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مدير املركز

بهي  الدين ح�ضن

رئي�س جمل�س الإدارة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان هو منظمة غري حكومية اإقليمية م�ستقلة تاأ�س�ست 

عام 1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية، وحتليل 

�س���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان، ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان يف 

العامل العرب���ي، وتعزيز احلوار بني الثقافات يف اإط���ار التفاقيات واملواثيق الدولية 

حلقوق الإن�س���ان. ومن اأجل حتقيق هذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة 

اإىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�س���تورية تعزز من املعاي���ري الدولية حلقوق 

الإن�س���ان، والقيام باأن�س���طة بحثية، ودعوي���ة عرب توظيف خمتل���ف الآليات الوطنية 

والإقليمية والدولية، وتعليم حقوق الإن�س���ان مع الرتكيز ب�سكل خا�س على ال�سباب، 

وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�س���ان. ومنذ تاأ�سي�س���ه يقوم املركز 

ب�س���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتن���اول ق�سايا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف 

العامل العربي.

ي�سع���ى مركز القاه���رة اإىل امل�ساهمة يف اإلقاء ال�سوء على اأب���رز امل�سكالت والق�سايا 

احلقوقية امللحة يف الدول العربية، والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات 

غ���ري احلكومية يف املنطقة ، والعمل �سوياً من اأج���ل رفع الوعي العام بهذه الق�سايا 

وحماولة التو�سل اإىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.  

 يتمتع املركز بو�سع ا�ست�ساري خا�س يف املجل�س القت�سادي والجتماعي بالأمم 

املتح���دة، و�سفة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب. املركز ع�سو 

يف ال�سبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان، وال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات 

ح���ول حرية الراأي والتعبري )ايفك����س(. املركز م�سجل يف القاه���رة وباري�س وجنيف. 

وحا�سل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام 2007.         
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مقدمة

مل  احلكومية  غري  املنظمات  م�صطلح  اأن  من  الرغم  على   

يدخل الثقافة العربية اإال حديثا، فاإن الكيانات التى ي�صري اإليها 

هذا امل�صطلح، اأى املنظمات غري احلكومية، باتت مو�صع اهتمام 

كبري ومثار جدل وا�صع على امل�صتويني ال�صيا�صى والثقافى. فقد 

كيانات  العربية  االأقطار  من  عدد  فى  املنظمات،  هذه  اأ�صبحت 

مقرة ومعرتفا بها، اإن مل يكن �صيا�صيا، فعلى االأقل ثمة اعرتاف 

اأما  الدوىل.  امل�صتوى  املحلى، وحتى  االجتماعى  امل�صتوى  على 

غري  املنظمات  ت�صنف  ال�صلطات  فمازالت  اأخرى  اأقطار  فى 

احلكومية فى خانة املحظورات، وخا�صة تلك التى ال تر�صى عنها 

االإن�صان  حقوق  كمنظمات  لها؛  تهديدا  فيها  وترى  ال�صلطات، 

التى  والتنموية  احلقوقية  املنظمات  من  وغريها  الن�صاء  وحقوق 

ت�صعى اإىل تغيري اأو اإ�صالح الو�صع القائم.  
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اإننا عندما نتحدث عن املنظمات غري  وميكن بب�صاطة القول 

مازالت  كيانات  عن  نتحدث  االأمر  حقيقة  فى  فاإننا  احلكومية، 

مو�صع التبا�س الأ�صباب نظرية و�صيا�صية وثقافية. فعلى امل�صتوى 

تزال  ال  حديثة،  ظاهرة  وبو�صفها  املنظمات،  هذه  فاإن  النظرى، 

فى حاجة اإىل مزيد من التعريف النظرى. فثمة �صعوبات نظرية، 

رمبا ب�صبب حداثة ظاهرة املنظمات غري احلكومية، وات�صاع دائرة 

اأن�صطتها، وتنوع اأ�صكالها التنظيمية واجتاهاتها االأيديولوجية. 

وعلى امل�صتوى ال�صيا�صى، فهذه املنظمات مو�صع جدل على 

اإيجابية  نظرة  اإليها  ينظر  من  فهناك  والعاملى،  املحلى  امل�صتوى 

اأركان  من  اأ�صا�صيًا  وركنًا  املواطنني  اإرادة  عن  تعبريًا  باإعتبارها 

حتقيق  اأجل  من  جتاهلها  ميكن  ال  واآلية  الدميقراطى،  املجتمع 

التنمية االإن�صانية. 

نواجت  اأحد  بو�صفها  اإليها  ينظر  من  هناك  باملقابل،  ولكن 

مفاعيل  اأحد  فهى  وبالتاىل  للكلمة،  ال�صلبى  باملعنى  »العوملة« 

الغرب االمربياىل، وي�صعى اأن�صار هذه النظرة اإىل الرتكيز على 

م�صاألة التمويل االأجنبى الأن�صطة هذه املنظمات؛ بو�صفه الدليل 

املادى على عمالة هذه املنظمات لالآخر الغربى، حتى لو كانت 

للتعاون  اتفاقيات  ووفق  ال�صلطات  مبعرفة  تاأتى  االأموال  هذه 

الدوىل. 
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وثمة غالبية تقع هذه املنظمات بالن�صبة لها فى منطقة رمادية ال 

هى باالإيجابية، وال هى بال�صلبية. اأما على امل�صتوى الثقافى، فثمة 

عدم جتان�س كبري بني هذه املنظمات، فمنها ما يعرب عن اجتاهات 

وكثري  ليربالية،  توجهات  يعك�س  ما  ومنها  راديكالية،  اجتماعية 

اأخالقية  ر�صائل  يحمل  ما  ومنها  علمانية،  ر�صائل  يحمل  منها 

اأي�صا  وهذا  متعددة،  واالأيديولوجية  الثقافية  فمرجعياتها  دينية، 

مثار جدل �صديد.  

ب�صورة حيادية  املنظمات  بهذه  التعريف  اأهمية  تنبع  ومن هنا 

مو�صوعية، مع االأخذ فى االعتبار هذه االأبعاد النظرية وال�صيا�صية 

والثقافية. ومن املهم اأي�صا تقدمي �صورة ال تبخ�س هذه املنظمات، 

حقها كما ينبغى اأن تكون حيادية؛ بحيث ال ت�صفى على املنظمات 

هالة من القد�صية، وكاأنها منزهة عن اخلطاأ، وعقالنية على طول 

اخلط. فهذه املنظمات تظل جزءًا من الواقع الذى ت�صعى الإ�صالحه 

وجتاوزه، ولذا فهى فى كثري من االأحيان حتمل اأمرا�س وم�صكالت 

معرفة  على  يرتكز  اأن  يجب  املنظمات  هذه  نقد  ولكن  واقعها. 

مو�صوعى  غري  لنقد  عر�صة  اأنها  وخا�صة  مو�صوعية،  ومعطيات 

من قبل احلكومات ومنا�رصيها؛ ب�صبب �صعيها الدائم لال�صتقالل، 

واالجتماعية  ال�صيا�صية  االأ�صعدة  على  النظام  عورات  وك�صف 

واالقت�صادية والثقافية. 

للقارئ غري  مب�صطة،  �صورة  لتقدمي  ن�صعى  الكتيب  هذا  وفى 

املنظمات  م�صطلح  معنى  يعرف  اأن  يريد  والذى  املتخ�ص�س، 

ومفاهيم.  ق�صايا  من  املنظمات  بهذه  يرتبط  وما  احلكومية،  غري 

على  تركز  الكتيب  هذا  فى  الواردة  االأمثلة  اأن   اإىل  اال�صارة  مع 

املنظمات احلقوقية. ومن اأجل حتقيق هذا الهدف، فهناك جمموعة 

من الت�صاوؤالت ن�صعى لالجابة عنها، وجمموعة من الق�صايا نطمح 

فى اإثارتها وهى: 
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- ما هى املنظمات غري احلكومية؟ 

- ما هى اأنواع املنظمات غري احلكومية؟

- بني املجتمع املدنى واملنظمات غري احلكومية.

- العقبات والتحديات التى تعيق عمل املنظمات غري احلكومية.

- عالقة ال�صباب امل�رصى باملنظمات غري احلكومية .
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اأوال ..

ما هى املنظمات غري احلكومية؟

ت�صكل  احلكومية  املنظمات غري  اإن  القول  ميكن  عام  ب�صكل 

ظاهرة حديثة، وهى عبارة عن كيانات يوؤ�ص�صها  املواطنون من 

اأجل امل�صاركة فى ال�صاأن العام، من خالل مبادرات حرة م�صتقلة، 

اأو  االإقليمى  اأو  الوطنى  اأو  املحدود  املحلى  النطاق  على  �صواء 

املجتمع  اإرادة  تعبري عن  املبداأ  فهى من حيث  وبالتاىل  العاملى. 

واملواطنني. 

وقد اأثبتت املنظمات غري احلكومية، فى كثري من االأحيان، اأنها 

ت�صكل قوة اجتماعية و�صمريية، ذات اأثر على الرغم من اأنها ال 
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متثل، وال ت�صعى المتالك اأى نوع من ال�صلطة ال�صيا�صية. فبع�صها 

يحمل على عاتقه ر�صالة ن�رص مبادئ حقوق االإن�صان، والدفاع 

التنمية،  جمال  فى  يعمل  وبع�صها  واملظلومني،  ال�صحايا  عن 

والتخفيف من حدة الفقر، ومنها ما ينحاز للعمل اخلريى، وبني 

هذا وذاك ثمة منظمات معنية بتقدمي اخلدمات والعون االإن�صانى.

غري  املنظمات  تن�صط  احلياة،  جماالت  من  جمال  كل  ففى 

و�صون  االإن�صان  رفاهية  حتقيق  اأجل  من  وتنا�صل  احلكومية، 

كرامته. هذا هو م�صمون ور�صالة املنظمات غري احلكومية، وهذا 

ما قامت به الغالبية العظمى منها، حتى لو اأن بع�صها ال يعرب عن 

هذا امل�صمون اأو هذه الر�صالة. 

متثل ظاهرة  احلكومية  املنظمات غري  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن 

كونية، مبعنى اأنها موجودة فى كل مكان، وال تقت�رص على مكان 

ال�صلطة  ا�صتبداد  درجة  بني  عالقة  فثمة  ذلك  ومع  اآخر.  دون 

وانح�صار املنظمات غري احلكومية كيفيا وكميا. فالدولة امل�صتبدة 

حتظر وجود املنظمات غري احلكومية، اأو ت�صمح بتلك املوالية لها. 
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اأما ال�صلطات الدميقراطية، فاإنها توؤ�ص�س �رصعيتها الدميقراطية 

اأهمها وجود املنظمات غري احلكومية؛  على عوامل متعددة، من 

بو�صفها تعبريا عن اإرادة املواطنني. 

والعوائق  القيود  من  الرغم  وعلى  العربية،  املنطقة  وفى 

فى  احلكومية  املنظمات غري  �صكلت  فقد  والقانونية،  ال�صيا�صية 

عدد من البلدان، الرافعة التى اأمكن من خاللها اإدماج العديد من 

الق�صايا:  املحلى، وفى مقدمة هذه  والواقع  الثقافة  الق�صايا فى 

التنمية  جماالت  فى  اأخرى  وق�صايا  واملراأة،  االإن�صان  حقوق 

والعدالة االجتماعية. ومع تزايد دور املنظمات غري احلكومية فى 

املجال العام، اأ�صبحت مو�صع جدل مل ينته بني معار�س لوجودها 

ومنا�رص لها ولر�صائلها. 

وعلى مدى ما يزيد على عقدين من الزمان ا�صتطاعت هذه 

بني  وتربط  مواقعها،  وتثبت  لها،  اأن�صارا  تك�صب  اأن  املنظمات 

امل�صتوى الدوىل وامل�صتوى املحلى. 

اأما اإذا عدنا اإىل م�صطلح »املنظمات غري احلكومية«، ف�صوف 

القرن،  ن�صف  على  قليال  يزيد  امل�صطلح  هذا  عمر  اأن  نالحظ 

الكتابات ذات  وبالتاىل فهو م�صطلح حديث حلد كبري. وت�صري 

ال�صلة اإىل اأن هذا امل�صطلح مل يكن متداوال قبل تاأ�صي�س االأمم 

االأوىل  امل�صودة  اإن   بل  تاأ�ص�صت عام 1945،  والتى  املتحدة، 

مليثاق االأمم املتحدة مل تذكر املنظمات غري احلكومية. 
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ولكن بف�ضل �ضغوط جماعات من داخل الواليات املتحدة 

وخارجها، مت اإدماج امل�صطلح فى ميثاق االأمم املتحدة فى موؤمتر 

�صان فران�صي�صكو عام 1945، الذى تاأ�ص�صت مبوجبه املنظمة 

بداية  اإال مع  اأو�صع  ب�صكل  متداوال  املفهوم  الدولية. ومل ي�صبح 

 
.)1(

ال�صبعينيات

اإيجابية بني ظهور امل�صطلح فى  اأن ثمة عالقة  وفى احلقيقة 

واحدة من اأهم وثائق التاريخ ااحلديث، اأى ميثاق االأمم املتحدة، 

غري  املنظمات  بع�س  البداية  منذ  اتخذته  التى  الو�صع  وبني 

احلكومية داخل هذه املوؤ�ص�صة الدولية. 

بع�س  حظيت  فقد  الدولية.  العالقات  منظومة  فى  وبالتاىل 

باأن�ضطة  باإمكانية االرتباط  البداية  املنظمات غري احلكومية منذ 

»ال�صفة  بـ  ي�صمى  ما  على  احل�صول  خالل  من  املتحدة  االأمم 

لالأمم  واالجتماعى  االقت�صادى  املجل�س  فى  اال�صت�صارية 

املتحدة«، وفقا مليثاق االأمم املتحدة. 
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وت�صمح هذه الو�صعية اال�صت�صارية للمنظمات غري احلكومية 

الدولية واالإقليمية بامل�صاركة فى اأن�صطة االأمم املتحدة فى العديد 

املنظمات  اأعداد  تزايد  التاىل  ال�صكل  . ويو�صح 
)2(

املجاالت من 

غري احلكومية التى ح�صلت على ال�صفة اال�صت�صارية باملجل�س 

 على مدار ن�صف قرن. 
)3(

االقت�صادى واالجتماعى باالأمم املتحدة

قبل  املنظمات مل تكن موجودة  اأن هذه  يعنى  ولكن هذا ال 

ظهور  على  �صابقا  كان  املنظمات  هذه  بزوغ  اإن  بل  امل�صطلح، 

احلكومية.  غري  املنظمات  با�صم  تعرف  تكن  مل  واإن  امل�صطلح، 

فقد جاءت �صياغة هذا امل�صطلح من قبل االأمم املتحدة لت�صفى 

تو�صيفا على كيانات قائمة بالفعل. فو�صف هذه املنظمات باأنها 

»غري حكومية« كان الغر�س منه متييزها عن التيار الرئي�صى داخل 
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املنظمة الدولية، اأى احلكومات، فكما نعلم فاإن االأمم املتحدة هى 

ال�صيادة.  ذات  الدول  اأو  احلكومات  متثل  منظمة  االأمر  نهاية  فى 

وبالتاىل فاإن الو�صع غري احلكومى ي�صري ب�رصاحة اإىل نوعني من 

فى  موجودة  كيانات  باأنها  االعرتاف  املنظمات:  بهذه  االعرتاف 

الواقع ويجب التعامل معها، واالإقرار باأنها لي�صت �صمن التيار 

الرئي�صى داخل املنظمة الدولية، وبالتاىل فاإن اأق�صى ما ميكن اأن 

تتمتع به فى عملية �صناعة القرار داخل املنظمة الدولية هو اأن 

يحظى بع�صها بو�صعية ا�صت�صارية.  

اأما على ال�صعيد العربى، فلم يجر تداول م�صطلح املنظمات 

غري احلكومية اإال موؤخرا وتقريبا فى الن�صف الثانى من ثمانينيات 

القرن املا�صى. وقد تزامن ظهور امل�صطلح فى ال�صاحة العربية مع 

التحوالت الكربى التى �صهدها العامل بعد انهيار الكتلة ال�رصقية. 

وي�صتخدم  رائجا،  �صار  ذاته حتى  يفر�س  امل�صطلح  هذا  واأخذ 

االأهلية«.  »اجلمعيات  اأهمها  اأخرى،  م�صطلحات  مع  بالتوازى 

غري  كمنظمات  ذاتها  و�صف  اأعادت  اجلمعيات  هذه  من  فكثري 

حكومية لتنخرط فى التيار العام الذى متثله هذه املنظمات حمليا 

ودوليا. 

الن�صائية  واملنظمات  االإن�صان  حقوق  منظمات  لعبت  وقد 

والتنموية دورا ملحوظا فى اإ�صاعة هذا املفهوم، حيث ا�صتخدمته 

هذه  تطلق  اأن  املمكن  من  يكن  مل  وقت  فى  بنف�صها،  للتعريف 

عدم  ب�صبب  اأهلية«  »جمعيات  ا�صم  نف�صها  على  املبادرات 

االعرتاف احلكومى بها. 
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املفرو�صة  القيود  كل  رغم  املنظمات،  هذه  ا�صتطاعت  وقد 

عليها، اأن حتتل موقعا �صواء على امل�صتوى املحلى اأو الدوىل، كما 

البحثية  املوؤ�ص�صات  بل  االإعالم  لو�صائل  رئي�صيا  مو�صوعا  باتت 

واالأكادميية. 

اأن هذه الكيانات ظهرت مع ظهور  اأي�صا  ولكن هذا ال يعنى 

بزمن طويل،  ذلك  قبل  موجودة  كانت  اأنها   �صك  فال  امل�صطلح، 

�صبيل  �صهدت م�رص، على  فقد  اآخر.  اإىل  بلد عربى  من  يتفاوت 

القرن  نهايات  املواطنني منذ  اإرادة  ن�صاأة كيانات تعرب عن  املثال، 

اجلاليات  قبل  من  االأوىل  املبادرات  جاءت  وقد  ع�رص.  التا�صع 

االأجنبية فى م�رص، قبل اأن تبداأ مبادرات حملية اأخذت فى الغالب 

من  اأخرى  موجة  ظهرت  ال�صتينيات،  وفى  خرييا.  دينيا  طابعا 

اجلمعيات االأهلية تعك�س طبيعة هذه املرحلة، والتى كان للدولة 

اأقرب  االأهلية  االجتماعية  املبادرات  فكانت  رئي�صى،  دور  فيها 

الأن تكون امتدادا لتوجهات الدولة التنموية. وهكذا �صهدت هذه 

املرحلة ن�صاأة ما �صار يعرف با�صم جمعيات تنمية املجتمع املحلى، 

والتى بدا الكثري منها وكاأنه امتداد للدولة اأكرث من كونه تعبريا 

عن مبادرات اجتماعية حرة. 

ومع ذلك ميكن القول اإن املنظمات التى ن�صاأت، وعرفت حديثا 

با�صم »املنظمات غري احلكومية« قد يكون لها خ�صائ�س مل تكن 

الق�صايا  حيث  من  �صواء  عليها،  ال�صابقة  الكيانات  فى  موجودة 

اأجلها فى جماالت جديدة مثل حقوق االإن�صان  التى ن�صاأت من 

التى  العالقات  ومنظومة  العمل،  اآليات  حيث  من  اأو  والتنمية، 

منظمة  متيز  اخل�صائ�س  هذه  الإقامتها.  ت�صعى  اأو  مبوجبها  ن�صاأت 

حقوق اإن�صان حديثة، عن منظمة خريية ن�صاأت فى بدايات القرن 

الع�رصين.
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ومن الوا�صح من الت�صمية اأن ال�صفة الرئي�صية التى يجب اأن 

تت�صم بها هذه املنظمات هى اأنها »غري حكومية«، مبعنى اأنها لي�صت 

منظمات  فهى  احلكومية،  لل�صيطرة  حتى  اأو  الدولة،  جلهاز  تابعة 

م�صتقلة تعرب عن اإرادة جمتمعية، وبعيدة عن تاأثري الدولة. ولهذه 

اإال  لي�س و�صف غري حكومية  اأخرى عديدة،  ت�صميات  املنظمات 

اأحدها. ونظرا لتعدد الت�صميات والتو�صيفات، يرى الباحثون اأن ثمة 

م�صكلة فيما يتعلق بتعريف هذا القطاع من الفعاليات االجتماعية. 

»وتظهر امل�صكلة بداءة من امل�صميات العديدة التى تطلق على هذا 

القطاع   ،The Third Sector الثالث  القطاع  مثل:  القطاع 

 ،Philanthropy and Charitable Sector اخلريى 

التطوعى  القطاع   ،Independent Sector امل�صتقل  القطاع 

 Private التطوعية  اخلا�صة  املنظمات   ،Voluntary Sector
Voluntary Organizations )PVOs( ، القطاع املعفى من 
ال�رصائب Tax Exempted Sector، املنظمات غري احلكومية 

 ،)Non-Governmental Organization)NGOs(

االقت�صادى   ،Associational Sector االحتادى  القطاع 

االجتماعى Social Economy، اأو القطاع االأهلى اأو املنظمات 

)4(
االأهلية، كما نطلق عليه فى البلدان العربية...«

وكما يالحظ فاإن كل ت�صمية من هذه الت�صميات حتمل دالالت 

قد ميكن فهمها ب�صورة عامة اأو داخل �صياق حمدد. فكون الت�صمية 

القانونى  الو�صع  اأو  التطوعى،  اأو  اخلريى،  للجانب  اأهمية  توىل 

ت�صري  كما  وهنا،  واأهميته.  داللته  منها  فلكل  املنظمات،  لهذه 

تعريف  التعريفات:  من  اأمناط  اأربعة  ر�ضد  ميكن  الكتابات  بع�ض 

تعريف  واأخريا  وظيفى،  وثالث  اقت�صادى-ماىل،  واآخر  قانونى، 

هيكلى اإجرائى، ويعد التعريف القانونى اأكرث التعريفات مبا�رصة 
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.....، ويركز التعريف االقت�صادى على م�صدر  اأهدافه،  فى حتقيق 

التمويل.....، اأما التعريف الوظيفى فهو يركز على تبادل امل�صالح 

بني جمموعة من النا�س لتحقيق نفع عام.....، واأخريا فاإن التعريف 

هيكل  على  توؤكد  �صمات  جمموعة  ي�صم  االإجرائى  الوظيفى 

وعمليات املنظمة، وتتلخ�س املالمح االأ�صا�صية لهذا التعريف فيما 

يلى: 

1- اأنها منظمات تطوعية اإىل حد ما.

2- التوزع االأرباح على جمل�س االإدارة اأو االأع�صاء.

3- ال ت�صعى للربح.

4- لها اإدارة ذاتية.

5- لها هيكل ر�صمى منظم.

)5(
6- خا�صة اإىل حد كبري، فهى م�صتقلة عن احلكومة.

بات  احلكومية”  غري  “املنظمات  تعبري  فاإن  حال  اأى  وعلى 

الت�صميات  اأن  حني  ففى  العاملى،  امل�صتوى  على  رواجا  االأكرث 

املختلفة ترتبط غالبا ب�صياق، فاإن تعبري املنظمات غري احلكومية 

بدا وكاأنه متحرر من ال�صياقات، واالأكرث ا�صتخداما فى االأدبيات 

املختلفة، وفى اخلطاب االإعالمى كذلك. 

وكما اأ�رصنا فاإن الداللة البارزة لهذا التعبري تتمثل فى اأن هذه 

بالتبعية  فهى  اأنها غري حكومية،  ومبا  “غري حكومية”.  املنظمات 

غري حزبية، مبعنى اأنها ال ت�صعى للو�صول لل�صلطة وبالتاىل التحول 

ال  اأنها  يعنى  ال  حزبية  غري  كونها  ولكن  حكومى.  ت�صكيل  اإىل 

تقارب الق�صايا ال�صيا�صية، فالبع�س يرى اأن هذه املنظمات عندما 

ت�صعى لتغيري قوانني، اأو تعمل من اأجل التغيري االجتماعى؛ فاإنها 

بدرجة اأو باأخرى تبا�رص عمال �صيا�صيا ولكن غري حزبى. 
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واإذا كانت �صمة هذه املنظمات هو اأن تكون غري حكومية وغري 

حزبية، فاإنها اأي�صا ال ميكن اأن تبا�رص اأعماال ذات طبيعة اإجرامية، 

متار�س  جماعة  اأية  على  احلكومية  غري  املنظمة  تعبري  ينطبق  فال 

تربز  وهنا  اجلرمية.  اأو حت�س على  تنطوى  روؤية  تتبنى  اأو  اأن�صطة، 

م�صاألة مرجعية املنظمات غري احلكومية، واإذا ما كانت ت�صتند فى 

مرجعيتها على ما يربر العنف، اأو العن�رصية، اأو التمييز... اإلخ. 
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ومع ذلك  فاإن هذه املعايري املحددة للمنظمات غري احلكومية، 

قد ال تكون بهذا الو�صوح على م�صتوى الواقع، فكون املنظمات 

املنظمات  بع�س  حول  ت�صاوؤالت  دائما  يثري  حكومية  غري 

اأو  باحلكومات،  مبا�رصة  وغري  مبا�رصة  �صالت  تربطها  التى 

تعرب  م�صطلحات  برزت  وهنا  حكومية.  باأطراف  االأقل  على 

احلكومية  غري  املنظمات  م�صطلح  فنجد  التداخل،  هذا  عن 

 Governmental Non-Governmental احلكومية 

Organizations )GONGOs، والذى ي�صري اإىل ذلك النوع 
من املنظمات التابعة ب�صورة اأو باأخرى للحكومات اأو لل�صلطة. 

ففى كثري من املجتمعات ت�صعى ال�صلطات اإىل اإن�صاء منظمات 

تابعة لها من اأجل احتالل حيز املجتمع املدنى وا�صتبعاد املنظمات 

غري احلكومية امل�صتقلة، اأو من اأجل اإعطاء انطباع وهمى باأن هذه 

ال�صلطات ت�صجع احلق فى ت�صكيل اجلمعيات واملبادرات اخلا�صة. 

وبالتاىل فاإن التعريف القانونى قد ال يفى بالغر�س فى غالب 

االأحيان، كاأن نقول “اجلمعيات االأهلية” كما هو احلال فى م�رص، 

ال�صلطة، ومنها  “اجلمعيات” منها ما هو م�صتقل متاما عن  فهذه 

ما هو تابع لل�صلطة ب�صورة مبا�رصة، ومنها ما يتخذ مبداأ التقية. 
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كما اأن لدينا اآالف اجلمعيات، والكثري منها لي�س له اأى دور 

يخ�صع  متجان�صا  كيانا  لي�صت  فهى  وبالتاىل  يذكر.  اجتماعى 

ملعايري واحدة ووا�صحة. 
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ثانيا..

ما هى اأنواع املنظمات غري احلكومية؟

تخ�صع املنظمات غري احلكومية لت�صنيفات متعددة، وترتبط 

العمل،  جمال  وهى:  املحددات،  من  مبجموعة  الت�صنيفات  هذه 

الو�صع  ثم  املنظمات،  لعمل  اجلغرافى  النطاق  العمل،  اآليات 

القانونى للمنظمات. والت�صنيفيات املرتكزة على هذه املحددات 

هوية  بناء  �صعيد  على  اأهميتها  لها  بل  �صكلية،  م�صاألة  لي�صت 

وفى  العملية.  املمار�صة  �صعيد  على  وبالتاىل  للمنظمة،  وا�صحة 

وما  الت�صنيفات،  هذه  عن  عامة  �صورة  نعطى  التالية  ال�صطور 

يرتبط بها من ق�صايا عملية. 
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اأهم  من  املنظمة،  عمل  جمال  اأ�صا�س  على  الت�صنيف  يعترب 

الت�صنيفات ذات ال�صلة ببناء هوية املنظمة، ومن ثم بناء روؤيتها  

واآلية عملها. ووفق  Mission وبراجمها  Vision ور�صالتها  
هذا الت�صنيف يجرى تعريف املنظمة باأنها منظمة حقوق اإن�صان، 

ذوى  اأو  الطفل  بحقوق  معنية  اأو  تنموية  اأو  ن�صائية  منظمة  اأو 

الواحد  العمل  جمال  داخل  وحتى  اإلخ.  اخلا�صة  االحتياجات 

ميكن اأن جند منظمات اأكرث تخ�ص�صا، كاأن يجرى ت�صنيف منظمة 

ن�رص  اأو  الق�صاء  ا�صتقالل  اأو  والتعبري  الراأى  بحرية  معنية  باأنها 

ثقافة حقوق االإن�صان اإلخ، وكل هذا يقع حتت جمال عمل رئي�صى 

واحد وهو حقوق االإن�صان. 

منظمات  فثمة  املراأة،  حقوق  ملنظمات  بالن�صبة  وباملثل 

متخ�ص�صة فى مناه�صة العنف �صد املراأة، اأو امل�صاركة ال�صيا�صية 

للمراأة، اأو ال�صحة االإجنابية اإلخ. ويجرى النظر اإىل التخ�ص�س 

فى جمال العمل ك�صئ ايجابى يزيد من فاعلية املنظمة. وانطالقا 

من جمال العمل، هناك تنوع هائل فى املنظمات، وخا�صة تلك 

التى تعمل على امل�صتويات املحلية، وهو تنوع قد ي�صعب ح�رصه، 

واإن كان ميكن ت�صنيفه حتت جماالت عمل رئي�صية. 
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من  اأكرث  فى  تعمل  منظمة  جند  اأن  ال�صائع  فمن  ذلك  ومع 

جمال عمل، كاأن يكون لدى املنظمة برنامج للقرو�س ال�صغرية 

وال  االإن�صان.  حقوق  ثقافة  لن�رص  اآخر  برنامج  ولديها  للفقراء، 

ي�صكل هذا انتقا�صا من قيمة عمل املنظمة اإال اإذا كان هذا التعدد 

ال يرتبط بروؤية وا�صرتاتيجية وا�صحة اأو اأنه يتم الأ�صباب متويلية، 

اأى تو�صيع جمال العمل للح�صول على فر�س متويلية اأكرب. 

اآلية  ومن ناحية اأخرى، ميكن ت�صنيف املنظمات انطالقا من 

عملها، فثمة منظمات تو�صف باأنها منظمات دفاعية اأو تربوية اأو 

تنموية، وثمة منظمات اأخرى تو�صف باأنها خدمية اأو خريية. وهنا 

القائم،  الو�صع  اأجل تغيري  التمييز بني منظمات تعمل من  ميكن 

اأخرى، وتلك  اإىل حالة  باملجتمع من حالة  االنتقال  اأى حماولة 

التى تعمل ب�صورة وظيفية، اأى م�صاعدة النا�س على التكيف مع 

اأو خدمية.  اأعماال خريية  تبا�رص  التى  كتلك  القائمة،  االأو�صاع 

ولدينا اأي�صا منظمات جتمع بني الطابع التنموى والطابع اخلدمى 

�صمن براجمها واأن�صطتها. 

ثم  خدمية  باأن�صطة  بداأت  املنظمات  هذه  بع�س  تكون  وقد 

االأحيان.  بع�س  فى  دفاعية  اأو حتى  تنموية  اأن�صطة  اإىل  حتولت 

والنموذج على ذلك بع�س املنظمات التنموية الكربى فى م�رص، 

والتى بداأت كمنظمات خريية ثم حتولت اإىل منظمات خدمية، ثم 

اأدخلت بع�س الق�صايا احلقوقية فى اأن�صطتها لتجمع بني االأن�صطة 

اخلدمية والتنموية واحلقوقية، وت�صعى ب�صكل متزايد اإىل اإدخال 

التوجه احلقوقى Rights-based Approach فى اأن�صطتها 

اخلدمية والتنموية. واإىل جانب هذا وذاك، ثمة منظمات تعمل فى 
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جماالت االإغاثة، وتربز اأهميتها فى مناطق احلروب والكوارث 

الطبيعية.

فثمة  املنظمات،  لعمل  اجلغرافى  النطاق  �صعيد  وعلى 

 
)6(

دولية منظمات  بني  مييز  و�صائد  معروف  جغرافى  ت�صنيف 

 ،National ووطنية ،Regional واإقليمية ،International
جغرافيا  نطاقا  تغطى  املنظمة  كانت  فاإذا   .Local حملية  اأو 

ذات  منظمة  بذلك  ت�صبح  واالإقليمية  القومية  احلدود  يتجاوز 

طبيعة دولية حتى ولو كانت تخ�صع قانونيا لقانون حملى. وقد 

يكون للمنظمة الدولية مقر واحد فى بلد ما، وقد يكون لها فروع 

اأو ممثلون فى اأكرث من مكان. 

اأن نعطى مثاال على ذلك مبنظمة دولية معروفة، وهى  وميكن 

منظمة العفو الدولية، والتى لها ع�صوية فى جميع قارات العامل 

كانت  اإذا  االإقليمية  �صفة  املنظمة  وتاأخذ  االأجنا�س.  كل  ومن 

كاأن  اإقليميا،  بو�صفه  معروف  جغرافى  نطاق  فى  عملها  تبا�رص 

اأو على م�صتوى  ما،  اإقليم  املنظمة تعمل على م�صتوى  اإن  نقول 

مناطق فرعية داخل االإقليم Sub-regional. وعلى امل�صتوى 

املحلى، ميكن اأي�صا ت�صنيف املنظمات بني تلك التى تعمل على 

املجتمعات  م�صتوى  على  تعمل  التى  وتلك  الوطنى  امل�صتوى 

 Grassroots or Community-based املحلية 

 .Organizations

ويربز اأحيانا، وخا�صة فى املنتديات الدولية، ت�صنيف عام مييز 

بني املنظمات غري احلكومية فى اجلنوب، وتلك التى تنطلق وتعمل 

من ال�صمال. ولي�س هناك عالقة بني ات�صاع النطاق اجلغرافى لعمل 
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الدولية هى  املنظمات  من  فكثري  وات�صاع جمال عملها.  املنظمة، 

منظمات متخ�ص�صة ذات جمال عمل حمدد. 

من  انطالقا  احلكومية  غري  املنظمات  ت�صنيف  ميكن  كما 

و�صعها القانونى فى بلد ما. ومع ذلك، وحتديدا بالن�صبة للبلدان 

العربية، فاإن االرتكاز على اجلانب القانونى للتعريف باملنظمات 

اأن القوانني املنظمة  مل يكن له قيمة معنوية كبرية. فالكل يعلم 

لعمل اجلمعيات فى املنطقة العربية هى قوانني مقيدة للحق فى 

التنظيم، وبالتاىل كثريا من املنظمات غري احلكومية تعمل بدون 

اعرتاف قانونى من الدولة. 

القانونى  اأ�صا�س و�صعها  املنظمات على  ت�صنيف  يت�صم  كما 

مبحدوديته، ففى م�رص، على �صبيل املثال، ثمة نوعان من الهوية 

جمعية  تكون  اأن  فاإما  احلكومية،  غري  للمنظمات  القانونية 

احلالتني  وفى   .Foundation موؤ�ص�صة  اأو   Association
فاإن الطابع غري الربحى ي�صكل �رصطا اأ�صا�صيا لكل من اجلمعية 

واملوؤ�ص�صة. 

ت�صنيفات  وجود  اإىل   االإ�صارة  ميكن  ال�صياق  هذا  وفى 

اأ�صا�س  على  ولكن  فردى،  اأ�صا�س  على  باملنظمات  تتعلق  ال 

جمموعة  بني  التن�صيق  مبوجبها  يجرى  التى  اجلماعية  الكيانات 

جمال  فى  تعمل  املنظمات  من  ملجموعة  فيمكن  املنظمات.  من 

العمل اأو فى نطاق جغرافى معني، ت�صكيل اإطار جماعى للعمل 

امل�صرتك مثل احتادات، اأو �صبكات، اأو فيدراليات. 

انت�رصت  التى  ال�صبكات  هو  ذلك  فى  االأبرز  ال�صكل  ولعل 
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ال�صبكة  تعريف  وميكن  وعامليا.  واإقليميا  حمليا  ملحوظ  ب�صكل 

اأو  اأفرادا وجمموعات  اأو اختيارى، ت�صم  اإطار طوعى  باأنها: “.. 

منظمات- وبطريقة اأفقية غري تراتبية- تهدف اإىل تبادل املعلومات 

لالت�صال  اآلية  هى  ال�صبكة  فاإن  ثم  ومن  واالت�صال.  واخلربات 

والتوا�صل، ومتثل م�صدرا للقوة والتاأثري، وتطرح اإطارا ت�صامنيا 

 .
لتفعيل الدور وتقدمي امل�صاندة للمنظمات غري احلكومية”)7(

من  العديد  تاأ�صي�س  العربية  واالأقطار  املنطقة  �صهدت  وقد 

ال�صبكات، والتى جنح بع�صها فى حتقيق اأهدافه، وف�صل البع�س 

دائم  ككيان  تاأ�ص�س  قد  ال�صبكات  هذه  بع�س  اأن  كما  االآخر. 

وفق ا�صرتاتيجية طويلة فى حني اأن بع�صها مت تاأ�صي�صه الأهداف 

حمددة وفى اإطار زمنى حمدود. وهذه االأ�صكال املوقته قد تتخذ 

اأو قوة العمل  ،Working Groups  �صفة جمموعات العمل 

.Task Forces 

واإذا اأخذنا منظمات حقوق االإن�صان فى م�رص كمثال �صنالحظ 

وجماالت  املنظمات،  لعمل  اجلغرافى  النطاق  فى  التنوع  هذا 

العمل، واآليات العمل، وحتى الو�صع القانونى للمنظمات. فعلى 

م�صتوى االخت�صا�س اجلغرافى، ثمة منظمات حملية؛ اأى تعمل 

على امل�صتوى الوطنى كاملنظمة امل�رصية حلقوق االإن�صان، وغريها 

من املنظمات التى قد يكون لها فروع داخل املحافظات. 

وهناك منظمات تو�صف باأنها اإقليمية كاملنظمة العربية حلقوق 

االإن�صان، مركز القاهرة لدرا�صات حقوق االإن�صان، املركز العربى 

لن�صطاء حقوق  العربى  والربنامج  واملحاماة،  الق�صاء  ال�صتقالل 

العمل، فثمة منظمات تعمل فى  االإن�صان. ومن منظور جماالت 

جمال الدفاع عن احلقوق املدنية وال�صيا�صية، واأخرى تعمل من 
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اأجل الدفاع عن احلقوق االقت�صادية واالجتماعية، وثالثة تتبنى 

ق�صايا الرتبية ون�رص ثقافة حقوق االإن�صان.
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اأكرث  عمل  جماالت  جند  هذه  العمل  جماالت  وداخل 

كاالأطفال،  حمددة  اجتماعية  فئة  حقوق  تبنى  مثل  تخ�ص�صا، 

النوعية  الق�صايا  من  الن�صاء  حقوق  وتعد  العمال.  اأو  الفالحني 

ي�صكل  والتى  الن�صائية،  املنظمات  العديد من  فيها  تن�صط  التى 

اجلانب احلقوقى مكونا رئي�صيا فى اأن�صطتها. 

نوعية   جماالت  فى  تعمل  منظمات  جند  ذلك،  جانب  واإىل 

كاحلق فى ال�صكن، حقوق ال�صجناء، احلقوق ال�صخ�صية، احلقوق 

البيئية، تاأهيل �صحايا العنف، معلومات حقوق االإن�صان، ق�صايا 

الدميقراطية والتحول الدميقراطى.. اإلخ. 

وفى اإطار جماالت العمل هذه تتنوع اآليات العمل؛ فمنها من 

يركز على اأن�صطة دفاعية، ن�رص ثقافة حقوق االإن�صان، امل�صاعدة 

م�صتوى  وعلى  االنتخابات.  مراقبة  القدرات،  بناء  القانونية، 

اأهلية،  كجمعيات  م�صجلة  منظمات  هناك  القانونى،  الو�صع 

  .
)8(

واأخرى كموؤ�ص�صات، وثالثة ك�رصكات مدنية غري هادفة للربح

باأى  تعنى  ال  ال�صنيفات  هذه  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر  واأخريا 

حال و�صع املنظمات فى قوالب حمددة جغرافيا اأو على م�صتوى 

جماالت واآليات العمل. فقد جند اأن منظمة دولية هى فى الوقت 

ت�صمم  خالل  من  املحلية،  امل�صتويات  على  عملها  تبا�رص  ذاته 

برامج يجرى تنفيذها على م�صتويات حملية فى اأقطار ما. وثمة 

منظمة تكون معنية بن�رص ثقافة حقوق االإن�صان، ولكن الأ�صباب 

اأعماال دفاعية، والعك�س �صحيح. وب�صكل عام  معينة قد تبا�رص 

فاأيا كان نوع الت�صنيف الذى ميكن من خالله النظر اإىل املنظمة، 

فاإن الت�صنيف ال يعطى ملنظمة اأولوية على اأخرى، فمنظمة حملية 
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فعالة اأف�صل بكثري من منظمة دولية غري فعالة. فامل�صاألة تتعلق 

فى نهاية االأمر بفاعلية املنظمات، والتى تتمثل فى قدرتها على 

بناء روؤية ا�صرتاتيجية، واآلية عمل فعالة لتحقيق ر�صالتها.
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ثالثا..

املجتمع املدنى واملنظمات غري احلكومية

م�صطلح  من  �صموال  اأكرث  املدنى  املجتمع  م�صطلح  يعترب 

من  اأو�صع  حيزا  يغطى  انه  ب�صبب  احلكومية”،  غري  “املنظمات 
تعترب  والتى  االجتماعية،  والتنظيمات  واملبادرات  املوؤ�ص�صات 

مكونات  اأحد  وبالتاىل  اأ�صكالها،  اأحد  احلكومية  غري  املنظمات 

النقابات  مثل  اأخرى  مكونات  يت�صمن  والذى  املدنى،  املجتمع 

املهنية، وعدد كبري من احلركات االجتماعية، والهيئات البحثية 

واالإعالم  الثقافية  واملنظمات  ال�صباب،  ومنظمات  امل�صتقلة، 

امل�صتقل. 
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كما اأن البع�س ي�صع االأحزاب ال�صيا�صية حتت مظلة املجتمع 

اأن االأحزاب هى  اآخرون يرف�صون ذلك؛ ب�صبب  املدنى، واإن كان 

خالل  من  لل�صلطة  و�صولها  حالة  فى  حمتملة  حكومات  دائما 

عمليات دميقراطية �صلمية اأو من خالل انقالبات، اأو اأى �صكل من 

اأ�صكل التغيري ال�صيا�صى العنيف، وهو ما ينطبق كذلك على الكثري 

ولكن  لل�صلطة.  الو�صول  ت�صتهدف  التى  ال�صيا�صية  احلركات  من 

نظرا لثقل املنظمات غري احلكومية احلاىل، فقد ينظر اإليها بو�صفها 

الركيزة االأ�صا�صية للمجتمع املدنى. 

ويعترب م�صطلح املجتمع املدنى من امل�صطلحات القدمية، والتى 

املنظمات  م�صطلح  من  قدما  اأكرث  فهو  متعددة،  دالالت  حملت 

غري احلكومية، وهو كذلك اأحد منتجات الفكر الغربى. وقد جاء 

م�صطلح املجتمع املدنى لي�صري اإىل حيز اجتماعى داخل املجتمع 

العالقات  حقل  �صميث  اآدم  االقت�صادى  املفكر  اعتربه  احلديث، 

االقت�صادية احلديثة، فى اإ�صارة اإىل عالقات ال�صوق االقت�صادية، 

احليز  هذا  على  واأ�صفى  الدولة،  ولي�س  االأفراد  باإرادة  تتم  والتى 

االجتماعى اأو عالقات ال�صوق قدرا كبريا من العقالنية؛ اأى قدرة 

املجتمع املدنى بطبيعته االقت�صادية على تنظيم العالقة بني االأفراد 

من خالل التناف�س االقت�صادى احلر، وبالتاىل فاإن اأى تدخل من 

الدولة فى جمال العالقات االقت�صادية �صوف يف�صد هذه العقالنية 

االقت�صادية. 

ي�صكل  املدنى  املجتمع  اأن  هيجل  الفيل�صوف  اعترب  وباملقابل 

حقال و�صيطا بني العائلة والدولة، ولكن على عك�س �صميث، اعترب 

هيجل اأن املجتمع املدنى ي�صكل حيزا لالأنانية وامل�صالح الفردية 

املجتمع  ولي�س  الدولة  فى  تكمن  العقالنية  فاإن  ولذا  اخلا�صة، 



42

املدنى. ومن هنا تنبثق اأهمية تدخل الدولة من اأجل تنظيم وكبح 

امل�صالح  على  القائمة  العالقات  تلك  اأى  االأفراد،  بني  العالقات 

االأنانية، ومن ثم منع اندالع ما ي�صمى بحرب اجلميع �صد اجلميع. 

ليعطى  اأنطونيو جرام�صى  االيطاىل  املارك�صى  املفكر  ثم جاء 

مل�صطلح املجتمع املدنى بعدا موؤ�ص�صاتيا فى اإطار عالقات ال�صلطة. 

التى متار�س من خالل  ال�صلطة  فقد ميز جرام�صى بني نوعني من 

الثانية  عن  وعرب  “ال�صيطرة”،  مبفهوم  االأوىل  عن  عرب  الدولة: 

القمعية  ال�صلطة  لفر�س  فال�صيطرة هى عملية  “الهيمنة”.  مبفهوم 

والعنيفة من خالل اأجهزة اأطلق عليها ا�صم اأجهزة الدولة القمعية 

كالبولي�س، وال�صجون، واملحاكم.. اإلخ.

ال�صلطة،  بناء  خاللها  من  يجرى  عملية  فهى  الهيمنة  اأما 

عليها  اأطلق  اأجهزة  عنيفة، من خالل  �صلمية غري  ب�صورة  ولكن 

ا�صم اأجهزة الدولة االأيديولوجية كاملدار�س واملوؤ�ص�صات الدينية 

م�صطلح  االأخرية  املوؤ�ص�صات  هذه  على  واأطلق  اإلخ.  والثقافية.. 

“املجتمع املدنى”. 

وهكذا فاإن املجتمع املدنى وفقا جلرام�صى هو اأي�صا حقل لبناء 

عالقات ال�صلطة ومن ثم فهو حقل لل�رصاع وامل�صالح املت�صاربة. 

ب�صورة  يتم  ما  غالبا  املدنى  املجتمع  �صاحة  على  ال�رصاع  ولكن 

ثقافية �صلمية من اأجل الهيمنة. 

وقد ظل م�صطلح املجتمع املدنى م�صطلحا هام�صيا، فى الفكر 

املعرفى  ال�صطح  على  يربز  ومل  العربى،  واالجتماعى  ال�صيا�صى 

بلدان  �صهدتها  التى  الكربى  التحوالت  مع  الثمانينيات  فى  اإال 

اأوربا ال�رصقية، و�صعود جنم املجتمع املدنى بو�صفه �صكل التنظيم 
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االجتماعى وال�صيا�صى عو�صا عن الدولة اال�صرتاكية التى باتت 

املجتمع  م�صطلح  بداأ  وقد  اللحظة  هذه  ومنذ  لال�صتبداد.  رمزا 

العاملية،  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االأدبيات  فى  الربوز  فى  املدنى 

ولكن بدالالت جديدة. ولعبت املنظمات الدولية واالإعالم العاملى 

الدور الرئي�صى فى اإبراز هذا امل�صطلح واإعادة ت�صكيله. وا�صتجابة 

الن�صف  منذ  العربية  الفكرية  ال�صاحة  بداأت  الدوىل  الو�صع  لهذا 

تنظيم  خالل  من  امل�صطلح  مع  التفاعل  الثمانينيات،  من  الثانى 

تناولت  التى  والكتابات  واملوؤمترات  الندوات  والعديد من  العديد 

فكرة املجتمع املدنى، وبدا وكاأن الثقافة العربية تكت�صف امل�صطلح 

الأول مرة. 

وفى هذه االأثناء بداأ م�صطلح املجتمع املدنى يتحرك ويتفاعل 

والذى  الفكرى،  امل�صتوى  م�صتويني:  على  العربية  ال�صاحة  داخل 

ومناه�صى  اأن�صار  بني  وايديولوجية  فكرية  مبارزات  �صهد 

اأيديولوجية  تو�صيفات  تقدمي  حاول  البع�س  اإن  بل  امل�صطلح؛ 

“املجتمع  با�صتخدام م�صطلح  البع�س  للم�صطلح، فطالب  حملية 

االأهلى” بدال من املجتمع املدنى، كما بداأت حماوالت اأيديولوجية 

للحديث عن “املجتمع املدنى االإ�صالمى” اإلخ. ولكن كل هذا مل 

ي�صفر عن تقدمي م�صطلحات بديلة ذات داللة. 

وعلى امل�صتوى العملى، بداأت التنظميات املدنية واملمار�صون 

فى حقل العمل العام خارج نطاق اأجهزة الدولة فى التعبري عن 

اأنف�صهم؛ م�صتخدمني و�صف املجتمع املدنى ب�صكل متزايد. بل اإن 

الدولة ذاتها اأدخلت امل�صطلح فى اخلطاب احلكومى. وهكذا اتخذ 

امل�صطلح م�رصوعية حملية، لي�س فقط ب�صبب عامليته وا�صتخدامه 

من قبل املوؤ�ص�صات الدولية، بل ب�صبب ا�صتقراره داخليا، فاأخذت 
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اجلمعيات االأهلية والنقابات والنوادى الخ ت�صف نف�صها، وتو�صف 

من قبل االآخرين على اأنها جزء من حيز اأو�صع هو املجتمع املدنى.
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وبالطبع فقد تزامن بروز، وا�صتخدام م�صطلح املجتمع املدنى 

مع بروز وا�صتخدام م�صطلح املنظمات غري احلكومية، والذى بدا 

وكاأنه الركيزة الرئي�صية للمجتمع املدنى. ولعل ال�صبب الرئي�صى 

لتلك االأهمية الن�صبية التى حظيت بها املنظمات غري احلكومية 

يعود رمبا اإىل الرتاجع امللحوظ فى اأدوار منظمات املجتمع املدنى 

مهما  اأن جزءا  اإىل  يعود  كما  النقابات،  راأ�صها  وعلى  التقليدية 

من املنظمات غري احلكومية قد ظهر وكاأنه راأ�س حربة فى حتدى 

االأنظمة ال�صائدة، من خالل ر�صائل دفاعية ب�صاأن حقوق االإن�صان 

للعالقات  ومناه�صة  تنموية  اأخرى  وق�صايا  والطفل،  واملراأة 

الكونية ال�صائدة والتى يجرى التعبري عنها بظاهرة العوملة. 
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هنا جتدر االإ�صارة اإىل اأحد امل�صطلحات التى يجرى تداولها، 

املنظمات  لعبت  فقد  العاملى”.  املدنى  “املجتمع  م�صطلح  وهو 

غري احلكومية دورا كبريا فى ر�صم مالمح هذا امل�صطلح. فنتيجة 

منظمات  اأن�صطة  بها  تت�صم  والتى  للقومية،  العابرة  للطبيعة 

املجتمع املدنى، وكذلك ب�صبب وجود منظمات دولية، و�صبكات 

اإقليمية ودولية ت�صم العديد من املنظمات املحلية، فقد بدا وكاأن 

هناك اأر�صية مواتية للحديث عن جمتمع مدنى، يتجاوز احلدود 

العاملية، ومن هنا برز امل�صطلح.  اأن يتخذ �صفة  القومية، وميكن 

ويذكر كذلك اأن هذا املجتمع املدنى العاملى الذى يعد اأحد ظواهر 

العوملة، هو الذى يقود احلملة �صد العوملة القائمة، ويطالب بعوملة 

بديلة اأكرث عدال. 

 World Social  
)9(

العاملى االجتماعى  املنتدى  ولعل 

Forum الذى يعقد كل عام، باملوازاة مع املنتدى االقت�صادى 
غري  املنظمات  من  العديد  وي�صم  احلكومى،  الطابع  ذى  العاملى 

ي�صمى  عما  عمليا  تعبريا  يعد  االجتماعية  واحلركات  احلكومية 

باملجتمع املدنى العاملى.

وفى هذا ال�صياق ال ميكن جتاهل دور االأمم املتحدة وهيئاتها 

فكما  احلكومية،  غرب  املنظمات  ووجود  ن�صاأة  دعم  فى  املختلفة 

احلكومية  املنظمات غري  ذكر مل�صطلح  اأول  فاإن  ذكرنا  اأن  �صبق 

قد ورد فى ميثاق االأمم املتحدة، ثم توالت موؤمترات االأمم املتحدة 

العاملية والتى فتحت الباب اأمام م�صاركة املنظمات غري احلكومية، 

واأ�صفت عليها قدرا من امل�رصوعية. 

العديد  فى  العربية  احلكومية  غري  املنظمات  �صاركت  وقد 
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من هذه املوؤمترات بداية من املوؤمتر العاملى حلقوق االإن�صان بفيينا 

وموؤمتر   ،1994 بالقاهرة  والتنمية  ال�صكان  وموؤمتر   ،1993

املراأة ببكني 1995، والقمة االجتماعية بكوبنهاجن 1996، 

 .2001 اأفريقيا  بجنوب  العن�رصية  ملناه�صة  العاملى  واملوؤمتر 

ومل تكن هذه املوؤمترات جمرد حمطات دولية ال�صتقبال املنظمات 

املنظمات  من  للعديد  انطالق  نقطة  �صكلت  بل  احلكومية،  غري 

 .
)10(

وال�صبكات

وباخت�صار ميكن القول اإن املنظمات غري احلكومية هى اأحد 

مكونات املجتمع املدنى، وتعد، وفق الكثريين، اأهم مكوناته نظرا 

لتنوعها ودورها القيادى فى العديد من املجاالت، وموقعها داخل 

منظومة العالقات الدولية. وانطالقا من دورها العابر للقوميات 

فقد اأعطت هذه املنظمات للمجتمع املدنى �صفة العاملية مبا تقوم 

به من اأن�صطة، وما تقيمه من حتالفات على امل�صتوى الدوىل. 
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رابعا..

العقبات التى تعيق عمل املنظمات غري احلكومية

العقبات  تواجه املنظمات غري احلكومية جمموعة كبرية من 

)والتحديات( ، قد يكون اأبرزها املعوقات القانونية وال�صيا�صية، 

اأى تلك التى م�صدرها االأنظمة احلاكمة. 

ولكن هناك عقبات وحتديات اأخرى ال تقل اأهمية؛ منها ما هو 

اجتماعى وثقافى، ومنها ما هو موؤ�ص�صاتى؛ اأى ما يتعلق بالواقع 

املوؤ�ص�صى لهذه املنظمات، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

االجتماعية.
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امل�صكالت  اإحدى  واملالية  الب�رصية  املوارد  نق�س  ويعد 

هناك  املنظمات.  من  الكثري  يواجهها  التى  الكربى  املوؤ�ص�صاتية 

كذلك العالقة باالأطراف االأخرى، وفى مقدمتها االإعالم وخا�صة 

ن�صعى  اجلزء  هذا  وفى  والدفاعية.  احلقوقية  للمنظمات  بالن�صبة 

ال�صتعرا�س هذه املعوقات، والتى تعد من االأمور اال�صا�صية التى 

املجتمع  منظمات  وم�صتقبل  واقع  على  التعرف  بدونها  ميكن  ال 

املدنى. 

فى  والقانونية  ال�صيا�صية  املعوقات  ن�صع  اأن  غريبا  لي�س 

مقدمة املعوقات عندما نتحدث عن املنظمات غري احلكومية فى 

االأثر  بالغ  له  القانون  الدميقراطية ودولة  فغياب  العربية.  املنطقة 

على هذه املنظمات. وتعترب االأنظمة القانونية فى البلدان العربية 

واملنظمات  اجلمعيات  ت�صكيل  فى  احلق  ملعاداة  االأمثل  النموذج 

غري احلكومية، بداية من غياب اأنظمة قانونية وترك م�صري هذه 

املنظمات الإرادة احلاكم ب�صكل عام، وحتى وجود اأنظمة تفر�س 

�صطوة قانونية واإدارية تعيق عمل املنظمات. 

غري  القانونية  االأنظمة  اأمناط  اأحد  امل�رصية  احلالة  وت�ضكل 

خالل  من  احلكومية،  غري  املنظمات  لعمل  املقيدة  بل  املواتية، 

تدخل ال�صلطة االإدارية فى �صئون املنظمات والتحكم )ال�صيا�صى/

مبا�رصة  ب�صورة  ذلك  ويرتبط  متويلها.  م�صادر  فى  االإدارى( 

بالتدخالت االأمنية فى �صئون املنظمات وترويع العاملني بها، بل 

التدخل ال�صافر لغلق بع�س املنظمات، وحتري�س و�صائل االإعالم 

التابعة لل�صلطة ل�صن حمالت دورية من اأجل خلق راأى عام معاٍد 

للمنظمات غري احلكومية، وخا�صة تلك العاملة فى جمال حقوق 

االإن�صان، والتى باتت ب�صورة متزايدة تتبنى برامج واأن�صطة من 

اأجل دعم التحول الدميقراطى. 
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ك�صفت  التى  والبيانات  والتقارير  الكتابات  هى  وكثرية 

وتك�صف عن القمع ال�صيا�صى والقانونى ملنظمات املجتمع املدنى 

فى املنطقة العربية. بل اإن تقارير التنمية االإن�صانية ال�صادرة عن 

الربنامج االإمنائى للأمم املتحدة داأبت على اإبراز هذا املو�ضوع. 

وفى هذا ال�صياق يرد تقرير التنمية االإن�صانية لعام 2003 

البلدان  من  عدد  فى  املدنى  املجتمع  منظمات  “عانت  يلى:  ما 

العربية من مزيد من الت�صييق القانونى والعملى. فقد �صدر، فى 

بلد عربى )هذا البلد هو م�رص(، قانون للجمعيات االأهلية اعترب 

احلكومية  املنظمات غري  ن�ضاط  على  م�ضيقا  وا�ضع،  نطاق  على 

بعد اأن كانت املحكمة الد�صتورية العليا قد ق�صت بعدم د�صتورية 

.
القانون ال�صابق له الأ�صباب �صكلية”)11(
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اأما تقرير عام 2004 فريد فيه: “اأما اإن�صاء اجلمعيات االأهلية 

�صديدة  لقيود  فيخ�صع  العربية  البلدان  فى  ن�صاطها  وممار�صة 

ولرقابة �صارمة، وذلك با�صتثناء عدد قليل من الت�رصيعات العربية 

التى تنحو منحى ليربايا فى تعاملها مع موؤ�ص�صات املجتمع املدنى 

 .
مثل املغرب ولبنان”)12(

وتعد القيود القانونية نتيجة منطقية للموقف ال�صيا�صى العام 

وحرية  التنظيم  فى  للحق  والراف�س  املغايرة،  لالأ�صوات  القامع 

االأقطار  بني  تفاوت  فثمة  اأ�رصنا  اأن  �صبق  وكما  والتعبري.  الراأى 

انفتاح ن�صبى فى  اإىل  البلدان  العربية من قمع مطلق فى بع�س 

غريها. 

القامع،  ال�صيا�صى  املوقف  فاإن  م�رص،  مثل  بلدا  اأخذنا  واإذا 

على عك�س اخلطاب الر�صمى املحتفى بدميقراطية �صكلية، موجه 

فقط  يقت�رص  وال  واالجتماعية،  ال�صيا�صية  الفعاليات  كل  �صد 

على املنظمات غري احلكومية، فثمة موقف �صيا�صى من ت�صكيل 

االأحزاب ال�صيا�صية وحرية النقابات وحرية ال�صحافة اإلخ. 

يلغى  وال  يحد،  ما  بقدر  مينع  ال  امل�رصى  ال�صيا�صى  فاملوقف 

بقدر ما ير�صم حدودا لل�رصعى وغري ال�رصعى وفق اإرادة ال�صلطة. 

فلتكن هناك اأحزاب اأو نقابات اأو منظمات غري حكومية، ولكن 

اأو املواطنني  اأو ير�صم حدود �رصعيتها لي�س املجتمع  من يحكم 

واإمنا ممثلو ال�ضلطة ال�ضيا�ضية. 

الإ�صفاء  قوانني  �صن  يجرى  ال�صيا�صى  املوقف  من  وانطالقا 

يكون  وبذلك  القامع.  ال�صيا�صى  املوقف  على  القانونية  ال�صفة 

القمع  على  �رصعية  الإ�صفاء  اأداة  كبري  حد  واإىل  القانون، 

ال�ضيا�ضى. ومن هنا ميكن اأن نر�ضد ثلثة اأمناط من القمع القانونى 
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للمنظمات غري احلكومية، والتى تت�صابه فيها مع فعاليات �صيا�صية 

واجتماعية وثقافية اأخرى. فمن ناحية اأوىل، اأحد اأ�صكال القمع 

القانونى يتمثل فى عدم االعرتاف باملنظمات، وكانت منظمات 

كان  فقد  القمع.  من  النمط  لهذا  بارزا  منوذجا  االإن�ضان  حقوق 

اإن  ال�صعوبة  بالغة  االأمور  من  االإن�صان  حلقوق  منظمة  ت�صجيل 

مل تكن امل�صتحيلة، وذلك قبل اأن حتظى بع�س املنظمات موؤخرا 

بحق االعرتاف القانونى. 

حقوق  منظمات  موؤ�ص�صو  جلاأ  فقد  الو�صع،  لهذا  ونتيجة 

االإن�صان فى م�رص اإىل �صيغ بديلة ت�صمن لهم وملوؤ�ص�صاتهم حق 

هذه  واأبرز  املوؤ�ص�صاتية.  امل�رصوعية  من  قدرا  وت�صفى  الوجود، 

مدنية  �رصكات  بو�صفها  املنظمات  تاأ�صي�س  اإىل  اللجوء  ال�صيغ 

القانونية  ال�صيغة  مبثابة  ال�صيغة  هذه  وكانت  للربح.  هادفة  غري 

العديد  اإن�صاء  اأجل  من  الن�صطاء  عليها  اعتمد  التى  الرئي�صية 

م�رص.  فى  الن�صائية  واملنظمات  االإن�صان  حقوق  منظمات  من 

وقد ا�صتطاعت منظمات حقوق االإن�صان من خالل هذه ال�صيغة 

اأن�صطتها  لها وجودها، ومبا�رصة  قانونيا ي�صمن  اأن جتد خمرجا 

بو�صفها موؤ�ص�صات، ولي�س جمرد اأفراد. 

ال  باملنظمات،  القانونى  االعرتاف  فاإن  ثانية،  ناحية  ومن 

فى  الدخول  بل  القانونية،  القيود  من  التحرر  حال  باأى  يعنى 

حظرية القمع الر�صمى املنظم. ففى ظل القوانني املختلفة املنظمة 

للعمل االأهلى ظلت املنظمات عر�صة للتدخل االإدارى واالأمنى. 

فنظرا لغياب املعايري القانونية العادلة، والتى ت�صون ا�صتقاللية 

املنظمات، ت�صبح عمليات االإ�رصاف االإدارى على املنظمات هى 

زمام  امتالك  على  املنظمات  قدرة  من  للحد  القانونى  ال�صكل 

احلكومية  املنظمات غري  ن�صطاء  من  العديد  طالب  وقد  االأمور. 
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باالإ�رصاف ومتابعة اأعمال منظماتهم ولكن من خالل موؤ�ص�صات 

حمايدة وم�صتقلة  ووفق قوانني عادلة. 

ومن ناحية ثالثة، فاإن املنظمات غري احلكومية، �صاأنها �صاأن 

�صحية  لي�صت  االأخرى،  واالجتماعية  ال�صيا�صية  الفعاليات 

قوانني اجلمعيات فقط، فعندما نتحدث عن القيود القانونية التى 

اأثرت �صلبا على هذه املنظمات، ال ميكن جتاهل قوانني الطوارئ 

والقوانني اال�صتثنائية، والتى �صكلت التهديد الرئي�صى لن�صطاء 

منظمات املجتمع املدنى، وخا�صة تلك العاملة فى جمال حقوق 

االإن�صان، فمعظم احلاالت التى تعر�صت للعقاب القانونى، كانت 

كونها  من  اأكرث  اال�صتثنائية  والقوانني  الطوارئ  قوانني  �صحية 

�صحية لقوانني اجلمعيات. 

اأن املعوقات ال�صيا�صية والقانونية توؤدى  وال �صك كذلك فى 

بدورها اإىل معوقات اأخرى منها عدم قدرة بع�س املنظمات على 

خلق �رصاكات مع االأطراف االأخرى، ومنها الهيئات احلكومية. 

املنظمات.  من  الكثري  بنية  على  القانونى  احل�صار  هذا  اأثر  كما 

اله�س  للمنظمات غري احلكومية من  القانونى  الو�صع  فقد حد 

وبالتاىل  املجتمع،  واالنفتاح على  الع�صوية  قدرتها على جذب 

انغالق غالبيتها على ذاته، وعدم القدرة على بناء كتلة جمتمعية 

منخرطة وم�صاندة لها. 

للموقف  االأبرز  ال�صكل  القانونية  العقبات  كانت  واإذا 

وتواجه  املنظمات غري احلكومية واجهت  فاإن  املقيد،  ال�صيا�صى 

كذلك عقبات جمتمعية واأيديولوجية وموؤ�ص�صاتية، والتى �صكلت 

–ومازالت- حتديات بالغة االأثر على قدرة املنظمات فى حتقيق 
ثمة  باأن  االإقرار  يجب  االجتماعى  امل�صتوى  فعلى  اأهدافها.  

حتديات مو�صوعية تواجهها املنظمات غري احلكومية ومنظمات 
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املجتمع املدنى ب�صكل عام. فاملجتمع العربى، كما ت�صري كتابات 

اال�صتبداد  ب�صبب  واملواطنة  احلداثة  قيم  يتمثل  مل  عديدة، 

والتهمي�س وهيمنة الثقافات التقليدية املحافظة. وفى هذا املناخ 

فاإن االنتماءات الطائفية والقبلية والعائلية ما زالت �صائدة فى 

املنطقة العربية. 

ومن هنا تاأتى �صعوبة االنتماء الأفكار املجتمع املدنى والتى 

ويبدو  االآن.  الرئي�صى  تيارها  احلكومية  غري  املنظمات  تعد 

ال  بعينها  بر�صائل  يتعلق  فيما  التحديد  وجه  على  وا�صحا  هذا 

تتوافق واملناخ الثقافى ال�صائد مثل حقوق الن�صاء، حرية الفكر 

املنظمات  تكون  وقد  وال�صخ�صية.  الدينية  احلريات  واالعتقاد، 

احلقوقية،  املنظمات  من  حظا  اأف�صل  التنموية  ما  وحلد  اخلدمية 

طابعها  ب�صبب  املجتمعى،  امل�صتوى  على  بالتوا�صل  يتعلق  فيما 

اخلدمى، وغري املثري للجدل فى كثري من االأحيان. اأما منظمات 

فتواجه حتديات جمتمعية كربى  املراة  االإن�صان وحقوق  حقوق 

من اأجل التوا�صل فى الق�صايا �صالفة الذكر. 

على  ال�صيا�صية  ال�صلطات  داأب  جتاهل  يجب  ال  ذلك،  ومع 

على  اخلناق  ت�صييق  اأجل  من  الو�صع  بهذا  ال�صيا�صى  التالعب 

عنها.  اجتماعية  م�رصوعية  اأية  ونزع  احلكومية،  غري  املنظمات 

املجتمعى  الو�صع  هذا  من  اال�صتفادة  اإىل  ال�صلطات  فت�صعى 

ال�صلطات  دعم  خالل  من  بارز،  كمثال  هذا،  ويت�صح  وتغذيته، 

ملزاعم اخل�صو�صية الثقافية فى مواجهة عاملية حقوق االإن�صان. 

حقوق  خطاب  تهمي�س  ذلك  وراء  من  ال�صلطة  وتهدف 

ال�صياق فقد  االن�صان واملنظمات احلاملة واملروجة له. وفى هذا 

التى  التقليدية  الثنائية  وترويج  ا�صتخدام  ال�صلطات على  داأبت 

وغريب،  غربى  خارج  اإىل  والثقافى  ال�صيا�صي  املجال  تق�صم 
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اخلارج  �صمن  ت�صعه  ا�صتبعاده  ترد  فمن  واأليف،  وطنى  وداخل 

ال�صيا�صى والثقافى، ومن تر�س عنه ت�صمح له باأن يكون �صمن 

الداخل الوطنى واالأليف. 

ت�صنف  دائما  كانت  االإن�صان  حقوق  فمنظمات  وبالطبع 

�صمن اخلارج، اإال اإذا ارت�صت باالألفة واملاألوف مبنطق ال�صلطات. 

وكما نالحظ ف�صواء من خالل توظيف القانون اأو الثقافة تعتمد 

ال�رصعية  حدود  ر�صم  حتتكر  جتعلها  ا�صرتاتيجية  دائما  ال�صلطة 

وفق م�صاحلها ال�صيقة. فالقانون ي�صاغ لري�صم حدود ال�رصعية 

القانونية، والثقافة ت�صاغ لرت�صم حدود ال�رصعية االأخالقية.

النخبة  م�صتوى  على  فتربز  االأيديولوجية،  املعوقات  اأما 

تلك  وحتديدا  احلكومية،  غري  املنظمات  تعار�س  التى  الثقافية 

العاملة فى جمال احلقوق والتنمية. فثمة اأ�صوات مارك�صية وقومية 

غري  للمنظمات  حادا  اأيديولوجيا  نقدا  وجهت  ا�صالمية  ودينية 

احلكومية، وعلى الرغم من موقعها “املعار�س لل�صلطة”، اإال اأن 

بع�س هذه االأ�صوات مت ا�صتخدامه وتوظيفه من قبل ال�صلطات 

فى حربها على املنظمات غري احلكومية. 

املنظمات  على  االأيديولوجى  الهجوم  هذا  تف�صري  وميكن 

يختلط  قيمية،  �صيا�صية  اأ�صباب  من  انطالقا  احلكومية  غري 

القوى  دور  برتاجع  للغرب،  والقيمى  االأيديولوجى  العداء  فيها 

مثقفى  من  عدد  و�صعور  مواقعها،  وفقدان  التقليدية،  ال�صيا�صية 

احلكومية  غري  املنظمات  باأن  االأيديولوجية  االجتاهات  هذه 

للهجوم  ال�صائدة  احلجج  فمن  ال�صدارة.  موقع  منهم  انتزعت 

على املنظمات غري احلكومية هو كونها حاملة الأجندة “غربية” 

تتعار�س ومقت�صيات االأجندات “الوطنية” و“االأممية”. 
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عن  تراجعا  متثل  املثال  �صبيل  على  االإناث  ختان  فمناه�صة 

فل�صطني  حترير  اإىل  الرامية  للجهود  وت�صتيتا  الوطنية،  االأجندة 

والتحرر من اال�صتعمار، اأو اأن الرتكيز على حقوق املراأة يوؤدى 

اإىل تفكيك الن�صيج االجتماعى “امل�صتقر”، اأو اأن اإنفاق االأموال 

اأولوية  اأجل دعم حقوق ذوى االحتياجات اخلا�صة ال ميثل  من 

وطنية االآن، الخ. 

الربجماتية  الطبيعة  اإىل  االإ�صارة  ال�صياق  هذا  فى  وميكن 

واالنتقائية التى تعاملت بها القوى ال�صيا�صية مع مواقف املنظمات 

العاملة فى جمال حقوق االإن�صان، فاإذا كان املوقف يحقق ا�صتفادة 

يجرى الثناء عليه والتوا�صل معه، اأما اإذا ما تعار�س املوقف مع 

تلك، فيجرى  اأو  ال�صيا�صية  اأيديولوجيا هذه اجلماعة  اأو  �صيا�صة 

الهجوم على املنظمات وعلى اأفكار حقوق االإن�صان ب�صكل عام. 

يرتبط بكل ما �صبق نوع اآخر من املعوقات )والتحديات فى 

باالإعالم،.  احلكومية  املنظمات غري  وهو عالقة  اأال  ذاته(  الوقت 

كبري.  حد  اإىل  ومتغرية  متنوعة  العالقة  هذه  اإن  القول  وميكن 

وامل�صتقل  احلكومى  االإعالم  هناك  اأن  اأى  متنوع،  ذاته  فاالإعالم 

واحلزبى كما اأن هناك االإعالم االإلكرتوين والف�صائيات.

فى  مبا  م�صي�س  فاالإعالم  ال�صيا�صة،  من  بريئا  لي�س  واالإعالم 

ا�صتطاعت  وقد  امل�صتقلة.  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  بع�س  ذلك 

اأنها كانت  املنظمات غري احلكومية اال�صتفادة من االإعالم، كما 

–ومازالت- �صحية العديد من احلمالت االإعالمية امل�صادة لها. 
وهكذا فاإن العالقة مع االإعالم ت�صكل فر�صا وحتديات فى الوقت 

ا�صرتاتيجيات  تتبنى  اأن  احلكومية  غري  املنظمات  وعلى  ذاته، 

املخاطر  وتقليل  االإعالم،  من  اال�صتفادة  فر�س  لزيادة  عملية 
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والتهديدات الناجمة عن احلمالت االإعالمية امل�صادة. 

واأخريا فهناك املعوقات املوؤ�ص�صية، ولهذا النمط من املعوقات 

والتحديات و�صع خا�س؛ الأن املنظمات غري احلكومية والقائمني 

�صعف  فى  املعوقات   هذه  وتتمثل  منها.  جزءًا  يتحملون  عليها 

دميقراطية  اآليات  وغياب  املنظمات،  لهذه  املوؤ�ص�صاتية  القدرات 

ال�صباب  جلذب  موؤ�ص�صاتى  حيز  اإىل  حتولها  وعدم  داخلية، 

واملواطنني من خالل بنى موؤ�ص�صاتية منفتحة تقوم على الع�صوية 

وامل�صاركة. 

واملعوقات  االأمنية  والتهديدات  القانونية  القيود  اأن  ال�صك 

االنح�صار  هذا  خلق  فى  رئي�صيا  دورا  لعبت  قد  االأيديولوجية 

غياب  اأى  الذاتية  العوامل  جتاهل  ميكن  ال  ولكن  املوؤ�ص�صى، 

كبري  عدد  واإ�رصار  املجتمع،  على  لالنفتاح  املوؤ�ص�صاتية  االإرادة 

من القائمني على املنظمات فى التعامل مع املواطنني على اأ�صا�س 

اأنهم متلقو خدمات حقوقية اأو تنموية اأو رعائية، عو�صا عن اأن 

يكونوا �رصكاء حقيقيني. وكثري من املنظمات قد ف�صل اأو تراجع 

ب�صبب  ولكن  وال�صيا�صية،  القانونية  العقبات  ب�صبب  لي�س  دوره 

من  ذلك  غري  اإىل  االإدارة  �صوء  اأو  الداخلية  الدميقراطية  غياب 

العوامل الذاتية. 

وفى هذا ال�صدد يجب االإ�صارة اإىل اإحدى اأهم الق�صايا ذات 

بالقدرات املوؤ�ص�صاتية، وهى م�صادر دعم املنظمات غري  ال�صلة 

احلكومية، وبالتاىل ا�صتمراريتها. فكما هو معروف فاإن جل م�صادر 

الدعم تاأتى من منظمات دولية، مع غياب تام للدعم املحلى. واإذا 

كانت املنظمات غري احلكومية املحلية م�صئولة فقط عن اجلانب 

اخلا�س بتنمية املوارد من خالل تن�صيط العمل التطوعى، اإال اأن 
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ثقافة  فى  ال�صديد  الفقر  فى  تتمثل  ذلك  فى  االأكرب  امل�صئولية 

العطاء من اأجل حقوق االإن�صان والعدالة االجتماعية.

العربية بها من الرثاء ما ي�صهل  اأن املنطقة  الرغم من  فعلى 

ت�صري  احلقيقة  فاإن  والتنموية،  االإن�صانية  االأن�صطة  دعم  عمليات 

اإىل اإحجام اأ�صحاب االأموال وال�رصكات عن دعم هذه االأن�صطة؛ 

وجود  عدم  ب�صبب  واإما  احلاكمة،  االأنظمة  بط�س  من  خوفا  اإما 

   .
)13(

ثقافة “امل�صئولية االجتماعية” لالأثرياء وال�رصكات

احلكومية  غري  املنظمات  اإن  القول  ميكن  عام  وب�صكل 

واجهت وتواجه عقبات وحتديات كربى، اأغلبها نتيجة الظروف 

يعود  وبع�صها  بها،  املحيطة  والقانونية  ال�صيا�صية  املو�صوعية 

لعوامل ذاتية. وعلى اأى حال، فالظروف املو�صوعية كما ت�صكل 

املنظمات من  ن�صاأت هذه  اأي�صا حتديات وق�صايا  فاإنها  عقبات، 

اأجل التعامل معها لبناء جمتمع العدالة ودولة القانون. 

للمنظمات  وا�ضحا  منوذجا  االإن�ضان  حقوق  منظمات  وتعترب 

والتحديات.   العقبات  من  العديد  زالت-  –وما  واجهت  التى 

للجدل  اإثارة  االأكرث  القطاع  باأنها  املنظمات  هذه  و�صفت  فقد 

واحل�صا�صيات ال�صيا�صية والثقافية من بني املنظمات غري احلكومية، 

وال مياثلها فى ذلك اإال عدد حمدود من املنظمات الن�صائية، وعدد 

اأقل من املنظمات التنموية. 

ولي�س غريبا اأن تو�صف منظمات حقوق االإن�صان باأنها مثرية 

للجدل، فدورها فى ف�صح االنتهاكات التى متار�صها ال�صلطات، 

اأطراف حكومية وغري  متار�صه  الذى  الفكرى  اال�صتبداد  وك�صف 

حكومية، وحماوالت اإدماج لغة وقيم حقوق االإن�صان فى الثقافة 

املحلية.
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 كل هذا اأدى اإىل ا�صتنفار قوى �صيا�صية واأيديولوجية �صد 

هذه املنظمات، لتكن بذلك النموذج الكا�صف للعقبات والتحديات 

التى تواجهها املنظمات غري احلكومية التى ت�صع على اأجندتها 

ق�صايا التغيري واالإ�صالح.   
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خام�ضا..

ال�ضباب امل�ضرى واملنظمات غري احلكومية:

�ضوؤال يبحث عن اإجابة

ميكن النظر اإىل عالقة ال�صباب باملنظمات غري احلكومية على 

التى  واالأن�صطة  الربامج  فى  االأول  امل�صتوى  يتمثل  م�صتويني: 

الثانى  امل�صتوى  اأما  ال�صباب،  اأجل  من  املنظمات  هذه  تتبناها 

املنظمات  هذه  عمل  فى  كفاعلني  ال�صباب  م�صاركة  فى  فيتمثل 

خلل  من  منظمات  بت�ضكيل  املبادرة  وكذلك  فيها؛  واالنخراط 

ال�صباب ومن اأجلهم. 

ومن املعروف اأن ثمة اهتماما دوليا وحمليا بدعم وتنفيذ برامج 

اأو دعم  التمكني  اأو  التدريب  ال�صباب �صواء فى جمال  اأجل  من 

اأجيال  خلق  وهو  وا�صح،  ذلك  من  والهدف  ال�صباب.  م�صاركة 
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جديدة قادرة على لعب دور فاعل فى جماالت التنمية وحقوق 

االإن�صان وبناء الدميقراطية. 

 وعلى الرغم من هذا االهتمام الكبري بال�صباب كم�صتفيدين 

امل�رصى  ال�صباب  عالقة  تقييم  ال�صعوبة  من  اأنه  اإال  وفاعلني، 

ميدانية  درا�صات  وجود  عدم  ب�صبب  احلكومية،  غري  باملنظمات 

جمرد  هنالك  ما  وكل  العالقة.  هذه  وتقييم  وحتليل،  لر�صد 

انطباعات عامة من واقع املمار�صة، وانطالقا من نتائج االأدبيات 

الرغم  لل�صباب. وعلى  ال�صيا�صية  امل�صاركة  تناولت ق�صايا  التى 

�صورة  لر�صم  كافية  لي�صت  فاإنها  االنطباعات  هذه  اأهمية  من 

مو�صوعية عن عالقة ال�صباب باملنظمات غري احلكومية. 

وانطالقا من هذه االنطباعات، ميكن القول اإن املنظمات غري 

اأو م�صتفيدين  اأبوابها لل�صباب كعاملني بها  احلكومية قد فتحت 

اأن ثمة �صعفا ملحوظا  اأي�صا  املوؤكد  اأن�صطتها. ولكن  من بع�س 

فى قدرة هذه املنظمات على ا�صتعياب اأعداد ال�صباب الراغبة فى 

امل�صاركة من خالل الع�صوية والعمل التطوعى. 

اأم  بالقدرة اال�صتيعابية للمنظمات،  فهل امل�صاألة تتعلق فقط 

عوامل  ب�صبب  ال�صباب  لدى  التطوع  ثقافة  ب�صعف  تتعلق  اأنها 

ال�صباب  ا�صتطاع  اأى حد  اإىل  ثقافية؟  اأو  اقت�صادية  اأو  �صيا�صية 

اتخاذ مبادرات من اأجل تاأ�صي�س منظمات غري حكومية تعرب عن 

طموحاتهم؟ وهل ميكن لهذه املنظمات اأن تكون �صاحة مل�صاركة 

ال�صباب اأم اأن م�صريها �صيكون مثل م�صري االأحزاب ال�صيا�صية 

والتى عزف ال�صباب عن امل�صاركة فيها؟  
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بالتاأكيد جتاوز  الت�صاوؤالت يتطلب  اإن االجابة عن مثل هذه 

حدود االنطباعات، ويوؤكد على �رصورة اجراء بحوث ودرا�صات 

للتعرف على القدرات اال�صتيعابية للمنظمات، ومواقف ال�صباب 

من هذه املنظمات. 

االعتبار  فى  التالية  الق�صايا  و�صع  ميكن  ال�صياق،  هذا  وفى 

عند مناق�صة عالقة ال�صباب مبنظمات املجتمع املدنى: 

ال  واقعا  عام  ب�صكل  امل�صاركة  عن  ال�صباب  عزوف  ي�صكل 

تردى  ب�ضبب  العامة  االإحباط  حالة  ذلك  فى  مبا  جتاهله،  ميكن 

اأفقدتهم  والتى  ال�صائدة،  وال�صيا�صية  االقت�صادية  االأو�صاع 

ال�صيا�صات  اأن  جتاهل  ميكن  ال  كما  التغيري.  اإمكانية  فى  االأمل 

املدنية،  واملوؤ�ص�صات  الدولة  فى  الثقة  فقدان  اإىل  اأدت  القمعية 

“تغيري” اأخالقى  اأجل  الدينى من  العامل  الرهان على  ومن ثم 

لفكرة  العداء  والذى يحمل فى جنباته  لالأ�صول،  بالعودة  دينى 

التغيري على اأ�ص�س مدنية. ومن ثم فقد جلاأ ال�صباب الطامح اإىل 

التغيري، والراف�س له اإىل املوؤ�ص�صات الدينية، ال�صباب امل�صلم اإىل 

املوؤ�ص�صات تختلط  الكنائ�س. وفى هذه  اإىل  والقبطى  امل�صاجد، 

االجتماعى  الواقع  عن  االبتعاد  فى  بالرغبة  التغيري  فى  الرغبة 

اأجل  من  جتاهلها  ميكن  ال  اأ�صا�صية  حمددات  وهذه  وال�صيا�صى. 

التعرف على موقف ال�صباب من املنظمات غري احلكومية. 

ب�صورة  املو�صوع  مع  التعامل  يتطلب  قد  االأمر  اأن  كما 

املفتقرة  العربية  البلدان  فى  ال�صباب  موقف  مقارنة  اأى  مقارنة، 

اإىل التقاليد الدميقراطية، ومواقف ال�صباب فى جمتمعات تو�صف 

باأنها دميقراطية. 
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ب�صكل  امل�صاركة  لفهم عدم  ي�صلح  قد  العام  املحدد  هذا  اإن 

وحدها.  احلكومية  غري  املنظمات  فى  بال�رصورة  ولي�س  عام، 

واإذا كان مثل هذا املحدد ي�صمح لنا باالقرتاب من فكرة عزوف 

على  ت�صاعدنا  قد  اأخرى  فثمة حمددات  امل�صاركة  ال�صباب عن 

فهم طبيعة انخراط اأعداد من ال�ضباب فى هذه املنظمات. 

واجتاهات  لطبيعة  معمق  لفهم  اأهمية  هناك  اأوىل،  ناحية  من 

املنطقة  فى  ال�صباب  بع�س  بها  يقوم  التى  املحدودة  املبادرات 

العربية من اأجل تاأ�صي�س منظمات غري حكومية حتقق لهم نوعا 

اأعمال خلدمة  من الوجود االجتماعى، وتوفر لهم حيزا ملبا�رصة 

تطورها  اإمكانية  هو  وما  املبادرات؟  هذه  طبيعة  ما هى  املجتمع. 

امل�صتقبلى؟ وما هو اختالف االأجيال اجلديدة من املنظمات غري 

احلكومية عن اأجيال موؤ�ص�صى املنظمات غري احلكومية االأوىل؟ 

الهيئات  لدور  اهتمام  اإيالء  كذلك  ينبغى  ثانية،  ناحية  ومن 

الدولية فى جذب عدد من ال�صباب اإىل جمال العمل االأهلى من 

خالل املنظمات غري احلكومية. اإىل اأى حد كانت هذه الهيئات 

ال�صباب لالنتماء  لل�صباب؟ وما هى دوافع  الدولية عامل جذب 

اإىل هذه املنظمات الدولية؟ هل ثمة دوافع اإن�صانية واأخالقية؟ اأم 

اأن الدوافع املهنية هى االأهم؟ 

دخول  وهو  اإليه،  االلتفات  يجب  اآخر  حمدد  ثمة  واأخريا 

ق�صايا حقوق االإن�صان والتنمية واملجتمع املدنى ب�صكل عام اإىل 

املجال االأكادميى، وحتديدا فى جمال الدرا�صات العليا. فاإىل اأى 

حد �صكلت هذه الدرا�صات عامل جذب لل�صباب؟ هل ثمة ربط 

بني هذا النوع من الدرا�صات وتطلع ال�صباب للعمل فى منظمات 

دولية اأو حملية؟
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خامتة

فى اخلتام ميكن القول اإن املنظمات غري احلكومية باتت واقعا، 

ال ميكن جتاهله حتى بالن�صبة لل�صلطات واحلكومات التى ال تريد 

اأحد  ي�صكل  بات  املنظمات  هذه  وجود  اأن  كما  املنظمات.  هذه 

املعايري املهمة التى تقا�س من خاللها درجة التطور الدميوقراطى 

داللة  احلكومية  غري  املنظمات  وجود  كان  واإذا  ما.  جمتمع  فى 

وجود  يقت�صى  الدميقراطية  غياب  فاإن  الدميقراطية،  وجود  على 

منظمات مدنية تعمل من اأجل بناء املجتمع الدميقراطى. وبالتاىل 

دميقراطى،  ديكور  جمرد  لي�صت  احلكومية  غري  املنظمات  فاإن 

ولكنها اإحدى اآليات بناء الدميقراطية. 
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وقد يحمل البع�س املنظمات غري احلكومية اأكرب مما تتحمله 

فيما يتعلق بعملية التغيري، ولكن يجب مالحظة اأن مهمة منظمات 

اأحزابا ثورية،  لي�صت  باالأ�صا�س، فهى  اإ�صالحية  املدنى  املجتمع 

نهاية  تغيري كل �صئ. فهى فى  تريد  تنظيمات مركزية  وال هى 

والتوجهات  والربامج  االأهداف  فى  تنوع كبري  تعبري عن  االأمر 

واآليات العمل. وقد ينجح بع�س املنظمات فى حتقيق جناحات فى 

اأحد املجاالت، وقد يف�صل فى جماالت اأخرى. ولكنها تظل فى 

حركة دائمة من اأجل االإ�صالح االجتماعى وال�صيا�صى. 

حتقيق  فى  احلكومية  غري  املنظمات  جناح  اأن  احلقيقة  وفى 

تغيريات نوعية يرتبط اإىل حد كبري بقدرتها على خلق م�صاحة 

تنبع  املنظمات ال  املواطنني. فم�رصوعية هذه  اجتماعية مل�صاركة 

فقط من نبل ر�صالتها، ولكن من قدرتها على جت�صيد هذه الر�صالة 

فى دينامية اجتماعية. كما اأن منظمات املجتمع املدنى بو�صفها 

على  تربهن  اأن  فعليها  الدميقراطى،  املجتمع  بناء  اآليات  اإحدى 

اأنها موؤ�ص�صات دميقراطية هى ذاتها. ويعترب هذا اإحدى التحديات 

الكربى التى تواجه املنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع 

املدنى ب�صكل عام.
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اال�صم: ي�رسي م�صطفى

• باحث فى جمال حقوق االإن�صان.

مركز  برامج  ومن�صق  االإن�صان،  حلقوق  امل�رسية  للمنظمة  تنفيذيا  مديرا  عمل   •

م�رسوع  كمن�صق  فورد  مبوؤ�ص�صة  وا�صت�صاري  االإن�صان،  حقوق  لدرا�صات  القاهرة 
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