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املنظمات غير الحكوم ّية كيانات تنافس الدول
تتجاوزها أحيانًا لكن ...ال ب ّد منها

فرضت التنمية االنسانية املستدامة التي تنفذها منظامت غري حكومية ذاتها عىل الدول واملنظامت الدولية الكالسيكية .لكنها
تجاوزت هذه الدول باشواط ،فلم تعد الدولة العبا اساسيا يف استطاعتها معالجة القضايا االنسانية مبفردها من جهة وتلك
التي تتعلق باالمن الدويل من جهة اخرى

بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط االتحاد
السوفيايت يف العام  1990وبزوغ العوملة
النيوليربالية االقتصادية ،تربعت الرأساملية
كنظام اقتصادي ومايل ونقدي مهيمن عىل
العامل بقيادة الواليات املتحدة االمريكية،
وارتكز هذا النظام الدويل املعومل عىل اقتصاد
السوق وتحرير املبادالت التجارية الدولية.
مع بدء حقبة العوملة ،ظهر العبون جدد عىل
الساحة الدولية مثل الرشكات الكربى املالية
واالقتصادية واالفراد واملنظامت غري الحكومية،
فيام لعبت الدول واملنظامت الحكومية
الدولية دور الرافعة التي تخدم مصالح
الرأسامليني ،املالية واالقتصادية ،خارج اطار اي
حدود او عوائق وطنية .يف هذا السياق ،برز
دور مهم للمنظامت غري الحكومية ،وذلك يف
سياق خفض الحواجز وازدياد التجانس الثقايف
واالقتصادي واالجتامعي.
تشري الباحثة يف الشؤون الدولية رانيا حتي
لـ"االمن العام" اىل انه "عىل ضوء تلك التحوالت
والتغريات ،انقلب املشهد يف مرسح العالقات
الدولية رأسا عىل عقب ،وخصوصا مع االنتقال
من مفهوم االمن العسكري الوطني اىل مفهوم
االمن االنساين الجامعي" .وتعترب ان "برامج
التنمية االنسانية املستدامة فرضت عىل الدول
واملنظامت الدولية تعديال يف السلوكيات ،فلم
تعد الدولة العبا اساسيا يف استطاعتها معالجة
القضايا االنسانية مبفردها من ناحية ،وتلك
التي تتعلق باالمن الدويل من ناحية اخرى".
وترشح ان "منظمة االمم املتحدة التي انشأتها
الدول ،املولجة يف الحفاظ عىل السلم واالمن
الدوليني ،عجزت يف كثري من االحيان عن
حل مشاكل االمن الدويل واالنساين من دون
التعاون املتعدد الطرف مع مختلف الفاعلني
وغري الفاعلني يف العامل".

بالعودة اىل الوجهات االيديولوجية" ،من وجهة
تعب
النظرية املاركسية فان املنظمة االممية ّ
عن توازن القوى ،يف حني انه من وجهة النظرية
الوظيفية تخدم املنظامت الدولية مصالح
الدول الكربى وليس مصالح الشعوب بحسب
الباحث السيايس الربيطاين دافيد ميرتاين،
فيام للنظرية الليربالية وجهة نظر مختلفة
عن النظريتني التي ذكرت .فهي ترى املنظمة
الدولية الحكومية من املنظور السيايس ،وتحث
عىل التشارك والتعاون املتعدد الطرف بني
الالعبني املتنافسني ملناهضة الخلل عىل الساحة
الدولية ومعالجة القضايا املهمة .من بني تلك
القضايا :البيئة والغذاء والصحة واالرهاب
الدويل والحراك االصويل العابر للدولة واسلحة
الدمار الشامل وحقوق االنسان وسواها .كل
تلك املسائل تخطت حدود الدول وقدرة
املنظامت الدولية عىل معالجتها .يف ظل هذا
التشابك الحاصل ،كان ال بد من ايجاد مخرج
مستقل بالنسبة اىل االفراد .من هنا بدأت تربز
اهمية املنظامت غري الحكومية املستقلة عن
الدول كافة لتأخذ لنفسها اطارا متاميزا لخدمة
مصالح الشعوب" ،بحسب حتي.
كيف نشأت املنظامت غري الحكومية وما
اهدافها؟ ما عالقتها بالدولة كالعب عىل
الساحة الدولية؟ وهل ستصبح تلك املنظامت
فاعال بارزا يحدث تغيريا يف النظام الدويل؟
تعود حتي اىل نشأة املنظامت غري الحكومية
واهدافها ،وتقول" :املنظامت غري الحكومية
هي تج ّمع او جمعية او حركة تتألف بشكل
دائم من افراد ،عكس املنظامت الدولية
الحكومية التي انشأتها الدول .تنتمي
املنظامت غري الحكومية اىل بلدان مختلفة
لتحقيق اهداف عاملية مجانية .نشأتها قدمية
جدا (جمعيات دينية ،مدارس فكرية ،الخ.)..

لكن تعددها وتطورها الرسيع يف سياق
العوملة النيوليربالية وبروز القضايا االنسانية
العابرة للحدود ،يعطيانها اليوم طابعا مميزا
عن السابق النها تشمل قطاعات كثرية من
النشاطات االجتامعية كالصحافة والتوثيق
والدين واالخالق واملساعدة االجتامعية
واملنظامت املهنية والنقابات والعلوم والصحة
والطب والتجارة والسياسة وسواها .ولعل
اشهرها عىل االطالق ،منظامت الدفاع عن
حقوق االنسان مثل هيومن رايتس ووتش
ومنظمة العفو الدولية واملنظامت االنسانية
كاللجنة الدولية للصليب االحمر الدويل .من
بني هذه املنظامت ايضا من هي عاملية مثل
الغرفة الدولية للتجارة ،االتحاد الدويل للنقابات
الحرة ،االتحاد الدويل للنقابات املسيحية،
االتحاد الدويل للمنتجني الزراعيني ،غرين بيس،
اطباء بال حدود ،الجمعية الدولية للعلوم
السياسية .ومنها من هي اقليمية مثل اتحاد
املحامني العرب ،الشبكة التجارية االفريقية،
املنظامت غري الحكومية االوروبية للدفاع عن
البيئة .ظاهرة املنظامت غري الحكومية ONG
هي احدى مميزات املجتمعات الدميوقراطية،
حيث متنح الدولة مكانة مهمة ومتعاظمة
للمبادرات الخاصة".
تشري حتي اىل ان اهم هذه املنظامت موجودة
يف الشامل ،اي يف اوروبا وامريكا الشاملية" :منذ
اكرث من ثالثة عقود تعاظم دورها مبساعدة
وسائل االعالم يف املجال االنساين ،لكن ايضا
يف النضال ضد العوملة .من اجل ذلك ،انشئ
املنتدى العاملي االجتامعي يف بورتو اليغري يف
الربازيل ،بني عامي  2001و."2002
تلعب هذه املنظامت دورا يف تحريك الرأي
العام لصالح قضية انسانية عاملية بهدف
الضغط عىل الحكومات ومراكز القرار الدويل

الباحثة يف الشؤون الدولية رانيا حتي.

لعقد اتفاقات او وضع قوانني متعلقة بحقوق
االنسان كالتنمية والبيئة ،او لالعرتاض عىل
قضايا معينة" :عىل الرغم من كل ذلك ،فهي
ال تخضع للقانون الدويل ،اي ليس هنالك من
قوانني دولية ترعاها وتنظم عملها ،بل تطبق
عليها قوانني الدولة التي تعمل عىل اراضيها".
ما هي عالقة املنظامت غري الحكومية بالدولة؟
تقول حتي" :يفرتض ان تكون هذه املنظامت
نوعا من معارضة دولية هدفها تصويب عمل
الحكومات والالعبني اآلخرين".
لكن ،اىل اي مدى تتمتع باالستقاللية عن الدول
ليك تستطيع القيام مبهامها حتى االنسانية
منها؟
تشري الباحثة اىل ثالثة معايري:
"اوال ،ان املنظامت غري الحكومية تعمل
كغريها من املنظامت الدولية الحكومية عىل
ارض الدول وال ميكن ان يتم ذلك اال مبوافقة
الدول .اكرث من ذلك ،فهي تخضع لقانون الدولة
املضيفة وال يرعى عملها اي قانون دويل.
ثانيا ،هناك عدد كبري من املنظامت غري
الحكومية تنشئها الدول لتقوم عوضا عنها
مبهام ال تريد هذه الدول او ال تستطيع القيام
بها.
ثالثا ،ان الدول هي التي مت ّول بشكل اسايس

االنتقال من مفهوم
االمن العسكري الى
االمن االنساني قوّ ى دور
املنظمات غير الحكومية

هذه املنظامت التي انشأتها ،وتكون يف
معظم االحيان منظامت مصطنعة لخدمة
مصالح الدول التي انشأتها .عىل سبيل املثال،
املنظامت التي متولها  USAIDاالمريكية
وخرباؤها ومثقفوها عرب العامل ،وهي
مستعدة لتسويق مفاهيم جديدة تختارها
الخارجية االمريكية كاملبادرة الحرة والحوكمة
والدميوقرطية وحامية حقوق االنسان ،مبعنى
ان هذه االدارة تحركها لخدمة مصالحها ،اي
خدمة مرشوع العوملة النيوليربالية .ال بد من
االشارة هنا ،اىل ان سبب وجود هذه املنظامت
اساسا متثل يف تحقيق نوع من التضامن عىل
املستوى العاملي ،فكثريا ما نشهد انقسامات
حادة يف االتحادات الدولية النقابية متأثرة
باالنقسامات السياسية واسرتاتيجيات

حكومات الدول .قد يحصل هذا االنقسام بني
ناشطني ينتمون اىل دول غنية ،او بني الذين
ينتمون اىل دول غنية واالخرين التابعني لدول
فقرية وخصوصا يف موضوع التنمية .صحيح
ان هذه املنظامت نجحت يف التأثري عىل
الحكومات يف مجاالت عدة من خالل خلق
رأي عام عاملي ساهم يف ابراز تطور وسائل
االعالم واالتصال ،لكن الضغط الذي قد ميارسه
الرأي العام ليس مستمرا ،بل هو موسمي
يتأثر ايضا باملواقف السياسية واالسرتاتيجية
للحكومات التي يخضع لها افراده .نضيف اىل
ذلك ،ان كل الضغوط التي مارستها املنظامت
غري الحكومية يف مجال البيئة ومكافحة
الفساد والتحديات االجتامعية واالقتصادية،
وخصوصا تلك املرتبطة بالعوملة االقتصادية
باءت بالفشل .فهل استطاعت الزام الدول
الكربى التوقيع عىل اتفاق كيوتو؟ وهل
متكنت من كبح جامح العوملة النيوليربالية
ومنع العامل من الوقوع يف ازمات اقتصادية
وانسانية مدمرة ،آخرها وباء كورونا العاملي؟"
تسأل حتي.
ختاما ،املنظامت غري الحكومية التي هي
كيانات تتجاوز املجال الجغرايف للدول ،تختلف
باختالف اهدافها واحجامها وقدرتها عىل
التأثري" :تحاول هذه املنظامت دخول ملعب
العالقات الدولية ،تحركاتها وخرباتها يف بعض
املجاالت عىل املستوى العابر للدولة ،والتي قد
تقلب التفاهامت الديبلوماسية الكالسيكية بني
الدول .كام انها ،تحت شعار الدفاع عن حقوق
االنسان واملساعدة االنسانية ،اتخذت لنفسها
حق التدخل يف الشؤون الداخلية للدول،
واصبحت فاعال مؤثرا يف قرارات الدولة يف حني
ال تستطيع الدول االستغناء عن بعضها البعض،
كاللجنة الدولية للصليب االحمر الدويل ملا لها
من تأثريات ايجابية وحاجة انسانية".
اخريا تسأل حتي" :بناء عىل ذلك ،هل يتجه
العامل اىل نظام دويل جديد ما بعد "وستفاليا"؟
(اول اتفاق ديبلومايس يف العرص الحديث
ارىس نظاما جديدا يف اوروبا الوسطى والغربية
مبنيا عىل مبدأ سيادة الدول) .نظام يسكنه
الفاعلون الرسميون الذين هم ليسوا مجرد
حكومات وامنا منظامت غري حكومية ورشكات
متعددة الجنسية؟".
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