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اجملمتع املدين العاملي ودوره يف قضااي ادلميقراطية واحلمك الرش يد
أنور محمد فرج محمود  1و نرمني حسني أمحد

2

 1قسم ادلبلوماس ية والعالقات العامة ،لكية القانون والس ياسة ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق.
 2طالبة ماجس تري ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق.
املس تخلص -سعى هذا البحث ملعرفة دور منظامت اجملمتع املدين العاملي يف قضااي
ادلميقراطية واحلمك الرش يد ،ووجد بأنه وعىل الرمغ من كون هاتني القضيتني من مصمي
الشأن ادلاخيل والس يادة الوطنية ،فقد وجد اجملمتع املدين العاملي رشعية هل يف ممارسة
دوره ،من أجل تعزيز هاتني القميتني .وأشار البحث اإىل أمه الإنتقادات املوهجة لداء
منظامت اجملمتع املدين العاملي يف قضييت ادلميقراطية واحلمك الرش يد.
اللكامت ادلاةل -اجملمتع املدين العاملي ،ادلميقراطية ،احلمك الرش يد.

 .1املقدمة
منذ هناية احلرب الباردة شهدت دول كثرية حتولت س ياس ية كبرية حنو تطبيق أليات
ادلميقراطية واحلمك الرش يد يف أنظمهتا الس ياس ية ،وقد رافق ذكل نشاط ًا واحض ًا ملنظامت
اجملمتع املدين العاملي يف معلية صنع الس ياسة العامة بصورة مبارشة أو غري مبارشة .المر
اذلي سامه يف انتقال قضااي الس ياسة العامة من حميطها ادلاخيل اإىل حميطها العاملي ،يف
حماوةل لصياغة منظومة قمي عاملية قابةل للتحقيق يف خمتلف دول العامل عىل املس توى
احمليل ،وذكل من خالل صياغة معايري عاملية تفتقرها ادلول واملؤسسات العاملية الرمسية
وغري الرمسية يف قضااي مثل ادلميقراطية واحلمك الرش يد.
ذلكل مل يعد دور اجملمتع املدين العاملي يقترص عىل القضااي العاملية ،اليت تتعلق ابلبيئة
العاملية وقضااي السالم العاملي وحسب؛ اإمنا توسعت نشاطاته لتشمل الكثري من القضااي
ادلاخلية ،عىل الرمغ من لك الصعوابت اليت تواجه هذا النشاط ،بسبب قضااي س يادة
ادلول وقضااي المن القويم لدلول.
من هنا تأيت أمهية دراسة هذ ااملوضوع يف حماوةل للتحقيق من منجزات التغيري والبناء
والتطوير واملشاركة من قبل منظامت اجملمتع املدين العاملي يف خمتلف القضااي ادلاخلية،
والعمل مع خمتلف املنظامت احلكومية وغري احلكومية من أجل بناء ادلميقراطية واحلمك
الرش يد .فضال عن املربرات املوضوعية اليت تمتثل يف نقص ادلراسات يف جمال اجملمتع
املدين العاملي ودوره يف قضااي ادلميقراطية واحلمك الرش يد يف املكتبة العربية والكوردية
وذكل حلداثة املوضوع وحمدودية ادلراسات والحباث يف هذا اجملال ،واليت تتلقى اإهامتم ًا
من دلن املفكرين والباحثني.

مشلكة البحث:
تربز مشلكة البحث من خالل تناول املنطلقات الفكرية للمجمتع املدين العاملي ،وبيان
الرؤية املس تقبلية هل من أجل تعزيز مفاهمي احلرية والعداةل واملساواة من خالل إارساء
دعامئ ادلميقراطية واحلمك الرش يد ،وذكل عن طريق اإاثرة التساؤلت الآتية:
 ما املقصود ابجملمتع املدين العاملي؟ وما أبرز التطورات اليت مر هبا؟ كيف يسامه اجملمتع املدين العاملي يف تعزيز قمي ادلميقراطية ؟ كيف يسامه اجملمتع املدين العاملي يف تعزيز أليات احلمك الرش يد؟ ما يه املعوقات اليت تواجه اجملمتع املدين العاملي يف جمال ادلميقراطية واحلمكالرش يد؟
أهداف البحث:
يسعى البحث اإىل حتقيق مجموعة من الهداف لعل من أبرزها ما يأيت:
 تقدمي تصور أاكدميي عن ماهية اجملمتع املدين العاملي ،بعد ازدايد الاهامتم به،عىل أثر انتشار العوملة والتقنية احلديثة ،اليت جعلت العامل مبثابة قرية كونية
صغرية.
 حتديد ادلور احملوري اذلي متارسه منظامت اجملمتع املدين العاملي عىل الساحةادلاخلية لدلول.
 بيان العالقة اليت تربط بني منظامت اجملمتع املدين العاملي واملنظامت احلكوميةالرمسية وغري الرمسية خاصة يف ظل تشابك املصاحل ،وكرثة اخلالفات ادلاخلية
يف العديد من ادلول.
 بيان الاسهامات اليت قدهما اجملمتع املدين العاملي لدلول يف جمال ادلميقراطيةواحلمك الرش يد.
فرضية البحث:
ل إالجابة عىل هذه التساؤلت وغريها ،يتبىن البحث فرضية مفادها:
"لكام ازداد نشاط اجملمتع املدين العاملي يف جمال الإهامتم بقمي وقضااي ادلميقراطية واحلمك
الرش يد ،يؤدي ذكل اإيل تعزيز أسس التعاون من أجل حتقيق السمل الاهيل وأرساء
معايري ادلميقراطية واحلمك الرش يد عىل املس توى احمليل واجملمتعات ادلاخلية".
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الإطار النظري للبحث ومهنجيته:
من أجل تناول مشلكة البحث وحتقيق أهدافه وإاثبات فرضيته ،مت الإعامتد عىل اإطار
نظري مناسب للبحث ،وذكل ابلإعامتد عىل أدبيات (النظرية الليربالية) يف جمال
العالقات ادلولية وكيفية تناولها دلور الفاعلني من غري ادلول من املنظامت واملؤسسات
الرمسية وغري الرمسية العامةل يف جمالت ادلميقراطية وحقوق الإنسان واحلمك الرش يد
وتأثريها عىل قرارات وس ياسات وسلوك ادلول يف تكل اجملالت ،ومتت الإس تفادة من:
( .1املهنج املؤسيس) :وذكل يف تناول تأثري منظامت اجملمتع املدين العاملي بوصفها
فاع ًال مؤسس ي ًا عىل املس تويني العاملي واحمليل.
( .2مهنج الإتصال) :لن منظامت اجملمتع املدين العاملي تعمتد يف تنفيذ نشاطاهتا
ومجع معلوماهتا لس امي يف جمال ادلميقراطية واحلمك الرش يد عىل اس تخدام
وسائل املذكورة يف مهنج الإتصال مبا يضمن تدفق املعلومات عىل مجيع
الاصعدة.
هيلك البحث:
مت تقس مي البحث فض ًال عن املقدمة والاس تنتاجات اإىل ثالثة مطالب رئيسة،
املطلب الاول :مفهوم اجملمتع املدين العاملي ،املطلب الثاين :دور اجملمتع املدين العاملي يف
قضااي ادلميقراطية ،املطلب الثالث :دور اجملمتع املدين العاملي يف قضااي احلمك الرش يد.

املطلب الول
مفهوم اجملمتع املدين العاملي
لقد حظي املفهوم (اجملمتع املدين) ،ابإهامتم الكثري من الكتاب واملفكرين ،وشهد
تعريفات عدة ،ويه عىل درجة كبرية من السعة والشمول ،اليت لميكن الإحاطة هبا
مجيع ًا؛ بيد اإن ذكل ليعفي من الوقوف عند أبرز هذه التعريفات ،واملكوانت اليت تشمل
مفهوم اجملمتع املدين بعامة ،واجملمتع املدين العاملي عىل وجه اخلصوص ،ومن مث من خاللها
ميكن حتديد الدوار والفاعلية ،اللتني ميكن أن يقوم هبام اجملمتع املدين العاملي ،لس امي وإان
فاعليته ماعاد قارص ًا عىل اجملمتعات ادلاخلية وعالقهتا ابدلوةل؛ وأمنا توسع المر اإىل الفضاء
ادلويل وعالقاته ابدلول معوم ًا واجملمتعات العاملية خصوص ًا.
يرجع احلديث عن اجملمتع املدين العاملي ،اإىل هناية احلرب الباردة ،والتحول الكبري عىل
املس توي العاملي ،فاس تخدم هذا املفهوم ليعكس توهج ًا وحتراكً عاملي ًا جديد ًا ،بدت فيه
عالقات الرتابط والتشابك بني قضااي البرش يف لك أحناء العامل ،وحماولت للتأثري والتأثر،
أو خلق تفاعالت أكرث كثافة ،بني خمتلف الفاعلني ادلوليني ومن بيهنم اجملمتع املدين العاملي.
)د.أماين قنديل ،2008 ،ص(131
اإن تعريف مفهوم اجملمتع املدين العاملي أمر صعب ،لنه مفهوم معقَّ ٌد ومثري للجدل،
ويشمل مساحة نشاط واسعة ،فهو نظام غري حكويم دينامييك ونشط ،ترتابط من
خالهل املؤسسات الإقتصادية والإجامتعية عاملي ًا ،كام يغطي نشاطه يف اكفة أراكن دول
العامل ومعوم التجمعات البرشية .اذلي تنطوي حتت عناوينه مجموعة خضمة ومتنوعة من
املشاركني يف أنشطته اخملتلفة :من جامعات دينية ،وجممتعات احلوار والنقاش ،وأساتذة
جامعيني ،وإاحتادات العمل ،والتجارة ،وكذكل مجموعات ممن يُطلق علهيم "املواطنون
القلقون املهمتون مبشألك البرشية" (اكيت انش ،2017،ص.)357
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ولكن نقطة البداية ،ويف أغلب الحيان نقطة اخلالف ،فامي يتعلق بتعريف اجملمتع
يعرف يف بعده الهيلكي أو يف بعده املعياري؟
املدين العاملي ،تبدأ من قضية هل جيب أن ف
ذلكل جيب توضيح هذين البعدين:
ً
أ .البعد الهيلكي :يعين الرتكزي عىل الفواعل واملؤسسات املكونة هل ،فوفقا للتقرير
الصادر عن جلنة "اإدارة شؤون اجملمتع العاملي" يغطي مصطلح "اجملمتع املدين العاملي" عدداً
وافر ًا من املؤسسات والروابط الطوعية والش باكت :التجمعات النسائية ،والنقاابت،
والغرف التجارية ،والتعاونيات الزراعية أو الاساكنية ،واحتادات رعاية الحياء،
واملنظامت ذات التوجه ادليين وغريها .وتوجه هذه اجملموعات اهامتمات كثرية من اجملمتعات
وطاقاهتا خارج اإطار احلكومة (جلنة اإدارة شؤون اجملمتع العاملي ،1995 ،ص.)53
ب .البعد املعياري :يركز عىل الاهامتم ابلقمي والهداف اليت حتاول هذه الفواعل
اجلديدة حتقيقها مفكوانت اجملمتع املدين العاملي ،سواء من املنظامت ادلولية غري احلكومية
أو الفراد املنخرطني يف أنشطة عاملية ،تتفاعل مع بعضها البعض وتقود أنشطهتا
الاجامتعية املشرتكة عرب احلدود وخارج س يطرة احلكومات وادلول بأدىن حد ممكن من
العنف وأعىل درجة من احرتام مبادئ املدنية (.)John Keane, 2001
مله
اإذا أخذان هذين البعدين يف الإعتبار ،وحبثنا عن مساهامت الباحثني ا متني
ابملوضوع ،جند أن مساهامت (ماري اكدلور )Mary Kaldor ،عن اجملمتع املدين العاملي
رائدة ومعيقة ،ففي حماولهتا للتعريف قامت بطرح ثالثة "مناذج معرفية "Paradigms
رئيس ية ،ويه(Mary Kaldor, 2003, P. 588-90) :
أ( .نسخة النشطاء :)Activist Version ،واس تخدم من قبل احلراكت الإجامتعية
اجلديدة ،ويه احلراكت اليت تطورت بعد عام ( )1968واهمتت ابلقضااي اجلديدة ،مثل
السالم ،املرأة ،حقوق الإنسان ،البيئة ،وغريها .ويف هناية التسعينيات ،ظهر ما يسمى
بـ"احلركة املضادة للعوملة  ،" Anti-globalization Movementاليت اهمتت ابلعداةل
الإجامتعية العاملية.
ب( .نسخة الليربالية اجلديدة :)Neoliberal Version ،واس تخدم من قبل
املؤسسات العاملية واحلكومات الغربية .وأصبح جزء ًا من "جدول أعامل الس ياسة اجلديدة
 ."New Policy Agendaوفهم كشئ خاص ابلغرب؛ وكلية لتسهيل اإصالح السوق
ومقدمة لدلميقراطية الربملانية.
ج( .نسخة مابعد احلداثة :)Postmodern ،ومضن هذا الس ياق ينتقد علامء
النرثوبولوجيا مفهوم "اجملمتع" مكفهوم "مركزي أوريب" ،ويقرتحون بأن اجملمتعات غري
الغربية لها الإماكنية لتقدف م شيئ ًا مشاهب ًا للمجمتع املدين الغريب ،لكن ليس ابلإستناد اإىل
الفلسفة الفردية .ومث ًال ،يف اجملمتعات الإسالمية هناك املؤسسات ادلينية اليت ميكن أن
تلعب دور ًا رقابي ًا عىل ادلوةل.
جمل
اإن مفهوم اجملمتع املدين العاملي قد نشأ من معاانة ا متعات العاملية وس يطرة النظام
ادلويل (ادلوةل) عىل مقدراته ،وفشهل يف تقدمي حلول مقنعه للجامهري يف اجملمتع العاملي،
فض ًال عن التطورات اليت رافقت العوملة وتقنيات التواصل الاجامتعي العاملي اجلديد.
واختذ املفهوم أبعاد ًا وأطر ًا متعددة عكست توهجات واجتاهات نظرية عدة مثلت خمتلف
الاجتاهات الفكرية ،المر اذلي زاد من تعقيد املفهوم؛ بيد أنه ظل حمصور ًا مبجموعة من
املؤسسات والهيئات خارج نطاق ادلوةل وس يادهتا ،يف حماوةل لصياغة قمي عاملية تسامه
يف تعزيز حرية ورفاهية الإنسان.
هكذا تنوعت التعاريف املقدمة للمجمتع املدين العاملي انطالقا من اخللفيات
واملرجعيات الفكرية والنظرية ولكننا نس تطيع فرز أبرز راكئز املفهوم يف النقاط الآتية:
)رابح حسن الزيدان(2011 ،
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أولً :اإنه مبثابة فضاء أو حقل للنشاط أو الكفاح املنطلق من الإميان بقمي عاملية،
وبوحدة املصري البرشي عىل القل ،ابلنس بة ملوضوعات أو قضااي حامسة مثل السالم،
والعداةل ،والتمنية ،والبيئة ،وحقوق الإنسان.
اثني ًا :كام ميكن النظر اإليه أيض ًا ابعتباره ذكل النس يج اذلي تكون من الروابط
الكفاحية اليت نشأة عىل قاعدة الإميان ابملساواة واملسؤولية املشرتكة واحلاجة اإىل عالقات
عاملية ل تقوم عىل التسلط أو القوة والامتياز.
اثلث ًا :من حيث الفاعلني يف اجملمتع املدين العاملي ،ميكن القول أهنم أولئك اذلين ميدف ون
نشاطهم يف ادلفاع عن قمي املدنية اإىل الساحة العاملية ،ويشملون اعمجعيات ،والروابط،
والنقاابت ،والهيئات املهنية واجملالس النيابية ،واملنتدايت الفكرية ،وش باكت التصالت،
والهيئات ادلينية .بغض النظر عام اإذا اكنت صالحياهتا قومية ذات امتداد عاملي أو عاملية
ابلصل ،هذا فضال عن اعمجهور العام املؤمن هبذه القمي واملرتبط بتكل التجمعات.
وعىل الرمغ من صدقية هذه الراكئز وأمهيهتا للمجمتع املدين العاملي بيد أهنا لميكن أن
تقدم حتديد ًا مطلق ًا لهذا املفهوم فهذه الراكئز أغفلت جوانب أخرى تتعلق بدور الهيئات
ادلولية العاملية واليت اكنت مساندة اإىل الهيئات السالفة ،وأعطهتا بعد ًا وزخامً عامليني
ساهام يف ترس يخ مفهوم اجملمتع املدين العاملي.
وإاذا اكن اإس تخدام مفهوم اجملمتع املدين احمليل جاء للرد عىل سلطة ادلوةل؛ فاإن اجملمتع
املدين العاملي جاء كرد فعل لتخيل ادلوةل عن وظائفها الاجامتعية من هجة وعن وظائفها
الس ياس ية أمام اإيديولوجية العوملة والرشاكت العابرة للقارات من هجة أخرى ،وخري
شاهد عىل ذكل جحم الاحتجاجات والتظاهرات فاليت تصاحب عقد املؤمترات
والاجامتعات الاقتصادية عىل املس توى ادلويل ،سواء ابلنس بة ملنظمة التجارة العاملية أو
املؤسسات ادلولية كصندوق النقد ادلويل أو البنك ادلويل أو اجامتعات ادلول الصناعية
الكربى و فاليت تقودها ابلساس حراكت مناهيض العوملة( .جالل خشيب ،أآمال وش نان،
)2016
نع
يف هذا البحث نراعي البعدين الهيلكي واملعياري يف التعريف ،و متد الفهم الواسع
للنسخ املتعددة الثالث ملفهوم اجملمتع املدين العاملي ،ونعمتد التعريف املقدم من قبل (ماري
اكدلور) وميكن تلخيصه يف أنه "جمال الفاكر والقمي واملؤسسات واملنظامت والش باكت

والفراد املوجودين بني الرسة وادلوةل والسوق ،اذلين يعملون خارج حدود اجمل متعات
الوطنية ،م متثةل يف الس ياسات والاقتصادات"Mary Kaldor, Henrietta ( .

))L.Moore and Sabine Selchow,2012, PP. 2-3
وميكن تعريف الفاعلني يف اجملمتع املدين العاملي بأهنم أولئك اذلين ميتد نشاطهم يف
ادلفاع عن القمي الإنسانية عىل الصعيد العاملي ،واليت تضم اعمجعيات ،والروابط،
والنقاابت ،والهيئات املهنية  ،واجملالس النيابية واملنتدايت الفكرية ،والش باكت
التصالية ،والهيئات ادلينية ،بغض النظر عام اإذا اكنت صالحياهتا وطنية ذات امتداد
عاملي أو عاملية ابلصل .وقد يظهر هذا املفهوم من واقع النشاط املدين الوطين ،مث يأخذ
ابلإمتداد اإىل املس توى العاملي ،وقد يظهر عىل املس توى العاملي ويأخذ عنارصه البرشية
من خمتلف القوميات القوميات وينظم معهل عرب احتادات عاملية ومتعددة اجلنس يات أو
عرب احلراكت الاجامتعية ) .د.أنور محمد فرج ،2015 ،ص.(240
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املطلب الثاين
دور اجملمتع املدين العاملي يف قضااي ادلميقراطية
اإن ادلميقراطية وبفعل الاسرتاتيجيات العاملية اجلديدة ابتت من أكرث املصطلحات
تداو ًل ،وأحضت حارضة بوصفها مصطلح س يايس -ثقايف وإايديولويج ،عىل لسان خمتلف
الفئات والرشاحئ الاجامتعية والثقافية والفكرية وحىت الفئات الشعبية؛ ورمبا يعود ذكل
حلاجة اجملمتعات اإىل املامرسة ادلميقراطية).رش يد عامرة ،2010 ،ص(126
ولكن ممارسة ادلميقراطية ليست أمر ًا يسري ًا ،لس امي يف ادلول احلديثة العهد
ابدلميقراطية ،فهيي "من أعقد أنظمة احلمك الس ياس ية لهنا حافةل ابلتناقضات والتوترات،
وتتطلب من املقميني علهيا بذل لك هجد وعناية يف سبيل اإجناهحا ،وأن يكون الشعب
مؤمن ًا بقميها ،مدراكً لمهيهتا يف احلياة الس ياس ية ،وأ ٌمر كهذا يتطلب قدر ًا من الثقافة
والنضج الس ياس يني ،لن احلمك ادلميقراطي مل يصمم للعمل بكفاءة ،بل جلعل النظام
عرضة للمحاس بة ،ول يقترص ذكل عىل املؤسسات ادلس تورية وحسب ،وإامنا يدخل
يف صلب العالقات الاجامتعية").د.عصام سلامين ،1989 ،ص ص(217-216
فتارخي ادلميقراطية يدور حول تطور الليات اليت ميارس فهيا املواطنون دوراً يف
تشكيل س ياسات احلكومة ومساءةل املسؤولني .ومن مث ميكن احلمك عىل فعالية الدوات
ادلميقراطية من خالل مدى تقصريها يف توزيع القوة بني املواطنني والقرارات اليت تؤثر
علهيم .ومن بني الدوار اخملتلفة للمجمتع املدين ،هناك دور يأيت برسعة اإىل الواهجة من
خالل تعزيز ادلميقراطية وادلعوة اإلهيا ،كون الساحات ادلولية تتحول برسعة اإىل قوة
مساندة لها يمت فهيا صياغة الس ياسات اجلديدة ،والدوات التقليدية لدلميقراطية حىت ل
يؤدي ذكل اإىل تأثري ضئيل يف هذا اجملال(James W. St.G. Walker and .
)Andrew S. Thompson, 2008, P. 3
وجتدر الإشارة اإىل أن السلوك ادلميقراطي ،ل يقترص عىل السلوك الانتخايب فقط،
وإامنا يتعدى اإىل احلق يف الإحتجاج والتظاهر والتأثري عىل التغيري من خالل التنظمي
الإجامتعي .يف الوقت اذلي يوفر فيه اإنتشار املامرسات ادلميقراطية يف مجيع أحناء العامل
بعض المل لإضفاء طابع اإنساين عىل ادلميقراطية ،ميكن أن تسامه اجلغرافيا الس ياس ية
يف املناقشات حولها والعمل كوس يةل جتريبية لإجراء "روابط نظرية بني أفعال الافراد
داخل املناطق والقمي العاملية"(Colin Flint and Peter J. Taylor 2018, P. .
(218
فادلميقراطية توجد عندما توجد املسافة الفاصةل بني ادلوةل واحلياة اخلاصة عىل أن
يعرتف بوجود هذه املسافة املتضمنة ملؤسسات س ياس ية وبضمهنا القانون ،فادلميقراطية
ل تقترص عىل تدابري اإجرائية ،اإذ أهنا متثل مجموعة من الوساطات بني وحدة ادلوةل وكرثة
القوى اجملمتعية الفاعةل ،وينبغي أن يكون الك العاملني عامل ادلوةل وعامل اجملمتع املدين ،يفرتض
هبام أن يظال منفصلني ،وأن يكوان يق الوقت نفسه مرتبطني أحدهام ابلخرى) .ألن
تورين ،2000 ،ص(40
جمل
ومن هنا تتودل عالقة وثيقة بني ا متع املدين وادلميقراطية يف جمالت عدة،
فادلميقراطية تتطلب املشاركة املنظمة الواعية املس مترة؛ فض ًال عن أن احلاجة الاجامتعية
تتطلب توجيه وتس يري مؤرشات ادلميقراطية من القاعدة اإىل القمة ،ومن جانب أآخر،
تظهر هذه العالقة يف حق الإختالف والتعددية ،اليت يه يف ذاهتا اإحدى الجندة
املركزية لدلميقراطية ،هذا فض ًال عن إارتباط ادلميقراطية ابحلياة ادلاخلية ملنظامت اجملمتع
املدين ،فهيي متارس دور مدارس س ياس ية للتنش ئة عىل ادلميقراطية ،ومن هنا حق النظر
اإىل اجملمتع املدين كونه دعامة لدلميقراطية).د.عبد الوهاب محيد رش يد ،ص ص(88-87
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ميكننا اإكتشاف طبيعة العالقة بني اجملمتع املدين العاملي ابدلميقراطية ،من خالل
الإجابة عىل تساؤلني :الول ،كيف يسامه اجملمتع املدين العاملي يف تطوير مؤسسات اجملمتع
املدين احمليل بوصفها اإحدى أليات جناح ادلميقراطية؟ والثاين ،ما هو ادلور الفعيل
ملؤسسات اجملمتع املدين العاملي يف املسامهة املبارشة يف دمع ادلميقراطية يف خمتلف دول
العامل؟
الفرع الول
جمل
دمع ادلميقراطية عن طريق منظامت ا متع املدين احمليل
اإن مسأةل طرح ادلميقراطية يف س ياق املتجاوز لنطاق الولية الوطنية والعابر
للجنس يات مشلكة جديدة من نوعها ،فنقل أليات اإجراءات ادلميقراطية املبارشة والمتثيلية
من مس توى الوطين اإىل مس توى العابر للجنس يات عند اإختاذ القرارات هو كام يبدو لنا
مس تحيل احلدوث ،ولجل ذكل فاإن تطوير رشعية دميقراطية يتطلب هتيئة وجود
مواطن اإحتادي وعاملي ابإختصاصات مزتامنة مع جمالت س ياس ية ،حيث اإن تطوير
رشعية دميقراطية لتتأسس من املنظور ا إلقلميي ،بل من منظور الوظيفة اليت تؤدهيا
والقطاعات املمثةل لها).الكوس ليفجي ،2011 ،ص ص (209-208
يبدو أن ظهور اجملمتع املدين العاملي يعد رشط ًا مس بق ًا همامً لدلميقراطية عىل الصعيد
العاملي ،عىل الرمغ من اإنه غري ضامن لها ،وقد يرست أوجه التقدم يف جمال الإتصالت
واملعلومات يف نرش السلطة يف مجيع أرجاء اجملمتع ونقلها يف أغلب الاحيان من الهيألك
املتسلسةل اإىل اعمجاعات الصغرية ،وزايدة قدرة اعمجاعات املتفرقة عىل الإتصال ،والواقع
اإن القدرات اليت تنطوي علهيا الش باكت العامةل اليت تعطي ش ً
الك وقوة جديدين للمجمتع
جمل
املدين وتسهل الرشأاكت القامئة مع املؤسسات احلكومية ادلولية )جلنة اإدارة شؤون ا متع
العاملي ،ص(3
جمل
من أجل حتقيق ذكل ،ساعدت مؤسسات ا متع املدين العاملي يف تأسيس بعض
املنظامت اليت هتدف اإىل املساعدة يف معلية التحول ادلميقراطي ،ويه منظامت حمدودة
وقليةل ،وتنشط بني الفينة والخرى؛ لس امي أوقات الإنتخاابت ،وادلليل عىل ذكل اإن
أغلب هذه املؤسسات مل تمتكن من ممارسة ضغط حقيقي عىل النظامة الس ياس ية عرب
اإمتالكها بنية تنظميية متطورة ،وقاعدة جامهريية تس تطيع من خاللها التأثري عىل مسارات
التطور داخل النظام .ومن هنا ترتبط معلية التحول ادلميقراطي مبؤسسات اجملمتع املدين
بعالقة طردية ،فلكام اكنت مؤسسات اجملمتع املدين ضعيفة أو مفككة ،لكام اكنت معلية
التحول ادلميقراطي أصعب ،لن الضغط عىل النظام يكون ضعيف ًا وحمدود ًا.
ولبد من الإشارة اإىل أن املساعدة يف معلية بناء جممتع مدين حميل ليست من المور
السهةل؛ لس امي يف ادلول اليت شهدت نظام ًا تقليد ًاي أو دكتاتور ًاي؛ المر اذلي يس توجب
اإجناح معلية التحول دميقراطي لهذه النظمة اإىل مجموعة من املتطلبات ،لعل من أبرزها:
)د .رضوان زايدة ،2006 ،ص ص.(90-85
 .1اهنا تتطلب اعادة حتسني الربامج الاقتصادية والتمنوية ،وتكون العالقة قامئة عىل
احملاس بة واملسائةل بدل من احملسوبية الضيقة اليت تعطي حافز ضئيل ذلوي السلطة
يف الرتكزي عىل رفاهية اجملمتع ،فاملزية التمنوية تتحقق يف ادلميقراطية اعتبارا من مبدا
املراجعة واملوازنة يف لك مؤسسة من مؤسسات ادلوةل (الترشيعية والتنفيذبة
والقضائية) لالخرى بغية الوصول اىل نقطة موازنة خلدمة الصاحل العام.
 .2اإن معلية التحول ادلميقراطي معلية منطية ،حتتاج اإىل أن تسود قمي ثقافية دميقراطية،
وان ليمت النظر اىل القمي الثقافية بنظرة سكونية غري قابةل للتحول والتبدل ول
حتاول النفاذ اىل الاصول الاجامتعبة والس ياس ية اليت ااتحت لهذه القمي الثقافية
ابلظهور.
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 .3اإن معلية التحول ادلميقراطي تمنو بمنو فكرة اجملمتع املدين احلامةل لقمي جديدة ختتلف
عن تكل اليت أشاعها النظام التسلطي ،مثل قمي املواطنة واحلرية واملساواة
واملسؤولية التعددية.
جمل
 .4اإهنا تتطلب بنية مؤسس ية تتفق مع واقع ا متع ومتطلبات ادلميقراطية ،وهذا حيتاج
اإىل وجود ميثاق تعاقدي يمتزي ابلشمولية ،والتظمينية للقضااي املركزية واجلوهرية،
والمتثيلية.
الفرع الثاين
دمع ادلميقراطية بصورة مبارشة
تشري الدبيات وادلراسات املتعلقة ابدلميقراطية سواء يف بعدها الفلسفي أو
الس يايس ،أو حىت س ياقها الليربايل اإىل أح ِقفية الشعب مبامرسة السلطة يف ادلوةل،
واملرجعية الفكرية يف ذكل يه التجربة اليواننية القدمية وتقدميهم لمنوذج ادلميقراطية
املبارشة وقدرهتم عىل ممارس هتم حل ِقفهم الرشعي .وكذكل قدرهتم عىل اإنشاء مؤسسات
تعكس ا إلرادة اعمجاهريية) .محمد س نويس ،2018 ،ص (12وبناء عىل هذه الحقية اييت
التأكيد عىل ادلور املبارش ملؤسسات اجملمتع املدين العاملي يق تعزيز ادلميقراطية؟ من خالل
سعهيا اإىل مجع الموال اخلاصة والعامة عىل حد سواء؛ من أجل تنفيذ مشاريع مبارشة يف
العامل الثالث بني الساكن أو توجيه الموال حنو مشاريع املنظامت غري احلكومية الوطنية.
).( Laura Macdonald, 1997, P. 7
ول تقترص هجود املنظامت اجملمتع املدين العاملية عىل تقدمي املساعدات فقط ،وإامنا
أصدرت املنظامت املدعومة من الإحتاد الاوريب اإعالن مبادئ صادق علهيا أكرث من
( )190منظمة مدنية ،يقدم مجموعة من املعايري الهامة بشأن الوعي اذلايت واملساءةل بني
منظامت مراقبة الانتخاابت ،وت ُ ِ ف
ف
شلك املنظامت اليت صدقت عىل هذا الإعالن (الش بكة
العامليفة ملراقيب الانتخاابت احملليني) ،ويسعى الإحتاد الورويب اإىل دمع و تطوير املراقبة
املدنية لالنتخاابت يف العديد من ادلول ،من أجل تعزيز الشفافية وثقة اعمجهور يف نزاهة
العمل فية الانتخاب فية) .مكتب مطبوعات الإحتاد الوريب ،2016 ،ص.(22
ومن خالل ذكل ،ع فد اجملمتع املدين العاملي أحد الفواعل يف قضااي دمع ادلميقراطية
اإستناد ًا اإىل الإحصاءات اليت مجعهتا جلنة املساعدة الإمنائية ( )DACالتابعة ملنظمة
التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ( ،)OECDاكنت وترية الزايدة يف المتويل الرمسي
للمنظامت غري احلكومية يف دول مثل ادلمنارك وهولندا وسويرسا واململكة املتحدة
والولايت املتحدة مثرية للغاية ،فعىل سبيل املثال أن أكرث من مليار دولر أمرييك من
املساعدات عىل مس توى العامل يمت توجهيها عرب املنظامت غري احلكومية.
)(David Lewis, 2001, PP 155-156
وجتدر الإشارة اإىل دور اجملمتع املدين العاملي يف تعزيز مفهوم العمل ادلميقراطي من خالل
تأسيس صندوق المم املتحدة لدلميقراطية ( )UNDFيف عام ( )2005لمتويل منظامت
اجملمتع املدين ادلاخلية اليت توفر التدريب ادلميقراطي يف ادلميقراطيات الناش ئة .مفث ًال بعد
عقود من احلمك العسكري ،اإختذت ميامنار يف عام ( )2011أوىل خطواهتا حنو ادلميقراطية.
اإذ تبنت أوىل هجود اجملمتع املدين لتعلمي املهارات الس ياس ية من خالل مشهد مناظرة
الرتبية من أجل ادلميقراطية ،اليت تعمل الش باب تمنية هماراهتم يف التفكري النقدي وتشجعهم
عىل ادلفاع عن حقوقهم(Barbara Jean Hosto-Marti, 2016, P. 38).
ومن جانب أآخر ،تسعى منظامت اجملمتع املدين العاملي للتأثري عىل اجلدل الس يايس
حول نزاهة الس ياس يني واملسؤولني والرشاكت وغريمه من اذلين يصوغون الس ياسات؛
ذلكل فاإن قادة اجملمتع املدين مه النواة المه لصياغهتا مع تزايد نفوذمه .مع أن منظامت اجملمتع
املدين ممكةل لدلميقراطية التقليدية وليست بدائل لها .قد تكون أكرث ثقة من الحزاب
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الس ياس ية واحلكومات ،لكن هذا ل يعين أهنا حتل حمل العمليات ادلميقراطية التقليدية؛
يف الواقع يلعبون أدوار ًا خمتلفة للتأثري عىل الس ياسة ،فَه ُْم حباجة اإىل حكومات ومعليات
برملانية تعمل بشلك جيد(James W. St.G. Walker and Andrew S. .
)Thompson, 2008, P. 20
ً
ً
وهبذا أصبحت ادلميقراطية معيارا عامليا ،وميكن أن يؤدي الفشل يف تبين هذا
املعيار اإىل عقوابت من قبل اجملمتع ادلويل الوسع أو حىت استبعاده .ميكن جملمتع مدين
عاملي قوي أن يشجع عىل تشكيل وتعزيز اإس تقرار احلمك ادلميقراطي عىل املس تويني
الوطين وادلويل" .يمت تعزيز فرص ادلميقراطية املس تقرة اإىل احلد اذلي يكون فيه دلى
اعمجاعات والفراد عدد من الانامتءات الشامةل ذات الصةل ابلس ياسة"(Barbara .
(Jean Hosto-Marti, 2016, P. 40
ً
ميكن القول بأن منظامت اجملمتع املدين تلعب أدوارا هممة يف معلية التحول ادلميقراطي،
من أبرزها :نرش ثقافة حقوق الانسان ،توعية اجملمتع مبزااي احلمك ادلميقراطي ،نرش ثقافة
التسامح والتعددية الس ياس ية ،وفضح املامرسات غري القانونية يف مؤسسات ادلوةل،
والقيام بدور رقايب عىل الإنتخاابت اليت جتري يف البالد ،والنقاش واحلجاج العقالين
والتفاوض يف اجملمتع املدين اذلي يؤدي اإىل الوصول اإىل معايري منصفة للحوار
ادلميقراطي).هباءادلين محمد(2011 ،
جمل
من خالل ما تقدم ،نالحظ أن عالقة ا متع املدين العاملي وادلميقراطية يه عالقة
متبادةل .يتطلب اإزدهار اجملمتع املدين عىل احلرية اليت يوفرها احلمك ادلميقراطي ،ويف
املقابل ،تصبح ادلميقراطية أكرث قوة من خالل املشاركة النشطة للمواطنني اليت ييرسها
اجملمتع املدين ،لس امي بعد اإنتشار أليات ادلميقراطية التداولية يف بعض اجملمتعات.

املطلب الثالث
دور اجملمتع املدين العاملي يف قضااي احلمك الرش يد
يُ فعرف (روبرت كوهني وجوزيف اني) (احلمك )Governance ،بأنه "الإجراءات
واملؤسسات الرمسية أو غري الرمسية اليت تقود وتكبح الانشطة اعمجاعية عمجاعة ما"،
ويضيفان بأن احلكومة جزء فرعي يترصف بسلطة ويضع اإلزتامات رمسية ،ول حيتاج
احلمك ابلرضورة لن تقوده حكومات فقط ومنظامت عاملية تفوضها احلكومات بسلطة ما،
اإذ ترتبط ابحلمك الرشاكت اخلاصة وروابط الرشاكت واملنظامت غري احلكومبة وروابط
املنظامت غري احلكومية ،وغالب ًا ما يكون ذكل ابلتعاون مع هيئات حكومية لبداع احلمك
واحيا ًان بدون سلطة حكومية).روبرت كوهني وجوزيف اني الابن ،2002،ص.(32
يعرف الربانمج الإمنايئ للمم املتحدة( ،احلمك الرش يد)Good Governance ،
و ف
بأنه "ممارسة السلطة الإقتصادية والس ياس ية والإدارية لإدارة شؤون ادلوةل عىل اكفة
املس توايت ،ويشمل الليات والعمليات واملؤسسات اليت من خاللها يعرب املواطنون
واجملموعات عن مصاحلهم وميارسون حقوقهم القانونية ويوفون ابإلزتاماهتم وحياولون حل
خالفاهتم عن طريق الوساطة")أنور محمد فرج محمود ،2017 ،ص  (77وحتدد المم
املتحدة عنارص احلمك الرش يد يف مثانية عنارص أساس ية ،ويه( :املشاركة ،الشفافية،
العداةل ،س يادة القانون ،الإجامع املوجه ،املساءةل ،القدرة عىل الإس تجابة ،والكفاءة
والفاعلية ( United Nations: Economic and Social Commission for
).Asia and the Pacific, What is Good Governance?, 2009
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ويتضح من ذكل اإن أليات احلمك الرش يد هو بنية مؤسس ية تقوم من خالل تضافر
قطاعات ادلوةل (الترشيعي -احلكويم -القضايئ) ،مع اجملمتع املدين والقطاع اخلاص من
أجل خلق الإلزتام العام مبضامني احلرية واحلقوق الإنسان ومباديء الإدارة العامة الرش يد
الآخذ بأليات الشفافية والإفصاح واملساءةل ) عادل جارهللا معزب ،2020 ،ص.(110
من هنا تربز أمهية منظامت اجملمتع املدين والقطاع اخلاص بشلك مزتايد يف تشكيل
احلومكة العاملية مع القطاع العام يف حقبة العوملة اجلهات الفاعةل اجلديدة .وهكذا ارتبطت
احلومكة تقليد ًاي مبؤسسات ادلوةل .ومع ذكل ،يف الاقتصاد املعومل ،هذا املفهوم ل يزتامن
مع الواقع .تؤثر املشألك الس ياس ية والاقتصادية مثل الفساد بشلك مزتايد عىل أكرث من
دوةل .مل يعد من املمكن البحث عن احللول عىل املس توى الوطين فقط من قبل اجلهات
احلكومية .مبا أن املؤسسات احلامكة التقليدية تفقد نفوذها ،فاإن احلمك ينشأ فراغ ًا .مع أن
منظامت اجملمتع املدين متل هذه الفجوة وتتطور اإىل "قطاع اثلث" حقيقي يمكل اجلهات
احلكومية والتجارية ).(Robert I. Rotberg, 2009, P. 416
وهكذا تزايدت أمهية اجملمتع املدين العاملي يف عامل اليوم؛ وأصبح يشلك بثقهل ما يش به
الضمري العاملي؛ بصورة أقلقت وأحرجت ادلول اليت غالب ًا ما تتذرع بكوهنا الجدر بمتثيل
املواطنني حملي ًا ودولي ًا .وأبرزت املامرسات أن اجملمتع املدين ليس خصامً لدلول واحلكومات
بقدر ما أحضى رشياكً حقيقي ًا يف حتقيق التمنية وتعزيز ادلميقراطية والسالم العاملي؛ وما
زالت همامه يف تطور مس متر؛ بفعل التحولت ادلولية املتسارعة اليت فرضت إارشاكه يف
تدبري عدد من القضااي واملشالكت ادلولية واحمللية ) اإدريس لكريين.(2016 ،
وجتدر الإشارة اإىل أن مؤسسات اجملمتع املدين العاملي متارس نفوذها يف احلمك الرش يد
عىل املس توى احمليل من خالل تنظمي الناس واملوارد عرب احلدود الوطنية يف السعي
لتحقيق الهداف اعمجاعية وتوجيه الكثري من هجودها لعادة صياغة الس ياسات اليت
تنهتجها احلكومات عىل الصعيدين القويم واحمليل من خالل واكلت تنظميية عاملية متيل
اإىل ممارسة نفوذها من خالل(David Held, Anthony Mc Grew, 2004, P. :
)141
 .1تشكيل املواقف العامة والهوايت.
 .2تغيري جدول أعامل الس ياسة احمللية والوطنية والعاملية.
 .3تزويد اجملمتعات احمللية واملواطنني بقناة لدلخول اإىل حمافل صنع القرار العاملية.
 .4ممارسة السلطة املعنوية أو التقنية.
 .5تسعى اإىل جعل احلكومات والهيئات ادلولية خاضعة للمساءةل عن أفعاهلم
وقراراهتم.
جمل
وهكذا يبدو أن ا متع املدين العاملي أحضى يشلك جزء من معلية أوسع ،يه النضال
املشرتك من أجل العداةل ادلولية والسالم العاملي ،اإذ يقوم بدور القاطرة لعملية التحول
ادلميقراطي يف ادلاخل من خالل النضال الرضوري لس تلهام ووضع اسرتاتيجيات ورؤى
جديدة للتمنية والتطور ،وميكن مالحظة ذكل يف أحداث ( 15ش باط  ،)2003اإذ معل
اجملمتع املدين العاملي أعظم مسريات حاشدة يف ( )6000مدينة وأكرث من ( )70دوةل
ملناهضة احلرب الامريكية ضد العراق ) .رابح حسن الزيدان )2011 ،وعىل الرمغ من
أن هذه املناهضة مل تأت ألكها ومل متنع احلرب ،لكهنا اكنت دلةل عىل فاعلية اجملمتع املدين
العاملي عىل أن يكون هجة حيسب لها حساب يف اإختاذ القرارات احمللية وادلولية.
وعىل صعيد أآخر حتاول منظامت اجملمتع املدين العاملي القيام مبواهجة احلاكم املستبدين،
وميكن أن نس تدل عىل سبيل املثال ابجلهود اليت قامت هبا (منظمة هيومن رايتس
ووتش) يف ادلعوى القضائية اليت أقميت يف لندن ضد دكتاتور التش ييل السابق
(أوغس تو بينوش يه)؛ اإذ سامهت يف ادلفاع عن املبدأ القائل ابإماكنية حماس بة رؤساء
ادلول السابقني عىل جرامئ حقوق الإنسان .كام تقود (هيومن رايتس ووتش) مح ًةل دولية
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هتدف اإىل محل مجيع البدلان عىل تصديق اإتفاقية احملمكة اجلنائية ادلولية ادلامئة ،وذكل
حملامكة املهتمني ابلإابدة اعمجاعية وجرامئ احلرب واجلرامئ ضد الإنسانية؛ وهو المر اذلي
هيدد مس تقبل الكثري من الرؤساء والزعامء الذلين يمتسكون ابحلمك ويستبدون يف ممارسة
سلطاهتم )منظمة هيومن رايتس ووتش(.
ويف الإشارة اإىل جتربة احلمك الرش يد ،تأيت التجربة الاندونيس ية ،اليت جعلت من
احلكومة ليست سوى واحدة من اجلهات الفاعةل يف احلمك ،بل هناك العديد من اجلهات
الفاعةل الخرى خارج الفرع التنفيذي للحكومة ،مبا يف ذكل الفروع الترشيعية والقضائية
اليت متارس دور ًا همامً يف معليات صنع القرار .حىت ابملعىن الوسع  ،ميكن تسمية "اجلهات
الفاعةل غري احلكومية" الخرى اليت متارس أيض ًا دور ًا يف صنع القرار أو يف التأثري عىل
معليات صنع القرار" ،اجلهات الفاعةل" يف احلمك ،مه منظامت وجامعات اجملمتع املدين
واملنظامت غري احلكومية ومعاهد البحوث والحزاب الس ياس ية واجليش والزعامء ادلينيني
واملفكرين العامني وغريمه).(Helen James, 2007, P. 292
عىل الرمغ من المهية وادلور الفعال للمجمتع املدين العاملي يف حتقيق أليات احلمك
الرش يد ،اإل أنه تعرض للعديد من الإنتقادات ،لعل من أبرزها اإن هذ املؤسسات ل
خيلو معلها من حتدايت موضوعية وذاتية؛ سواء يف عالقة ذكل ابلتضييقات الس ياس ية
والقانونية اليت تطال نشاطها دولي ًا؛ أو ابحنراف هذه الهيئات نفسها عن هماهما
واس تقالليهتا وحيادها املفرتض نتيجة للمتويالت املش بوهة واملرشوطة اليت تتلقاها أحيا ًان
أو ابلمتوقع اإىل جانب دول بعيهنا؛ أو ادلخول يف رصاعات س ياس ية؛ أو عرب الرتوجي
لفاكر عدمية أو متطرفة( .اإدريس لكريين(.
جمل
وميكن تلخيص بعض الإنتقادات اإىل ا متع املدين العاملي ،كام يشري اإليه (أميتاف
ابنرييج )Amitav Banerjee ،يف ثالث نقاط أساس ية) :أميتاف ابنرييج(
 .1اإن منظامت اجملمتع املدين العاملي ذات نظرة أحادية لتفسري احلمك الرش يد ،مفث ًال :تسعى
(منظمة الشفافية ادلولية) اإىل قياس انتشار الفساد ،وتعمل (منظمة هيومن رايتس
ووتش) عىل تقيمي احرتام حقوق الإنسان ،هذه النظرة الحادية تعطي رساةل سلبية
يف موضوع احلمك الرش يد؛ لنه ل يقترص عىل جانب واحد فقط ،إوامنا يشمل لك
قطاعات احلياة اخملتلفة.
 .2برزت أصوات عىل مس توى واسع وعىل املس توى الرمسي يف بعض ادلول تهتم هذه
املنظامت ابحنيازها للعامل الغريب؛ المر اذلي دفع حكومات كثرية اإىل التعامل مع
منظامت مثل (منظمة العفو ادلولية) و(هيومن رايتس ووتش) مكجموعات ضغط
مرتبطة ابحلكومات الغربية.
 .3سامهت بعض املنظامت املشلكة من قادة سابقني يف تعزيز سلطة بعض القادة خارج
س ياقات وأليات احلمك الرش يد ،فبعض القادة ،مثل (جميي اكرتر ،وبيل لكينتون ،وتوين
بلري) أسسوا منظامت لتقدمي املشورة يف جمال الس ياسات اإىل القادة أثناء تولهيم احلمك.
ومن خالل ما تقدم ،أحضى هناك إارتباط وثيق بني مؤسسات اجملمتع املدين واحلمك
الرش يد ،لس امي منذ تسعينيات القرن العرشين ،وازدايد الإهامتم ادلويل مبنظامت اجملمتع
املدين بوصفها رشياكً مبشاريع التمنية ،فض ًال عام شهدته منظامت اجملمتع املدين منذ بداية
القرن احلايل بلك تنوعها من مقبولية دلى الرأي العام واحلكومات والقطاع اخلاص
واملؤسسات ادلولية املتاحة ،وأصبحت رشياكً أساس ي ًا يف معلية التمنية الشامةل،
مس تفيدة بذكل من أمه عنارص احلمك الرش يد ،مثل (املشاركة ،املساءةل ،والشفافية).
)انيج عبد النور ،2008 ،ص .(113
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ا إلس تنتاجات
يف ختام هذا البحث ميكن أن نسجل أمه ا إلس تنتاجات ،اكلآيت:
 .1نشأ مفهوم اجملمتع املدين العاملي من معاانت اجملمتعات العاملية وس يطرة نظام ادلول
(ادلوةل) عىل مقدراته ،وفشهل يف تقدمي حلول مقنعة للشعوب واجملمتع العاملي .ولكن
توسع مفهوم اجملمتع املدين وانترش مع التطورات اليت رافقت العوملة وتقنيات التواصل
الاجامتعي العاملي اجلديد ،وأحضى يشلك أحد الفواعل العاملية من غري ادلول واملنظامت
ادلولية.
ً
ً
 .2اختذ املفهوم أبعادا وأطرا متعددة عكست توهجات واجتاهات نظرية عدة مثلت خمتلف
الاجتاهات الفكرية ،المر اذلي زاد من تعقيد املفهوم؛ بيد أنه ظل حمصوراً مبجموعة
من املؤسسات والهيئات خارج نطاق ادلوةل وس يادهتا ،يف حماوةل لصياغة قمي عاملية
تسامه يف تعزيز حرية ورفاهية الانسان.
 .3اإن منظامت اجملمتع املدين أحضت اإحدى املدخالت الرئيسة للوصول اإىل ادلميقراطية
واحلمك الرشيد ،من خالل اس تغالل التطورات اليت شهدها العامل يف ادلعوة للحمك
الرش يد وقضية حقوق الانسان؛ لس امي مع دخول العامل اإىل التقانة الرمقية اليت يرست
للمجمتع املدين العاملي فرصة التواصل مع اجملمتع املدين احمليل من هجة والكثري من الفراد
واملؤسسات.
 .4ميارس اجملمتع املدين العاملي دورين رئيسني يف عالقته مع قضااي ادلميقراطية واحلمك
الرش يد ،ادلو الول يتعلق بقيامه بدمع تكل القضااي بصورة مبارشة من خالل العمل
املبارش يف البيئات احمللية ،وادلور الثاين ميارسه عن طريق تأسيس ودمع املنظامت
احمللية بصورة غري مبارشة.
 .5دمعت مؤسسات اجملمتع املدين العاملي تأسيس املنظامت غري احلكومية احمللية الناشطة
يف جمال معلية التحول ادلميقراطي ،وبشلك خاص اليت تعمل يف جمال التوعية واملشاركة
يف الإنتخاابت والرقابة علهيا.
 .6ترتبط مؤسسات اجملمتع املدين العاملي بعالقة طردية مع معلية التحول ادلميقراطي ،فلكام
اكنت مؤسسات اجملمتع املدين قوية ومؤثرة ظهرت ذكل يف دفع جعةل التحول ادلميقراطي
يف ادلول اليت تنشط فهيا تكل املؤسسات ،وابلعكس لكام اكنت ضعيفة ،لكام اكنت
معلية التحول ادلميقراطي أبطأ ،واكن الضغط عىل النظام السيايس ضعيف ًا وغري مؤثر.
 .7تلعب منظامت اجملمتع املدين العاملي أدواراً مؤثرة يف معلية التحول ادلميقراطي ،من
أبرزها :ادلفاع عن حقوق الانسان ،ونرش التسامح والتعددية الس ياس ية ،وفضح
الفساد وسوء اس تخدام السلطة يف مؤسسات ادلوةل ،والقيام بدور رقايب عىل
الإنتخاابت.
 .8شلكت بعض الس ياسات احلكومية معرق ًال لعمل منظامت اجملمتع املدين العاملي من
خالل الس ياسات والاجراءات اليت تتبعها يف التعامل مع هذه املنظامت؛ لس امي تكل
املنظامت العامةل يف قضااي ادلميقراطية وحقوق الانسان وقضية احلمك الرش يد.
 .9متارس مؤسسات اجملمتع املدين العاملي دورها يف احلمك الرش يد عىل املس توى احمليل من
خالل :تشكيل املواقف العامة والهوايت ،وتغيري جدول أعامل الس ياسة ،تزويد
املواطنني بقنوات للتأثري يف صنع القرار ،السعي جلعل احلكومات خاضعة للمساءةل.
 .10مازال هناك الكثري من ا إلنتقادات لداء منظامت اجملمتع املدين العاملي يف قضية احلمك
الرش يد ،لس امي يف ثالث قضااي أساس ية ويه :الطبيعة الحادية يف العمل ،وغلبة
الطابع الوريب الغريب عىل تقومياهتا للكثري من احلكومات ،فض ًال عن التغايض عن
بعض احلكومات وتقدمي املشورة واملساعدات الإستشارية لبعض احلكومات غري
ادلميقراطية.
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