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 اجملتمع ادلذني انعادلي بني انفاعهية وانشرعية
الدراسة انجزت ضمف تفرغ عممي ممنوح لمباحث مف قبؿ جامعة السميمانية في اقميـ كوردستاف العراؽ لمدة ستة 

  (.3123-3122)اشير في جامعة جورج ميسوف االمريكية في العاـ الجامعي 
  أ.م.د. أنور محمد فرج محمود      

  : صخهادل
يقدـ البحث تعريفًا لمفيوـ المجتمع المدني العالمي وطبيعة مكوناتو الفرعية المتنوعة، 
ويقؼ عمى أىـ مجاالت نشاطو كفاعؿ جديد عمى صعيد العبلقات الدولية وطبيعة التأثيرات التي 
يمارسيا عمى الفاعميف اآلخريف وفقًا لمقضايا التي ييتـ بيا. وفي نفس الوقت يقؼ عمى أىـ 

مكانية مساءلتو.إشكال  يتيف تواجو ىذا الفاعؿ الجديد، وىما: مشكمة شرعيتو وا 

 
Abstract                                                                             

 The most important points of this study can be summarized as follows: 

 

1. Global civil society is a new actor in the field of international relations. Despite 

its diversity, plurality and ambiguity of some of its components it plays a 

significant role under the development the world is witnessing in the era of 

globalization and the growth of global values, global economy and global 

politics. 

2. There is diversity in the identity of global civil society between the neo-liberal 

version which manifests through the international NGOs, and the New Left 

version through the social movements and the postmodern version which 

include organizations and movements that belong to the non-Western world 

and also include religious movements in Muslim societies. 

3. Global civil society exercises activities at the global level through different 

mechanisms, notably the global networks, international conferences, social 

movements and international non-governmental organizations. These activities 

range from humanitarian to political, social, and religious activities in order to 

achieve the sustainable development. 

4. The study has found that the problem of legitimacy associated with a group of 

other reasons, such as the lack of global standards for them, with the problem 

of representation, and the limits of the constitutional responsibility for this new 

global player, the meaning of the term of "civilian" and the 

problematic relationship between North and South, and the negative role of the 

governments of democracies or undemocratic states. 

5. Global civil society depends on a set of arguments to prove the legitimacy of its 

activities: government approval, humanitarian standards, and accuracy of the 

information, financial and political independence, grassroots campaigns, and 
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finally the difference of rules of democratic legitimacy in the domestic and 

international systems. 

6. The study has found that the problem of accountability has other dimensions, 

such as the shifts of the international reality in the era of globalization, the 

change in the international system, the difference in the nature of the 

mechanisms and criteria used in accountability between the state, market and 

civil society at both the domestic and international levels. 

7. The study has discussed the possibility of converting the issue of accountability 

to a positive point with regard to the reality and the future of global civil 

society, through establishing standards and practice of democracy at the 

international level, to encourage public participation in decisions and 

policies on global issues, trying to involve all players which concerned with civil 

activities in the process of accountability through international transparency 

standards. 
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 قذمةادل
 في السبلـ يتصؼ النظاـ الدولي الحديث الذي بدأ منذ معاىدة صمح وستفاليا إلحبلؿ

 (1)أوروبا، بثبلثة معالـ وبنى رئيسة بنيت عمى مراحؿ، وىي:
البنية األولى ىي الدولة القومية بوصفيا األداة الرئيسة في العبلقات الدولية، منذ ذلؾ 

الحكومات الوطنية باعتبارىا الممثؿ الشرعي الوحيد في  إلى النظر ىذا، يجري يومنا الحيف وحتى
 عمميات صنع السياسة الدولية.

البنية الثانية ىي التحالفات بيف الدوؿ القومية الكبرى. ويرتبط ىذا التطور بمؤتمر فيينا في 
في ( إلعادة التوازف إلى أوروبا، ويمكف اعتبار العديد مف الترتيبات الحكومية الدولية 1815عاـ )

أيامنا كتطبيقات مف ىذا النوع، مثؿ: منظمة حمؼ شماؿ األطمسي، ورابطة دوؿ جنوب شرؽ 
 آسيا.

البنية الثالثة ىي النظاـ الرسمي المتعدد األطراؼ لمنظومة األمـ المتحدة، وقد شيد إلى حد 
كبير في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتـ بعد ذلؾ وضع الخطط لبناء مجموعة واسعة مف 
المعايير العالمية الرسمية والمؤسسات المتخصصة لتعزيز التعاوف في العديد مف جوانب االقتصاد 

 واألمف والمجتمع.
 نواح في تجاوزىا تـ ميمة في المستقبؿ، ولكف مف جية أخرى ستظؿ الثبلث البنى ىذه

 التحوالت هىذ خمقت واالجتماعية. وقد والتكنولوجية والسياسية االقتصادية بالتغييرات رئيسة
إصبلحات  إلى حاجة في الدولي الدولي. ىذا يعني أف النظاـ التعاوف وفعالية شرعية في مشاكؿ
ىذه  مف اليدؼ أاّل يكوف الدولي. ويجب لتحوالت المجتمع استيعاب أفضؿ مف لتمكينو ىيكمية

لتعزيز بؿ  العالمي فقط، المسرح إلى الفاعمة العناصر مف جديدة مجموعة االصبلحات ىو وصوؿ
 والشعبية لمنظاـ الدولي. الدبموماسية الشرعية

ومف األمور الميمة التي يجب مراعاتيا ىنا ىو بروز فضاء جديد يختمط فيو العالمي 
بالمحمي، فقد أصبح البعد العالمي بارزًا وواضحًا ومؤثرًا يقارب ويتجاوز أحيانًا في أىميتو البعد 

ضحًا كما أصبح عميو الحاؿ منذ تسعينيات القرف الماضي الوطني، ولـ يكف ىذا البعد العالمي وا
وحتى اآلف، ولـ يكف لو ىذا القدر مف التأثير الشامؿ في كؿ المجاالت الحياتية بما في ذلؾ مجاؿ 

 (2)السياسة.
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ومف جية أخرى وتزامنًا مع تسارع عمميات العولمة بتجمياتيا المختمفة، أصبحت حدود 
ت عميو. ويعود ذلؾ إلى تأثير التكنولوجيا مف جية ونتائج االتفاقيات الدولة أقؿ تقييدًا مما كان

العالمية والثنائية في مجاؿ التجارة مف جية أخرى. صحيح أف الحدود لـ تمح نيائيًا إلى اآلف، وما 
زالت الدوؿ القومية تحتفظ بأسباب لمتحكـ بتحركات الشعوب والسمع لمصمحة األمف والسبلمة 

ا يتعمؽ بالمفاتيح األساسية األربعة لحياة األعماؿ، وىي: االتصاالت، ورأس العامة. ولكف فيم
 (3)الماؿ، والشركات، والمستيمكيف، فإف العالـ قد وصؿ إلى نقطة يمكف اإلستمرار فييا ببل حدود.

نطبلقًا مف واقع تواصؿ المجتمعات فيما بينيا، وتجاوزىا لمحدود القومية التقميدية،  وا 
في بنية النظاـ الدولي، وتنامي تأثير البعد العالمي في السياسات الداخمية، برز  وضرورة اإلصبلح

مصطمح "المجتمع المدني العالمي" في النصؼ األخير مف القرف العشريف، وأصبح يستخدـ خبلؿ 
العقديف السابقيف بشكؿ واسع جدًا في الدوائر األكاديمية والسياسية لمتعبير عف جزء مف 

 موبة لتمؾ التحديات. االستجابة المط
إف مشكمة الدراسة تكمف في األسئمة التي تثار حوؿ المجتمع المدني العالمي، عمى سبيؿ 
المثاؿ: ما الذي يعنيو بالضبط ػ بغض النظر عف ىؿ ىو شيء جيد أو شيء سيء ػ ىؿ ىو 

مية مفيوـ عالمي حقًا أو ىو مجّرد مصطمح غربي ؟ وكيؼ يمكف أف يعمؿ بشكؿ يكوف أكثر قاب
لممساءلة ؟ ىذه فقط بعض مف األسئمة التي يمكف أف تكوف موضوعًا لحوارات ثقافية وسياسية 

 (4)نشيطة ومستمرة.
وىذه الدراسة محاولة لئلجابة عف بعض ىذه األسئمة مف خبلؿ فرضية رئيسة مفادىا أّننا 

لتفاعبلت عابرة نشيد، بجانب بروز العولمة اإلقتصادية، تشّكؿ لسياسات عالمية ناشئة، وظيور 
لمحدود بيف المجتمعات، ىذه العمميات ترسـ معالـ مرحمة جديدة في العبلقات الدولية، ويمعب 
المجتمع المدني العالمي دورًا فاعبًل في ىذه المرحمة مف خبلؿ نشاطاتو ولكنو يفتقر إلى معايير 

 لمشرعية وآليات لممساءلة. 
 ىداؼ اآلتية:يحاوؿ ىذا البحث تحقيؽ األمف ذلؾ  انطبلقاً 

 تحديد مفيـو المجتمع المدني العالمي وتمييزه عف المجتمع المدني الداخمي. .1
 تحديد آليات فاعمية المجتمع المدني العالمي وتأثيره عمى العبلقات الدولية. .2
مكانية مسائمتو عمى الصعيد العالمي. .3  مناقشة مدى شرعية المجتمع المدني العالمي وا 
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ثبلثة مطالب، يخصص المطمب األوؿ لدراسة مفيوـ المجتمع  ونتناوؿ الموضوع مف خبلؿ
المدني العالمي ويبحث المطمب الثاني في فاعميتو ويفرد المطمب الثالث لمتساؤؿ حوؿ شرعيتو 

مكانية مساءلتو.  وا 
 ادلطهب األول

 مفهىو اجملتمع ادلذني انعادلي
شؤوف العالمية منذ قروف، المدني ما بعد القومي يؤدي دورًا في ال المجتمعتاريخيًا كاف 

وىذا الدور قد يكوف قديمًا بقدر قدـ الديانات السماوية. فمثبًل ىناؾ مف يقوؿ: "إف المجتمعات 
الدينية ىي األقدـ بيف المنظمات ما بعد القومية: فالصوفيوف، المرسموف الكاثوليؾ، والرىباف 

ح ىذه األماكف أممًا أو حتى البوذيوف حمموا الكممة والممارسة عبر فسح شاسعة قبؿ أف تصب
 (5)دواًل. ىذه الديانات المتنقمة كانت نسخًا مف المجتمع المدني".

شيدت السنوات األخيرة إندفاعًا واىتمامًا كبيريف في أنحاء العالـ كافة إزاء  عصرناوفي 
تشكيمة واسعة مف المؤسسات التي تحتؿ الفضاء اإلجتماعي ما بيف السوؽ والدولة. وتعرؼ 

 Civil"، "مجتمع مدني Voluntary"، "طوعي Nonprofitكاؿ مختمفة، مثؿ: "ال ربحي بأش
Society قطاع ثالث" ،"Third Sector إقتصاد إجتماعي" ،"Social Economy منظمة" ،"

 ".Charitable Sector"، أو "القطاع الخيري NGOغير حكومية 
شتركة ميمة، وىي: إنيا خاصة وعمى الرغـ مف تنوعيا، تشترؾ ىذه الكيانات في ميزات م

العمؿ أي إنيا ليست جزءًا مف الجياز الحكومي. لكنيا وخبلفًا لممؤسسات الخاّصة التكويف و في 
األخرى، ُيتوّقع منيا أف تمبي بعض أغراض المجتمع أو الجميور، مف غير أف تقوـ بتوليد األرباح 

 (6)ألولئؾ الذيف يشتركوف فييا.
تتوقؼ عند الحدود القومية لمدوؿ، بؿ تجاوزتيا إلى الفضاء الجديدة لـ  الظاىرةىذه 

أعداد كبيرة مف منظمات المجتمع العالمي. ويعد بروز المجتمع المدني العالمي، المتمثؿ في 
يصؼ الفاعؿ الجديد في مجاؿ العبلقات الدولية.  المدني في مجاالت كثيرة عمى الصعيد العالمي،

أنو "ثورة الجمعيات العالمية". وىو يقارف أىمية ىذه الثورة في )ليستر ـ. سالموف( ىذا المشيد ب
 (7)نياية القرف العشريف، بأىمية نشوء الدولة القومية في السابؽ.

نحاوؿ ىنا تعريؼ المجتمع المدني المحمي والمجتمع المدني العالمي، مع توضيح الرؤى 
 المي.حوؿ المجتمع المدني الع العبلقات الدوليةالمختمفة لنظريات 
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 أوالً: اجملتمع ادلذني احملهي:
إف المجتمع الحر يتألؼ مف ثبلث منظومات، األولى: دولة ديمقراطية في حياتيا السياسية. 

اقتصاد ُمبدع، مؤسَّس عمى المبادرة الفردية، واألسواؽ المفتوحة. والثالثة: ثقافة  والثانية:
ضائؿ اإلنسانية. وىذه المنظومات الثبلث اإلستقبلؿ الذاتي في الجانب األخبلقي، مؤسسة عمى الف

 (8)ينبغي أف تعمؿ مستقمًة ومتعاونة، تراقب كؿَّ واحدٍة منيا األخرى، وتتوازُف بيا ومعيا.
وتعرؼ )الموسوعة الدولية لممجتمع المدني( المجتمع المدني بأنو منطقة ارتباط ونشاط 

دي )السوؽ(، ومجاؿ الحياة الخاصة مستقمة عف المجتمع السياسي )الحكومة(، والمجتمع االقتصا
 (9))العائمة(.

وعميو فإف المجتمع المدني حسب )مركز المجتمع المدني في كمية لندف لئلقتصاد والعموـ 
( ىو حمبة العمؿ الجماعي الذي ال يتسـ باإلكراه، والذي يدور حوؿ مصالح LSEالسياسية( )

سسية وتتميز عف تمؾ التي تتبع الحكومة، وأىداؼ وقيـ مشتركة ومتبادلة. وتختمؼ أشكاليا المؤ 
 (10)األسرة، والسوؽ.

ومف جيتو يحاوؿ )دافيد براوف( أف يميز بيف المجتمع المدني والحكومة وقطاعات 
األعماؿ، مف ثبلثة أبعاد، فبينما تسعى الحكومة لتأميف النظاـ والخير العاـ، وتقوـ قطاعات 

مجتمع المدني يسعى إلى إعطاء قوة لقيـ المواطنيف األعماؿ بتأميف البضائع والخدمات، فإف ال
وأىدافيـ مف خبلؿ الجيود الطوعية. وبينما تتجو األعماؿ إلى المصالح الخاصة، وتتجو الحكومات 
إلى المصالح العامة، فإف المجتمع المدني يركز عمى مصالح المجموعات، والمجموعات 

 (11) المحرومة، ضمف المجتمع.
، ىناؾ ثبلثة أنواع متوفرة مف التعاريؼ لمكيانات التي (12)الموف( وآخريفووفقًا لػ)ليستر س

  تشمؿ قطاع "المجتمع المدني"، كؿ نوع مرتبط مع مجموعة معينة مف الشروط:
التعريؼ اإلقتصادي الذي يركز عمى مصدر الدعـ التنظيمي. فمنظمة المجتمع المدني ىي التي  .1

مات خاّصة، وليس مف صفقات السوؽ أو الدعـ تستمـ الجزء األكبر مف دخميا مف مساى
 الحكومي. ولمتعبير عنو يستخدـ مصطمحات مثؿ: "قطاع طوعي أو قطاع خيري".

التعريؼ القانوني الذي يركز عمى المكانة القانونية. طبقًا لو فإف منظمة المجتمع المدني ىي  .2
ي تعفى مف بعض أو كّؿ التي تأخذ شكبًل قانونيًا معّينًا، مثؿ: "جمعية" أو "مؤسسة" الت

 الضرائب. ولمتعبير عنو تستخدـ مصطمحات مثؿ "الجمعية أو المنظمة المعفية مف الضريبة".
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التعريؼ الذي يركز عمى الغرض مف ىذه المنظمات. ووفقًا لو إف منظمة المجتمع المدني ىي  .3
ة الجذور التي ترّوج لممصمحة العامة، وتشّجع بناء القدرات والمشاركة، وتستيدؼ مخاطب

الييكمية لمفقر والضيؽ. ولمتعبير عنو تستخدـ مصطمحات مثؿ: "المنظمة غير الحكومية أو 
 الخيرية".

وبناء عمى ما سبؽ يرى الباحث بأنو يمكف تعريؼ المجتمع المدني باعتباره الفضاء العاـ 
بالحرية  الواسع الذي يقع بيف مثمث )العائمة والحكومة والسوؽ(، ويشمؿ عمى فواعؿ يتمتعوف

واالستقبلؿ ويقوموف بوظائؼ اقتصادية وتنظيمية لخدمة المصالح العامة لممجموعات االجتماعية 
 المختمفة وتحقيؽ قيـ المواطنيف مف خبلؿ آليات االحتكاـ الى القيـ االجتماعية.

 ثانيًا: اجملتمع ادلذني انعادلي:
تعمؽ بتعريؼ المجتمع المدني إّف نقطة البداية، وفي أغمب األحياف نقطة الخبلؼ، فيما ي

لذلؾ يجب توضيح  (13)معياري؟أو بشكؿ  ىيكميالعالمي، تبدأ مف قضية ىؿ يجب أف يعّرؼ بشكؿ 
 ىذيف التعريفيف: 

أ. التعريؼ الييكمي يعني التركيز عمى الفواعؿ والمؤسسات المكونة لو، فوفقًا لمتقرير الصادر عف 
ي مصطمح "المجتمع المدني العالمي" عددًا وافرًا مف لجنة "إدارة شؤوف المجتمع العالمي" يغط

المؤسسات والروابط الطوعية والشبكات: التجمعات النسائية، والنقابات، والغرؼ التجارية، 
والتعاونيات الزراعية أو االسكانية، واتحادات رعاية األحياء، والمنظمات ذات التوجو الديني 

كثيرة مف المجتمعات وطاقاتيا خارج إطار وغيرىا. وتوجو ىذه المجموعات اىتمامات 
 (14)الحكومة.

 يتألؼ المجتمع المدني العالمي مف ثبلثة أجزاء: (15)وبناء عمى دراسة )فموريني وسيمونز(
 إنو يضـ تمؾ المجموعات غير المرتبطة بالحكومات أو الييئات الخاصة الساعية إلى الربح. .1
 أي أنيا تتضمف صبلت عبر الحدود القومية. ىذه المجموعات تكوف عابرة لمحدود القومية، .2
وقد تأخذ ىذه المجموعات شكؿ منظمة دولية غير حكومية بأعضاء مف دوؿ مختمفة، مثؿ  .3

"منظمة الشفافية الدولية"، أو إتحاد غير رسمي عابر لمحدود، مثؿ "الحممة الدولية لحظر 
 األلغاـ األرضية".
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(، التي غّيرت 1989التي ظيرت بعد عاـ ) أما )ماري كالدور( فقامت بدراسة المستجدات
" Paradigmsفكرة المجتمع المدني العالمي، وبناء عمييا طرحت ثبلثة "نماذج معرفية 

 (16)رئيسة:
، وىي الحركات التي تطورت بعد عاـ الحركات اإلجتماعية الجديدةأستخدـ التعبير مف قبؿ  .1

ة، حقوؽ اإلنساف، البيئة، وغيرىا. وفي ( واىتمت بالقضايا الجديدة، مثؿ السبلـ، المرأ1968)
 Anti-globalizationنياية التسعينيات، ظير ما يسمى بػ"الحركة المضادة لمعولمة 

Movement التي اىتمت بالعدالة اإلجتماعية العالمية. وتسمي )كالدور( ىذا الفيـ ،"
 ".Activist Versionبػ"نسخة النشطاء 

. وأصبح جزءًا مف "جدوؿ أعماؿ والحكومات الغربية المؤسسات العالميةواستخدـ مف قبؿ  .2
". وفيـ كشئ خاص بالغرب؛ وكآلية لتسييؿ New Policy Agendaالسياسة الجديدة 

إصبلح السوؽ ومقدمة لمديمقراطية البرلمانية. وتدعوىا )كالدور( بػ"نسخة الميبرالية الجديدة 
Neoliberal Version." 

". ضمف ىذا السياؽ Postmodern نسخة مابعد الحداثة( ىو "المفيوـ الثالث وفقًا لػ)كالدور .3
ينتقد عمماء األنثروبولوجيا مفيوـ "المجتمع" كمفيوـ "مركزي أوربي"، ويقترحوف بأف 
المجتمعات غير الغربية ليا اإلمكانية لتقّدـ شيئًا مشابيًا لممجتمع المدني الغربي، لكف ليس 

، في المجتمعات اإلسبلمية ىناؾ المؤسسات الدينية التي باإلستناد إلى الفمسفة الفردية. ومثبلً 
 يمكف أف تمعب دورًا رقابيًا عمى الدولة.

وفي محاولة لمتمييز بيف مجاؿ المجتمع المدني العالمي وغيرىا مف المجاالت القريبة يقدـ 
(Org Friedrichs ( عند حديثو عف "مثمث الحكـ العالمي" توضيحًا لمعبلقة بيف )المجتمع
عالمي، االقتصاد العالمي والسياسة الدولية(، ويربط بينيا مف حيث الفاعميف المييمنيف والمبدأ ال

المنظـ لتفاعبلتيا واألخبلقيات المعيارية التي تحكـ سموكياتيا مع اإلشارة إلى الييكؿ القانوني 
 (71)(.1المنظـ لكؿ منيا، كما موضح في جدوؿ رقـ )

 السياسة الدولية المياإلقتصاد الع المجتمع العالمي 

 الدوؿ الدستورية الميبرالية الشركات المتعددة الجنسية المنظمات غير الحكومية الفاعموف المييمنوف

 التوزيع السمطوي لمقيـ التوزيع البلمركزي لمقيـ إتحادات حرة مف األفراد المبدأ المنظـ

 إدعاء التمثيؿ الشرعي المتفوقةإدعاء الكفاءة  إدعاء القيـ الجوىرية األخبلقيات المعيارية

 القانوف الدولي العاـ قانوف السوؽ الدولي قانوف المجتمع الدولي الييكؿ العموي القانوني
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 ( يوضح مثمث الحكـ: المجتمع العالمي واالقتصاد العالمي والسياسة الدولية.2جدوؿ )
وؿ ىذه الفواعؿ الجديدة ب. التعريؼ المعياري يركز عمى االىتماـ بالقيـ واألىداؼ التي تحا

فمكونات المجتمع المدني العالمي، سواء مف المنظمات الدولية غير الحكومية أو تحقيقيا 
األفراد المنخرطيف في أنشطة عالمية، تتفاعؿ مع بعضيا البعض وتقود أنشطتيا االجتماعية 

وأعمى درجة  المشتركة عبر الحدود وخارج سيطرة الحكومات والدوؿ بأدنى حد ممكف مف العنؼ
 (18)مف احتراـ مبادئ المدنية.

ويحدد كؿ مف )جوف بولياند وجورج توماس( مبادئ الثقافة العالمية األساسية التي تشكؿ 
ركيزة آيديولوجية لبناء التنظيـ الدولي غير الحكومي، في: الكونية، والفردية، والمرجعية الطوعية 

 (19)والمواطنية العالمية.العقبلنية، واستيداؼ اإلنساف لعقمنة التقدـ، 
أما )ويندي الرنر وولياـ والترز( فيركزاف عمى األىداؼ والقواسـ المشتركة بيف البشر، مثؿ 
العمؿ مف أجؿ القيـ العالمية والمصير المشترؾ، ويعرفاف المجتمع المدني العالمي كحقؿ لمنشاط 

شري عمى األقؿ بالنسبة أو الكفاح المنطمؽ مف االيماف بقيـ عالمية وبوحدة المصير الب
 (20)لموضوعات أو قضايا حاسمة مثؿ السبلـ والعدالة والتنمية والبيئة وحقوؽ االنساف.

والتعريؼ الذي نعتمده في ىذه الدراسة ىو إتجاه الجمع بيف االتجاىيف السابقيف، ويمكف 
جتمع المدني تعريؼ مدرسة لندف لئلقتصاد والعموـ السياسية الذي يحدد الم اإلستناد ىنا إلى

العالمي كػ"مجاؿ صاعد مف األفكار، القيـ، المؤسسات، المنظمات، الشبكات، واألفراد الذيف يحتموف 
مكانًا بيف حدود العائبلت والدولة والسوؽ ويتفاعموف في ما بعد حدود المجتمعات، والحكومات، 

 (21)واإلقتصاديات الوطنية".
المدني العالمي بأنيـ أولئؾ الذيف يمتد نشاطيـ يمكف تعريؼ الفاعميف في المجتمع وختامًا 

في الدفاع عف القيـ اإلنسانية عمى الصعيد العالمي، والتي تضـ الجمعيات والروابط والنقابات 
والييئات المينية والمجالس النيابية والمنتديات الفكرية والشبكات االتصالية والييئات الدينية 

طنية ذات امتداد عالمي أو عالمية باألصؿ. وقد يظير ىذا بغض النظر عما إذا كانت صبلحياتيا و 
المفيوـ مف واقع النشاط المدني الوطني، ثـ يأخذ باإلمتداد إلى المستوى العالمي، وقد يظير عمى 
المستوى العالمي ويأخذ عناصره البشرية مف مختمؼ القوميات وينظـ عممو عبر اتحادات عالمية 

 .   (22)كات االجتماعية.ومتعددة الجنسيات أو عبر الحر 
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 ثانثًا: اجملتمع ادلذني انعادلي يف نظريات انعالقات انذونية:
فى تناوليـ لمفيوـ المجتمع المدني العالمي، وفقًا لتبنييـ لمنظريات  الباحثوفيختمؼ 

المختمفة في مجاؿ العبلقات الدولية. ويمكف تقديـ نماذج معينة لتوضيح تأثير النظرية عمى 
 كاآلتي:الباحث، 

أ. النظرية الواقعية )عالـ القوة(: حسب الرأي التقميدي لممدرسة الواقعية، فإف الدوؿ ىي القوة 
الفاعمة األساسية إف لـ تكف الوحيدة في السياسة العالمية التي تمتاز بالفوضى وتعاني مف 

ير الدوؿ معضمة األمف، والفاعموف اآلخروف، مف منظمات وشركات وأفراد يقعوف كميـ تحت تأث
بشكؿ مباشر أو غير مباشر. لذلؾ نجد أف ىناؾ مف سيطر عميو ىذه النظرية فى تحميمو لدور 

( الذي يرى أف صعود المجتمع المدني Gideon Bakerالمجتمع المدني العالمي، مثؿ )
 العالمي ما ىو إاّل استجابة لمتغيرات والتحوالت التى يمر بيا نظاـ الدولة القومية وليس انييار
أو تآكؿ ىذا النظاـ، وأف الدولة ستظؿ ىي الوحدة والمستوى األساس فى تحميؿ تفاعبلت 

 (23)العبلقات الدولية.
ب. النظرية الميبرالية )عالـ اإلعتماد المتبادؿ(: يرى الميبراليوف بأف الدولة لـ تعد الفاعؿ الوحيد 

ف المنظمات العالمية التي في العبلقات الدولية، بؿ أصبح  العالـ مظمبًل بشبكات معقدة م
يتخصص كؿ منيا في خدمة أىداؼ بعينيا مف أجؿ التقدـ البشري المتكافئ عمى صعيد السمـ، 

نسجامًا مع ىذه  (24)واألمف، واالقتصاد، والرخاء، والتبلقي الثقافي، وتكامؿ القيـ اإلنسانية. وا 
المي مف منظور ليبرالي تتعامؿ مع المجتمع المدني الع   (Mary Kaldorالنظرية نجد أف )

أو تعددي الذي يقوؿ بتعدد الفاعميف عمى الساحة العالمية وأف الدولة ليست ىي الفاعؿ الوحيد 
وليست ىي وحدة التحميؿ األساسية بينما ىناؾ فاعميف آخريف مف غير الدوؿ يستطيعوف 

 (25)التأثير فى تفاعبلت السياسة العالمية فى عصر العولمة.
ية )مناىضة العولمة(: يشرح اليسار الجديد بصورة عامة منطؽ النضاؿ ضد ج. نظرية التبع

العولمة باعتباره شكبًل خاصًا مف النضاؿ الطبقي ضد الرأسمالية المعولمة. وبيذا المعنى 
فالمجتمع المدني العالمي ىو نوع مف التحالؼ الطبقي األممي ضد الرأسمالية الدولية في 

ترى )نياد جوىر( أف منظمات المجتمع المدنى مقسمة بيف دوؿ و  (26)طورىا الميبرالي الجديد.
المدخؿ التنموي فى دراستيا لممجتمع المدنى العالمى مف  الشماؿ ودوؿ الجنوب، لذلؾ تبنت

 (27)حيث دوره وتأثيره في السياسات العالمية لدعـ قضايا الجنوب.
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 ادلطهب انثاني
 فاعهية اجملتمع ادلذني انعادلي

ف التفوؽ في ممارسة النفوذ في السياسة العالمية لصالح الدولة القومية ذات تاريخيًا كا
السيادة، ولكف كما يرى )ستانمي ىوفماف( ظير لموجود نوع جديد مف النفوذ لممجتمع المدني 

 (28)العالمي.

يجب عدـ إىماؿ حقيقة إف المجتمع المدني العالمي ىو في طور التكويف، وقدراتو 
شاكؿ عالمنا تبقى محدودة، وذلؾ بسبب إنقساـ المصالح والقيـ بيف مكوناتو ومساىمتو في حؿ م

المتعددة، ىذا مف جية. ومف جية أخرى فإف صمة المجتمع المدني العالمي بالمؤسسات الوطنية 
 (29)والدولية معقدة وصعبة.
الحادي  القرف في العالمي المدني المجتمع وآفاؽ طبيعة حوؿ نقاشاف لذلؾ يجرى اآلف

 (30)والعشريف:
 وقوى المدني العالمي المجتمع بيف العبلقة لطبيعة واضح إجماع وجود األوؿ حوؿ عدـ .1

 الرأسماؿ قوى لمحاربة وسيمة العالمي المدني يرى أف المجتمع العالمية. فالبعض الرأسمالية
 العالمي.

 عمى يعيشوف فالذي األفراد العالمي الناشئ. فيؿ المدني المجتمع وعمؽ مدى ىو حوؿ والثاني .2
 عمى قادرة مجموعة حقاً  يمثموف المتقدمة التكنولوجيا بواسطة سياسياً  ويتفاعموف طرفي العالـ
 بذاتيا. االستمرار

 األوؿالغرض النيائي لممجتمع المدني العالمي فيناؾ إندفاعاف متناقضاف:  حيثأما مف 
يف نوعية حياتيـ الخاصة، ىو اإللتزاـ بالحرية والمبادرة الشخصية والحؽ في التصّرؼ لتحس

 (31)، في نطاؽ المسؤولية عف المجتمعات التي ىـ جزء منيا.التضامفىو التأكيد عمى  والثاني
بوجود إتجاىيف حوؿ فاعمية المجتمع المدني العالمي،  (Gideon Baker) لذلؾ يرى

ادة الى مرتبة أدنى، يرى أنو يعيد ترتيب النظاـ الدولي بحيث تتراجع الدولة القومية ذات السي االوؿ
يرى  والثانىسيؤدي إلى وضع قيـ حاكمة لمنظاـ العالمي.  المشاكؿوالفشؿ الوظيفي لمدولة فى حؿ 

أف الدولة ستظؿ ىي الفاعؿ الرئيس فى السياسة الدولية، وصعود المجتمع المدني العالمي ما ىو 
لعولمة قوة الدولة  فعؿإال رد  إال إستجابة لمتحوالت التى يمر بيا نظاـ الدولة القومية، وما ىو

 (32)ومؤسساتيا.
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 : آنيات انفاعهية ورلاالت انتأثري:أوالً 
تتنوع وسائؿ عمؿ المجتمع المدني العالمي، وتشمؿ األنشطة اإلعبلمية، والعمؿ عمى وضع 
المعايير والقواعد والعمؿ التنفيذي. وتشمؿ ىذه الوسائؿ التدخبلت التي تستيدؼ تعديؿ سموؾ 

 (33)يف والسمطات العامة والقطاعات االقتصادية.المواطن

" لو معنياف Affective Arenaمع المجتمع المدني العالمي كػ"مجاؿ مؤثر  فالتعامؿ
الذي يكوف فيو المجتمع المدني العالمي فضاءًا لمنقاش والنشاط.  المعنىمترابطاف: األوؿ يجسد 

واليياكؿ التنظيمية، واإلستراتيجيات المناسبة، يناقش النشطاء فيو قضايا العولمة والحكـ العالمي، 
وسياسات المقاومة واالعتراض عمى الجوانب السمبية. أما الثاني فيو أف المناقشات واألنشطة 
داخؿ ىذا المجاؿ ال تقتصر عمى التفكير والشجب، بؿ تعتمد أيضًا عمى األنماط المؤثرة والعاطفية 

ر إلى الحمبلت في اآلونة األخيرة، مثؿ حممة "إجعؿ الفقر مف التعبير. فالمرء ال يحتاج سوى النظ
"، ليرى كيؼ أف الموسيقى والسينما والشيرة بدأت Make Poverty Historyشيئًا مف الماضي 

 (34) تتحرؾ مف مجرد نافذة لتغيير المبلبس إلى المساىمة في األشياء الفعمية لممجتمع المدني.
في فعالياتو،  المجتمع المدني العالمييعتمد عمييا ىناؾ آليات معروفة عمى نطاؽ واسع 

 مف أىميا:
تعد الشبكات أحد أىـ مظاىر المجتمع المدني العالمي بوصفيا تضـ العديد مف  . الشبكات:1

المنظمات الدولية غير الحكومية، فقد أصبحت الشبكات بمثابة كممة السر بالنسبة لممجتمع 
وصفيا مقاببًل لآلليات الدولية التي تنشئيا المؤسسات المدني العالمي وتعمؿ ىذه الشبكات ب

وتعمؿ الشبكات مف خبلؿ أسموب تبادؿ  (35)والدوؿ وتعمؿ غالبًا عمى المستوى األفقي.
يطمؽ عميو سياسات المعمومات أو أسموب اإلحراج عف طريؽ كشؼ  المعمومات أيضًا، وىو ما

عف  الحكومات أو المنظمات الدولية، أوالممارسات السمبية التي تتورط فييا  حقائؽ عف بعض
بناء السدود  طريؽ السياسات الرمزية وذلؾ برسـ إطار رمزي لبعض القضايا كوضع قضية

الضغط عمى الحكومات لتبني  الكبرى في إطار حقوؽ السكاف األصمييف، أو عف طريؽ ممارسة
كشؼ المفارقة بيف  الحفاظ عمى البيئة ثـ خطاب مؤيد لبعض القضايا مثؿ حقوؽ اإلنساف أو

 (36).والممارسة الخطاب
(، 2001العالمي، الذي تأسس عاـ ) االجتماعي. الحركات اإلجتماعية العالمية: مثؿ المنتدى 2

وىو فضاء لحوار ديمقراطي وعميؽ لؤلفكار، وصياغة المقترحات وتبادؿ الخبرات وتفاعؿ 
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كونات أخرى لممجتمع المدني الحركات االجتماعية والشبكات والمنظمات غير الحكومية وم
المناىضة لميبرالية الجديدة والييمنة عمى العالـ مف قبؿ رأس الماؿ وأشكاؿ اإلمبريالية. ويتميز 

بالتعددية والتنوع، وىو كذلؾ غير ديني وغير حكومي، وغير حزبي. ويعمؿ عمى  المنتدىىذا 
ركات الممتزمة، محميًا ودوليًا، تسييؿ التفاعؿ والتشبيؾ غير الممركز فيما بيف الجمعيات والح

واتخاذ إجراءات ممموسة لبناء عالـ آخر، دوف اإلدعاء بتجسيد ىيئة تمثيمية لممجتمع المدني 
العالمي. فالمنتدى مكاف التقاء مفتوح أواًل لمتفكير المتفاعؿ، والحوار الديموقراطى لبلفكار، 

ًً لصياغة المقترحات، والتبادؿ الحر لمخبرات، و  ثالثًا لعقد الصبلت مف أجؿ النشاط وثانيًا
 (37)المؤثر.

. المؤتمرات الدولية الموازية: وتعرؼ بأنيا تمؾ المؤتمرات التي تنظميا قوى المجتمع المدني 3
العالمية أو التي تشارؾ فييا بشكؿ مستقؿ عف الدوؿ وعف الكيانات اإلقتصادية والتي تتناوؿ 

الرسمية، ولكف وفؽ رؤية نقدية لسياسات الدولة أو  المؤتمراتالقضايا ذاتيا التي تتناوليا 
سياسات االقتصاد العالمي وتستخدـ فييا وسائؿ اإلعبلـ الحديثة لنشر المعمومات والتحميبلت 

 المحكاتومف بيف  (38)حوؿ القضايا المثارة وتستخدـ التعبئة واإلحتجاج لطرح بدائؿ لمسياسات.
زية تبياف طبيعة عبلقتيا بالمؤتمر الرسمي ومدى الرئيسية لقياس فاعمية المؤتمرات الموا

تأثيرىا عميو، ويشير الكتاب السنوي حوؿ المجتمع المدني العالمي إلى أنو في نصؼ الحاالت، 
تكوف العبلقة بيف المؤتمر الموازي ونظيره الرسمي عبلقة نقد لمسياسات التي يتبناىا األخير، 

%( مف الحاالت تتسـ بقياـ 25ة في حيف أف )%( مف الحاالت تكوف العبلقة صراعي25وفي )
 (39)حوار بناء بيف الجانبيف.

 (40)ويمكف تناوؿ الموضوع بالتركيز عمى مجاالت نشاط المجتمع المدني العالمي، كاآلتي:
. المجاؿ اإلنساني: تاريخيًا كاف الشكؿ التقميدي األوؿ لعمؿ التنظيمات العالمية غير الحكومية 1

ي المتمثؿ في اإلغاثة اإلنسانية في النزاعات والكوارث ودعـ البلجئيف، ىو الشكؿ االنسان
واليبلؿ األحمر مف أقدـ وأكبر نماذج  ويعتبر اإلتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر

 المنظمات الدولية غير الحكومية.
. المجاؿ السياسي: وىنا يمكف اإلشارة الى نمطيف ميميف، األوؿ ىو الدفاع عف حقوؽ 2

إلنساف، والعمؿ عمى تفعيؿ آليات إحتراميا وحمايتيا وفضح الممارسات المضادة. والنمط ا
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الثاني ىو التخفيؼ مف الصراعات واإلسياـ في حؿ النزاعات مف خبلؿ الدبموماسية عف طريؽ 
 المواطنيف.

. المجاؿ االجتماعي: وتنشط فيو المئات مف المنظمات ويتسـ بالدفاع عف بعض الفئات 3
شة والسعي لنصرة قضاياىـ، مثؿ الدفاع عف حقوؽ المرأة والطفؿ والمسنيف ومكافحة الميم

 اإلدماف وغيرىا.
. مجاؿ التنمية المستدامة والمحافظة عمى البيئة: وىو مف أنشط المجاالت فعقدت شبكاتيا 4

تيا ؤلمـ المتحدة وأوصمت أجنداوتنظيماتيا إجتماعات ميمة بالتوازي مع المؤتمرات العالمية ل
 إلى تمؾ المؤتمرات.

. المجاؿ الميني: حيث تنتظـ روابط مينية في حقوؿ اختصاصاتيا لتطوير اإلىتماـ بالمينة 5
والقضايا المعنية، مثؿ جمعيات القانوف الدولي أو اتحادات المحاسبيف أو العماؿ والتجارة أو 

 األطباء وغيرىا.
فة والرؤى المستقبمية وطرح نتائج الدراسات . المجاؿ المعرفي الثقافي: تعمؿ عمى توفير المعر 6

 عمى المجتمع الدولي وعمى صانعي السياسات.
. المجاؿ الحضاري والديني: وتطور كثيرًا في العقديف المنصرميف ويعكس ىذا المجاؿ عشرات 7

 التنظيمات العالمية غير الحكومية التي تسعى إلقامة حوار بيف الثقافات والحضارات واألدياف.
ال يخفى عمى الباحثيف أنو مع تمؾ الفعاليات المؤثرة، يبقى البعض يشكؾ في قدرة مما 

المجتمع المدني العالمي عمى التأثير في الفاعميف اآلخريف والتنافس معيـ عمى الصعيد العالمي 
 السيما الدوؿ ذات السيادة التي ال تقبؿ بتجاوزىا مف قبؿ الفاعميف الجدد.

فريد ىاليداي( إف المنظمات غير الحكومية ليس بمقدورىا أف فعمى سبيؿ المثاؿ، يرى )
تكوف بديبًل عف الدوؿ، كما ال يجب أف تكوف كذلؾ، ومعظميا ال يسعى إلى الحموؿ محؿ الدوؿ، 
بؿ إلى دفعيا لمعمؿ باتجاه األىداؼ التي تعمؿ ألجميا تمؾ المنظمات، سواء في مجاؿ حقوؽ 

لمنظمات يعتمد في جزء كبير مف ميزانيتو عمى ما تساىـ بو االنساف أو غيره. والكثير مف تمؾ ا
 (41)الدوؿ نفسيا. وعميو فإف ىذه المنظمات، تخضع لممحضورات السياسية التي تفرضيا الدوؿ.

ومف جانب آخر يحذر )ىاليداي( مف المبالغة في تقدير قوة المجتمع المدني العالمي 
غير الحكومية، في بعض األحياف، تحدي  المنفصمة عف الدوؿ. ففي حيف تستطيع المنظمات

الشركات متعددة الجنسيات، فإنيا ال تستطيع إال فعؿ القميؿ لتغيير أنماط االستثمار والتوظيؼ عمى 
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مستوى عالمي. وتستطيع المنظمات غير الحكومية أف تحتج ضد العنؼ والحرب، لكف عندما 
 (42)بًا بسيولة جدًا.يشرع القتمة في أعماليـ فإف المجتمع المدني يزاح جان

 ثانيًا: ادلنظمات انذونية غري احلكىمية كفاعم مؤثر:
المنظمات غير الحكومية ىي منظمات تتخطى الحدود القومية في نشاطاتيا وىي ال تبحث 
عف الربح. وتتصؼ نشاطاتيا بسمتيف رئيستيف، ىما التمقائية واالختيارية. لذا فإف أكثرية ىذه 

ومع ذلؾ تمتمؾ المنظمات غير الحكومية ىامشًا واسعًا مف  (43)د غير سياسية.المنظمات تع
الحركة مف خبلؿ النشاطات المتعددة والمتنوعة التي تضطمع بيا، وىي بسبب مف ىذه الخاصية 
تممؾ قدرات عمى التأثير في أنماط مف التفاعبلت الدولية مف خبلؿ الضغط عمى صناع القرار أو 

 (44)ابة ألىدافيا.دفعيـ نحو االستج
لذلؾ تعد المنظمات الدولية غير الحكومية مف أىـ الفاعميف المكونيف لممجتمع المدني 
العالمي، وليا حضور مؤثر في كثير مف مجاالت العمؿ اإلنساني، لذلؾ سوؼ نركز عمييا كمثاؿ 

 عمى فعالية مكونات المجتمع المدني العالمي.
ات، يجب التأكيد عمى ثبلث ميزات أساسية، مف أجؿ فيـ دقيؽ لخصائص ىذه المنظم

 (45)وىي:
بالمقارنة مع األحزاب السياسية، ىذه المنظمات غير الحكومية ليا شعبية وشرعية كبيرة، والتي  .1

 تترجـ إلى تمويؿ كبير مف خبلؿ التبّرعات والعمؿ التطوعي الواسع اإلنتشار.
مف التضامف اإلنساني، مثؿ حماية  تركز ىذه المنظمات عمى األمور العممية وحاالت معّينة .2

األطفاؿ مف المجاعة، وتحرير السجناء السياسييف، ووقؼ اضطياد المرأة، ومنع تدمير 
 الثقافات األصمية.

الوسائؿ الرئيسة ليذه المنظمات ىي السياسة اإلعبلمية، وىي تقوـ بتعبئة العقؿ العاـ  .3
ضغط عمى الحكومات التي تحتاج ألصوات لمجماىير لتقبؿ ومساندة أجندتيا المعمنة. وتقوـ بال

 الناخبيف أو عمى الشركات التي تخاؼ مف ردود أفعاؿ المستيمكيف.
وتمتاز ىذه المنظمات بالتنوع والتعدد في التكويف والنشاط، لذلؾ وضعت منظمة العفو 

سة الدولية تصنيفًا لممنظمات غير الحكومية وفقًا إلىتماماتيا ومجاؿ عمميا، وقسمتيا إلى خم
 (46)أصناؼ، وىي:

1. "INGOs( وىي المنظمات غير الحكومية العالمية ،"International NGOs.) 
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2. "BINGOs(  وىي التي تساعد مف قبؿ رجاؿ األعماؿ ،" Business Supported 
NGOs.) 

3. "RINGOs( وىي المنظمات الدينية والمحافظة ،"Religious NGOs.) 
4. "GINGOsات )"، أي مسيطر عمييا مف قبؿ الحكومGovernment-Controlled 

NGOs.) 
5. "TNGOs( وخاصة بمناطؽ معينة، وىي المنظمات القبمية الطابع ،"Tribal NGOs.) 

إلى أف المنظمات غير  الجديدةاألبحاث  بعضوتماشيًا مع ىذا التنوع والتعدد تشير 
ياسات الدولية. الحكومية الدولية تمعب أدوارًا نشيطة في صياغة وتنفيذ العديد مف القرارات والس

 (47)فيي تساىـ في تبمور أحداث دولية بالطرؽ اآلتية:
 إبراز مشاكؿ وعواقب العولمة التي قد تيمؿ إذا لـ تقـ ىي بذلؾ. .1
 وضع قيـ ومعايير جديدة لتوجيو وتقييد الممارسات الدولية. .2
 ـ ىي بذلؾ.تأسيس التحالفات العابرة لمحدود الوطنية التي تدافع عف بدائؿ قد تيمؿ إذا لـ تق .3
 إصبلح وتعديؿ المؤسسات الدولية لتستجيب لئلحتياجات التي لـ تمب. .4
 نشر اإلبتكارات اإلجتماعية التي ليا تطبيقات دولية. .5
 التفاوض مف أجؿ الوصوؿ إلى قرارات بصدد النزاعات والخبلفات العابرة لمحدود الوطنية. .6
 لعامة الميمة.تعبئة الموارد والعمؿ مباشرة عمى إيجاد حموؿ لممشاكؿ ا .7

باإلضافة إلى ىذه النقاط يركز )أليس الندو( عمى نقطة جوىرية تعتبر ذات داللة عممية، 
وتتعمؽ بدور ىذه المنظمات غير الحكومية التي تركز عمى تطبيؽ اإلتفاقيات أكثر مف صياغتيا، 

تدخؿ، إاّل ألف الحكومات، تقرر موقفيا في عواصميا قبؿ دخوؿ المفاوضات. وىذه المنظمات ال ت
 (48)قميبًل، في الصياغة. ولكف يمكنيا الضغط عمى الحكومات لممصادقة عمى االتفاقيات.

ولكف يجب التنبيو بأف ىذه المنظمات ال تتصرؼ بالطريقة نفسيا تجاه الدوؿ المختمفة، بؿ 
ف يمكتتبع إستراتيجيات وخطوات متباينة وفقًا لمظروؼ الواقعية واإلمكانات المتاحة. وىكذا 

غير الحكومية الدولية استخداـ سمطتيا األخبلقية ومعموماتيا إلقناع الحكومات  لممنظمات
والمنظمات الدولية وكذلؾ الرأي العاـ في دوؿ عدة بالتصرؼ في اتجاه معيف، ولكف مف خبلؿ 

 (49)طرؽ مختمفة، فمثبًل:
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بأف الديموقراطيات عند التعاطي مع الدوؿ الغربية، فإنيا غالبًا ما تّذكر تمؾ الحكومات  .1
 الميبرالية، وفقًا لتحديدىا، يفترض بيا أف تعني بحماية حقوؽ اإلنساف وسيادة القانوف.

عند التعاطي مع الحكومات المنتِيكة لحقوؽ اإلنساف، فإنيا تتبع استراتيجية اإلحراج. وتيدؼ  .2
خارج األسرة  ىذه االستراتيجية إلى إببلغ الحكومة المعنية بأف أعماليا ستؤدي إلى وضعيا

الدولية، ففي حالة جنوب أفريقيا صورت الحممة القومية ضد نظاـ التمييز العنصري الببلد 
 كدولة منبوذة خارج أسرة الدوؿ "المتمدنة".

عمى الرغـ مما ذكر سابقًا عف دور وفاعمية ىذه المنظمات غير الحكومية عمى صعيد 
ظمات في نقاط ميمة وجوىرية تتعمؽ بطبيعة ، ولكف ىناؾ مف ينتقد تمؾ المنالعبلقات الدولية

عمى خمس نقاط أساسية  (50)عمميا ومدى إستقبللية قرارىا ونشاطاتيا، فمثبًل تركز )ماريتا فيشر(
 لمنقد يمكف تمخيصيا فيما يأتي:

 المنظمات غير الحكومية ليست "مستقمة" فعميًا، بؿ توجييا الحكومات غالبًا. .1
 ومية بسبب متطمبات األسواؽ المانحة ووسائؿ اإلعبلـ.تغير أداء المنظمات غير الحك .2
تتمتع المنظمات غير الحكومية الدولية ذات األصوؿ الغربية بنفوذ مقارنة بالمنظمات األخرى،  .3

وىي تصدر إلييا مناىج غير متوافقة مع الواقع االجتماعي في الدوؿ األخرى، ال بؿ وتفرضيا 
 عمييا.

ية الدولية التي يوجييا فاعموف خارجيوف تابعوف ينظر لبعض المنظمات غير الحكوم .4
 لمحكومات أو غير حكومييف عمى أنيا تتدخؿ في الشؤوف الداخمية لدوؿ ذات سيادة.

 ال تخضع المنظمات غير الحكومية ألية رقابة ديمقراطية وتفتقر بذلؾ إلى الشرعية. .5
تأثيراتيا إلى ما بعد  توسيعيتضح مما سبؽ أف المنظمات الدولية غير الحكومية التي تريد 

المبادرات المحمّية والوطنية تواجو مشاكؿ تنظيمية ىاّمة وال يمكف تجاوزىا، بؿ يجب مواجيتيا مف 
 خبلؿ رؤية مستقبمية وتبني آليات عمؿ جديدة.

تـ تبنييا وتفعيميا مف قبؿ محددة إستراتيجيات  (51)لمعالجة ذلؾ، يقترح )دايفيد براوف(
في كافة المجتمع المدني العالمي إختيار المبلئـ منيا مف قبؿ منظمات  منظمات مؤثرة، ويمكف

 وىي: فعالياتيا،
(، التي تنّظـ العمؿ عبر الحدود INGOىو تأسيس منظمة غير حكومية دولية ) األوؿالخيار 

 الوطنية لمدوؿ. منظمة الشفافية الدولية ىي المثاؿ الواضح ليذه االستراتيجية.
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الدولي ىو خمؽ شبكة عابرة لمقوميات يشترؾ أعضاؤه في القيـ،  العمؿـ لتنظي يالخيار الثان
والمعمومات، والنقاش المشترؾ لمتنسيؽ بيف فعالياتيا. ومثاؿ ذلؾ: الشبكات العالمية العاممة في 

 مجاؿ البيئة.
ىو خمؽ اإلئتبلفات العالمية بيف الفاعميف لمتنسيؽ في اإلستراتيجيات والوسائؿ  الثالثالخيار 

المشتركة لمتأثير في صناع القرار المقصوديف. مثؿ التحالؼ بيف المنظمات غير حكومية ومدراء 
 البنؾ الدولي والذي نتج عنو اإلصبلح في سياسات الوصوؿ إلى معمومات البنوؾ.

والخيار الرابع ىو الحركات اإلجتماعية العابرة لمقوميات، والتي تربط بيف فاعميف مف خبلؿ أىداؼ 
 عابرة لمبمداف المختمفة لتعبئة األعضاء لمعمؿ المعّقد.مشتركة 

 ادلطهب انثانث
 شرعية اجملتمع ادلذني انعادلي وإمكانية مساءنته

المدني العالمي، أىميا تحدي التنوع والتعدد الثقافي،  المجتمعىناؾ تحديات كثيرة تواجو 
ضافة إلى تحديات إدارة الحكـ وتحدي اإلستدامة واإلستقبللية، وتحدي شراكة الجنوب لمشماؿ، باإل

 (52)العالمي.
المدني يمثؿ قوة عالمية رئيسية، ال يعني بأّنو ال يواجو  المجتمعوذلؾ ألف القوؿ أف قطاع 

تحديات. بؿ قد يعني العكس، ألنو في أغمب األحياف، ىناؾ تحديات ىائمة مثؿ قضايا الرؤية 
 (53)اغة الشراكات العممية بالقطاعات األخرى.األساسية والشرعية، واإلستمرارية، والتأثير، وصي

وانطبلقًا مف ضرورة تحديد أىـ تمؾ التحديات التي تواجو المجتمع المدني العالمي، وحتمية 
اإلستجابة ليا بناء عمى مستجدات الواقع الدولي والتطور الحاصؿ في مجاؿ المعايير والقواعد 

التحديات والمواضيع التي تعتبر ذات أىمية بالنسبة  المنظمة لحقؿ العبلقات الدولية. ونظرًا لكثرة
لممجتمع المدني العالمي وطبيعة عممو كفاعؿ دولي، تقتصر ىذه الدراسة عمى تناوؿ مشكمتي 

 الشرعية والمساءلة.
 أوالً: شرعية اجملتمع ادلذني انعادلي

ميا إلى المقصود بمشكمة الشرعية ىو إذا كانت الدولة كفاعؿ مؤثر تستند في شرعية عم
معيار القبوؿ الشعبي وتصويت الشعب في اإلنتخابات العامة، ومف خبلؿ الرجوع إلى الدستور في 

 ممارسة السمطة، فعبلـ يستند المجتمع المدني العالمي في شرعية وجوده وممارستو لفعالياتو ؟
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ب، وبشكؿ عاـ، يمكف القوؿ بإف مشكمة الشرعية تظير في المستوى العالمي، نتيجة ألسبا
 منيا:

. عدـ وجود معايير عالمية مرجعية: يرتبط مدى شرعية وعدـ شرعية سموؾ ما بمدى مطابقتو 1
لمجموعة معينة مف القواعد والمعايير. ولكف تحديد "السموؾ الشرعي" ضمف سياؽ المجتمع 
الدولي صعب جدًا، بسبب غياب أو قمة القواعد والمعايير، مثؿ دستور عالمي أو حكومة 

وىنا يحاجج بعض الباحثيف ويطرحوف قواعد القانوف الدولي كمعيار، ولكف المعروؼ  عالمية.
أف ىذه القوانيف تشرع وتفرض مف قبؿ الدوؿ. فتبقى مشكمة غياب سمطة ذات سيادة نافذة 

 (54)عمى المستوى الدولي.
ومية. فإذا . إشكالية التمثيؿ: مف الصعب الجـز بمدى تمثيمية أو ديمقراطية المنظمات غير الحك2

وفي ( 55)كانت ىذه المنظمات تتحدث باسـ الناس، فإف النيابة عنيـ قد ال تكوف ديمقراطية.
غالبية األحياف، يركز الجدؿ حوؿ عدـ شرعية المجتمع المدني العالمي عمى المزاعـ بأف 

ؼ في التحالفات تدعي أنيا تمثؿ الفقراء والمعوزيف في العالـ ال سيما في الجنوب. لكنيا تتأل
 (56)األساس مف األثرياء والمثقفيف نسبيًا.

. المسؤولية الدستورية: وتعني إلى أي حد تستطيع العوامؿ األخرى إخضاع التحالفات إلى 3
العقوبات في حاؿ فشميا في تحقيؽ إلتزاماتيا؟ ىذا سؤاؿ صعب عمى المنظمات غير الحكومية 

اىير متنوعة مف المتبرعيف، والحمفاء وكذلؾ العالمية ألف ميماتيا غالبًا ما تمزميا بخدمة جم
الزبائف، ومف مستويات مختمفة محمية، وقومية، وعالمية. وليذه الجماىير قدرة متفاوتة جدًا 

 (57)عمى العقوبات بسبب اإلخفاؽ في تمبية االلتزامات.
: المافيا، . الحذر مف المقصود بػ"المدني": ال نستطيع القوؿ بأف كؿ األطراؼ "غير الدوؿ"، مثؿ4

وميربي المخدرات، واألصولييف الدينييف، والمجموعات المعادية لميجرة الذيف يزعموف بأنيـ 
جزء مف المجتمع المدني المعولـ، يمثموف جماعات مدنية حقيقية، فالمجرموف ال يتوانوف عف 

( 58)اغتناـ فرصة العولمة، وتقمص سيطرة الدولة عمى الحدود، لمقياـ باألعماؿ اإلجرامية.

فنشطاء السبلـ في كولومبيا يعتقدوف أف بعض الشركات قامت بتأسيس مؤسسات خيرية 
 (59)لصرؼ النظر عف عبلقاتيا بالنشاطات العسكرية.

. عبلقات الشماؿ والجنوب: إف شبكات المجتمع المدني العالمي في غالبيتيا العظمى ىي نتاج 5
ة في غالبيتيا العظمى أيضًا في الشماؿ، مبادرات مف الشماؿ، ومقرات ىذه الشبكات العالمي
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وغالبية األعضاء ينتموف إلى الشماؿ أيضًا، ومصدر التمويؿ ىو الشماؿ، بؿ إف مصدر تمويؿ 
الشبكات االقميمية في الجنوب ىو الشماؿ! إذف فإف أغمب مف يممؾ التأثير ىـ مف الشماؿ، 

 (60)وىنا فإف التوجيات الغربية ىي السائدة.
المدني العالمي ىو مجتمع ال ديموقراطي: ألنو لـ يأت باإلنتخابات وال يمكف أف المجتمع . 6

 تحدث عمى المستوى العالمي، ألنو يتطمب وجود دولة عالمية، ومثؿ ىذه الدولة، حتى لو كانت
المجتمع سيكوف محكومًا مف النصؼ  . ألفديكتاتوريةمنتخبة بطريقة ديموقراطية، ستكوف 

أما داخؿ الدوؿ غير الديمقراطية فالسيطرة عمى المجتمع المدني  (61)ية.الشمالي لمكرة األرض
ىي بيد الدولة. فيي تقرر نوع المنظمات التي تستطيع التواجد، وتحدد القضايا المتداولة، 

 وتتحكـ في النشاطات والفعاليات والبرامج الممكنة.
، يطرح مع المدني العالميالمجتوبالمقابؿ واستجابة لتمؾ اإلنتقادات الموجية إلى شرعية 

األسس التي يستندوف عمييا في تبرير شرعية منظماتيـ وحقيـ  المجتمع المدني العالميمناصرو 
 في العمؿ. 

والفكرة األساسية في حججيـ وردودىـ تتمخص في نقطة ميمة وىي أنو مثمما انطوى 
ميات اإلدارية، والشرعية، تطور الدولة الحديثة عمى عممية تكافمية تطورت عبرىا الحرب، والييك

ف كانت ىشة،  كذلؾ فإف تطور الحاكمية الكونية، والديمقراطية يحدث اآلف عبر عممية مشابية وا 
  (62)تنطوي عمى تنامي المسؤولية اإلدارية عف التمسؾ بالمعايير الكونية.

ايير وال يمكف قياس شرعية المجتمع المدني العالمي عمى شرعية الدولة وفقًا لمبادئ ومع
أسست منذ قروف. بؿ يرتكز المجتمع المدني العالمي عمى عدة قواعد ليزعـ بأف لو الحؽ لمقياـ 
بما يفعمو، أي يبحث عف مصادر أخرى لشرعية عممو، والقواعد األكثر شيوعًا في ىذا المجاؿ، 

 ىي:
ية بموافقة . الموافقة الحكومية: تتمتع معظـ المنظمات غير الحكومية الرسمية المحمية والدول1

حكومية ضمنية عبر االعتراؼ القانوني بيذه المنظمات. ويتخطى بعض عناصر المجتمع 
المدني ىذا القبوؿ لمسمطة الحكومية إلى حد العمؿ عف كثب مع الحكومات كأطراؼ 

وتستخدـ المنظمات الدولية غير الحكومية ىذه الشراكة مع الفاعميف األقوياء،  (63)متعاقدة.
ت، والمنظمات الدولية، والجيات المانحة أو الشركات، لمحصوؿ عمى الشرعية أو مثؿ: الحكوما

 (64)"شرعنة" أعماليا.
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. اإلستناد إلى المعايير اإلنسانية: فتبريرات المنظمات عف نشاطاتيا الدولية، متجذرة في فكرة 2
عـ تمثيؿ "المصمحة أخبلقية، ألنيا تز  سمطةالكرامة اإلنسانية أو العدالة العالمية. وىذه منحتيا 

العامة" أو "الخير المشترؾ" بداًل مف المصالح الخاصة. فالقدرة عمى التحدث بأىمية باسـ 
المقموعيف، مف دوف أي ىدؼ آخر إاّل تعزيز حقوقيـ الشرعية، ىي التي تجعؿ منظمات 

شركات حقوؽ اإلنساف ما بعد القومية قوية لمغاية، حتى عند مقارنتيا مع الدوؿ الكبرى أو ال
 (65)الخاصة.

. المعرفة المتفوقة والدقة في المعمومات: توظؼ ىذه المنظمات خبرتيا كشكؿ مف أشكاؿ 3
الحصوؿ عمى الشرعية، فعدد مف ىذه المنظمات عززت خبرتيا في شكؿ المعرفة، والتوثيؽ، 

التجربة في مجاالت متخصصة، والتي يمكف أف تستخدـ كمصادر مف قبؿ  الحكومات، وأجيزة و 
فمثبًل إف "منظمة العفو الدولية"  (66)اإلعبلـ، وغيرىا مف الجيات الفاعمة في المجتمع المدني.

أمضت عدة عقود في التحقؽ مف تقارير االنتياكات المحددة قي كؿ العالـ، اكتسبت سمعة 
الدقة والحياد السياسي. ويتمتع مؤشر الفساد السنوي لػ "منظمة الشفافية الدولية"  عالمية عف

كما ينص )ميثاؽ  (67)بنفوذ كبير ألف المعمومات التي يستند إلييا ال تأتي مف الحكومات.
( عمى INGOs Accountability Charterمساءلة المنظمات غير الحكومية الدولية، 

جودة ونوعية عممنا، واعتراؼ الناس ودعميـ لمذيف نعمؿ مف  اآلتي: "شرعيتنا مشتقة مف
أجميـ وأعضائنا، والمتبرعيف لنا، والجميور األوسع، والمنظمات الحكومية وغيرىا حوؿ العالـ. 
ونريد تأييد شرعيتنا باالستجابة لممخاوؼ العاّمة والعممية، ومف خبلؿ إنجازاتنا وتطوير قابمية 

 (68)عممنا لممساءلة".
القوى  مف باعتبارىا شرعيتيا تعزز المنظمات أف االستقبلؿ المالي والسياسي: تحاوؿ ىذه. 4

الشركات.  المطموبة مف قواعد الحوكمة بتطبيؽ أمواليا المدني، فتدير االقتصاد في الفاعمة
 (69)إدارتيا سممية. ووسائؿ أعضائيا، وتجعؿ نزاعاتيا شفافة أماـ قادتيا مسؤوليف وتجعؿ

المنظمات تؤّكد نزاىتيا بعنؼ، فمنظمة أطباء ببل حدود، ليا أخبلؽ إنسانية تمامًا، وبعض ىذه 
أما مراقبة حقوؽ اإلنساف، التي تتحرى سجؿ الحكومات في حقوؽ اإلنساف، فيي لف تستمـ 

 (70)أي تمويؿ حكومي، بشكؿ مباشر أو غير مباشر.
اعدة ممتدة مف العضوية، يمكف أف . اإلعتماد عمى الحمبلت ومحاولة تمكيف الميمشيف: وجود ق5

تستعمؿ إلضفاء الشرعية عمى ىذه المنظمات. فمنظمة العفو الدولية، إستعممت التعبئة العامة 
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عف طريؽ حمبلت كتابة الرسائؿ الجماعية نيابة عف سجناء الرأي، كأداة لممارسة الضغط 
 Givingء صوت عمى الحكومات. ىذا باإلضافة إلى فكرة منح الشرعية عف طريؽ "إعطا

Voice لتمكيف المجموعات الميمشة، مثؿ األطفاؿ أو البلجئيف. ىذه المسألة حازت عمى "
أىمية إضافية مع قياـ المنظمات الدولية غير الحكومية بتوجيو نشاطاتيا وارتباطاتيا لمتأثير 

 (71)في المنظمات الدولية التي تضع المعايير في ىذه المجاالت.
شرعية الديمقراطية في النظاميف الداخمي والدولي: فأىداؼ ومتطمبات . إختبلؼ قواعد ال6

الديمقراطية داخؿ الدولة محددة مف خبلؿ الدستور وىناؾ مرجعيات واضحة عند حدوث النزاع 
وال تستطيع القوى السياسية أف تخرج عمى تمؾ القواعد. ولكف في المقابؿ نجد أف أنشطة 

-Selfاتية إلى حد كبير. فيي "ذاتية النشأة المجتمع المدني العالمي طوعية وذ
Generating و"ذاتية االكتفاء ،"Self-Sustaining و"ذاتية التنظيـ ،"Self-
Regulating و"ذاتية التحديد "Self-Limiting."(72) 

 ثانيًا: مساءنة اجملتمع ادلذني انعادلي

المدني العالمي،  جتمعالم مف مساءلة المعنية األطراؼ المقصود بالمساءلة ىنا ىو تمكيف
 في الثقة ألف ىذه العممية تساىـ بشكؿ إيجابي في ترسيخ مبادئ الشرعية مف خبلؿ: تعزيز

 لممجتمع. ونشر المقدمة وتحسيف خدماتيا أدائيا تطوير في والمساىمة المدني المجتمع مؤسسات
 مؤسسات قدرات اءبن في الرشيد. والمساىمة لمحكـ أساسية كمكونات والمساءلة الشفافية ثقافة

 (73)العمؿ. ولوائح أنظمة المدني. وتطوير المجتمع
والسؤاؿ المطروح ىنا ىو ىؿ يمكف مساءلة فاعؿ جديد مثؿ المجتمع المدني العالمي 
بالمفاىيـ واآلليات التقميدية نفسيا المعتمدة في مساءلة األجيزة الرسمية. ىناؾ مف يرى صعوبة 

 ىذا األمر بناء عمى:
 في الواقع السياسي المعولـ: . التحوؿ1

معظـ المفاىيـ المستخدمة في دراسة السياسة، مثؿ: الدولة، الديمقراطية، السوؽ، والمجتمع 
المدني، تـ تطويرىا عمى خمفية التصور السياسي لمنظاـ الدولي المكوف مف الدوؿ القومية ذات 

ـ( المعاصر يبدو مختمفًا في أّنو السيادة. ولكف ىناؾ إعتراؼ عمى نطاؽ واسع بأف الواقع )المعول
يتشكؿ بجانب الدولة مف تشتت الصبلحيات والتحديات، وىذا يؤثر عمى فكرة سيادة الدولة. ومع 
ىذه التطورات ظير نمط مف المفاىيـ المعولمة بيف عمماء اإلجتماع والسياسة وكذلؾ في النقاشات 
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ميدية مف خبلؿ إضافة ممحؽ )العالمي( السياسية. ظيور ىذا النمط إستمـز توسيع المفاىيـ التق
إلى المفاىيـ القديمة، فبدأ الحديث عف: )إقتصاد عالمي، حكـ عالمي، سوؽ عالمي، ديمقراطية 

ومف ىذا الواقع نشأ نقاش فمسفي وتجريبي بيف الباحثيف حوؿ  (74)عالمية وسياسة عالمية(.
فيـ الديمقراطية في النظرية والممارسة.  عبلقة المجتمع المدني العالمي والديمقراطية، مستندًا عمى

فدعاة المجتمع المدني العالمي ونّقاده ييتموف بتبني األشكاؿ الديمقراطية لمتنمية السياسية في 
عالـ معولـ. ولكف منظري المجتمع المدني العالمي بشكؿ خاص يزعموف بأّف األشكاؿ القديمة 

ومية ناقصة، والمطموب ىو إيجاد نسخة جديدة، لمديمقراطية التي تستند عمى األمة والدولة الق
 (75)تستند عمى المجتمع المدني العالمي، وتتبلئـ مع عصر العولمة.

 . اإلختبلؼ في اآلليات المتبعة في المساءلة: 2
يقوـ )روبيرت جودف( بالتفريؽ بيف مساءلة الفواعؿ المختمفة وفقًا ألنظمة خاصة بكؿ فاعؿ، 

كبًل مف )الدولة، والسوؽ والقطاعات البلربحية الطوعية( تتسـ بوجود فبشكؿ عاـ يمكف رؤية أف 
" متميزة لممساءلة. ويركز كؿ "نظاـ" عمى مواضيع مختمفة مف المساءلة، مثؿ Regime"أنظمة 

)اإلجراءات، والنتائج، والقيـ( وعمى آليات مختمفة مف المساءلة، مثؿ )اليرمية، المنافسة، 
والمقصود أف تتـ مساءلة أجيزة الدولة عمى اإلجراءات وفقًا لآلليات  (76)والشبكات التعاونية(.

اليرمية، وتتـ مساءلة السوؽ عمى النتائج وفقًا آللية المنافسة، وأخيرًا يمكف مساءلة المنظمات 
 الطوعية عمى موضوع القيـ والنوايا باالعتماد عمى آلية الشبكات التعاونية.

ـ ىذه المشكمة ىو أف موقؼ المنظمات غير الحكومية الدولية ولكف العامؿ الذي يساىـ في تفاق
مف الدولة والتعامؿ معيا ليست واحدة، بؿ تصؿ في بعض األحياف إلى التناقض، وذلؾ حسب 
طبيعة الدور الذي تمعبو ىذه المنظمات. فبعضيا يختار العمؿ مع الدوؿ والبعض اآلخر يحاوؿ أف 

يمة عنيا. فالمنظمات غير الحكومية، في أغمب األحياف، ينشيء سياسات مستقمة عف الدوؿ أو بد
تمعب نوعيف مختمفيف مف األدوار، بيف المجموعات التي تمعب دور الضغط والمجموعات التي تقـو 
ببناء الشبكات. فتحاوؿ مجموعات الضغط أف تستغؿ كؿ الفرص لئلشتراؾ مع الدوؿ، وتدفع بشّدة 

لنقيض مف ذلؾ، تركز مجموعات بناء الشبكات عمى بناء نحو توسيع ىذه العبلقات. ولكف عمى ا
اإلرتباطات مع المنظمات غير الحكومية األخرى، وتتبنى وجية النظر التي تعتبر ىذه المنظمات 

 (77)كمجسد لنوع بديؿ مف السياسة العالمية غير المستندة إلى الدوؿ.
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 . صعوبة تحديد الجية التي تقوـ بالمساءلة:3
ذا كانت الحكومة مسؤولة أماـ الشعب، والقطاع إف المحاسبة أم ر ضروري لكؿ المؤسسات، وا 

الخاص مسؤواًل أماـ حممة األسيـ، فإف التساؤؿ ىو أماـ مف يساءؿ المجتمع المدني العالمي؟ 
ىؿ أماـ أعضاء الشبكات فقط أـ أماـ الرأي العاـ العالمي؟ وما آليات محاسبة المجتمع المدني 

كد )ميثاؽ مساءلة المنظمات غير الحكومية الدولية( عمى اإللتزاـ المشترؾ ويؤ  (78)العالمي؟ 
المبادئ المشتركة والسياسات والممارسات، وتعزيز  ألعضاءىا والسعي إلى تحديد وتعريؼ 

الشفافية والمساءلة، عمى الصعيديف الداخمي والخارجي، وتشجيع التواصؿ مع الجيات 
 (79)المعنية.

 المساءلة كعبلقة:  . التعامؿ مع فكرة4
مناسب لمساءلة المجتمع المدني  "كعبلقة"المساءلة يرى )دايفيد براوف( بأف التعامؿ مع 

العالمي، ومفاد ذلؾ أف أي فاعؿ، سواء كاف فردًا أو منظمة، يعد مسؤواًل عندما يعترؼ بأنو قطع 
ة لبذؿ الجيد إلنجاز ذلؾ وعدًا عمى نفسو بأداء عمؿ معيف، ويقبؿ بالمسؤولية األخبلقية والقانوني

ويرى )براوف( بأف ىذه الفكرة ميمًة، ليست فقط أخبلقيًا ونظريًا، بؿ كحقيقة عممية مف  (80)الوعد.
أجؿ إيجاد عبلقة ما، وميمة أيضًا لفرض اإلتفاقية. إف فرض اإللتزامات عمى اآلخريف يخمؽ 

جوانب أخرى مف العبلقة، مثؿ  " الذيف سيتحمموف حصصًا في التنفيذ. بالطبع،Agents"الوكبلء 
إختبلؼ القوة أو درجات الثقة، يؤثراف عمى المدى الذي يمكف األطراؼ عمى أف يحمؿ بعضيـ 

المشكمة في أف "المواطنيف ولكف فيما يتعمؽ بمفيوـ العبلقة تكمف  (81)البعض المسؤولية.
مع المدنى العالمي ليس العالمييف" ال يممكوف قوة فعمية لممساءلة الديمقراطية حيث أف المجت

مسؤواًل أماـ أي جية مدنية أخرى، وىذا يرجع الى إنو مف الصعب عمى المجتمع المدنى أف 
يؤسس آلية جديدة لممساءلة ألف معظـ ىذه المنظمات غير حكومية وتعمؿ خارج اليياكؿ 

 (82)السياسية الرسمية، وبالتالى ال يمكف إخضاع ىذه المنظمات لممساءلة.
 مة أدت إلى تعقيد عممية المساءلة:. العول5

بشأف مفاىيـ الديمقراطية وممارستيا،  في الحقيقة أف التطورات العديدة السابقة تثير أسئمة
يشمؿ ما ىو أكثر مف الدولة، ويشمؿ المجتمع ما ىو أكثر مف األمة،  فالحكـ في الوقت الراىف

الديمقراطية  . وكذلؾ فإف قضاياالمواطنة ما ىو أكثر مف الحقوؽ والواجبات القومية وتشمؿ
تعالج المعالجة الواجبة فيما يخص  والتشاور والنقاش العمني والتمثيؿ والشفافية والمحاسبة ال
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وعميو ىناؾ مف يرى بأف التغييرات في نمط القوة في  (83)وحدىا. المؤسسات والمجتمعات اإلقميمية
ة وقمة سيطرة المواطف عمى السياسات، ظروؼ العولمة، خمؽ مستويات مف عدـ القابمية لممساءل

(، الذي يدعو إلى الديمقراطية العالمية، بأّف ىذه التحوالت David Heldفمثبًل يرى )ديفيد ىيمد 
في القوة فتحت فجوات بيف الحقيقة الواقعة ونموذجنا المثالي عف السمطة المسؤولة الديمقراطية 

( إلى قضيتيف متعمقتيف بيذا األمر، Ian Clarkفي مجتمع ليبرالي حديث. ويشير )إياف كبلرؾ 
وىما: السؤاؿ عف الفاعميف الذيف يجب أف يمارسوا القوة في المستوى الدولي، والسؤاؿ عف 

ومع التطورات العالمية تبقى مشكمة إمكانية المساءلة بؿ  (84)القواعد التي يجب أف توجو عمميـ.
طيع أف يواكب التطور السريع في األحداث والتشابؾ وتتعقد أكثر ألف خمؽ المعايير والقواعد ال يست

المعقد في المصالح اإلقتصادية بيف القوى المختمفة التي ال ترغب في إستحداث تمؾ المعايير التي 
تعرقؿ مف حركتيا وتمنعيا مف تحقيؽ مصالحيا والتي تراعي بالضرورة مصالح اآلخريف، والتي ال 

حياة اإلنسانية والتنمية المستدامة والحؽ في بيئة نظيفة تمتـز بالمقاييس التي تحافظ عمى ال
 وغيرىا. 

 وترسيخ الديمقراطية والمساءلة: المجتمع المدني العالمي. 6
المدني العالمي وسعت مف مجاؿ  المجتمععمى الرغـ مف ذلؾ ىناؾ مف يرى بأف منظمات 

لممشاركة الشعبية  نوات إضافيةالديمقراطية، وخمقت الجمعيات المدنية العابرة لمحدود ق الممارسة
لمنقاش الشعبي، ومواقع جديدة لمتمثيؿ  وأنماطًا إضافية مف التشاور الشعبي، ومنابر إضافية

والمجالس التشريعية، وضغوطًا شعبية جديدة مف أجؿ وجود  الشعبي بجوار المجالس المنتخبة
المواطنيف عمى  جعميا ومسؤوؿ. وكانت تمؾ المستحدثات عمى قدر مف األىمية في حكـ منفتح

 (85)اتصاؿ أوثؽ بالييئات التنظيمية اإلقميمية.
المنظمات غير الحكومية  نالتوتزايد األىمية وتعاظـ التأثير الذي يرى )دايفيد براوف( إف 

( عرضيا إلى المزيد مف التدقيؽ وشدة مطالب المساءلة. فيدعو العديد مف INGOsالدولية )
ه المنظمات لتكوف شفافة في أنشطتيا، فمثبًل، يطمب "المتبرعوف أصحاب المصالح المختمفة ىذ

Donors( مف "INGOs أف تكوف مسؤولة عف النزاىة، والكفاءة، وتأثير البرامج التي يتـ )
( أف ترقى إلى مستوى خطابيا INGOs" عمى )Beneficiariesتمويميا. ويضغط "المستفيدوف 

" Staffsأولوياتيا الخاصة. ويتوّقع "الموظفوف العامموف حوؿ تعزيز التنمية محميًا بداًل مف فرض 
( أف تمتـز بالغايات العميا التي جذبتيـ إلى اإللتزاـ بمشروعات ىذه المنظمات. INGOsمف )
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( في جيودىـ لنيؿ أىدافيـ الوطنية INGOs" الذيف جندتيـ )Partnersويتوّقع "الشركاء 
رى، والمنظمات المجتمعية، واألجيزة الحكومية، والدولية )مثؿ المنظمات غير الحكومية األخ

( أف تمتـز بالوعود التي قطعتيا عمى نفسيا في صياغة شراكاتيا. وحتى INGOsوالشركات( مف )
( لتقديـ الخدمات المختمفة يطمبوف منيـ INGOs" مف قبؿ )targetsأولئؾ الذيف يتـ استيدافيـ "

( مسؤولة أماميا، INGOsجية التي تكوف ىذه )نوعًا مف المساءلة؛ فيريدوف معرفة مف ىي ال
(، ليتمكنوا مف قياس قوة وشرعية اإلّدعاءات التي تدعييا ىذه INGOsولمف تتحدث ىذه )

  (86)المنظمات أماـ تمؾ الجيات.
ومقرىا  2003 عاـ تأسست التي اإلنسانية( المساءلة وختامًا تجب اإلشارة إلى أف )منظمة

 معظـ ( الى أف2008اإلنسانية،  عنواف )المساءلة حمؿ لذيا تقريرىا أشارت في جنيؼ،
 إذ برامجيا، تنفيذ أداؤىا وطريقة تحسف اإلنسانية قد المساءلة شمميا مشروع التي المنظمات
 معايير وتمبية حساباتيا بتدقيؽ العبلقة اإلنسانية ذات المنظمات تسمح بأف المشروع يقتضي

 المساعدة وفرض الموارد، إمتبلؾ الى مف السعي لمنظماتا ىذه عمؿ مبدأ يتحوؿ وأف المساءلة،
 إحتياجاتيـ. وفؽ خدمتيـ ودعميـ مبدأ الى الناس، عمى
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 اخلامتة
إستجابة لمشكمة الدراسة واألىداؼ المرجوة منيا، وانطبلقًا مف الفرضية األساسية لمدراسة، 

 تي:يمكف تمخيص أىـ اإلستنتاجات التي توصمت إلييا الدراسة، وىي كاآل
، فعمى الرغـ مف تنوعو العبلقات الدوليةيعد المجتمع المدني العالمي فاعبًل جديدًا في مجاؿ  .2

وتعدده وغموض بعض عناصره، لكنو يؤدي دورًا ممموسًا في ظؿ التطورات التي شيدىا الواقع 
 الدولي في عصر العولمة وتنامي القيـ العالمية واالقتصاد العالمي والسياسة العالمية.

طمؽ المجتمع المدني العالمي مف الواقع المحمي لمدوؿ، لكنو يمارس نشاطاتو مف خبلؿ ين .3
مجموعة مف الفواعؿ والمنظمات التي تتفاعؿ عمى المستوى العالمي وتمارس نشاطاتيا خارج 

 حدود الدولة.

ة تختمؼ اليوية الفكرية واإلنتماء الفكري لمنظمات المجتمع المدني العالمي، وتتوزع بيف نسخ .4
الميبرالية الجديدة مف خبلؿ المنظمات الدولية غير الحكومية، ونسخة اليسار الجديد مف خبلؿ 
الحركات االجتماعية والمنتديات االجتماعية العالمية، ونسخة ما بعد الحداثة التي تشمؿ 
المنظمات والحركات التي تنتمي إلى العالـ غير الغربي وتشمؿ أيضًا الحركات الدينية في 

 تمعات اإلسبلمية وغيرىا.المج

المجتمع المدني العالمي ىو مجاؿ صاعد يجمع بيف حيوية وفاعمية ىذه المنظمات والحركات  .5
مف جانب والمحتوى المعياري والقيمي والفكري ليذه المنظمات، أي الجمع بيف الفاعؿ النشط 

 وأىدافو القيمية.

عالمي إنطبلقًا مف إنتمائيـ إلى يختمؼ الباحثوف في تحديد موقفيـ مف المجتمع المدني ال .6
مثؿ الواقعية والميبرالية والتبعبة، ويؤثر ذلؾ في نظرتيـ لممجتمع  العبلقات الدوليةنظريات 

 المدني العالمي.

فاعمية المجتمع المدني العالمي تمثؿ إحدى إشكاليات الدراسة وينقسـ الباحثوف في موقفيـ  .7
مف يرى بأف الدولة ستظؿ الفاعؿ الرئيس وتحاوؿ  مف ىذه الفاعمية وعبلقتيا بالدولة، فمنيـ

أف تحتوي الفواعؿ التابعة لممجتمع المدني العالمي، ومنيـ مف يرى في ظيور ىذا الفاعؿ 
وبداية لتشكؿ  العبلقات الدوليةالجديد نياية لعصر سيطرة الدولة ذات السيادة عمى حقؿ 

عف التعدد والتنوع في المرجعيات  سياسات عالمية ال ترتكز عمى الدولة القومية بؿ تبحث
 والنشاطات.
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يمارس المجتمع المدني العالمي فاعميتو عمى المستوى العالمي مف خبلؿ آليات متنوعة، مف  .8
أبرزىا الشبكات العالمية، والمؤتمرات الدولية الموازية، والحركات االجتماعية والمنتديات 

كومية. وتشمؿ ىذه الفاعمية المجاالت االجتماعية العالمية، والمنظمات الدولية غير الح
اإلنسانية والسياسية واالجتماعية والمينية والدينية والحضارية كافة مف أجؿ تحقيؽ التنمية 

 المستدامة والسمـ العالمي.

تعد المنظمات الدولية غير الحكومية أحد الفواعؿ األساسييف المكونيف لممجتمع المدني العالمي  .9
ركية والتواجد المؤثر عمى المستوى العالمي وتتخذ أشكااًل متنوعة وفقًا وتتميز بالفاعمية والح

إلىتماماتيا المينية، وتمعب أدوارًا مختمفة وتتبع إستراتيجيات متباينة في عمميا في المناطؽ 
 المختمفة مف العالـ.

سة تعد مسألة شرعية المجتمع المدني العالمي مف المشاكؿ األساسية لمدراسة، وتوصمت الدرا .:
إلى أف مشكمة الشرعية ترتبط بمجموعة مف األسباب األخرى، مثؿ عدـ وجود معايير عالمية 
موحدة بشأنيا، مع وجود إشكالية التمثيؿ، وحدود المسؤولية الدستورية ليذا الفاعؿ الجديد، 
شكالية عدـ التكافؤ في العبلقة بيف الشماؿ  والحذر مف مدلوؿ مصطمح "المدني" باألساس، وا 

نوب، باإلضافة إلى الدور السمبي لمحكومات المتنفذة سواء في الدوؿ الديمقراطية أو غير والج
 الديمقراطية.

يعتمد المجتمع المدني العالمي في إثبات شرعية فعالياتو بالمقابؿ عمى مجموعة مف  .21
ة الحجج، منيا الرجوع إلى الموافقة الحكومية داخؿ الدولة، واإلستناد إلى المعايير اإلنساني

والمصمحة العامة، وامتبلكو المعرفة المتفوقة والدقة في المعمومات الميدانية، واستقبللو المالي 
والسياسي في العمؿ، واعتماده عمى الدعـ والحمبلت الشعبية وتمثيمو لمفئات الميمشة، وأخيرًا 

 إختبلؼ طبيعة قواعد الشرعية الديمقراطية في النظاميف الداخمي والدولي.

انية مساءلة المجتمع المدني العالمي موقعًا ميمًا في إثبات فرضية الدراسة وتأييد تحتؿ إمك .22
مدى شرعية ىذا الفاعؿ أو عكسو، وتوصمت الدراسة إلى أف مشكمة المساءلة إشكالية حقيقية 
وليا أبعاد أخرى فيي عممية صعبة بسبب التحوالت في الواقع الدولي الناشئ في عصر 

اصؿ في المعايير التقميدية لمنظاـ الدولي لمدوؿ ومحاولة استبداليا بقيـ العولمة والتغيير الح
ومعايير أخرى أكثر مبلئمة لمواقع المعولـ الجديد، فضبًل عف اإلختبلؼ في طبيعة اآلليات 
والمعايير المستخدمة في المساءلة بيف كؿ مف الدولة والسوؽ والمجتمع المدني عمى 
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إلختبلؼ في تحديد مف ىو المسؤوؿ في األساس لمقياـ الصعيديف الداخمي والدولي، وا
 بمساءلة المجتمع المدني العالمي.

بحثت الدراسة في الحموؿ المقترحة لمتعامؿ مع مشكمة المساءلة، ومف أىميا الفكرة التي  .23
تتعامؿ مع المساءلة كعبلقة، وضرورة تحديد اإللتزامات وآليات التنفيذ وتحديد حصة كؿ فاعؿ 

 ىذا التنفيذ، وىذه مف اآلليات الميمة عمى المستوييف األخبلقي والقانوني. أو وكيؿ مف

ناقشت الدراسة إمكانية تحويؿ قضية المساءلة إلى قضية إيجابية فيما يتعمؽ بواقع  .24
ومستقبؿ المجتمع المدني العالمي، ودور ىذا األخير في ترسيخ معايير الديمقراطية وممارستيا 

جيع المشاركة الشعبية في السياسات والقرارات المتعمقة بالقضايا عمى المستوى الدولي، وتش
العالمية مف خبلؿ التشبيؾ والضغط عمى الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية، ومحاولة 
إشراؾ كافة األطراؼ المعنية بالنشاطات والفعاليات المدنية واإلنسانية في عممية المساءلة مف 

ات الشريكة في التنفيذ والفئات المستيدفة مف ىذه الفعاليات مف المتبرعيف والمتطوعيف والجي
خبلؿ معايير الشفافية الدولية. وقد أثبتت التقارير الدولية الصادرة نجاعة ىذه السياسات في 
دعـ المنظمات وتشجيعيا لتبني آليات المساءلة وأصبح ىناؾ ميثاؽ دولي بيف ىذه المنظمات 

نضماـ منظمات أخرى ليذا الميثاؽ وتمؾ المعايير.وترتيب لممنظمات األكثر شفاف  ية وا 
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