عام ،ولي�س بال�رضورة فى املنظمات غري احلكومية وحدها.
و�إذا كان مثل هذا املحدد ي�سمح لنا باالقرتاب من فكرة عزوف
ال�شباب عن امل�شاركة فثمة حمددات �أخرى قد ت�ساعدنا على
فهم طبيعة انخراط �أعداد من ال�شباب فى هذه املنظمات.

من ناحية �أوىل ،هناك �أهمية لفهم معمق لطبيعة واجتاهات
املبادرات املحدودة التى يقوم بها بع�ض ال�شباب فى املنطقة
العربية من �أجل ت�أ�سي�س منظمات غري حكومية حتقق لهم نوعا
من الوجود االجتماعى ،وتوفر لهم حيزا ملبا�رشة �أعمال خلدمة
املجتمع .ما هى طبيعة هذه املبادرات؟ وما هو �إمكانية تطورها
امل�ستقبلى؟ وما هو اختالف الأجيال اجلديدة من املنظمات غري
احلكومية عن �أجيال م�ؤ�س�سى املنظمات غري احلكومية الأوىل؟
ومن ناحية ثانية ،ينبغى كذلك �إيالء اهتمام لدور الهيئات
الدولية فى جذب عدد من ال�شباب �إىل جمال العمل الأهلى من
خالل املنظمات غري احلكومية� .إىل �أى حد كانت هذه الهيئات
الدولية عامل جذب لل�شباب؟ وما هى دوافع ال�شباب لالنتماء
�إىل هذه املنظمات الدولية؟ هل ثمة دوافع �إن�سانية و�أخالقية؟ �أم
�أن الدوافع املهنية هى الأهم؟

و�أخريا ثمة حمدد �آخر يجب االلتفات �إليه ،وهو دخول
ق�ضايا حقوق الإن�سان والتنمية واملجتمع املدنى ب�شكل عام �إىل
املجال الأكادميى ،وحتديدا فى جمال الدرا�سات العليا .ف�إىل �أى
حد �شكلت هذه الدرا�سات عامل جذب لل�شباب؟ هل ثمة ربط
بني هذا النوع من الدرا�سات وتطلع ال�شباب للعمل فى منظمات
دولية �أو حملية؟
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خامتة

فى اخلتام ميكن القول �إن املنظمات غري احلكومية باتت واقعا،
ال ميكن جتاهله حتى بالن�سبة لل�سلطات واحلكومات التى ال تريد
هذه املنظمات .كما �أن وجود هذه املنظمات بات ي�شكل �أحد
املعايري املهمة التى تقا�س من خاللها درجة التطور الدميوقراطى
فى جمتمع ما .و�إذا كان وجود املنظمات غري احلكومية داللة
على وجود الدميقراطية ،ف�إن غياب الدميقراطية يقت�ضى وجود
منظمات مدنية تعمل من �أجل بناء املجتمع الدميقراطى .وبالتاىل
ف�إن املنظمات غري احلكومية لي�ست جمرد ديكور دميقراطى،
ولكنها �إحدى �آليات بناء الدميقراطية.
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وقد يحمل البع�ض املنظمات غري احلكومية �أكرب مما تتحمله
فيما يتعلق بعملية التغيري ،ولكن يجب مالحظة �أن مهمة منظمات
املجتمع املدنى �إ�صالحية بالأ�سا�س ،فهى لي�ست �أحزابا ثورية،
وال هى تنظيمات مركزية تريد تغيري كل �شئ .فهى فى نهاية
الأمر تعبري عن تنوع كبري فى الأهداف والربامج والتوجهات
و�آليات العمل .وقد ينجح بع�ض املنظمات فى حتقيق جناحات فى
�أحد املجاالت ،وقد يف�شل فى جماالت �أخرى .ولكنها تظل فى
حركة دائمة من �أجل الإ�صالح االجتماعى وال�سيا�سى.
وفى احلقيقة �أن جناح املنظمات غري احلكومية فى حتقيق
تغيريات نوعية يرتبط �إىل حد كبري بقدرتها على خلق م�ساحة
اجتماعية مل�شاركة املواطنني .فم�رشوعية هذه املنظمات ال تنبع
فقط من نبل ر�سالتها ،ولكن من قدرتها على جت�سيد هذه الر�سالة
فى دينامية اجتماعية .كما �أن منظمات املجتمع املدنى بو�صفها
�إحدى �آليات بناء املجتمع الدميقراطى ،فعليها �أن تربهن على
�أنها م�ؤ�س�سات دميقراطية هى ذاتها .ويعترب هذا �إحدى التحديات
الكربى التى تواجه املنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع
املدنى ب�شكل عام.

70

الهوام�ش
1. What is a Non-Governmental Organization By
Professor Peter Willetts, City University, London.
http:/www.staff.city.ac.uk/p.willets/CS-NTWKS/
NGO-ART.HTM
 .2بعد ما يقرب من ن�صف القرن من ت�أ�سي�س الأمم
املتحدة ،وفى الت�سعينيات ح�صلت منظمات غري حكومية
عربية على ال�صفة اال�ست�شارية ،وقامت مبوجب ذلك ب�إثارة
ق�ضايا حملية و�إقليمية على امل�ستوى الدوىل �سواء فى
امل�ؤمترات الدولية �أو من خالل جلان الأمم املتحدة املعنية.
3. The graph was first published in P. Willetts
(ed.), «The Conscience of the World». The
Influence of Non-Governmental Organisations in
the UN System, (London: Hurst and Washington:
Brookings Institution, 1996), p.38. The original
version only included data up to 1996, whereas
this version has been updated to 2002.
� .4شهيدة الباز :املنظمات الأهلية العربية ،جلنة املتابعة
للمنظمات الأهلية العربية� ،ص .40
 .5د� .أمانى قنديل :دور املنظمات غري احلكومية فى
التنمية� ،إطار نظرى :فى (حم�سن عو�ض (حمرر) :حقوق
الإن�سان والتنمية ،املنظمة العربية حلقوق الإن�سان وبرنامج
الأمم املتحدة الإمنائى ،الطبعة الرابعة .)2005

71

 .6يحتوى هذا العنوان االلكرتونى على قائمة مبواقع
املنظمات الدولية العاملة فى جمال حقوق الإن�سان:
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/
Issues_and_Causes/Human_Rights/
Organizations
 .7د� .أمانى قنديل و�آخرون :ال�شبكة العربية للمنظمات
غري احلكومية� ،ص .13
 .8ملزيد من املعلومات عن منظمات حقوق الإن�سان فى
م�رص واملنطقة العربية ميكن زيارة موقع ال�شبكة العربية
ملعلومات حقوق الإن�سان:
http://www.hrinfo.net
 .9ملزيد من املعلومات حول املنتدى االجتماعى العاملى
ميكن زيارة هذا املوقع:
http://www.forumsocialmundial.org.br/
 .10حول هذا املو�ضوع ميكن مراجعة :ي�رسى م�صطفى:
دور املنظمات غري احلكومية فى م�ؤمترات الأمم املتحدة
العاملية ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان2002 ،
 .11تقرير التنمية الإن�سانية العربية  ،2003نحو �إقامة
جمتمع املعرفة� ،ص.31
 .12تقرير التنمية الإن�سانية العربية  ،2004نحو
احلرية فى الوطن العربى� ،ص .13
 .13فى هذا ال�صدد ميكن مراجعة :د .حممد ال�سيد �سعيد:
رجال الأعمال :الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،مركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان.2001 ،
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تعريف بامل�ؤلف

اال�سم :ي�رسي م�صطفى
• باحث فى جمال حقوق الإن�سان.
• عمل مديرا تنفيذيا للمنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ،ومن�سق برامج مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،وا�ست�شاري مب�ؤ�س�سة فورد كمن�سق م�رشوع
�إن�شاء ال�صندوق العربي.
• يعمل الآن ا�ست�شاري مب�ؤ�س�سة املر�أة والذاكرة.
• �شارك فى العديد من امل�ؤمترات ،وله كتابات فى جمال حقوق الإن�سان ،ق�ضايا
الهوية ،وق�ضايا النوع االجتماعي.
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