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منظمات املجتمع املدين ومع�ضلة التحول الدميقراطي

يف العامل العربي

�شالح الدين اجلور�شي

باحث، منتدى اجلاحظ- تون�س

الطبعة الأوىل، بريوت 2008

الطبعة الثانية، بريوت 2011

حقوق الطبع حمفوظة لل�شبكة

ق�شايا  تعمل على ثالث  اإقليمية  �شبكة  للتنمية هي  احلكومية  العربية غري  املنظمات  �شبكة 

رئي�شية يف املنطقة العربية هي:  �شيا�شات التنمية، الدميقراطية والإ�شالحات القت�شادية-

الجتماعية، والعوملة والتجارة.  وت�شم ال�شبكة 7 �شبكات وطنية و27 منظمة غري حكومية 

من 11 بلداً عربيًا.

لالت�شال:

مكتب “�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية” التنفيذي

بناية الزهريي، الطابق الرابع

وطى امل�شيطبة، منطقة الكول

�س.ب.:  14/5792، املزرعة:  2070-1105

بريوت، لبنان

هاتف:  366 319 1 )961(

فاك�س:  636 815 1 )961(

annd@annd.org  :بريد اإلكرتوين

www.annd.org  :املوقع ال�شبكي
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خلفية للورقة

خالل عام 2007 ت�شارك كل من »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« 

ز  )ANND( ومنظمة »اآك�شن اآيد« )Action Aid، AA( لتنفيذ م�رشوع ُيركِّ

على م�شائل الدميقراطية واحلاكمية والثقافية.

وقد رمي امل�رشوع اإىل تعميق النقا�شات واملداولت املتعلقة بالروابط القائمة بني 

التغريات  مع  تتعامل  التي  العمليات  الثقافية يف  وامل�شائل  الدميقراطية واحلاكمية 

هذا  يف  العربي  املدين  املجتمع  دور  وتقومي  العربية،  املنطقة  يف  الدميقراطية 

ال�شدد. 

وهذه الورقة التي حتمل عنوان: »منظمات املجتمع املدين ومع�ضلة التحول الدميقراطي 

يف العامل العربي« عبارة عن ُمَرٍج للتعاون، اآنف الذكر، الذي قام بني كلتا املنظمتني، 

وقد كتبها ال�شيد �شالح الدين اجلور�شي، وهو باحث من »منتدى اجلاحظ« يف 

تون�س. 

وثمة ورقة �شقيقة اأخرى حتت عنوان: »اإر�ضاء الدميقراطية يف املنطقة العربية: مقاربة 

اأُنِتَجت  االقت�ضادية واالجتماعية(«  )ال�ضيا�ضية،  واالإقليمية  الدولية  املبادرات  بني  مقارنة 

وهو  �شقرا،  اأبو  �شناء  د.  كتبها  كان  الورقة  وهذه  نف�شه.  امل�رشوع  حيز  �شمن 

باحث واأ�شتاذ يف اجلامعة اللبنانية. 
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املحتويات

مقدمة: اإ�شكاليات امل�شطلح وال�شياق

مبادرات  دفع  املدين يف  املجتمع  الوطنية وبروز دور  الدولة  اأزمة  االأول:  الف�ضل 

اإر�شاء الدميقراطية يف املنطقة

1( موقف املبادرات العربية والدولية من دمج املجتمع املدين يف م�شرية
اأ( اإعالن بر�شلونة

} ملاذا اأخفق م�شار بر�شلونة؟

}  �شبكات موازية لدعم امل�شار

}  �شيا�شة اجلوار ا�شتمرار اأم تغيري يف الجتاه؟

 ب( م�رشوع ال�رشق الأو�شط الكبري

} خوف الأنظمة دفع اإىل تعديل امل�رشوع

ج( املنتدى من اأجل امل�شتقبل

د( برنامج احلوار من اأجل الدميقراطية

} تراجع و�شكوك

2( املبادرات العربية
اأ( توج�س الأنظمة من جمتمعاتها املدنية

ب( تقرير التنمية الإن�شانية

ج( وثيقة الإ�شكندرية



8

د( اإعالن الدوحة من اأجل الدميقراطية والإ�شالح

هـ( الأنظمة تقرر جتميل الواجهة

و( اإعالن تون�س

الف�ضل الثاين: مدى قدرة املجتمع املدين على معاجلة ال�شاأن الدميقراطي

1( وثيقة الدوحة: روؤية ا�شرتاتيجية
2( عندما ت�شتعني الأنظمة بن�شطاء املجتمع املدين

3( التحديات والفر�س الذاتية للمجتمع املدين العربي
اأ( خم�شة حتديات اأمام م�شرية املجتمع املدين 

ب( الفر�س الداخلية

4( التحديات والفر�س اخلارجية
اأ( حتديات ال�شاحة الدولية

ب( اخلارج يوفر اأي�شًا فر�شًا جديدة

5( املعاهدات الدولية يف خدمة التغيري الدميقراطي

الف�ضل الثالث: اأداء املجتمع املدين �شمن مبادرات الإ�شالح: تقييم واأمثلة

1( املجتمع املدين ومبادرات احلكومات: تفاعل ورغبة
2( اأمثلة

اأ( النخراط يف اأعمال منتدى امل�شتقبل

ب( وا�شتمرت املحاولة

ج( امل�شاركة يف برنامج تعزيز احلوار

د( املوقف من املنتدى القت�شادي العاملي

هـ( اجتماعات موازية للقمم العربية

و( النخراط يف »منتدى املجتمع املدين الدويل من اأجل الدميقراطية«

اخلامتة: مقرتحات وتو�شيات
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مقدمة الطبعة الثانية

التحركات ال�ضعبية العربية.. ال عودة لعقارب ال�ضاعة اإىل الوراء

العامل  يف  عادية  تكن  مل   2011 العام  وبداية   2010 عام  نهاية  اأن  القول  ميكن 

العربي، فالن�شاط العفوي املنطلق تظاهرات وحتركات �شعبية يف عدد من الدول 

العربية ل ميكن و�شفه اإل باملفاجئ نوعًا ما، فالدعوات املزمنة لالإ�شالح والتي 

اأن  التغيري، وجدت  اأجل  من  املبذول  الوحيد  اجلهد  زمنية طويلة  لفرتة  �شكلت 

اجتماعية  تنمية  ت�شنع  بتغيريات جذرية  للمطالبة  �شبقتها وحتركت  �شعوبًا  هناك 

واقت�شادية ودميوقراطية وحريات.

اإذاً، اأتت نهاية العام 2010 على وقع ت�شاعد التحركات ال�شعبية يف تون�س والتي 

ادت يف مطلع العام 2011 اىل رحيل الرئي�س زين العابدين بن علي ومعه جزء 

اأ�شا�شي من النظام، كما اأدت التحركات ال�شعبية التون�شية اإىل اندلع امل�شريات 

الحتجاجية يف م�رش والتي اأدت اأي�شًا اإىل �شقوط جزء من النظام ال�شابق وتبعها 

حتركات يف اكرث من دولة عربية للمطالبة بالتغيري.

عام جديد بداأ ب�شقوط رئي�شني للجمهورية يف كل من تون�س وم�رش، وبرتنح اأنظمة 

اأخرى، خا�شة يف اليمن وليبيا، وبت�شاعد الحتجاجات يف �شائر الدول كاململكة 

لبنان  املغرب،  اجلزائر،  الردن،  الكويت،  البحرين،  ومملكة  ال�شعودية،  العربية 

و�شوريا. وبفعل هذه التحركات وتداركًا لال�شواأ، قطع عدد من ملوك وروؤ�شاء 
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ال�شيا�شي.  امل�شتوى  على  ال�رشورية  بال�شالحات  بالقيام  وعوداً  الدول  هذه 

ولكن هذه الوعود مل تتحول اىل واقع ح�شي وملمو�س، وبقيت حرباً على ورق. 

فيما قام البع�س منهم باإغداق املال العام على �شعبه، من زيادة الرواتب اإىل تقدمي 

وعود بتح�شني �رشوط احلياة اخلا�شة والعامة، وحتديداً يف الدول التي �شمحت لها 

اإمكانياتها بذلك. يف املقابل ويف �شباق مع الوقت، قام ملك املغرب با�شالحات 

اإىل ال�شري نحو اجناز التحولت ال�رشورية باجتاه الدولة  جدية، ل بل كان �شباقًا 

املدنية والع�رشية القادرة على مواجهة التحديات التنموية وال�شيا�شية.

املتمادي  القمع  من  عقود  بعد  اأتت  العربية  ال�شعبية  الحتجاجات  اأن  والالفت 

ويف  احلاكمة  الطبقة  م�شتوى  على  الف�شاد  ظاهرة  وانت�شار  امل�شت�رشي  والعوز 

البلدان  يف  والجتماعية  القت�شادية  الو�شاع  اإىل  وبالن�شبة  العامة.  املوؤ�ش�شات 

التي �شهدت هذه التحركات فهي تفاوتت من دولة اىل اأخرى. ففي حني تعترب 

الكويت واململكة العربية ال�شعودية من الدول ذات الدخل املرتفع ن�شبيًا، ميكن 

طفيفًا  حت�شنًا  �شهدتا  وهما  الدخل  املتو�شطة  الدول  من  وم�رش  تون�س  اأن  اعتبار 

بالن�شبة  المر  وكذلك  املا�شية،  الأعوام  خالل  الب�رشية  التنمية  موؤ�رشات  يف 

تنتمي  فهي  اليمن  اإىل  بالن�شبة  اأما   ولبنان،  و�شوريا  والردن  واملغرب  للبحرين 

اىل جمموعة البلدان الأقل منواً وتعاين من تخلف �شديد يف معظم موؤ�رشات التنمية 

الب�رشية، وهذا ما ي�شري اىل اأن التحديات التنموية ل تنف�شل عن التوق اىل احلرية 

والدميقراطية وامل�شاركة.

ويت�شح اأي�شًا من التحركات الحتجاجية اأن امل�شارات التنموية التي اتبعت لعقود 

يف الدول العربية مل تلّب احتياجات املواطنني، فالنق�س يف احلرية والدميقراطية 

وتف�شي  املعي�شية  الأحوال  �شوء  اىل  بالإ�شافة  واملحا�شبة  امل�شاءلة  اآليات  وبالتايل 

مع  واملدينة  الريف  بني  والفوارق  الجتماعي  والتهمي�س  والبطالة  الفقر  ظاهرة 

ميكن  ل  مرتابطة  حتديات  كلها  ت�شكل  العامة،  املوارد  هدر  من  الكبري  احلجم 

ف�شلها عن بع�شها البع�س. 

يف الوقت الذي انطلقت فيه احلركات الحتجاجية منادية بالعدالة الجتماعية، 

انتهت لتطالب برحيل رموز النظمة وال�شلطات القائمة التي تتحمل م�شوؤولية 
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ف�شل المناط املتبعة والف�شاد امل�شت�رشي. وبدل ان يحمل ذلك امل�شوؤولني اىل اعادة 

النظر بكل اآليات احلكم املتبعة، وعو�س ان يت�شجيبوا للمطالب املحقة اعتربوا ان 

ما يح�شل هو موؤامرة مدبرة من اخلارج ت�شتهدف الأمن وال�شتقرار. 

�شحة  م�شاألة  يطرح  والجتماعي  والقت�شادي  ال�شيا�شي  ال�شاأن  بني  الرتابط  ان 

واحلكومات،  املتحدة  المم  قبل  من  املعتمد  الب�رشية  التنمية  موؤ�رش  ومو�شوعية 

فيعتمد املوؤ�رش على الدخل والنمو القت�شادي ف�شال عن موؤ�رشات كمية للتعليم 

غري  عائداته  توزيع  واعادة  املن�شود  القت�شادي  النمو  نوعية  ان  ال  وال�شحة. 

التنمية  موؤ�رش  �شلب  يف  حتت�شب  ان  يفرت�س  ا�شا�شية  عوامل  ان  كما  ملحوظة. 

التي حتافظ على  املعايري  البيئية وفق  التعليم والو�شاع  تلحظ كنوعية  مل  الب�رشية 

ال�شتدامة وال�رشوط ال�شحية املالئمة، والعمل الالئق وال�شكن املالئم، بال�شافة 

اىل التمتع بالكرامة الن�شانية وباحلرية. 

اإن موجات الغ�شب ال�شعبي مل توفر عدداً كبرياً من الأنظمة العربية، بغ�س النظر 

عن املوؤ�رشات وعن معدلت النمو والتنمية اأو من�شوب احلرية املتوفر يف هذا البلد 

اأو ذاك. فم�شتويات احلرية الن�شبية املتوفرة يف بع�س الدول مل تبعد ال�شتياء ال�شعبي. 

علمًا ان قيا�س احلرية والدميقراطية يتم وفق موؤ�رشات كمية كاإجراء النتخابات 

ووجود جمعيات واحزاب وو�شائل اعالمية، اإل ان ذلك ل يوؤ�رش بال�رشورة اىل 

امل�شاءلة  اأ�شا�س  وعلى  �شلمي  ب�شكل  ال�شلطة  تداول  غياب  ظل  يف  الدميقراطية 

املدنية  واجلمعيات  ال�شيا�شية  الحزاب  وجود  كون  عن  ف�شاًل  هذا  واملحا�شبة. 

وو�شائل العالم ل يوؤ�رش اىل الدميقراطية ما مل ت�شن القوانني التي حتمي ا�شتقالليتها 

وحرية التكوين والعمل والتعبري عن الراأي. كما اأن الو�شول اىل املعلومات هو 

حق من حقوق الإن�شان، ولكن يف املنطقة العربية يحظر الو�شول اىل املعلومات 

كونه يعترب لدى بع�س احلكومات تهديداً لالمن الوطني ولال�شتقرار ال�شيا�شي.

اإذاً، العامل العربي قادم على تغريات كبرية، اأو لنقل هو يف داخل هذه التغريات، 

يتخوف البع�س من اأن تتحول حركة الحتجاجات اإىل ما ي�شبه احلرب الأهلية 

من  املت�رشرين  بع�س  حتالف  من  الآخر  البع�س  ويتخوف  ليبيا،  يف  يح�شل  كما 

النا�س  اأن  الوا�شح  ولكن  القدمية،  الأنظمة  من  تبقى  من  بع�س  مع  الدميوقراطية 
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اأقدموا على املطالبة بالتغيري لأنهم باتو غري قادرين على حتمل ما عا�شوه خالل 

العقود املا�شية من �شغط وتقييد للحريات وفقر وتهمي�س، ولذلك تبقى التخوفات 

موجودة ولكن النا�س قادرين على منع اإعادة عقارب ال�شاعة اإىل الوراء.
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مقدمة

اإ�ضكاليات امل�ضطلح وال�ضياق

 تتناول هذه الدرا�شة عالقة املجتمع العربي بامل�شاألة الدميقراطية، ودوره يف عملية 

الإ�شالح واإجناز التحول الدميقراطي املن�شود. ويف هذا ال�شياق، ل بد من الإ�شارة 

اإىل م�شاألتني مهمتني حتمالن يف املنطقة العربية طابعًا اإ�شكاليًا، ولهما �شلة مبا�رشة 

مبو�شوع البحث ونتائجه. 

تخ�س امل�شاألة الأوىل مفهوم املجتمع املدين وخ�شائ�شه. فامل�شطلح ل يزال يعترب 

جديدا يف القامو�س ال�شيا�شي والجتماع العربي. لهذا ي�شتمر الختالف حول 

�شبط تعريف موحد له. وي�شتعمل امل�شطلح ب�شفة املفرد، حيث يجري احلديث 

قوا�شم م�شرتكة يف  يوحي بوجود  ما  العربي«،  املدين  الغالب عن »املجتمع  يف 

تفاوتت  لو  حتى  موحد«  »ج�شم  اإىل  حتيل  اأن  �شاأنها  من  العربية  الدول  جميع 

قوة اأع�شائه وفعاليتهم. ويف املقابل ي�شتعمل البع�س �شفة اجلمع، فيتحدثون عن 

املنظمات  بنية  على  وتاأثريها  للخ�شو�شية  منهم  اإبرازاً  عربية«  مدنية  »جمتمعات 

املحلية واأدوارها. 

»املجتمع  م�شطلح  تنزيل  حماولت  تزال  فال  ومتازجها،  التعريفات،  تعدد  رغم 

ببع�س  اأحيانًا  ت�شطدم  وال�شيا�شية  الجتماعية  الرتكيبة  ت�شاري�س  على  املدين« 

الآراء حول حتديد موقع عدد  تباين يف  عنه  يرتتب  ما  العربي،  الواقع  مكونات 
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من الهيئات اأو احلركات الجتماعية، هل تكون �شمن دائرة املجتمع املدين اأم 

تهديدا  ت�شكل  اأنها  اأم  ال�شحية،  وتعبرياته  مقوماته  بني  من  خارجه؟. وهل هي 

له وخطرا عليه؟. وقد جتلى ذلك باخل�شو�س يف املوقف من اجلمعيات اخلريية 

الإ�شالمية، اأو »احلركات الجتماعية« التي تعرب عن نف�شها من خالل اخلطاب 

الأيديولوجي حلركات الإ�شالم ال�شيا�شي؟. 

اأما امل�شاألة الثانية، فتتعلق مب�شطلح »التحول الدميقراطي«، الذي �شاع ا�شتعماله 

موجات  ت�شملها  مل  املنطقة  هذه  اأن  ومبا  العربي.  بالعامل  الأخرية  ال�شنوات  يف 

الدميقراطية املتالحقة يف متلف اأ�شقاع العامل، فقد ن�شاأ عن ذلك نقا�س مل يح�شم 

حول حتديد �رشوط اأو معامل »التحول الدميقراطي«. ونظراً اإىل ما يتمتع به النظام 

ال�شيا�شي العربي من قدرة على البقاء وال�شتمرارية، حيث مل يقع اأي انتقال �شلمي 

التايل:  ال�شوؤال  امل�رشوع طرح  من  اأ�شبح  العربية،  الدول  ودميقراطي يف جميع 

»انتقال  عن  احلديث  الراهن  والجتماعي  ال�شيا�شي  الواقع  ظل  يف  يجوز  هل 

دميقراطي«؟ اأما الإجابة عن هذا ال�شوؤال ل تزال غري موحدة ودقيقة. 

تباين يف الآراء واملواقف داخل املغرب حول تو�شيف  مثال على ذلك، يوجد 

امللك  عهد  نهاية  منذ  اأقدم  املغربي  النظام  اأن  فاملوؤكد  الراهنة.  ال�شيا�شية  احلالة 

احل�شن الثاين على عدد من الإجراءات الإ�شالحية املهمة، التي �شملت جوانب 

من الت�رشيع واملوؤ�ش�شات، و�شمحت بقدر ملمو�س من احلريات الفردية والعامة. 

مع ذلك، هناك من يتحدث عن بداية حدوث حتول دميقراطية ل يزال يف مرحلة 

جنينية. ويف املقابل هناك من القوى ال�شيا�شية املحلية التي تعرب باأن احلالة الراهنة 

املغرب  باأن  القول  جتيز  املا�شية،  ال�شنوات  خالل  متت  التي  املهمة  والتغريات 

»التحول  ال�رشوع يف  يبلغ درجة  مل  لكنه  ال�شيا�شي،  ال�شتبداد  قد جتاوز مرحلة 

الدميوقراطي«. 

هاتان امل�شاألتان �شتربزان يف بع�س مفا�شل هذه الدرا�شة، من دون احل�شم فيهما 

ب�شكل وا�شح، نظراً اإىل اختالف زوايا النظر، وتعدد املقاربات املوجودة داخل 

منظمات املجتمع املدين العربي وخارجه. 
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الف�ضل االأول

اأزمة الدولة الوطنية وبروز دور املجتمع املدين يف دفع مبادرات اإر�ضاء 

الدميقراطية يف املنطقة

يالحظ عند املقارنة بني مرحلتي ما قبل ال�شتقالل الوطني وما بعده، اأن تركيز اأ�ش�س 

الدولة الوطنية مل يحم املجتمعات املدنية العربية، ويعطيها فر�شة للنمو والتطور. 

على العك�س من ذلك، تعر�شت هذه املجتمعات خالل اخلم�شني �شنة املا�شية اإىل 

املحا�رشة و�شيا�شات الحتواء والإخ�شاع من قبل اأنظمة احلكم املتوالية، بقطع 

النظر عن اجتاهاتها ال�شيا�شية واأطروحاتها الأيديولوجية املتباينة. وبدل اأن يكون 

املجتمع املدين �رشيكًا يف التنمية و�شناعة القرار، حتول يف اإطار النظام ال�شيا�شي 

العربي ال�شائد اإىل خادم للدولة، وداعم لال�شتبداد، ومنتج للكوادر التي يتعامل 

معها كما يتعامل مع قطع الغيار، تلجاأ اإليها احلكومات والأحزاب احلاكمة عند 

ال�رشورات اأو ل�شتكمال عنا�رش الديكور. 

وتر�شيخها،  الدميقراطية  عن  الدفاع  يف  املدين  املجتمع  دور  عن  احلديث  اإن 

ال�شيا�شية  فالنخب  العربي.  ال�شيا�شي  النظام  تطور  �شياق  يف  حديثة  ظاهرة 

الي�شارية والقومية والإ�شالمية التي تزعمت املعار�شة منذ ال�شتينيات مل تكن ت�شع 

الدميقراطية يف مطلع اأهدافها، ومل تكن تويل اأي اهتمام مبقولة املجتمع املدين. 

»الدولة  واجهتها  التي  الأزمات  �شل�شلة  مع  تدريجيًا  تربز  الظاهرة  هذه  بداأت 
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الوطنية« يف معظم البالد العربية مع مطلع ال�شبعينيات. فهذه الدولة ظنت باأنها 

قادرة على اأن تتوىل مبفردها حتقيق جميع املطالب املادية واملعنوية ملواطنيها، من 

�شغل، وتعليم، و�شحة، وثقافة، وتنمية. لكن، بعد مرحلة البحث والتجريب، 

ثم تعاقب معظم احلكومات العربية يف تبني �شيا�شات ا�شرتاكية مرجتلة وملوطة 

باعتماد وا�شع ومفرط على نظام احلزب الواحد، وجدت هذه الأنظمة نف�شها 

اإىل  دفعها  ما  وهو  احليوية.  املجالت  معظم  يف  ذريع  وف�شل  مر  ح�شاد  اأمام 

و�شندوق  الدويل  البنك  من  ب�شغط  والتنموية،  القت�شادية  اختياراتها  مراجعة 

ال�شابقة.  الجتماعية  التزاماتها  عن  التخلي  يف  بـ»ن�شيحتهما«  والأخذ  النقد، 

ومع كل خطوة تخطوها نحو التفويت يف ق�شم من القطاع العام، واإعادة هيكلة 

�شمان  اأجل  من  واخلارج  الداخل  ل�رشكاء يف  تت�شع حاجتها  املحلي،  القت�شاد 

احلد الأدنى من اخلدمات وال�شتقرار الجتماعي الذي هو �رشط ومقدمة لتحقيق 

ال�شتقرار ال�شيا�شي. 

اإىل جمتمعاتها املدنية نظرة �شيقة وحمدودة. فمن وجهة نظر هذه  تنظر الأنظمة 

م�شاعدة  مهمة  احلكومية  غري  واملنظمات  اجلمعيات  دور  يتجاوز  ل  الأنظمة، 

احلكومات  ت�شعها  التي  وال�رشوط  احلدود  وفق  �شيا�شاتها،  تنفيذ  على  الدولة 

العربية، ل  الأنظمة  الر�شمية. فاملجتمع املدين، من وجهة نظر معظم  والهيئات 

يتمتع ب�شالحيات حقيقة اأو �شلطات فعلية، واإمنا حركته حمدودة ب�شقف ل يحق له 

اأن يتجاوزه. فهو كيان تابع، ل يحق له التدخل ب�شكل فاعل يف و�شع ال�شيا�شات 

العامة، ودوره وثانوي وتكميلي لدور املوؤ�ش�شات احلكومية التي يجب اأن تبقى 

بيدها املبادرة والإ�رشاف والتخطيط وتوزيع املهمات. ومن هذه الزاوية وجدت 

املجتمعات املدنية العربية نف�شها منذ البداية يف حالة نزاع و�رشاع مع احلكومات 

الدولة  مبوؤ�ش�شات  وعالقته  و�شالحياته  ودوره  املدين«  »املجتمع  مفهوم  حول 

التي  القانونية  الآليات  حتديد  جانب  اإىل  احلاكمة،  والأحزاب  احلكم  واأجهزة 

يجب اأن تتوفر ك�رشط �رشوري للبقاء والتاأثري. 

توؤله  �شيا�شية  ثقافة  وفق  تاأ�ش�شت  العربي،  العامل  احلكم يف  اأنظمة  معظم  اأن  ومبا 

ترتب عن  فقد  املجتمع،  للدولة على ح�شاب  الأولوية  احلاكم والزعيم وتعطي 
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وابتالعه. وجت�شد  بل  املجتمع  احتواء  ال�شلطة نحو  قبل  م�شتمر من  نزوع  ذلك 

ولدة  وتاأخري  تعطيل  يف  رئي�شي  ب�شكل  �شاهم  و�شيا�شي  قانوين  واقع  يف  ذلك 

بعاهات  معظمها  اإ�شابة  يف  اأي�شًا  وت�شبب  وفاعلة،  نا�شجة  مدنية  جمتمعات 

تاأ�شي�شها، واأثر �شلبا على ن�شق منوها وعطل الكثري من طاقاتها.  �شوهت عملية 

ومن هذه الزاوية، كان من الطبيعي اأن يقرتن م�شار ا�شتكمال ت�شكل املجتمعات 

وهو  واإقليميا.  قطريا  الدميقراطي  التحول  م�شارات  تقدم  مبدى  العربية  املدنية 

القوانني  مراجعة  اإىل  والدعوة  اجلمعيات  ت�شكل  وحرية  ال�شتقاللية  جعل  ما 

والفاعلني  الن�شطاء  واهتمامات  برامج  يف  ق�شوى  اأولوية  حتتل  لن�شاطها  املقيدة 

الجتماعيني والدميقراطيني يف العامل العربي. 

لكن مع ف�شل نظام احلزب الواحد، والتغريات ال�شخمة التي ترتبت عن انهيار 

الع�شكرية  الهزائم  وتوايل  اجلديدة،  الليربالية  و�شعود  ال�شرتاكي  املع�شكر 

والقت�شادية، تراجعت قب�شة النظام العربي قلياًل، ما وفر فر�شة للمجتمع املدين 

كي يطفو على ال�شطح، ويثري اهتمام اجلميع مبا يف ذلك الأنظمة العربية. 

بها  اأو�شى  التي  الهيكلي  الإ�شالح  �شيا�شات  تنفيذ  بداية  ال�شبعينيات  �شهدت 

البنك الدويل على اإثر »تعرث« القت�شاد املوجه وف�شل التجارب ال�شرتاكية التي 

خا�شتها عديد الدول العربية. وقد �شاحب ذلك التحول يف النمط القت�شادي 

�شمح  ما  املح�شوب. وهو  ال�شيا�شي  النفراج  من  نوع  اإىل  الأنظمة  بع�س  جلوء 

بعدد من اجلمعيات اجلديدة، ويف مقدمتها  النقابات، والعرتاف  ب�شعود دور 

تزايد  الثمانينيات  ومع  الدول.  بع�س  الإن�شان يف  الدفاع عن حقوق  منظمات 

ذلك  واقرتن  واملحلي،  العاملي  ال�شعيدين  على  احلكومية،  غري  املنظمات  دور 

تتخلى  بداأت  التي  العربية  املعار�شة  اأحزاب  اأيديولوجيات  يف  ملحوظ  بتغري 

عن الأيديولوجيات املغلقة، وت�رشع يف عملية م�شاحلة مع املنظومة الدميقراطية 

ومبادئ حقوق الإن�شان. 

على  النقالب  مع  بنك�شة  اأ�شيبت  ما  �رشعان  والثقافية  ال�شيا�شية  احلركية  هذه 

التجربة الدميقراطية يف ال�شودان، وتوقيف امل�شار النتخابي يف اجلزائر على اأيدي 

واأ�شيبت  الغربية.  العربية واحلكومات  الأنظمة  معظم  قبل  من  وبتاأييد  الع�شكر 
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للكويت يف  العراق  اجتياح  بعد  والت�شدع  الركود  بحالة من  العربية  الأو�شاع 

اأكرث الأنظمة العربية ا�شتبدادا للتم�شك  الت�شعينيات، يف حماولة اأخرية من  مطلع 

مبعادلة الوحدة قبل احلرية والدميقراطية. لكن اأحداث احلادي ع�رش من �شبتمرب 

مطلبًا  العربية  املنطقة  ال�شتبداد يف  اإنهاء  ي�شبح  لكي  منتظرة  غري  فر�شة  وفرت 

دوليًا بعد اأن كان ق�شية حملية، تدافع عنها نخب حمدودة التاأثري. 

النتقال  مهمة  العربية  املدين  املجتمع  منظمات  على  طرحت  املتغريات  هذه 

الدميقراطي، رغم �شعف  اأن تكون �رشيكًا قويًا وفاعاًل يف عملية الإ�شالح  اإىل 

اإمكانياتها. وهو دور مل تتهياأ له هذه املنظمات، لكنها اأ�شبحت م�شطرة اإىل القيام 

به الآن وخالل ال�شنوات القليلة املقبلة. 

 

م�ضرية  يف  املدين  املجتمع  دمج  من  والدولية  العربية  املبادرات  موقف   )1
االإ�ضالح 

تعددت خالل اخلم�س ع�رشة �شنة املا�شية املبادرات على ال�شعيدين العربي والدويل 

الهادفة اإىل تفعيل دور املجتمعات املدنية العربية، وحماولة دجمها يف عملية اإ�شالح 

�شاملة. وميكن الإ�شارة يف هذا ال�شياق اإىل عدد من هذه املبادرات، للتعرف على 

ال�شيغ والآليات التي اقرتحتها لتحقيق عملية الدمج. 

حماولت الإ�شالح من داخل العامل العربي قدمية، ويعود بع�شها اإىل اأكرث من قرن 

ون�شف. لكنها كانت يف الغالب تاأتي نتيجة العالقة اجلدلية القائمة منذ عهود بني 

الداخل واخلارج. فمعظم الدعوات املحلية لالإ�شالح واملراجعة كانت ول تزال 

اأجنبية لها  اأو حماولت �شادرة و�شاغطة عن جهات  اأو تفاعاًل مع نداءات  رداً 

م�شلحة يف حتديث املنطقة وتطوير اأو�شاعها. وبالرغم من �شدمة هزمية 67 تعترب 

�شكلت حمطة اأ�شا�شية لبداية لقيام النخبة العربية مبمار�شة النقد الذاتي و»اكت�شاف« 

اأهمية الدميقراطية والتم�شك بحقوق الإن�شان، اإل املبادرات الذاتية لالإ�شالح مل 

تطفو من جديد على ال�شطح يف هذه املرحلة، اإل بعد اأن تزايد الهتمام الدويل 

باملنطقة، وتعددت امل�شاريع الدولية التي ت�شمنت جملة من ال�شيغ واملقرتحات 
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و»احللول« املقدمة اإىل العرب يف �شكل »و�شفات جاهزة«. 

من هذه الزاوية، �شيكون من املنطقي ا�شتعرا�س ما ا�شتملت عليه املبادرات الدولية 

من مفاهيم ومقرتحات خا�شة بدمج املجتمع املدين العربي يف عملية الإ�شالح، 

قبل النتقال اإىل املبادرات العربية. 

 اأ( اإعالن بر�ضلونة

كانت اأوروبا اأ�شبق من الوليات املتحدة يف الهتمام مب�شاعدة العامل العربي على 

وم�شاحلها  لأوروبا  ال�شرتاتيجية  بالروؤية  ذلك  ربط  وحماولة  اأو�شاعه،  تطوير 

الدميقراطية  امل�شاألة  طرح  يف  اأ�شبق  كانت  كما  والعاملي.  الإقليمي  ودورها 

والإ�شالح ال�شيا�شي، املجتمع املدين �رشيكًا يف ذلك. فبعد ف�شل احلوار العربي 

الرتاجع  على  باإجباره  ح�شني  �شدام  لنظام  قا�شية  �رشبة  وتوجيه  الأوروبي، 

اقرتحت  الع�شكرية،  القوة  طريق  عن  »الوحدة«  فر�س  م�رشوع  عن  والتخلي 

اأوروبا �شيغة عملية وطموحة، متثلت يف مبادرة بر�شلونة.

ت�رشين  27 و28  الأورومتو�شطي يف  املوؤمتر  تبناه  الذي  بر�شلونة،  اإعالن  يندرج 

الثاين/نوفمرب من العام 1995، �شمن املبادرات التي قامت بها اأوروبا من اأجل 

 ،1
حتقيق �رشاكة �شيا�شية واقت�شادية وثقافية حقيقية مع جزء وا�شع من العامل العربي

اأو ما تطلق عليه دول جنوب حو�س املتو�شط، وذلك وفق روؤية ا�شرتاتيجية متعددة 

املتو�شط«  الأبي�س  للبحر  ال�شرتاتيجية  »الأهمية  على  البيان  �شدد  وقد  الأبعاد. 

واعتبار الرهانات ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية اجلديدة ت�شكل »حتديات 

متعدد  اإطار  »خلق  يقت�شي  ما  وهو  ومن�شقًا«.  �شاماًل  حاًل  تتطلب  م�شرتكة 

الأطراف ودائم، يرتكز على روح امل�شاركة مع احرتام ميزات وخوا�س وقيم كل 

امل�شاركني«. واأكد اأ�شحاب املبادرة على اأن جعل البحر الأبي�س املتو�شط منطقة 

حوار وتبادل وتعاون »يفر�س توطيد الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�شان، ومنواً 

اقت�شاديًا واجتماعيًا م�شتدميًا ومتوازنًا ومكافحة الفقر وتنمية اأف�شل للتفاهم بني 

الثقافات«. 

1-  املغرب، تون�س، اجلزائر، م�رش، الأردن، �شوريا، لبنان، املناطق الفل�شطينية.
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ال�شلة  تتعلق  الأورومتو�شطية على ثالث �شالل مرتابطة.  ال�رشاكة  ارتكز مفهوم 

الأوىل باجلانب ال�شيا�شي، حيث التزم الوزراء الذين وقعوا على اإعالن بر�شلونة 

بالعمل على »تنمية دولة القانون والدميقراطية يف جهازهم ال�شيا�شي مع العرتاف 

�شن هذا الإطار بحق كل منهم بحرية اختيار وتنمية جهازه ال�شيا�شي والجتماعي 

والقت�شادي والعديل«. وكذلك »احرتام حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية، 

فيه حريات  مبا  لهذه احلقوق واحلريات،  الفعلية وامل�رشوعة  املمار�شة  اإىل  اإ�شافة 

فرديًا  والدين  وال�شمري  التفكري  وحرية  �شلمية،  لأهداف  التجمع  وحرية  الراأي 

وجماعيًا مع اأع�شاء اآخرين يف املجموعة نف�شها، من دون اأي متييز ب�شبب العن�رش 

واجلن�شية واللغة والدين واجلن�س«. وبذلك كانت اأوروبا اأول من قدم روؤية من 

خارج املنطقة، ت�شمل بعدا �شيا�شيا يغري الأنظمة العربية بتغيري طبيعة عالقتها مع 

جمتمعاتها. 

النمو  عجلة  »ت�رشيع  على  التفاق  مت  حيث  اقت�شادية،  فهي  الثانية  ال�شلة  اأما 

الجتماعي والقت�شادي امل�شتدمي، وحت�شني ظروف احلياة لل�شكان، ورفع م�شتوى 

الأوروبية-املتو�شطية، والتاأ�شي�س  املنطقة  النمو يف  فوارق  ال�شتخدام وتخفيف 

يف  مالئمني  اقت�شادي  وتداول  تعاون  وتنفيذ  حر،  تبادل  ملنطقة  التدريجي 

املجالت املعنية، وزيادة �شخمة للمعونة املالية من الحتاد الأوروبي اإىل �رشكائه«. 

واعترب الوزراء اأن حتقيق منطقة تبادل حر وجناح امل�شاركة الأوروبية-املتو�شطية 

»يرتكزان على زيادة �شخمة يف املعونة املالية، التي يجب اأن ت�شجع قبل كل �شيء 

حتريك الفعاليات القت�شادية املحلية �شمن اآفاق منو داخلي م�شتدمي«. 

بعد ا�شتعرا�س اجلوانب ال�شيا�شية والقت�شادية يف املبادرة، ركز الإعالن على ال�شلة 

الثقافية من حيث »ت�شجيع التبادلت بني املجتمعات املدنية يف املجالت الثقافية 

احلوار والحرتام  اأهمية  باخل�شو�س على  التاأكيد  والتكنولوجية«. ومت  والعلمية 

بني الثقافات والأديان، باعتبارهما »�رشطان �رشوريان لتقارب ال�شعوب«. كما 

احرتام  مع  اأخرى  لغات  الثقافية ومعرفة  التبادلت  »ت�شجيع  الوزراء على  �شدد 

الرتبوية والثقافية«.  للربامج  �شيا�شة م�شتدمية  الثقافية لكل �رشيك، وتنفيذ  الهوية 

كما دعوا اإىل »ت�شجيع امل�شاركة الفعالة للتجمعات ال�شكنية يف التدابري ال�شحية 
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واملعي�شية لل�شكان« واأبرزوا »اأهمية احرتام احلقوق الجتماعية اجلوهرية مبا فيها 

احلق يف النمو«. 

واأكد الوزراء باخل�شو�س على اعرتافهم »بالدور الرئي�شي الذي باإمكان املجتمع 

املدين القيام به يف عملية تنمية كل جوانب امل�شاركة الأوروبية-املتو�شطية كعامل 

اأ�شا�شي لتفاهم اأف�شل وتقارب بني ال�شعوب«. وبناء عليه وافق الوزراء على »توطيد 

اأو ترتيب الأدوات الالزمة لتعاون غري مركزي يف �شبيل ت�شجيع التبادلت بني 

فعاليات النمو يف اإطار القوانني الوطنية: امل�شوؤولون عن املجتمع ال�شيا�شي واملدين، 

العامل الثقايف والديني، اجلامعات، البحث، اأجهزة الإعالم، اجلمعيات، النقابات 

اإىل »ت�شجيع الت�شالت واملتبادلت بني  وال�رشكات اخلا�شة والعامة«. ودعوا 

ال�شباب يف اإطار برامج تعاون غري مركزية« و»اأعمال الدعم ل�شالح املوؤ�ش�شات 

الدميقراطية وتوطيد دولة القانون واملجتمع املدين«. 

برناجما  اأ�شحابه  و�شع  بل  والنوايا،  الأهداف  ب�شبط  بر�شلونة  اإعالن  يكتف  مل 

اآليات تنفيذ ومتابعة. ومن هذه الآليات تنظيم اجتماعات  عمليا، واتفقوا على 

ومت  الإعالن«.  تطبيق  متابعة  »تاأمني  اأجل  من  اخلارجية  ال�شوؤون  لوزراء  دورية 

الكبار  واملوظفني  للوزراء  منا�شبة  مو�شوعية  اجتماعات  �شكل  »على  ذلك 

املجتمع  من  امل�شاركني  بني  والت�شالت  واملعلومات  اخلربات  وتبادل  واخلرباء 

الأورومتو�شطية  »اللجنة  ت�شمى  كبار،  م�شوؤولني  من  جلنة  و�شكلت  املدين«. 

لعملية بر�شلونة«، جتمع ممثلي الرئا�شة الثالثية ملجل�س الحتاد الأوروبي وممثل كل 

�رشيك من ال�رشكاء املتو�شطيني، ومهمتها هي »تقدير وتقييم عملية متابعة اأن�شطة 

ال�رشاكة عالوة على حتديث برنامج العمل وفقًا ملقت�شى احلال«. 

اإىل جانب الآليات، و�شع برنامج عمل طموح مت عر�شه على الدول وفعاليات 

واملالية  والقت�شادية  وال�شيا�شية  الأمنية  اجلوانب  متلف  و�شمل  املدين،  املجتمع 

والثقافية، مبا يف ذلك املوا�شالت والطاقة وال�شياحة والبيئة واملياه والعمل البلدي 

والتنمية الجتماعية والهجرة والإعالم والن�شاط الربملاين والعمل ال�شبابي. 

} ملاذا اأخفق م�ضار بر�ضلونة؟
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رغم اأهمية اإعالن بر�شلونة، اإل اأن املبادرة اأخفقت يف حتقيق اأهدافها املعلنة، اأو 

بالأحرى مل ي�شتمر امل�شعى الأوروبي على الن�شق نف�شه، ما جعل م�شار بر�شلونة 

انتهى. لقد تغلب  باأنه قد  اإىل العتقاد  بالكثريين  اإىل ماأزق فعلي، ويدفع  ينتهي 

تعانيها دول  التي  امل�شاكل  واأن حجم  اأوًل«، خا�شة  »اأوروبا  اإىل  الداعي  التيار 

الأوروبيني  من  وهناك  طويلة،  زمنية  فرتة  تتطلب  املتو�شط  جنوب  دول  معظم 

الذين يعتقدون اأن النتائج بعد كل اجلهود التي �شتبذل فهي غري م�شمونة. لكن 

هناك ثالثة عوامل رئي�شية انعك�شت �شلبا على م�شتقبل املبادرة واأجه�شتها. 

العرب  بني  التفاو�شية  العملية  مب�شرية  بر�شلونة  م�شار  بربط  الأول  العامل  يتعلق 

واإ�رشائيل التي اأطلقها موؤمتر مدريد على اإثر انتهاء حرب اخلليج الثانية، وزاد من 

اإذكائها اتفاق اأو�شلو بني �شق من الفل�شطينيني بقيادة يا�رش عرفات وبني حكومة 

الرهان  تراجع  وانهيارها،  ال�شلمية  العملية  توقف  مع  ولهذا  العمالية.  اأبيب  تل 

الأوروبي على مبادرة بر�شلونة. وهو ما اأدركته اأطراف املجتمع املدين يف �شفتي 

وال�شيا�شية  القت�شادية  الهياكل  »تطور  اأن  اعتبار  على  اتفقت  عندما  املتو�شط 

العربي  ال�رشاع  حل  على  كبري  ب�شكل  يعتمد  املنطقة  يف  والدميقراطية  امل�شتدمية 

الأورومتو�شطية  وال�رشاكة  الأوروبي  الحتاد  عجز  فاإن  وكذلك  الإ�رشائيلي، 

القانونية  اإىل حل عادل وفقًا للمعايري  عن اتخاذ موقف فّعال وحا�شم للو�شول 

والإن�شانية الدولية، قد �شّدد �رشبة قوية مل�شداقية وفعالية عملية بر�شلونة«. وهي 

املع�شلة نف�شها التي يواجهها حاليًا م�رشوع ال�رشق الأو�شط الكبري. 

املع�شكر  بانهيار  فيتعلق  بر�شلونة  مبادرة  بف�شل  عجل  الذي  الثاين  العامل  اأما 

ال�شرتاكي، وتوجه اأوروبا الغربية اإىل �شطرها الثاين اأوروبا ال�رشقية �شابقًا. ولهذا 

اأعطيت الأولية اإىل تو�شيع موؤ�ش�شة الحتاد الأوروبي على ح�شاب عملية اإدماج 

دول جنوب املتو�شط. 

 لكن العامل الذي اأثر ب�شكل �شلبي ومبا�رش على منظمات املجتمع املدين العربي، 

احلريات  احرتام  جمال  يف  بالتزاماتها  العربية  احلكومات  اإخالل  يف  اأ�شا�شا  متثل 

جتنبت  املقابل  ويف  ال�شيا�شي،  بالإ�شالح  يتعلق  ما  وكل  الإن�شان  وحقوق 
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اآخر،  مبعنى  العرب.  �رشكائها  على  �شغوط جدية  ممار�شة  الأوروبية  احلكومات 

اأعطى الطرف الأوروبي الأولوية للجوانب الأمينة والثقافية من م�شار بر�شلونة 

بعداً  انطالقها  عند  املبادرة  على  اأ�شفى  الذي  ال�شيا�شي،  اجلانب  ح�شاب  على 

وا�شعة.  اآماًل  عليها  يعلق  العربي  املدين  املجتمع  وجعل  جديداً،  ا�شرتاتيجيًا 

فـ»طموح الحتاد الأوروبي بتاأ�شي�س منطقة جتارة حرة، وجدول الأعمال اخلا�س 

بالأمن وال�شتقرار الذي ي�شتهدف م�شاألة الهجرة والالجئني، كانا مهيمنني على 

الإن�شان،  اإىل تهمي�س م�شاألة منا�رشة حقوق  اأّدى بدوره  عملية بر�شلونة. وهذا 

امل�شتدمية، كما  الجتماعية-القت�شادية  التنمية  اإىل  امل�شتند  الدميقراطي  والتطور 

اأدى اإىل تهمي�س ق�شية العمل على ردم الفجوة التنموية ما بني الحتاد الأوروبي 

الأمن/ال�شتقرار  �رشورات  على  ال�رشاكة  ت�شديد  اأن  كما  اجلنوبيني«.  و�رشكائة 

الأورومتو�شطية م�شممة  العملية  اإذا كانت  ت�شاوؤل عّما  اإىل طرح  »اأدى بدوره 

لها.  ودائمة  عادلة  حلول  اإيجاد  على  ت�شاعد  اأن  من  بدًل  ال�رشاعات،  لحتواء 

وعالوة على ذلك، يبدو تعريف املنطقة الأورومتو�شطية م�شطنعًا وموجهًا من قبل 

امل�شالح اجليو�شيا�شية للدول الأوروبية، وهذا يوؤدي فقط اإىل زيادة النق�شامات 

يف املنطقة بدًل من خلق ميدان عمل اأكرث تكافوؤاً لل�رشكاء«. 

املتو�شط  �شفتي  يف  املدين  املجتمع  فعاليات  اأن  اإل  بر�شلونة،  �شيغة  ف�شل  رغم 

عربت يف تقييم م�شرتك عن اعتقادها باأن »ال�رشاكة الأورومتو�شطية تظل الهيكل 

الإقليمي الأكرث �شلة بالتعاون املتو�شطي، ومن �شمن ذلك منا�رشة الدميقراطية 

وحقوق الإن�شان، اإذ وفرت ال�رشاكة م�شادر مالية وموؤ�ش�شاتية جديدة للمنطقة، 

املجتمع  التعاون بني متلف منظمات  بتحقيق قدر من  �شمح  اأن�شاأت منرباً  كما 

 .2
املدين يف املنطقة املتو�شطية ميكن اإل يتوفر من غري هده ال�رشاكة«

} �ضبكات موازية لدعم امل�ضار

من  عدد  ظهور  بعده  توالت  بر�شلونة،  م�شار  انطلق  عندما  اأخرى،  جهة  من 

اأن  اأو  فيه،  النق�س  جوانب  تكمل  اأن  حاولت  التي  وال�شبكات  املنظمات 

2- املنرب غري احلكومي للمنتدى الأورومتو�شطي/فرباير 2003.
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تخت�س يف اأحد املجالت التي ركز عليها. وهو ما اأفرز جمموعة من املوؤ�ش�شات 

والهيئات، التي �شاهمت كل من موقعها يف خدمة اأهداف الإعالن، من خالل 

الع�رشات من  ا�شتفادت  الربامج والأن�شطة واملبادرات. وقد  الع�رشات من  تنفيذ 

منظمات املجتمع املدين من دلك ب�شفة وا�شعة اأو جزئية. 

 نكتفي يف هذا ال�شياق بالإ�شارة اإىل بع�س هذه اجلهود املوازية، التي دافعت عن 

�رشورة ت�رشيك املجتمع املدين، اأو عملت على تنمية قدرات عدد من منظماته 

من اأجل تاأهيلها لكي تلعب دورا ما يف م�رشوع ال�رشاكة. ومن بني تلك الهيئات 

»اأوروم�شكو EuroMesco«، وهي �شبكة غري حكومية تاأ�ش�شت عام 1996 

بدعم مايل من »اللجنة الأوروبية«. وت�شم هذه ال�شبكة املعاهد امل�شتقلة املخت�شة 

وتعمل  بر�شلونة.  اإعالن  على  املوقعة  بالدول  املوجودة  اخلارجية  ال�شيا�شة  يف 

الق�شايا  حول  احلوار  تعميق  يف  املدنية  املجتمعات  ت�رشيك  اأجل  من  ال�شبكة 

وتعطي  واجلامعيني.  اخلرباء  على  اأ�شا�شية  بدرجة  بالعتماد  والأمنية،  ال�شيا�شية 

ال�رشاكة«.  يف  ال�شيا�شية  »امل�رشوطية  لإ�شكالية  اهتماماتها  يف  الأولوية  ال�شبكة 

واملق�شود بذلك ربط الإ�شالح ال�شيا�شي بالإ�شالحات القت�شادية والجتماعية 

عليه  ن�شت  الذي  الثاين  الف�شل  خالل  من  وذلك  والثقايف،  الأمني  والتعاون 

الأوروبي وعدد من  الحتاد  بني  عليها  التوقيع  مت  التي  الثنائية  ال�رشاكة  اتفاقيات 

دول جنوب املتو�شط. 

وهو   .»IEMED للمتو�شط  الأوروبي  »املعهد  ذكر  ميكن  نف�شه  ال�شياق  يف 

ذات  اأن�شطة  بتنظيم  مهتم  املتو�شطية،  املجتمعات  حول  واحلوار  للتفكري  مركز 

طابع علمي وبحثي على �شعيد اجلامعيني واخلرباء. وهو من املوؤ�ش�شات املدافعة 

عن م�شاركة املجتمع املدين يف م�شار بر�شلونة، ويركز باخل�شو�س على التن�شيق 

ثقافات  بني  للحوار  مركزية  اأهمية  يويل  باملنطقة. وهو  املوجودة  ال�شبكات  مع 

املتو�شط. وقد اأ�ش�س وقفية مهتمة بذلك، اإىل جانب اإقامة مر�شد لن�شاء املتو�شط. 

املدين  املجتمع  منظمات  لتمكني  �شيغة  املوازية  املدنية  املنتديات  �شكلت  كما 
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من التاأثري يف م�شار بر�شلونة، حتى يبقى وفيًا لأهدافه املعلنة، غري اأن التجربة مل 

والتوجيه  التنظيم  �شاد عمليات  الذي  فالرتباك  الطموحات.  تكن يف م�شتوى 

والختيار، جعل املردود �شعيفًا، ما دفع اإىل البحث عن �شيغة للتحكم من جهة 

يف تنظيم هذه املنتديات، ومن جهة اأخرى توفري �شكل اأف�شل تتمكن من خالله 

منظمات املجتمع املدين. 

ي�رشح  »مل  بر�شلونة  اإعالن  اأن  حيث  الفراغ،  متالأ  اأن  املدنية  املنتديات  حاولت 

ب�شورة مبا�رشة، عن الكيفية التي ميكن من خاللها للمنتديات املدنية اأن توؤثر على 

التاأثري على ال�رشاكة تظل حمدودة«.  اإمكانات املنتديات يف  ال�رشاكة، ولهذا فاإن 

القرار احلكومي، ومل ت�شل  ب�شيط على عملية �شناعة  لها �شوى »تاأثري  ومل يكن 

نتائج وتو�شيات املنتديات اإل مل�شتوى حمدود من التطبيق العملي«. كما ات�شفت 

النخبوية، وذلك يف مراحل التخطيط  اأعمال هذه املنتديات »بدرجة معّينة من 

وامل�شاركة؛ ولهذا مل تكن ممثلة مبا يكفي ل�شواغل املجتمع املدين الأورومتو�شطي، 

3. من هذا املنطلق عهد ملنرب املنظمات غري احلكومية 
وحتديداً �شواغل اجلنوب«

اإحكام تنظيم املنتدى املدين، واأن يجتهد لكي ي�شبح ممثاًل لكل �رشائح املجتمع 

املدين وع�شويته. 

تاأ�ش�شت  اأخرى  �شبكة  الأورومتو�شطية«  احلكومية  غري  املنظمات  »منرب  وميثل 

على هام�س م�شار بر�شلونة، وانبثقت من داخل رحم التجربة. واملنرب عبارة عن 

بر�شلونة  فاإعالن  اأ�شا�شيًا.  فراغًا  ي�شد  اأن  يزال  الع�شوية حاول ول  ف�شاء مفتوح 

- ثم �شيا�شة اجلوار - مل يت�شمنا اآلية وا�شحة حتدد كيفية م�شاركة املجتمع املدين 

من  يكن  مل  املتو�شط  جنوب  فحكومات  وبراجمها.  ال�رشاكة  اأهداف  تنفيذ  يف 

م�شلحتها البحث عن اأي �شيغة من �شاأنها اأن جتعل من منظمات املجتمع املدين 

طرفًا فاعاًل ورمبا م�شاويًا يف م�شار بر�شلونة. كما اأن الحتاد الأوروبي، جتنب من 

جهته اإحراج �رشكائه، وتعمد اإغفال التن�شي�س على وجوب م�شاركة املنظمات 

غري احلكومية يف متلف هياكل و�شع الت�شورات وال�شيا�شيات وتنفيذها. وهو 

3- راجع الن�س ال�شادر عن »املنرب غري احلكومي للمنتدى املدين الأورومتو�شطي« ال�شادر 
بتاريخ فرباير 2003.
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اأحيان  وع�شوائية يف  تكون حمدودة،  ما  غالبًا  املنظمات  هذه  م�شاركة  ما جعل 

كثرية. 

الدفاع عن  اأولها  الأقل.  اأهداف على  ثالثة  يزال على حتقيق  »املنرب« ول  عمل 

وجود جمتمع مدين م�شتقل من حيث وجوده القانوين، وم�شادره املالية وقدرته 

على احلركة والتاأثري. لقد حاول اأن يكون �شنداً معنويًا اإ�شافيًا لهذه املنظمات، 

والوقوف اإىل جانبها عندما تتعر�س لل�شغط اأو حماولت التهمي�س. وثانيًا: تكوين 

�شبكة ت�شم عدداً متزايداً من جمعيات الدول الأع�شاء يف م�شار بر�شلونة. وقد 

وم�رش،  واملغرب،  لبنان،  بينها  من  دولة،   35 يف  حملية  منابر  تاأ�شي�س  من  متكن 

وفل�شطني، الأردن، اجلزائر، تون�س. وتتفاوت هذه الفروع من حيث حجمها 

منظمات  خالله  من  تتمكن  اإطار  خلق  اإىل  ال�شعي  وثالثا:  ودورها.  واأهميتها 

املجتمع املدين من الدخول يف ت�شاور وحوار مع احلكومات وموؤ�ش�شات ال�رشاكة 

الأورومتو�شطية. 

 

 }  �ضيا�ضة اجلوار ا�ضتمرار اأم تغيري يف االجتاه؟

توقف  قد  بر�شلونة  م�شار  اأن  تعتقد  اأ�شبحت  عديدة  اأطرافًا  اأن  من  بالرغم 

وا�شمحل، اإل اأن احلكومات الأوروبية توؤكد من جهتها على مت�شكها مب�رشوع 

ال�رشاكة، وتعترب اأن »�شيا�شة اجلوار« التي عو�شت �شيغة العالقة متعددة الأطراف 

لي�شت �شوى امتدادا للم�شار نف�شه. هذه ال�شيا�شة التي مت انتهاجها بعد قرار تو�شيع 

الحتاد الأوروبي يف اجتاه ال�رشق خالل عام 2004. وانبثق عن »�شيا�شة اجلوار« 

خطط عمل ذات طابع ثنائي. هذه اخلطط ت�شمنت عدة جوانب تخ�س الت�شجيع 

على الإ�شالح ال�شيا�شي، وتذهب اأكرث مما ورد يف اإعالن بر�شلونة، حيث حددت 

ب�شكل مف�شل جمالت الإ�شالح وامل�شامني املتعلقة بها. ومت التفاق مع حكومات 

دول اجلنوب التي قبلت ال�شيغة اجلديدة ا�شطراراً، على تنظيم اجتماعات مغلقة 

عليه  ما حتتج  الإ�شالح، وهو  م�شارات  لتقييم  املدين  املجتمع  ممثلو  ل يح�رشها 

املنظمات غري احلكومية وترى فيه اإجراء يهدف اإىل اإ�شعافها دورها واإق�شائها من 

مبداأ ال�رشاكة، الذي ن�شت عليه الوثائق وخالفته املمار�شات. 
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حتى بع�س اأطراف املجتمع املدين يف اأوروبا مثل )منرب املنظمات غري احلكومية 

الأورومتو�شطية( اعتربت اأن »�شيا�شة اجلوار« ت�شكل خطوة متقدمة على اإعالن 

املتو�شط  ب�شمال  اأخرى  و�شبكات  منظمات  هناك  املقابل  يف  لكن  بر�شلونة، 

وجنوبه، اأعلنت عن خ�شيتها من اأن تلغي �شيغة التعاون الثنائي الروؤية الإقليمية 

يف  املتو�شط  جنوب  منظمات  وتالحظ  بر�شلونة.  اإعالن  ميزت  التي  املتكاملة 

انتقادها ل�شيا�شة اجلوار غياب الآليات التي من �شاأنها اأن ت�شمن اإلزام حكوماتها 

بامل�شاألة الدميقراطية وجتعلها تقبل، ولو ب�شفة تدريجية القيام باإ�شالحات حقيقة 

غياب  تدارك  حتاول  التي  الأوروبية،  احلكومات  بها  تقر  م�شاألة  وهي  وفعلية. 

يف  غريها  من  اأكرث  تتقدم  التي  الأنظمة  مكافاأة  اأ�شلوب  اإىل  باللجوء  ملزمة  اآلية 

�شائدة، حتى داخل  قناعة  ب�شكل عام، هناك  لكن  الدميقراطي.  الإ�شالح  جمال 

اأو�شاط خرباء الحتاد الأوروبي وموظفيه، مفادها اأن احلكومات الأوروبية يهمها 

فهو جمرد  ال�شيا�شي  الإ�شالح  واأما  املنطقة،  ال�شتقرار يف  دعم  الأوىل  بالدرجة 

خطاب للتعبري عن ح�شن النية، ول ت�شنده اإرادة حقيقية لدفع الأو�شاع يف بلدان 

جنوب املتو�شط نحو اإقامة اأنظمة دميقراطية. 

ب( م�رشوع ال�رشق االأو�ضط الكبري

اأحداث احلادي ع�رش  اأهدافها، وجاءت  بر�شلونة ومل حتقق  عندما ف�شلت �شيغة 

من �شبتمرب لتقلب اأولويات الفكر ال�شرتاتيجي الأمريكي، عادت املنطقة العربية 

جماًل  بو�س حتديداً  الرئي�س  اإدارة  منها  واتخذت  العاملي،  الهتمام  مركز  لتحتل 

حيويًا ومرباً لتجريب حماولت بناء �رشق اأو�شط »جديد«. 

اإن انهيار برجي التجارة العاملية يف نيورك، دفع باإدارة الرئي�س بو�س اإىل مراجعة 

ال�شيا�شة اخلارجية  التي �شادت طويال وكانت من بني م�شلمات  ال�شابقة  املقولة 

على  القائم  ال�شتقرار  باأن  العتقاد  على  ت�شتند  املقولة  تلك  كانت  الأمريكية. 

الوليات  م�شالح  مع  مطلقًا  يتعار�س  ل  الأو�شط  ال�رشق  منطقة  يف  ال�شتبداد 

املتحدة الأمريكية واأمنها القومي. واأدت هذه املراجعة اإىل اإطالق »ال�رشاكة ال�رشق 
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ت�شمنته  الذي  ما  لكن   .2002 دي�شمرب  الكبري يف  الأو�شط  ال�رشق  اأو  اأو�شطية« 

الن�شخة الأوىل من امل�رشوع، والتي جاءت مبعرثة يف اأجزائها وحمتوياتها؟. 

الكبري  الأو�شط  ال�رشق  احلقيقي يف  لالإ�شالح  الدافعة  »القوة  باأن  الوثيقة  اأقرت 

يجب اأن تاأتي من الداخل«. واعتربت اأن اأف�شل الو�شائل لت�شجيع الإ�شالح هي 

عرب »منظمات متثيلية«. وبناء عليه »ينبغي ملجموعة الثماين اأن ت�شجع على تطوير 

الوثيقة  اقرتحت  ذلك،  ولتحقيق  املنطقة«.  املدين يف  للمجتمع  فاعلة  منظمات 

على الدول الثمانية اأن تتوىل:

} ت�شجيع حكومات املنطقة على ال�شماح ملنظمات املجتمع املدين، ومن �شمنها 

املنظمات غري احلكومية اخلا�شة بحقوق الإن�شان وو�شائل العالم، على اأن 

تعمل بحرية من دون م�شايقة اأو تقييدات. 

} زيادة التمويل املبا�رش للمنظمات املهتمة بالدميقراطية وحقوق الإن�شان وو�شائل 

الإعالم والن�شاء وغريها من املنظمات غري احلكومية يف املنطقة. 

} زيادة القدرة التقنية ملنظمات غري حكومية يف املنطقة بزيادة التمويل للمنظمات 

الدعم  »موؤ�ش�شة  اأو  املتحدة  اململكة  و�شتمن�شرت« يف  »موؤ�ش�شة  )مثل  املحلية 

الوطني للدميقراطية« الأمريكية( لتقدمي التدريب للمنظمات غري احلكومية يف 

�شاأن كيفية و�شع برنامج والتاأثري على احلكومة وتطوير ا�شرتاتيجيات خا�شة 

بو�شائل الإعالم والنا�س العاديني لك�شب التاأييد. كما ميكن لهذه الربامج ان 

تت�شمن تبادل الزيارات واإن�شاء �شبكات اإقليمية. 

} متويل منظمة غري حكومية ميكن اأن جتمع بني خرباء قانونيني اأو خرباء اإعالميني 

الإ�شالح  اجل  من  املبذولة  للجهود  �شنوية  تقوميات  ل�شوغ  املنطقة  من 

الإقتداء  ال�شاأن  بهذا  )ميكن  املنطقة.  يف  الإعالم  و�شائل  حرية  اأو  الق�شائي 

 .
4
بنموذج »تقرير التنمية الب�رشية العربية«(

}  خوف االأنظمة دفع اإىل تعديل امل�رشوع

 اأمام ماوف الأنظمة العربية وردود فعلها، ورف�س احلكام العرب ال�شيغة التي 

4 - �شحيفة احلياة 13 فرباير 2004.
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تلقتها  التي  ال�شدمة  من  م�شتفيدا  الأوروبي،  الطرف  تدخل  امل�رشوع،  بها  قدم 

مع  حواراً  واأجرى  اخلطاب،  حدة  بتخفيف  وقام  املحلية،  الأطراف  متلف 

الوليات املتحدة الأمريكية اأف�شى اإىل اإدخال عدد من التعديالت الأ�شا�شية. 

 هكذا اأ�شدر قادة جمموعة الدول الثمانية يف اأعقاب اجتماعهم يف منتجع )�شي 

اآيالند( بالوليات املتحدة الأمريكية بتاريخ 10 يونيو 2004، وثيقة معدلة حتت 

الأو�شط  ال�رشق  منطقة  مع  م�شرتك  وم�شتقبل  التقدم  اأجل  من  »�رشاكة  عنوان 

ال�شادق  بـ»التعاون  التزامهم  على  القادة  هوؤلء  وعرب  اإفريقيا«.  و�شمال  الكبري 

احلرية  لتعزيز  املدين  واملجتمع  الأعمال  ممثلي  اإىل  اإ�شافة  املنطقة،  مع حكومات 

باخل�شو�شيات،  ال�شطدام  يتجنبوا  وحتى  للجميع«.  والزدهار  والدميقراطية 

اتخذوا من »القيم الكونية« مدخاًل لتربير هذه ال�رشاكة مثل »الكرامة الإن�شانية 

واحلرية والدميقراطية وحكم القانون والفر�س القت�شادية والعدالة الجتماعية«. 

كما اأقروا باأن »التغيري ل ينبغي ول ميكن فر�شه من اخلارج«. و�شلموا اأي�شًا باأن 

التغيري  يف  م�شاركتهم  واأن  فيه«  التنوع  احرتام  وينبغي  بفرادته  ميتاز  بلد  »كل 

التمايز  هذا  ي�شتغل  »ل  اأن  �رشيطة  املحلية«،  للظروف  ت�شتجيب  اأن  »يجب 

اأعمالها  وقادة  املنطقة  يجعلوا من حكومات  باأن  تعهدوا  الإ�شالح«. كما  ملنع 

وجمتمعاتها املدنية »�رشكاء كاملني«. 

ج( املنتدى من اأجل امل�ضتقبل

اأما بالن�شبة اإىل اآليات حتقيق دمج املجتمعات املدنية العربية، فقد اقرتحت الوثيقة 

هذه  اإجناح  يف  حموريًا«  »موقعًا  منه  جعلت  امل�شتقبل«  اأجل  »من  منرب  اإحداث 

ال�رشاكة. وهذا املنرب اأو املنتدى هو عبارة عن هيئة ت�شم على باخل�شو�س وزراء 

نقا�س  لإر�شاء  املنطقة  يف  نظرائهم  مع  الثماين  ملجموعة  والقت�شاد  اخلارجية 

يف  املدين  واملجتمع  الأعمال  رجال  وي�شارك  الإ�شالح.  ق�شايا  حول  متوا�شل 

حوارات م�شتقلة وموازية لالجتماعات الر�شمية. 

على  الرتكيز  مت  ال�شيا�شي  اجلانب  ففي  الأولية.  ذات  املجالت  الوثيقة  حددت 

ق�شايا الدميقراطية وحكم القانون وحقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية واحرتام 
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التنوع والتعددية. 

اأما يف املجال الجتماعي والثقايف فقد ركزت الوثيقة على م�شائل التعليم وحرية 

اإعطاء  مت  فقد  القت�شادي  اجلانب  اإىل  وبالن�شبة  اجلن�شني.  بني  وامل�شاواة  التعبري 

الأولوية مللفات البطالة وت�شجيع القطاع اخلا�س وتو�شيع التجارة وال�شتثمار ودعم 

الإ�شالحات املالية وتامني حقوق امللكية وت�شجيع ال�شفافية ومكافحة الف�شاد. 

 د( برنامج احلوار من اأجل الدميقراطية

لدعم  بـ»احلوار  �شمي  برنامج  اإن�شاء  الثماين  التف�شيلية ملجموعة  اقرتحت اخلطة 

الربنامج  امل�شتقبل«. والهدف من هذا  الدميقراطية« يكون حتت رعاية »منتدى 

جمع هيئات املجتمع املدين باحلكومات من اأجل التن�شيق فيما بينها – املعلومات 

لتطوير  للم�شاركني  الفر�س  و»توفري  الدميقراطية«  الربامج  تعزيز  على  و»العمل 

الفعاليات امل�شرتكة«. ودعيت كل من اليمن وتركيا واإيطاليا لتنفيذ هذا الربنامج. 

وقد حر�شت هذه الدول على تنظيم �شل�شلة من احلوارات بني ممثلي املجتمع املدين 

واحلكومات واملجال�س النيابية، بهدف »اإحداث تكامل يف م�شاركة لعبني اأو 

نا�شطني غري حكوميني و�شخ�شيات �شيا�شية وممثلني لو�شائل الإعالم ف�شاًل خلرباء 

يف �شوؤون جمتمع املدين«. اأما املنظمات غري احلكومية التي مت اختيارها ك�رشيك 

لتنفيذ برنامج حوار دعمي الدميقراطية )DAD( فهي مركز املعلومات والتاأهيل 

الرتكية لدرا�شات  ايطاليا واملوؤ�ش�شة  باليمن ومنظمة ل �شالم من دون عدالة يف 

القت�شادية والجتماعية. 

بعد م�شاورات بني متلف الأطراف مت حتديد اأربع ق�شايا اعتربت ذات اأولوية يف 

هذه املرحلة: 

1- م�شاركة املراأة يف احلياة العامة 
2- التعددية ال�شيا�شية والعمليات النتخابية 

3- ا�شتقاللية و�شائل الإعالم وامللكية الفردية لو�شائل الإعالم اللكرتونية 
4- التعددية الدينية والثقافية

لتنفيذ ذلك و�شع برنامج تف�شيلي حدد لفرتة زمنية ما بني �شنتني 2005 و2006. 

املدين  املجتمع  لفعاليات  العربية  املنطقة  م�شتوى  على  ندوتان  خ�ش�شت  وقد 
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تنظيم  مت  كم  حكومات«.  مع  م�شتقبلي  حلوار  م�شرتكة  اأر�شية  »اإيجاد  بهدف 

موؤمترين اآخرين ح�رشهما ممثلون عن احلكومات والربملانات اإىل جانب منظمات 

املجتمع املدين بغية التو�شل اإىل »التفاق حول الأولويات والتوقعات. وتتويجًا 

لهذا امل�شار مت تنظيم اجتماع م�شرتك خ�ش�س لتقييم ما مت اجنازه و»حماولة حتديد 

اآليات للمراقبة واملتابعة«. 

يالحظ يف هذا ال�شياق اأن )برنامج دعم الدميقراطية( املنبثق عن مبادرة جمموعة 

الثماين قد عمل فعاًل على م�شاعدة عدد من منظمات املجتمع املدين العربي من 

خالل ت�رشيكها يف و�شع الربنامج وحتديد ق�شايا الإ�شالح ذات الأولوية. كما 

مكنها اأي�شًا من توفري بع�س الفر�س لإر�شاء تقاليد الت�شاور والتعاون مع حكومات 

من  عدد  اإجناز  العملية  الناحية  من  ومت  ال�رشورية.  الإ�شالحات  حول  املنطقة 

 )newsletter( الأبحاث والربامج، اإىل جانب اإعداد تقرير دوري ور�شالة لالأنباء

تبادل  على  امل�شار  هذا  يف  انخرطت  الذي  املدين  املجتمع  منظمات  �شاعدت 

ملعلومات والربامج اخلا�شة باملنطقة. كما �شاعد املوؤمتران اللذان عقدا يف كل من 

الرباط و�شنعاء على جعل احلكومات العربية تقبل باجللو�س ب�شكل »مت�شاٍو« مع 

ممثلي املجتمع املدين، وال�شتماع ملطالبهم و»حتمل« انتقاداتهم والقبول بالبحث 

عن قوا�شم م�شرتكة واأهداف قابلة للتحقق ب�شكل مرحلي. وبذلك ميكن القول 

الثماين من  مبادرة جمموعة  ن�شبيًا  اأخرج  قد  الدميقراطية  برنامج حوار دعم  باأن 

التعميم، وجعلها اأكرث ارتباطا مب�شائل عملية و�شيا�شية ميكن قيا�شها وتقييم اأدائها. 

لكن ذلك ل يعني اأن املبادرة قد غريت اأ�شياء جوهرية يف عالقة املجتمع املدين 

باحلكومات. 

 

} تراجع و�ضكوك

رغم الديناميكية املحدودة التي خلقتها مبادرة »�رشاكة من اأجل التقدم وم�شتقبل 

م�شرتك مع منطقة ال�رشق الأو�شط الكبري و�شمال اإفريقيا«. اإل اأنها خلفت �رشخًا 
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يف املجتمع املدين العربي، ومل تفلح يف ك�شب ثقة اأغلب مكوناته. كما اأنها مل توفر 

الآليات التي ت�شمن عدم تراجع الأنظمة العربية عن الإ�شالح، وهو ما �شمح لها 

الذي  ال�شنوي  فاملنتدى  الوقت.  ربح  اأ�شلوب  وانتهاج  املناورة  يف  بال�شتمرار 

املنطقة، مل  اأو�شاع الإ�شالح يف  الثمانية بهدف مراجعة  الدول  اقرتحته مبادرة 

يحقق اأهدافه التي اأ�ش�س من اأجلها. وهو ما جعل املبادرة »متيل اإىل التعامل يف 

املجتمع  منظمات  مع  التعامل  من  اأكرب  ب�شكل  احلكومات  مع  الإ�شالح  ق�شايا 

 .
5
املدين، وهو مبثابة اأن نطلب من الثعلب حماية الدجاج«

ت�شود حاليًا �شكوك جدية يف اأو�شاط منظمات املجتمع املدين العربية، مبا يف ذلك 

تلك التي قبلت النخراط يف هذا امل�شار حول اجلدوى من مبادرة ال�رشق الأو�شط 

الكبري، خا�شة بعد اأن ارتبطت يف الأذهان مب�شطلحني ا�شتعملتهما وزيرة اخلارجية 

الأمريكية يف منا�شبتني، الأول هو »الفو�شى اخلالقة« لتربير ما يجري يف العراق، 

و»ال�رشق الأو�شط اجلديد« لإ�شفاء امل�رشوعية على العدوان الإ�رشائيلي على لبنان. 

ملن مع ذلك، هناك خطوة مهمة اأف�شت اإليها مبادرة جمموعة الثماين، ويتوقع اأن 

العربية غري  واملنظمات  اجلمعيات  من  اأو�شاع عدد  على  مبا�رش  تاأثري  لها  يكون 

احلكومية. ومتثلت تلك اخلطوة يف اإن�شاء »موؤ�ش�شة امل�شتقبل ملنطقة ال�رشق الأو�شط 

الكبري و�شمال اإفريقيا«، وهي عبارة عن �شندوق لتقدمي املنح وامل�شاعدات املالية 

اإىل متلف املنظمات العاملة يف جمال دعم الدميقراطية والإ�شالح. وهو مقرتح 

�شبق اأن اأبدت بع�س احلكومات العربية حتفظها عليه، ما اأدى على ف�شل اجتماع 

�شجعت  اأخرى  حكومات  اأن  رغم  البحرين،  يف  عقد  الذي  امل�شتقبل  منتدى 

املبادرة و�شارعت يف تقدمي الدعم املايل مثلما فعلت دولة قطر. لكن بعد �شغوط 

مار�شتها وا�شنطن باخل�شو�س، قبلت الكثري من الدول العربية لي�س فقط باإن�شاء 

ال�شندوق، ولكن اأي�شًا بامل�شاهمة يف متويله. فهل �شي�شاعد بعث هذا ال�شندوق 

اأو�شاط  مثار جدل وا�شع يف  ت�شّكل  تزال  التي ل  التمويل،  اإ�شكالية  على جتاوز 

5- ال�شيدة هبة ال�شاذيل، نائب املدير الإقليمي لل�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا يف »املعهد 
 4 بتاريخ   swissinfo بوا�شنطن، موقع  الدولية«  لل�شوؤون  الأمريكي  الدميقراطي  الوطني 

يوليو 2004.
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الن�شطاء والدميقراطيني العرب؟. �شوؤال �شتجيب عنه الفرتة املقبلة بعد اأن ت�رشع 

»موؤ�ش�شة امل�شتقبل« يف عملها. لكن الالفت لالهتمام، اأن ال�شندوق �شيديره جمل�س 

ن من �شخ�شيات معروفة على ال�شعيدين الإقليمي والدويل، ل تتحمل  اإدارة ُمكوَّ

م�شوؤوليات ر�شمية وم�شهود لها با�شتقالليتها عن احلكومات. و�شيكون رئي�س 

املجل�س من اإحدى دول املنطقة ولي�س من خارجها. وقد مت تر�شيح 41 �شخ�شية 

لهذه الهيئة، وقع اختيار 15 منها بالت�شاوي بني الرجال والن�شاء ليكونوا اأع�شاء 

يف جمل�س اإدارتها، مع املالحظ اأن احلكومات غري ممثلة يف املوؤ�ش�شة، ول عالقة لها 

باتخاذ القرار فيها اأو بطريقة توزيع املنح املالية و�شبط امل�شتفيدين منها. 

مقر  احت�شان  يف  رغبتها  عن  عربية(  منها  )اأربع  دول  خم�س  عرّبت  وقد  هذا 

ر�شد  كما  وتركيا.  واليمن  والأردن  وقطر  املغرب  وهي  امل�شتقبل«،  »موؤ�ش�شة 

لها ما ل يقل عن 60 و70 مليون دولر، ترّبعت بها عديد احلكومات العربية 

والغربية، من بينها الوليات املتحدة، وقطر و�شوي�رشا. 

 هكذا تبدو مبادرة امل�شتقبل، متاأرجحة بني حالة ال�شك التي اأخذت تنتاب اآلف 

الن�شطاء الذين يحاولون ا�شتثمار ما اعتربوه فر�شة لتعديل موازين القوى ل�شالح 

غربية  حكومية  متعددة  جهات  قبل  من  ُتبذل  جهود  وبني  والإ�شالح،  التغيري 

اأن تف�شل  واأخرى مدنية غري حكومية، من اأجل تفعيل املبادرة، واحليلولة دون 

وتذهب ريحها. 

وبني هذا وذاك، يبقى املجال وا�شعا للح�شابات ال�شيا�شية ال�شرتاتيجية واملناورات 

املتعددة التي تقوم بها متلف الأطراف، �شواء للمحافظة على الأو�شاع الراهنة، 

رغم �شوئها، اأو العمل على اإدخالها يف حركية جمهولة النتائج والتداعيات. اأما 

على اأر�س الواقع، فاأعرا�س احلمل ل تزال قائمة، لكن ل توجد الدلئل على اأن 

اجلنني �شيكون خاليا من العاهات والت�شّوه. فالو�شع العربي يكاد ينطبق عليه ما 

قاله )ت�شارلز ديكينز( »املرحلة احلالية ت�شكل اأف�شل الأوقات واأ�شوءها يف الآن 

نف�شه«. 



34

 2( املبادرات العربية 

العربي، وجدت الأطراف  العامل  باإ�شالح  املبادرات اخلارجية اخلا�شة  مع تعدد 

امل�شاهمة  اإىل  مدعوة  احلكومي  وغري  الر�شمي  ال�شعيدين  على  نف�شها  العربية 

هذه  عاجلت  فكيف  امل�شاألة.  لهذه  روؤيتها  تعك�س  بدائل  �شياغة  يف  بدورها 

املبادرات النابعة من الداخل م�شاألة دمج املجتمع املدين يف عملية الإ�شالح؟. 

 

اأ( توج�س االأنظمة من جمتمعاتها املدنية

كما �شبقت الإ�شارة من قبل، مل تكن الأنظمة العربية معنية مب�شاألة تطوير اأداء املجتمع 

املدين، وتاأهيله للم�شاركة ب�شفة فعالة وم�شتقلة يف عملية التنمية مبفهومها العميق 

وال�شامل. مل يبداأ اهتمام الأنظمة باجلمعيات الأهلية اأو املنظمات غري احلكومية 

اإل بعد اأن تراكم ف�شلها يف حتقيق نهو�س اقت�شادي واجتماعي، وهو ما دفعها 

نحو التخلي التدريجي عن الوفاء بتعهداتها ال�شابقة جتاه مواطنيها، خا�شة فيما 

يتعلق بتوفري حق ال�شغل وال�شمان الجتماعي وال�شحة والتعليم املجاين وحماية 

الفقراء وذوي الدخل املحدود. 

 اأمام هذا الف�شل والرتاجع، بداأت تظهر احلكومات اهتمامها باجلمعيات ذات 

الطابع اخلدمي، وت�شتعني بها لتخفيف وطاأة حترير القت�شاد على عدد متزايد من 

ال�رشائح الجتماعية. وتعتقد د. نادية م�شطفى مدير مركز البحوث والدرا�شات 

ال�شيا�شية جامعة القاهرة اأن احلكومات »حتر�س على تواجد موؤ�ش�شات املجتمع 

اأو كانت بال  باحلرية  تتمتع  اإىل وجود دميقراطية حتى واإن مل  املدين لأنها موؤ�رش 

اأعباء الدولة يف ظل  فاعلية«. واأ�شافت »اإن املجتمع املدين اخلدمي يخفف من 

الظروف الراهنة، ما ميثل اأحد اجلوانب الت�شكينية لآلم املجتمع، بالإ�شافة اإىل 

اأن املجتمع املدين يت�شارك مع احلكومة يف الهتمام ببع�س الق�شايا النوعية، ويف 

بع�س الأحيان تتبنى منظماته اأجندة النظام ويتكرر يف هذه املوؤ�ش�شات ما يحدث 

 .6
يف موؤ�ش�شات الدولة من ف�شاد وعدم تداول لل�شلطة«

يف مقابل ذلك بقيت احلكومات متوج�شة من املنظمات التي لها مواقف نقدية 

6- نادية م�شطفى، ن�رشة املجتمع املدين، مركز ابن خلدون، مايو 2005.
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اأ�شلوب اإدارة احلكم وتنظيم ال�شاأن العام. كما تخ�شى هذه احلكومات من  من 

اأن تتحول منظمات املجتمع املدين اإىل �شلطة موازية اأو رقابية، فت�شبح بذلك اأداة 

اأو القوى الدولية. لهذا ال�شبب تعمل الأنظمة العربية منذ فرتة  يف يد املعار�شة 

للحيلولة دون اأن تخرج هذه املنظمات عن نطاق ال�شيطرة. 

ارتبط احلديث عن »املجتمع املدين« كم�شطلح ومفهوم �شمن مفردات اخلطاب 

العربي الر�شمي مع اجلدل الذي دار حول �رشورة اإ�شالح جامعة الدول العربية، 

وذلك على اإثر حتمل ال�شيد عمرو مو�شى م�شوؤولية الأمانة العامة جلامعة الدول 

العربية. ومع ذلك، ا�شتمر احلذر واخلوف من جميع حماولت اإدماج منظمات 

املجتمع املدين، مبا يف ذلك حماولت الأمانة العامة للجامعة التي اأدرجت �شمن 

اأحداث  بعد  لكن  املدين.  املجتمع  مع  بالعالقة  مت�شا  ق�شما  اجلديدة  الهيكلة 

اإىل  العربية  بالأنظمة  دفعت  �شخمة  اأحداث  جدت  �شبتمرب،  من  ع�رش  احلادي 

تغيري اأ�شلوب تعاملها مع ق�شية الإ�شالح عمومًا، وم�شاألة العالقة باملنظمات غري 

احلكومية. 

 

ثالثة اأحداث فر�ضت تغري املوقف:

واإ�شقاطها  للعراق،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  احتالل  يف  الأول  احلدث  متثل 

بالقوة لنظام �شدام ح�شني. وبالرغم من اأن تلك احلرب قد خل�شت بع�س الأنظمة 

من خ�شم عنيد كان يهددها يف اأمنها ووجودها، اإل اأنها يف املقابل بثت الرعب 

لدى الكثري من حكام، وو�شعت املنطقة اأمام املجهول. 

التنمية  تقرير  �شدور  يف  فتمثل  الأنظمة،  قلق  من  زاد  الذي  الثاين  احلدث  اأما 

الإن�شانية لعام 2002، الذي �شدر عن »برنامج الأمم املتحدة الإمنائي«، واأعده 

ثالثون من املثقفني واخلرباء العرب املرموقني. هذا التقرير الذي »عرى امللك« 

اأزعج كثرياً احلكومات، لأنه ك�شف عن حجم م�شوؤوليتها على الأزمة ال�شخمة 

ليزيد  قد جاء  التقرير  اأن  تعتقد  ما جعلها  فا�شلة وقمعية،  �شيا�شات  التي خلفتها 

من حتري�س الدول الغربية على تكثيف �شغوطها من اأجل اإحداث تغيري مفرو�س 

من اخلارج. وهو ما حدث فعال، حيث ا�شتندت الإدارة الأمريكية واحلكومات 
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الغربية على ما ورد يف التقرير من اأجل تربير تدخلها فيما تعتربه الأنظمة العربية 

»�شوؤونًا داخلية«. 

الذي  الكبري«  الأو�شط  ال�رشق  »م�رشوع  �شيغة  يف  جاء  فقد  الثالث  احلدث  اأما 

العربية،  اأمريكي ودويل« على الأنظمة  اأداة ل�شن »هجوم  اتخذت منه وا�شنطن 

واتهامها بال�شتبداد، وحتميلها م�شوؤولية تفريخ الإرهاب، ومطالبتها بالإ�شالح، 

اإذا كانت ترغب يف جتنب م�شري النظام العراقي ورئي�شه �شدام ح�شني. 

يف هذا ال�شياق العام، ويف �شوء تداعيات تلك التطورات التي �شهدتها املنطقة 

اخلا�شة  العربية  املبادرات  من  عدد  عند  التوقف  ميكن  الدولية،  وال�شيا�شات 

بالإ�شالح. 

ب( تقرير التنمية االإن�ضانية:

الب�رشية،  التنمية  لتقرير  العربية  الأنظمة  وجهتها  التي  ال�شديدة  النتقادات  رغم 

فهو يعترب وثيقة مرجعية عربية مهمة وجريئة يف جمال الإ�شالح. ول يعود ذلك 

اإىل كون الذين ناق�شوها واأعدوا هم جمموعة من املثقفني واخلرباء العرب،  فقط 

ولكن اأي�شًا ملا ت�شمنته من ت�شخي�س دقيق للواقع العربي، وما احتوت عليه من 

اقرتاحات وتوجهات ا�شرتاتيجية. 

داأب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي على اإ�شدار تقرير �شنوي منذ عام 2001 عن 

واقع التنمية يف العامل العربي. وقد اكت�شب هذا اجلهد اأهمية خا�شة، نظراً ل�شتناده 

اإىل مفهوم »التنمية الإن�شانية« الذي اأدرج توفري احلريات العامة وحقوق الإن�شان 

�شمن بقية موؤ�رشات التنمية وهي العي�س حياة طويلة و�شحية، واكت�شاب املعرفة، 

التقرير لالحتالل  اإدانة  وبالرغم من  لعي�شة لئقة.  الالزمة  املوارد  اإىل  والو�شول 

اأنه  اإل  العربي«،  العامل  النمو والزدهار واحلرية يف  باعتباره »يجمد  الإ�رشائيلي 

عندما قارن م�شاحة احلرية يف املنطقة العربية مبا هي عليه يف مناطق اأخرى من 

معظم  احلكم يف  اأنظمة  التي طورت  الدميقراطية  اأن »موجة  النامي وجد  العامل 

بلدان اأمريكا الالتينية و�رشق اآ�شيا و�رشق اأوروبا ودوًل اإفريقية اأواخر الثمانينيات 

واأوائل الت�شعينيات، مل تقرتب من الدول العربية التي لزالت ترزح حتت اأنظمة 
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اأجهزة  جميع  على  ي�شيطر  قوي  تنفيذي  جهاز  بوجود  مرتبطة  م�شتبدة  حكم 

الدولة، تغيب يف اإطاره حرية التعبري واملعايري احلديثة لل�رشعية«. 

العراق  من  كل  يف  الحتالل  ل�شيا�شة  ال�شديد  نقده  بني  متوازنًا  التقرير  كان 

وفل�شطني وما ترتبت عنه تداعيات خطرية، وبني رفع الغطاء عن حالة البوؤ�س التي 

اأ�شفى مزيداً من القوة على التقرير  اأكرث من جمال. وما  يعي�شها العام العربي يف 

هو ا�شتناده اإىل املنهج املقارن، الذي اأظهر اأن املنطقة العربية تعترب اأكرث املناطق يف 

العامل نق�شا يف جمال امل�شاركة واحلريات ال�شيا�شية واملدنية. فهي فاقدة لل�شوت 

وامل�شائلة، اإىل جانب النق�س الفادح يف جمال املعرفة، اإذ تعترب الأقل م�شتوى يف 

جمال تدفق املعلومات وا�شتعمال تكنولوجيا الت�شال. 

 

االإ�ضكندرية: 5( وثيقة 
العربي:  الإ�شالح  ق�شايا  »موؤمتر  عن  �شدرت  التي  الإ�شكندرية  وثيقة  تعترب 

من  عدد  بني  من   ،2004 مار�س  و14   12 بني  ما  عقد  الذي  والتنفيذ«  الروؤية 

نحو  للتغيري  املوؤدية  الو�شائل  عن  البحث  مرحلة  اأفرزتها  التي  املهمة  الن�شو�س 

الأف�شل. وقد نظم املوؤمتر حتت رعاية الرئي�س امل�رشي ح�شني مبارك، وبال�شرتاك 

مع الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجمل�س الأعمال العربي ومنظمة املراأة 

العربية ومنتدى البحوث القت�شادية واملنظمة العربية حلقوق الإن�شان. ومتيزت 

هذه الوثيقة بخا�شيتني. اأول: رغم احل�شور الر�شمي امل�رشي الذي اثار �شكوكا 

املوؤمتر، و�شاغوا وثيقة  �شاركوا يف  الذين  اأن  اإل  املبادرة،  ا�شتقاللية  حول مدى 

الإ�شكندرية ينتمي اأغلبهم اإىل اأو�شاط املجتمع املدين، ما جعلها تعك�س اإىل حد 

كبري ت�شخي�س املجتمعات املدنية العربية للحالة الراهنة، وعربت عن جزء حيوي 

من مطالبها وتطلعاتها. اأما اخلا�شية الثانية لوثيقة الإ�شكندرية، فتتمثل يف الروؤية 

متلف  تناولت  لقد  واحلكومات.  للنخب  قدمتها  التي  ال�شاملة  و�شبه  املتكاملة 

املجال  اإىل  و�شوًل  والقت�شادي،  بال�شيا�شي  بدءاً  املن�شود،  الإ�شالح  جمالت 

يجمع  التي  املطالب  معظم  وت�شمنت  الجتماعي.  باملجال  ومروراً  الثقايف، 

عليها كل الن�شطاء والفاعلني الدميقراطيني يف املجتمع املدين والنخب ال�شيا�شية 
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والثقافية. فالوثيقة ن�شت على �رشورة »احرتام كافة احلقوق يف الفكر والتنظيم 

وو�شائل  ال�شحافة  »حرية  اأهمية  على  واأكدت  للجميع«.  الراأي  عن  والتعبري 

الإعالم« والعتماد على النتخابات احلرة و»�شمان تداول ال�شلطة«، و»الق�شاء 

على الف�شاد«، واإقامة »احلكم الر�شيد« ودعم حقوق الإن�شان، وحتقيق الإ�شالح 

واملطالب  للعوائق  ال�شامل  امل�شح  هذا  من  وانطالقا  والت�رشيعي.  الد�شتوري 

الإ�شالحية، تعترب وثيقة الإ�شكندرية وثيقة مرجعية للمجتمعات املدنية العربية، 

»م�شوؤولية  اأن  على  بالتاأكيد  ت�شمنتها  التي  املطالب  توجت حزمة  واأنها  خا�شة 

تنفيذها ل تقع على احلكومات وحدها، واإمنا على املجتمع املدين واحلكومات 

معًا«. 

يف املقابل، وبقدر ما وفق اأ�شحاب وثيقة الإ�شكندرية يف تو�شيف الواقع و�شبط 

اآليات  وو�شع  باملتابعة  اخلا�شة  مقرتحاتهم  جاءت  املطالب،  يف  عري�شة  لئحة 

لتحقيق دمج املجتمع املدين يف الإ�شالح �شعيفة وحمدودة. ففي الباب اخلام�س 

املتعلق بالقرتاحات العملية، دعت الوثيقة اإىل »�رشورة و�شع جمموعة من مرتابطة 

من اآليات التنفيذ«. واقرتحت باخل�شو�س »تاأ�شي�س منتدى لالإ�شالح العربي يف 

مكتبة الإ�شكندرية«، يتوىل »عقد ندوات وحوارات م�شرتكة عربية وعاملية حول 

الفكرية  واحلوارات  للمبادرات  مفتوحًا  »ف�شاًء  ويكون  التنمية«،  مو�شوعات 

وامل�شاريع العربية، �شواء فيما يتعلق بالإ�شالح العربي، اأو اإقامة ج�رش لكل اأ�شكال 

احلوار والتعاون مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين العاملي«. 

اجتماعي عربي  تاأ�شي�س »مر�شد  الإ�شكندرية  وثيقة  اقرتحت  اإىل جانب ذلك، 

ملتابعة ن�شاط املجتمع املدين العربي، ور�شد وتقييم م�شاريع الإ�شالح ال�شيا�شية 

اأن يعتمد املر�شد على  والقت�شادية والجتماعية والثقافية«. وا�شرتطت الوثيقة 

هذا  يف  تف�شيل  اأي  تقدم  مل  لكنها  والكيفية«،  الكمية  املوؤ�رشات  من  »جمموعة 

ال�شاأن. 

كما اقرتحت الوثيقة اأي�شًا اأن تختار موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف كل قطر عربي 

وحقوق  التنمية  جمال  يف  الناجحة  احلكومية  غري  اجلمعيات  مناذج  من  »عدداً 

الجتماعي  ومردودها  اجلمعيات  هذه  ن�شاطات  عر�س  يتم  واأن  الإن�شان«. 
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يف  املدين  املجتمع  دور  »اإبراز  بهدف  وذلك  عام.  كل  يعقد  عربي  موؤمتر  يف 

التنمية«. 

هذا وقد عقد »منتدى الإ�شالح العربي« الذي اقرتحه موؤمتر الإ�شكندرية ثالثة 

فرباير   24 –  22 )من  الأول  موؤمتره  ناق�س  الور�س.  من  ونظم عدداً  موؤمترات، 

2005( مو�شوع »دور ال�شباب يف الإ�شالح والتحديث«. 
 15 اإىل   13 )من  الناجحة«  »التجارب  عنوان  حتت  نظم  فقد  الثاين  املوؤمتر  اأما 

مار�س، 2005(. وذلك تنفيذاً لإحدى تو�شيات وثيقة الإ�شكندرية التي اأكدت 

قدرة  وكذلك  املدين  املجتمع  منظمات  متتلكها  التي  القدرات  »اأهمية  على 

اأ�شحاب امل�شلحة احلقيقية وجموع املواطنني على امل�شاركة يف حل م�شاكلهم 

من دون العتماد الكلي على ما ميكن اأن تقوم به احلكومات العربية«. 

ويف �شهر مار�س من �شنة 2006، عقد »املوؤمتر الثالث لالإ�شالح العربي«، الذي 

املدين«،  املجتمع  منظمات  تواجه  التي  وامل�شاغل  »التحديات  مو�شوع  عالج 

وذلك مب�شاركة ممثلني عن ثماين ع�رشة دولة عربية من منظمات املجتمع املدين، 

حيث بحثوا عن »اأف�شل املمار�شات والتعرف على دروب الإ�شالح من خالل 

وخا�شة  العامل  اأنحاء  وبقية  العربية  الدول  يف  الإجنازات  اأف�شل  على  الإطالع 

بالن�شبة اإىل ق�شايا القرو�س متناهية ال�شغر واأثرها على متكني املراأة وعمالة ال�شباب 

واأو�شاع ال�شفافية وحقوق الإن�شان و�شوؤون البيئة«. كما تناول املوؤمتر »الإطار 

التنظيمي للعمل الأهلي من خالل مناق�شة الت�رشيعات والإدارة والتمويل، وعالقة 

كل هذه الق�شايا بتحقيق الإ�شالح يف البالد العربية«. 

كما نظم املنتدى عدداً من الور�س، مثل ور�شة »عمل احلريات الفكرية«، وور�شة 

عن »ال�شفافية وحماربة الف�شاد يف قطاع ال�شحة«، و»احلوار بني �شمال وجنوب 

املتو�شط«. 

عززت وثيقة الإ�شكندرية هامة الر�شيد املرجعي ملنظمات املجتمع املدين املطالبة 

الإعالمي  وال�شدى  التي خلقتها  احلركية  اإىل  اإ�شافة  فيه،  واملنخرطة  بالإ�شالح 

املبادرة  بقيت  ذلك،  مع  لكن  وا�شع.  نطاق  على  اأحدثته  الذي  وال�شيا�شي 

بالقوانني  واجلمعيات  الأحزاب  حركة  قيدت  حني  الر�شمي  بال�شقف  حمكومة 
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حركات  اإق�شاء  على  �شمنية  موافقة  البع�س  اعتربه  ما  وهو  احلالية،  والد�شاتري 

الإ�شالم ال�شيا�شي، رغم علم اجلميع باأن هذه القوانني والد�شاتري تت�شمن الكثري 

تعمل  وهي  والأحزاب،  اجلمعيات  تكوين  يف  احلق  مع  املتعار�شة  الفرامل  من 

على كبح اأي نهو�س دميقراطي. هذا اللتزام بال�شقف الذي و�شعته احلكومات 

حد من فاعلية وثيقة الإ�شكندرية، وجعل التو�شيات التي �شدرت عنها ينق�شها 

اجلراأة والو�شوح يف معاجلة معوقات التحول الدميقراطي يف املنطقة. 

د( اإعالن الدوحة من اأجل الدميقراطية واالإ�ضالح 

مببادرة   ،2004 3 و4 حزيران  بني  ما  موؤمتر عربي  القطرية  العا�شمة  انتظم يف 

من مركز درا�شات اخلليج التابع جلامعة قطر، و�شارك يف فعالياته اأكرث من 100 

اأ�شبح  الدميقراطي  »التغيري  اأن  على  التاأكيد  الدوحة  اإعالن  يف  وجاء  م�شارك. 

اأبرز  عليه  وقعوا  الذين  رف�س  كما  تاأجيله«.  ميكن  ول  التفاو�س  يقبل  ل  خيارا 

احلجج التي تقدمها الأنظمة من اأجل التمل�س من الإ�شالح، فرف�شوا ما و�شفوه 

بـ»الت�شرت وراء �رشورة حل الق�شية الفل�شطينية قبل تنفيذ الإ�شالح«. ونفوا وجود 

اأي تعار�س جدي بني الثقافة العربية الإ�شالمية وبني الدميقراطية. 

ومبا اأن الوثيقة تعترب �شيا�شية بامتياز، فقد طالبت باإجراء اإ�شالحات د�شتورية الغر�س 

منها »حتويل النظم امللكية املطلقة اإىل نظم ملكية د�شتورية« اإىل جانب »احلد من 

ال�شلطات الرئا�شية يف اجلمهوريات، و�شبط مدة زمية ملمار�شة الروؤ�شاء للحكم. 

كما طالب الإعالن بان�شحاب الع�شكريني من امل�رشح ال�شيا�شي، وترك ال�شلطة 

اإن�شاء مواثيق وطنية »حتدد قواعد امل�شاركة ال�شيا�شية«،  اأي�شًا  للمدنيني. واقرتح 

و�شدد على �رشورة مكافحة الف�شاد وا�شتقالل الق�شاء ونزاهته. كما مت الإحلاح 

يرتدد  ومل  ال�شيا�شي.  والإ�شالح  القت�شادي  الإ�شالح  بني  التوازي  حتقيق  على 

اأجل  امل�شاندة لالإ�شالح من  بال�شغوط اخلارجية  بال�شتعانة  املطالبة  الإعالن يف 

حتقيق قدر اأعلى من التحول الدميقراطي يف العامل العربي. 

هـ( االأنظمة تقرر جتميل الواجهة 

هذا التحول اجلاري والواعد منذ �شنوات داخل اأو�شاط املجتمع املدين العربي، 
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هذه  رهانات  بني  التقاطعات  من  حالة  اإىل  املحلية  التجارب  بع�س  يف  انتهى 

الأو�شاط و�شيا�شات الأنظمة القائمة. هذه الأنظمة التي وعت ب�رشورة اإ�شالح 

نف�شها ولو ب�شكل جزئي قبل اأن تتجاوزها الأحداث ويفر�س عليها التغيري فر�شًا 

ق�رشيًا ي�شعفها اأو رمبا يطيح بها. وهكذا اختار كل نظام م�شاره الإ�شالحي »اخلا�س 

به«، الذي يتوقع باأن يكفل له جتديد �رشعيته من خالل تعديل اخلطاب ال�شيا�شي، 

وال�شتجابة لبع�س مطالب املجتمع املدين وال�شاحة الدميقراطية املحلية. 

اأحداث احلادي ع�رش من �شبتمرب. فبع�س  التغريات من قبل  ال�رشوع يف تلك  مت 

الأنظمة �رشعت يف اإعادة ت�شويق �شورتها على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي منذ 

اأوا�شط الثمانينيات ومطلع الت�شعينيات. لكن ذلك كان يتم بوترية بطيئة وحذرة، 

ويف اأحيان كثرية يطغى عليها العناية باجلوانب ال�شكلية. اأما بعد اأن اأ�شبحت هذه 

الأنظمة مطالبة من قبل حلفائها، وعلى راأ�شهم الوليات املتحدة الأمريكية باتخاذ 

خطوات اإ�شالحية وا�شحة يف جمالت حمددة مثل اإجراء انتخابات نزيهة، وفتح 

املجال اأمام م�شاركة اأو�شع ملواطنيها يف القرار ويف املوؤ�ش�شات، فقد اتخذت هذه 

الأنظمة اإجراءات اأكرث اأهمية. 

و( »اإعالن تون�س«

اأما على ال�شعيد الإقليمي، فقد �شهدت القمة العربية التي عقدت يف تون�س ما 

اأول منا�شبة تبنت فيها حكومات املنطقة موقفا   2004 اأيار/مايو  22 و23  بني 

م�شرتكا من املبادرات الدولية لالإ�شالح. وجاء هذا املوقف غام�شا يف عباراته، 

تعميميا يف �شياغته، ل يت�شمن التزاما قاطعا، ويخلو من حتديد دقيق خلطوات 

ملمو�شة يف اجتاه الإ�شالح. 

ت�شمن  الذي  تون�س«  »اإعالن  عنوان  حتت  الأوىل  وثيقتني.  القمة  اأ�شدرت 

فقرتني لهما �شلة مبا�رشة مبو�شوع الإ�شالح. اأكدت الأنظمة العربية يف الفقرة 

العربي  وامليثاق  الدولية  واملواثيق  العهود  متلف  يف  جاء  مبا  »مت�شكها  الأوىل 

حلقوق الإن�شان الذي اعتمدته قّمة تون�س، وتعزيز حرية التعبري والفكر واملعتقد 

و�شمان ا�شتقالل الق�شاء«. والفقرة مل ت�شف �شيئًا ملا هو من�شو�س عليه يف معظم 
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الإ�شالح  بـ»موا�شلة  الأنظمة  تعهدت  فقد  الثانية،  الفقرة  اأما  العربية.  الد�شاتري 

املمار�شة  تعزيز  خالل  من  املت�شارعة  العاملية  للمتغريات  مواكبة  والتحديث.. 

الدميقراطية وتو�شيع امل�شاركة يف املجال ال�شيا�شي وال�شاأن العام، وتعزيز دور كل 

بلورة معامل جمتمع  املنظمات غري احلكومية يف  فيها  املدين مبا  املجتمع  مكونات 

والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  املراأة يف  م�شاركة  وتو�شيع  الغد، 

النهو�س  وموا�شلة  املجتمع،  يف  ومكانتها  حقوقها  ودعم  والرتبوية  والثقافية 

بالأ�رشة والعناية بال�شباب العربي«.

التي �شدرت عن  العربي«  الوطن  التطوير والتحديث يف  اأما يف وثيقة »م�شرية 

واإن حافظت  تف�شيال  اأكرث  بالإ�شالح، جاءت  فقرة خا�شة  فقد وردت  القمة، 

12. لقد ورد يف البند الثاين ع�رش التزام الأنظمة العربية بـ»تعميق 
على عموميتها

اأ�ش�س الدميقراطية وال�شورى وتو�شيع امل�شاركة يف املجال ال�شيا�شي وال�شاأن العام 

ويف �شنع القرار، يف اإطار �شيادة القانون وحتقيق العدالة وامل�شاواة بني املواطنني 

واحرتام حقوق الإن�شان وحرية التعبري وفقا ملا جاء يف متلف العهود واملواثيق 

الدولية وامليثاق العربي حلقوق الإن�شان و�شمان ا�شتقالل الق�شاء، مبا يدعم دور 

فئات  املنظمات غري احلكومية، ويعزز م�شاركة  فيها  مكونات املجتمع كافة مبا 

ال�شعوب كافة رجاًل ون�شاء يف احلياة العامة تر�شيخًا ملقومات املواطنة يف الوطن 

العربي«. 

وتاأييدها  الإ�شالح،  دعوات  مع  تفاعلها  على  العربية  احلكومات  اأكدت  واإذ 

»للجهود واملبادرات العربية الإيجابية التي ي�شهدها العديد من العوا�شم واملدن 

العربية مب�شاهمة من املنظمات غري احلكومية«، وهي اإ�شارة ذات مغزى، اإل اأنه 

ربطت الإ�شالحات املوعودة باأربعة اأ�شناف من القيود اأو »ال�شوابط«. 

الثقافية  بـ«املرتكزات  عنها  التعبري  ومت  الثقافية«،  »ال�شوابط  الأول  ال�شنف   -

التي  املدين،  املجتمع  منظمات  �شفوف  يف  جدًل  اأثار  ما  وهو  والدينية«، 

اأنه ل  وثيقة  من  اأكرث  اأكدت يف  »التحفظ«، حني  اأكدت حتفظها على هذا 

يوجد تعار�س بني الثقافة العربية والدين الإ�شالمي مع الدميقراطية والإ�شالح 

ال�شيا�شي. 
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-  ال�شنف الثاين من ال�شوابط اجتماعي وبيداغوجي، ومتت الإ�شارة اإليه بالتاأكيد 

التغريات اجلارية يف املجتمعات العربية«. وهو ما مربر  على »مراعاة وترية 

منظمات  بها  التي طلبت  زمنية  اأجندة  للتهرب من حتديد  ي�شتعمل  ما  غالبًا 

املجتمع املدين ول تزال حتى ل تقرب دعوات الإ�شالح ويطويها الن�شيان. 

- وال�شنف الثالث من ال�رشوط ال�شمنية ذو طابع �شيا�شي ويخ�س ت�شوية الق�شية 

الفل�شطينية، واإنهاء احتالل العراق، ورفع احل�شار عن �شوريا. وذلك باعتبار 

اأن »الت�شوية العادلة لهذه الق�شايا من �شاأنها اأن تعزز الإح�شا�س بال�شالم والأمن 

وتدعم اجلهود الذاتية ل�شعوب املنطقة نحو التغلب على التحديات وجتاوز 

التداعيات الناجمة عن عهود ال�شتعمار وتعزز م�شرية املمار�شة الدميقراطية 

وحماية حقوق الإن�شان العربي واحلفاظ عليها وتر�شيخ ممار�شاتها«. 

- ال�شنف الأخري من القيود هو �شنف ت�رشيعي. لقد مت ربط اللتزام بالإ�شالح 

يف املجالت املذكورة اأعاله بـ»�شيادة القانون«. وهي كلمة حق، ميكن اأن 

توؤول لرياد بها باطل. فال تختلف منظمات املجتمع املدين وقوى الإ�شالح 

الرئي�شية  املطالب  اأحد  ذاته  ي�شكل يف حد  الذي  القانون  علوية  مبداأ  حول 

الختالف  لكن  املواطنني،  بني  وامل�شاواة  العدالة  اأجل حتقيق  من  املطروحة 

يكمن يف نوعية القوانني التي يجب اأن تكون احلد الفا�شل بني اجلميع. لأن 

القوانني  الكثري من  بتغيري  �شنوات طويلة  املدين تطالب من  املجتمع  اأطراف 

ال�شائدة واملعمول بها يف معظم الأقطار العربية، نظراً اإىل كونها غري د�شتورية، 

وو�شعتها احلكومات لتقييد احلريات العامة والفردية. 

 ميكن القول باأن عموم الأنظمة العربية قد اأوفت بجزء من التعهدات التي اأخذتها 

على نف�شها يف الوثيقتني ال�شابقتني. فمنذ �شهر مايو 2004 الذي عقدت فيه قمة 

اإجناز هذه الدرا�شة، �شهدت عديد الدول  2006 تاريخ  اإىل �شهر نوفمرب  تون�س 

ال�شيا�شية  اأو  الت�رشيعية  املجالت  يف  �شواء  الإيجابية،  التغيريات  بع�س  العربية 

والنتخابية اأو اخلا�شة بتعزيز ح�شور الن�شاء ودعم حقوقهن. لكن مع ذلك، فاإن 

امل�شهد العربي يف عمومه ل يزال يراوح يف مكانه، ول تزال املجتمعات املدنية 

املحلية تبحث عن اإر�شاء عالقة اإيجابية ومتوا�شلة مع حكومات املنطقة.
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الف�ضل الثاين

مدى قدرة املجتمع املدين على معاجلة ال�ضاأن الدميقراطي

ي�شعب القول اإن منظمات املجتمع املدين العربي قد اأ�شبحت طرفًا فاعاًل وموؤثراً 

وقادراً على �شناعة حتولت دميقراطية حقيقية وملمو�شة يف املنطقة. اإن ظروف 

هذه املنظمات ودرجات منوها تتغري من بلد لآخر، حيث ل ميكن مقارنة حجم 

املجتمع املدين ودوره يف املغرب اأو لبنان بنظريه يف اململكة العربية ال�شعودية اأو 

�شلطنة عمان. لكن مع وجود تفاوت هيكلي وتاريخي، اإل اأن جميعها ل يزال 

ينا�شل من اأجل فر�س وجوده وحتقيق ا�شتقالليته وتنمية قدراته. 

�شواء  العربية  املدنية  املجتمعات  منها  تت�شكل  التي  الرئي�شية  املكونات  اأن  كما   

امل�شاألة  وا�شح جتاه  ب�شكل  اأمرها  مل حت�شم  الإقليمي،  اأو  املحلي  ال�شعيدين  على 

الدميقراطية. فاأغلبية الهيئات واملنظمات ل تزال تف�شل بني الدميقراطية والتنمية، 

املجتمع  انزلق  ماطر  يت�شمن  الإ�شالح  وق�شايا  باحلريات  الهتمام  اأن  وترى 

املدين يف لعبة ال�رشاع ال�شيا�شي من اأجل ال�شلطة بني الأنظمة واأحزاب املعار�شة. 

وهي من هذه الزاوية ل تعتقد اأن هناك عالقة ع�شوية بني العناية بفاقدي ال�شند اأو 

البيئة اأو النهو�س باأو�شاع الن�شاء، وبني ف�شل ال�شلطات وتنظيم انتخابات نزيهة 

والتزام ال�شفافية واحرتام احلق يف العتقاد والتعبري وحرية ال�شحافة. وقد لعبت 

احلكومات دوراً مهمًا يف تعميق هذا العتقاد، حر�شًا منها على حتييد املجتمع 
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املدين عن معركة الإ�شالح ال�شيا�شي. كما اأقدمت بع�س املجموعات ال�شيا�شية 

املعار�شة على القيام بعدد من الأخطاء والتجارب ال�شيئة عندما حاولت حتزيب 

اإىل ح�شان طروادة يف معاركها �شد  املدين، وحولتها  املجتمع  بع�س منظمات 

هذا النظام اأو ذاك. 

يف مقابل ذلك، هناك جمعيات ومنظمات عربية ح�شمت هذه امل�شاألة، واأدركت 

والدميقراطية.  ال�شامل  مبفهومها  التنمية  بني  تربط  التي  الع�شوية  العالقة  اأهمية 

وتاأتي  ت�شاعدي.  خط  نحو  يتجه  لكنه  بطيء  ازدياد  يف  اجلمعيات  هذه  عدد 

الجتماعية  احلركات  ونواتات  الن�شوية  واجلمعيات  الإن�شان  حقوق  منظمات 

واأحيانًا النقابات يف طليعة هيئات املجتمع املدين العربي التي تعترب نف�شها معنية 

مبخاطبة �شوؤون الدميقراطية والإ�شالح. فبالرجوع اإىل بيانات ومواقف الع�رشات 

باحرتام  املناداة  على  قبلها  من  متزايد  تركيز  واملنظمات، يالحظ  اجلمعيات  من 

احلريات العامة، وحقوق الإن�شان، والعمل على اإقامة دولة القانون واملوؤ�ش�شات، 

اإىل جانب الإحلاح على ال�شفافية وتو�شيع دائرة امل�شاركة. 

من  الكثري  التحاق  بينها  من  العوامل،  من  عدد  اإىل  يعود  ذلك  اأن  يف  �شك  ل 

ال�شيا�شية  فالتجارب  املدين.  املجتمع  وهيئات  مبنظمات  ال�شيا�شيني  املنا�شلني 

واحلزبية العربية اأدت يف الغالب اإىل حالت مت�شابهة من الإحباط والنكما�س 

والف�شل. وتعترب اأو�شاط الي�شار العربي منوذجية يف هذا ال�شياق. فبعد �شل�شلة من 

النك�شات والأزمات التنظيمية والأيديولوجية وال�شيا�شية، مر الكثري من املنا�شلني 

الي�شاريني مبرحلة ما�س ع�شرية، دفعت بجزء مهم منهم اإىل النتقال من العمل 

املجالت،  من  عدد  يف  باخل�شو�س  ذلك  وبرز  اجلمعوي.  الف�شاء  اإىل  احلزبي 

الثقايف  الن�شاط  الإن�شان،  حقوق  ومنظمات  النقابي،  الن�شال  مقدمتها  يف  لعل 

والفني. هذه »الهجرة اجلماعية« من ال�شيا�شة مبعناها احلزبي وال�رشاع من اأجل 

ال�شلطة اإىل »املجتمع املدين«، قد ترتبت عنها بع�س امل�شاكل مثل النزوع املفرط 

نحو ت�شيي�س املنظمات، لكنها من جهة اأخرى حملت معها تطلعات املنا�شلني 

والتطوع  والت�شحية  املواطنة  وقيم  والعدل  والكرامة  واحلرية  الدميقراطية  نحو 

ومواجهة احتكار ال�شلطة لل�شاأن العام. 
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اإذا كان انخراط نقابات املحامني يف الدفاع عن احلريات والدميقراطية يعود اإىل 

فرتة طويلة ممتدة يف التاريخ املعا�رش ل�شعوب املنطقة، اإل اأن التحاق الق�شاة بهذا 

املجال قد �شكل �شابقة مهمة حتمل اأكرث من دللة، وتوؤكد ما متت الإ�شارة اإليه من 

التزامها  ات�شاع قاعدة منظمات املجتمع املدين التي ل ترى وجود تعار�س بني 

باأهدافها اخل�شو�شية وبني دفاعها عن الدميقراطية. 

يف هذا ال�شياق، تعترب جتربة نادي الق�شاة يف م�رش عالمة فارقة، لي�س فقط على 

اأي�شًا تداعياتها  اأن يكون لها  �شعيد تطور املجتمع املدين امل�رشي، ولكن يتوقع 

امل�شتقبلية على بقية الهيئات الق�شائية العربية، ودعم النف�س التحرري لدى الكثري 

حركتهم  يف  اأثاروا  امل�رشيون  فالق�شاة  الجتماعية.  والأو�شاط  اجلمعيات  من 

دور  مثل  الدميقراطية،  بامل�شاألة  قويا  ارتباطا  املرتبطة  امل�شائل  الحتجاجية عديد 

الق�شاء يف تنظيم انتخابات نزيهة، وا�شتقاللية الق�شاء والق�شاة، والف�شل احلقيقي 

بني ال�شلطات الثالث الت�رشيعية والتنفيذية والق�شائية. 

الدور  حور  حول  ال�شيا�شية  العلوم  �شمن  اأجنزت  التي  الدرا�شات  جميع  تلتقي 

الأ�شا�شي الذي يقوم به الق�شاء يف مراحل التحول الدميقراطي، من حيث دعم 

الدولة  تغول  من  املواطنني  وحماية  العامة  احلريات  وحفظ  الأ�شا�شية،  احلقوق 

حتتل  بالذات،  ال�شبب  ولهذا  الق�شائية.  ال�شلطة  توظيف  طريق  عن  وترهيبهم 

واملعار�شات  املدين  املجتمع  مطالب  يف  اأ�شا�شية  مكانة  الق�شاء  ا�شتقالل  م�شاألة 

ب�شكل  يزال  ول  الق�شائي  اجلهاز  ا�شتعمال  مت  املقابل  ويف  العربية.  الدميقراطية 

مكثف من قبل الأنظمة العربية، يف كل املراحل واحلقب ال�شيا�شية، من اأجل ك�رش 

اإرادة املعار�شني و�شل فعاليات منظمات املجتمع املدين واحلد من نزوعها نحو 

ال�شتقاللية، والعمل على اإرهاب الن�شطاء وتطويق جمال حركتهم. 

الن�شائية  واحلركات  والنقابات  احلكومية  غري  املنظمات  عديد  لدى  رغبة  هناك 

له �شلة  اأو�شع وخربات معمقة بكل ما  اكت�شاب معرفة  ال�شبابية يف  والقطاعات 

بالثقافة اجلديدة للمجتمع املدين العاملي. فقد اأ�شبحت م�شاألة بناء القدرات تدرج 

�شمن اأولويات وبرامج املنظمات واجلمعيات. كما اأ�شبح للكثري من هذه املنظمات 

وجهتها  وحتديد  ودورها،  بنف�شها  التعريف  يف  عليها  ت�شتند  مرجعية  ن�شو�س 
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بالأدبيات  تكتف  مل  املنظمات،  هذه  بع�س  اإن  بل  وامل�شتقبلية.  العملية  وروؤاها 

الرائجة عامليًا يف جمال التثقيف احلقوقي والدميقراطي العام، واإمنا اجتهدت لتعزيز 

تلك الأدبيات بن�شو�س ووثائق، نابعة من خ�شو�شيات الواقع العربي، وعاك�شة 

لحتياجات املجتمع املدين يف هذه املرحلة التاريخية التي متر بها املنطقة العربية. 

ومن هذه الن�شو�س التي حظيت باأهمية خا�شة »وثيقة الدوحة«. 

ا�ضرتاتيجية الدوحة: روؤية  1( وثيقة 
يف �شياق متابعة تو�شيات اللجنة املدنية العربية التح�شريية ملنتدى املنظمات غري 

احلكومية الدويل املوازي للموؤمتر احلكومي الثالث ملجتمع الدميقراطيات الذي 

عقد يف �شانتياغو – ال�شيلي ب�شهر مايو/اأيار 2005، قام »املعهد العربي حلقوق 

ومنظمة  الإن�شان«  حلقوق  القطرية  الوطنية  »اللجنة  مع  بال�شرتاك  الإن�شان« 

العربية  املنظمات  »�شبكة  مع  وبالتعاون   ،Freedom House هاو�س  فريدم 

و»مركز  العربية«  الن�شائية  للمنظمات  عائ�شة  و»�شبكة  للتنمية«  احلكومية  غري 

املعلومات والتاأهيل حلقوق الإن�شان باليمن«، بتنظيم ور�شة »حول ا�شرتاتيجيات 

م�شاهمة املجتمع املدين يف التّحول الدميقراطي يف البلدان العربية« يف الدوحة، 

وذلك يومي 4 و5 يناير/كانون الثاين 2005. 

اأ�شدرت هذه الور�شة يف خامتة اأعمالها وثيقة، ت�شمنت اقرتاح روؤية ا�شرتاتيجية 

موجهة اإىل املجتمع املدين، حددت ب�شكل وا�شح ن�شبيًا موقعه ودروه يف عملية 

من  جزء  لت�شد  الوثيقة  هذه  جاءت  وقد  العربية.  باملنطقة  الدميقراطي  التحول 

الوثائق  عن  تختلف  فهي  �شبقتها.  التي  الن�شو�س  يف  ورد  ما  وتكمل  الفراغ، 

العربي يف حتقيق  املدين  املجتمع  دور  على  املبا�رش  تركيزها  من حيث  الأخرى، 

النتقال الدميقراطي، وحماولة متكينه من روؤية ا�شرتاتيجية جتمع بني حتليل املناخ 

التي  اخلربات  اإىل جانب  بتحقيقها  املطالب  املهمة  وم�شمون  فيه  تتحرك  الذي 

عليه اأن يكت�شبها لتحقيق التغيري املن�شود. اإن الوثيقة من هذه الزاوية تعترب خطوة 

الدميقراطي من وجهة نظر منظمات  بالتحول  اأدبيات خا�شة  اإن�شاء  مهمة نحو 

املجتمع املدين. 
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ولحظت  املعا�رشة،  العربية  للدولة  ال�شتبدادية  الطبيعة  من  الوثيقة  انطلقت 

ال�شتبداد  اإّن  بل  الجتماعي،  ال�شتبداد  مع  ال�شيا�شي  ال�شتبداد  »تداخل 

الجتماعي قد حتّول تاريخيا اإىل قاعدة لال�شتبداد ال�شيا�شي«. هذا التداخل بني 

الدولة واملجتمع مل يرتك يف البداية للمجتمع املدين �شوى »العتماد �شبه الكامل 

املتحكم  الطرف  باعتبارها  �رشعية وجوده  منها  ي�شتمد  ال�شيا�شية،  ال�شلطة  على 

يف حق التنظيم وتكوين الأحزاب واجلمعيات. كما يعتمد عليها اأي�شًا يف متويله 

حرَم  ما  وهو  ا�شرتاتيجياته،  ور�شم  وحتالفاته  اختياراته  و�شبط  حتركاته  و�شيغ 

املراقبة  دور  مقدمتها  ويف  واملتعّددة  احليوية  باأدواره  القيام  من  املدين  املجتمع 

وتقدمي املقرتحات البديلة، وبالتايل التحول اإىل �شلطة نقد وتوازن«. 

املجتمع  مفهوم  حول  العربية  ال�شاحة  يف  اجلدل  ا�شتمرار  اأن  الوثيقة  اعتربت 

العربي يف  املدين  املجتمع  بها  مير  يزال  التي ل  املخا�س  »اإىل حالة  يعود  املدين، 

الرتباط  اإىل  ونظراً  قرن.  من  اأكرث  منذ  وامل�شتمرة  املت�شارعة  التحولت  �شياق 

التاريخي بني قيام املجتمع املدين وبني ت�شكل الدولة احلديثة، فاإن عدم اكتمال 

تبلور املجتمع املدين يف العامل العربي ميكن اعتباره الوجه الآخر للتاأخر اأو الت�شويه 

الذي اأ�شاب عملية ت�شكل الدولة يف هذه املنطقة«. وبالتايل فاإن »بناء املجتمع 

املدين هو جهد متوا�شل ومتواز مع ال�شعي اإىل بناء دولة دميقراطية حديثة«. 

للثقافة  امللحة  العربي  املدين  املجتمع  حاجة  على  بالتاأكيد  الوثيقة  تكتف  مل 

الدللت  »�شبكة  باعتبارها  الثقافة  هذه  من  جوانب  بينت  بل  الدميقراطية، 

املتج�شدة يف جمموعة من املهارات واملعارف والقيم التي ت�شاعد املواطنني على 

بني  والتفاهم  والت�شامح  وامل�شاواة  كالعدالة  املبادئ  من  جمموعة  ون�رش  التعرف 

ال�شعوب، وتربية جمموعة من امللكات كالفكر النقدي الواعي«. واأكدت على 

وفل�شفة  املوؤ�ش�شات،  ودولة  املواطنة،  بحقوق  تاريخيًا  »اقرتنت  الثقافة  هذه  اأن 

التعدد والتعددية، وحتكيم العقل والقانون والأغلبية من دون اإ�شقاط حقوق الفرد 

والأقلية، وهي تتعار�س مع العالقات املبنية على الت�شلط، والتبعية، و�شعف ثقة 

بالثقافة  الدميقراطية  الثقافة  اأبرزت عالقة  كما  التغيري«.  على  قدرته  املواطن يف 

»الهتمام  اأن  على  فاأكدت  العربية.  للمجتمعات  التاريخي  واملخزون  ال�شعبية 
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مع  التعامل  كيفية  تخ�س  اأو�شع  اإ�شكالية  من  يتجزاأ  ل  جزء  هو  ال�شعبية  بالثقافة 

الرتاث بكل ما يعتمل داخله من توجهات يتجاذبها ال�رشاع امل�شتمر بني القدمي 

واجلديد، وبني التجديد والتقليد. فتجاهل الثقافة ال�شعبية ولغة املواطنني وعاملهم 

الرمزي هو مبثابة ماطبة اأمة بال روح، وباملقابل فاإن التعامل مع هذه الثقافة من 

من  الدميقراطي  للتحول  الثقافية  املتطلبات  وبني  بينها  وربط  نقدية  روؤية  دون 

التي حت�شن  الأيديولوجية  الأدوات  من  واأداة  عائق خطري،  اإىل  يحولها  اأن  �شاأنه 

ا�شتثمارها القوى املناه�شة للتغيري«. 

الدميقراطي »م�شبوقًا وم�شاحبًا  التحول  اأن يكون  الدوحة  ا�شرتطت وثيقة  كما 

املدين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  داخل  الوطنية  الأ�شعدة  على  املمار�شات  بتعميق 

وتخلي�شها من النق�شام الطائفي واحلزبي«. واأكدت على اأن الإ�شالح ال�شيا�شي 

ال�شامل »يبداأ باإ�شالح منظمات املجتمع املدين، وحتقيُق التحول الدميقراطي على 

داخل  الدميقراطية  املمار�شة  بتعميق  م�شاحبا  يكون  اأن  يجب  الوطنية  الأ�شعدة 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين، وتخلي�شه من حالة النق�شام الطائفي اأو احلزبوي«. 

واعتربت الوثيقة اأن املجتمع املدين معني مبا�رشة مبختلف التحديات التي تواجه 

املنطقة العربية مثل ظاهرة الإرهاب التي و�شفتها باأنها »ظاهرة مرّكبة ومعقدة« 

ودعت اإىل »التمييز بني الإرهاب املرفو�س وبني املقاومة امل�رشوعة لالحتالل«. 

كما حذرت من اندلع اأزمات اجتماعية حادة ب�شبب تداعيات العوملة يف �شبغتها 

الأولويات، ويزيد من حدة  �شلبًا و»يقلب  ينعك�س ذلك  باأن  الراهنة، وتوقعت 

التوتر والقلق واخلوف من امل�شتقبل. وكل ذلك �شي�شاعف من حجم املخاطر، 

ويزيد من تغذية التطرف وبعطي فر�شًا اإ�شافية ل�شعود حركات التطرف مبختلف 

اأ�شكالها، وهو ما من �شاأنه اأن يعقد مهام املجتمع املدين«. 

وبعيداً عن اأي نظرة �شوداوية للحا�رش وامل�شتقبل، اعتربت الوثيقة اأن الإ�شالح 

يف العامل العربي »لي�س مهمة م�شتحيلة، واأنه رغم العوائق الكثرية اإل اأن �رشوطًا 

عديدة للقيام بالتحول الدميقراطي موجودة فعاًل«. واأنه »توجد يف العامل العربي 

جمتمعات مدنية واإن كانت يف حالة تهيكل ومنو، اإل اأنها عرفت خالل ال�شنوات 

الأقطار، واخرتقت متلف  للتزايد م�شت جميع  دينامية مر�شحة  الأخرية  الع�رش 
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البنيات«. لكنها لحظت باأن العجز التي يعانيها املجتمع املدين العربي ل يف�رش 

واملبا�رشة  الذاتية  امل�شوؤولية  عن  الطرف  غ�س  مع  الدولة،  ا�شتبداد  »بعامل  فقط 

لقوى املجتمع املدين على ا�شتمرار هذا العجز وتفاقمه. فا�شتبداد ال�شلطة ل يف�رش 

ديناميكيات النق�شام، وغلبة امل�شالح ال�شيقة داخل اأغلب مكونات املجتمعات 

املدنية العربية، كما اأنه ل يف�رش غياب ال�شفافية املالية والإدارية لدى عديد الهيئات 

واجلمعيات و�شعف املمار�شة الدميقراطية داخل بع�س منظمات املجتمع املدين 

اأو  احلاكمة  الأحزاب  اأجهزة  عن  ت�شيريها  واأ�شاليب  بنيتها  يف  تختلف  ل  التي 

ال�شمولية«. 

تعترب الإ�شافة الأ�شا�شية لهذه الوثيقة، تاأكيدها على اأن منظمات املجتمع املدين 

العربي ت�شكو من �شعف تقني. واعتربت اأن خربة الن�شطاء التقنية �شعيفة، وهو 

ما جعل عديد موؤ�ش�شات املجتمع املدين العربي »ل تتمتع باحلد الأدنى من اخلربة 

التحول  مرحلة  يف  دورها  تفعيل  على  القادرة  اجلديدة  الكفاءات  بناء  جمال  يف 

املدين  املجتمع  اأهداف  حتدد  ا�شرتاتيجية  روؤية  توجد  ل  اأنه  كما  الدميقراطي. 

الأهداف«.  تلك  لإجناز  العملية  وخططه  والبعيدة  املرحلية  واأهدافه  واأولوياته 

الداخلي  احلوار  اإدارة  العربية يف جمال  املدنية  املجتمعات  اأن جتارب  ولحظت 

»ل تزال حمدودة ومل تخ�شع بالقدر الكايف للتقييم والنقد لتحديد اأ�شباب ف�شل 

اأغلب تلك املحاولت يف تعميق التن�شيق بني متلف الأطراف املعنية بالإ�شالح 

القادرة  التاريخية  الكتلة  وبناء  الدائمة  التحالفات  اإقامة  يف  واإخفاقها  ال�شامل، 

وبناء  الدميقراطي«.  البديل  واإجناز  ال�شعوب  تاريخ  املنعرجات يف  اإحداث  على 

عليه اأحلت »وثيقة الدوحة« على �رشورة »ربط ال�شيا�شي بالتقني« لأن املجتمع 

ولن  املواطنني،  وبكل  به  الدولة  عالقة  يف  اللعبة  قواعد  بتغيري  »مطالب  املدين 

يتمكن من ذلك اإذا كان فاقداً املوؤهالت العملية ال�رشورية لإجناز مثل هذه املهمة 

التاريخية«. 

بالن�شبة اإىل اخليارات ال�شرتاتيجية للمجتمع املدين العربي، و�شعت وثيقة الدوحة 

احلوار الن�شط مع ال�شلطة والتم�شك بالعمل ال�شلمي يف مقدمة الأولويات، اإىل 

خيارين خيارين ا�شرتاتيجيني اآخرين لتحقيق التحول الدميقراطي، هما امل�شاواة 
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مبعناها الوا�شع مبا يف ذلك امل�شاواة بني اجلن�شني وامل�شاواة اأمام القانون والإقرار 

باحلقوق الثقافية وال�شيا�شية لالأقليات القومية اأو الدينية اأو اللغوية. واأخريا اعتبار 

النتقام  ال�شلبية. لأن »اخلوف من  املا�شي  اآثار  ملعاجلة  النتقالية منوذجا  العدالة 

اجلماعي من �شاأنه اأن ي�شكل عائقًا اإ�شافيًا وحا�شمًا يف وجه حماولت التو�شل اإىل 

اإىل ال�شلطة. بينما يكون من م�شلحة املجتمع  �شيغة من �شيغ النتقال ال�شلمي 

خالل  من  وذلك  الأنظمة،  وبني  بينه  املتبادلة  بالثقة  يت�شف  مناخ  اإر�شاء  املدين 

اإقناع جميع اأطراف املعادلة، وبالأخ�س ال�شلطة باأن التغيري �شيكون يف م�شلحة 

اجلميع«. 

ببطء  يتجه تدريجيا، واإن كان  العربي  اأن املجتمع املدين  يتبني  انطالقًا مما �شبق، 

نحو الوعي بدوره يف كل انتقال دميقراطي حمتمل يف اأي بلد عربي. كما اأنه ميلك 

بع�س الأدوات وقدرا اأدنى من الروؤى ال�شرتاتيجية التي ت�شاعده على امل�شاركة 

ال�شنوات  �شاعدت  فقد  النتقال.  ذلك  حتقيق  �رشوط  اإن�شاج  يف  فعالية  باأكرث 

الأخرية على الرفع ولو ن�شبيًا من القدرات النظرية والعملية لدى ن�شطاء املجتمع 

املدين، ما اأّهل العديد منهم لبناء موؤ�ش�شات و�شبكات وا�شعة من املنظمات غري 

احلكومية، اأ�شبح بع�شها �رشيكًا حمليًا واإقليميًا ودوليًا يف مبادرات لها �شلة ع�شوية 

باأحد م�شارات الإ�شالح. 

املدين املجتمع  بن�ضطاء  االأنظمة  ت�ضتعني  2( عندما 
من  با�شتيعاب جزء  �شواء  املدنية،  مبجتمعاتها  الأنظمة  هذه  بع�س  ا�شتعانت  لقد 

من  اأو  اأغرا�شه،  لالأنظمة  القدمي  اخلطاب  ا�شتنفد  اأن  بعد  الدميقراطي  اخلطاب 

خالل اإ�رشاك بع�س الن�شطاء يف ال�شلطة، وتكليفهم مبهمات ر�شمية. وتعترب جتربة 

امللك  اأح�س  عندما  انطلقت  جتربة  وهي  ال�شياق.  هذا  يف  مهمًا  مثاًل  املغرب 

لكي  املراجعات  من  بعدد  القيام  يف  ف�رشع  قربت،  قد  نهايته  باأن  الثاين  احل�شن 

يوفر انتقاًل �شلميًا وهادئًا للعر�س اإىل ابنه. وقد فوجئت الطبقة ال�شيا�شية وكذلك 

املجتمع املدين املغربي بالتحدي الذي و�شعهما امللك احل�شن الثاين اأمامه عندما 

طرح عليهما ت�شكيل ما �شمي يف املغرب بحكومة التناوب. ومتثل التحدي يف 
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الإجابة عن ال�شوؤال التايل: هل يرف�شان مبداأ »ال�رشاكة« يف عملية انتقال ال�شلطة، 

خوفا من التورط وفقدان امل�شداقية، اأم يقبالن بالرهان ويعمالن على حتقيق اأكرث 

قدر ممكن من املكا�شب ل�شالح املجتمع والدميقراطية؟. 

بعد وفاة احل�شن الثاين، مل يكتف ابنه امللك حممد ال�شاد�س بال�شتمرار يف التوجه 

اأبعد  حدود  نحو  الإ�شالح  بعملية  التقدم  يف  برغبته  اجلميع  فاجاأ  واإمنا  نف�شه، 

بكثري من تلك التي توقف عندها والده. وهكذا كلما ات�شعت رغبة ال�شلطة يف 

املدين،  املجتمع  اأمام  اأبواب جديدة  القوى، كلما �رشعت  النفتاح على متلف 

ا�شرتاتيجياته.  اأدائه، ومراجعة  تطوير خطابه، وحت�شني  اإىل  نف�شه مدعواً  ووجد 

وبالرغم من اأن التجربة اأ�شفرت عن خ�شائر، وتعر�س خاللها املجتمع املدين اإىل 

انق�شام حاد بني مكوناته، اإل اأن الإيجابيات يف املقابل عديدة ومهمة. فالتجربة 

التطور  بها حاليًا من حيث  تتمتع  التي  الأهمية  اأن تكت�شب  لها  املغربية ما كان 

ال�شيا�شي الذي ت�شهده، لول انخراط جزء حيوي من املجتمع املدين اإىل جانب 

عدد من ال�شيا�شية الرئي�شية يف التجربة، وممار�شته كل اأ�شكال التفاعل من �شغط 

وم�شاركة فعلية وناجعة واإدارة موفقة يف عديد املفاو�شات التي متت مع الق�رش. 

العربي املدين  للمجتمع  الذاتية  التحديات والفر�س   )3
 ل تتوفر اإح�شائية دقيقة عن عدد اجلمعيات يف العامل العربي، اإل اأنه يقدر باأنها 

معظم  تخ�شع  واإذ  حكومية.  غري  اأو  اأهلية  ومنظمة  جمعية  األف   70 جتاوزت 

من  ومت�س  وفعاليتها،  دورها  من  حتد  وقانونية  �شيا�شية  ل�شغوط  اجلمعيات  هذه 

ويقدم  احلركة،  من حرية  متفاوت  بقدر  يتمتع  منها  العديد  اأن  اإل  ا�شتقالليتها، 

ا�شطرت  اأو  ال�شلطة  واقتنعت  القيود،  قلت  وكلما  للمجتمع.  متلفة  خدمات 

مزيدا  املحلية  اجلمعيات  واأظهرت  اإل  املدين،  املجتمع  جتاه  �شيا�شتها  تعديل  اإىل 

من الن�شج والقدرة على العطاء واللتزام والتطوع والت�شحية. ويف هذا ال�شياق 

بقية  به  تتمتع  ما  على  للتدليل  يقدم  منوذجا  اللبناين  املدين  املجتمع  اعتبار  ميكن 

املجتمعات املدنية العربية من قدرات كامنة، تنتظر الفر�شة لتفجري ما تتمتع به من 

طاقات واإح�شا�س بامل�شوؤولية. 
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لقد لعب املجتمع املدين اللبناين دورا فاق بكثري ما قامت به الأحزاب ال�شيا�شية، 

رف�شت  لقد  لبنان.  �شد  اإ�رشائيل  بها  قامت  التي  املدمرة  احلرب  خالل  وذلك 

اأغلب املنظمات اللبنانية النخراط يف اجلدل حول الأ�شباب املبا�رشة التي اأدت 

اإىل العدوان وحتميل امل�شوؤولية لهذا الطرف اأو ذاك، واأعطت يف املقابل الأولوية 

الق�شوى اإىل معاجلة م�شاعفات احلرب على املواطنني اللبنانيني. ومل ي�شفر ذلك 

العدوان،  �شحايا  اآلم  من  فقط  التخفيف  عن  واملثايل  الكبري  الت�شامني  اجلهد 

واإمنا خلق اأي�شًا حالة من الوحدة جتاوزت النق�شامات الطائفية، كان لها الدور 

احلا�شم يف تنمية القدرة على التحمل وال�شمود، واأبعدت من جهة اأخرى خطر 

�شبح احلرب الأهلية، التي قا�شى منها كثرياً وتعلم من ويالتها درو�شًا عديدة. 

 املثال اللبناين يبني اأن املجتمعات املدنية العربية قادرة على الرتقاء باأدائها، اإذا 

ا�شتثمار  الداخلية، ومتكنت من ح�شن  التحديات  جنحت من جهة يف مواجهة 

الفر�س الذاتية املتوفرة لديها. فما هي اأبرز هذه الفر�س والتحديات؟ 

 

اأ( خم�ضة حتديات اأمام م�ضرية املجتمع املدين

تواجه منظمات املجتمع املدين العربية عدة حتديات من اأهمها:

اأواًل: حتاول هذه املنظمات اأن تنمو يف مرحلة تاريخية ت�شهد اختالًل كبرياً يف 

كل  اإىل  يفتقر  الذي  واملجتمع  �شيء  كل  حتتكر  التي  الدولة  بني  القوى  موازين 

نف�شها  جتد  املنظمات  هذه  فاإن  وبالتايل  وم�شاحله.  نف�شه  عن  الدفاع  و�شائل 

العمل على  امل�رشوب حولها من خالل  والعزلة  احل�شار  لفك  من جهة مدعوة 

الأنظمة  طماأنة  اإىل  ال�شعي  اأخرى  جهة  ومن  حلريتها،  املقيدة  الت�رشيعات  تغيري 

املتوج�شة من احتمال انقالب عليها هذه املنظمات عليها، من دون اأن ت�شلم هذه 

الأخرية يف ا�شتقاللية قرارها. وما زاد من تعقيد مهمة املجتمع املدين العربي اأنه 

الدميقراطي،  التحول  �رشوط  تن�شيج  يف  للم�شاركة  فيها  يدعى  التي  اللحظة  يف 

تعي�س اأحزاب املعار�شة يف جميع دول املنطقة حالة تراجع و�شعف وعجز عن 

الفعل. وهو ما جعل البع�س يفرت�س اأن تتحول بع�س منظمات املجتمع املدين اإىل 

التغيري الدميقراطي. وت�شبح مهمة  بديل عن الأحزاب، وتتوىل هي قيادة عملية 
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هذه املنظمات اأكرث تعقيدا و�شعوبة عندما يقع ا�شتح�شار ظاهرة اجلمعيات التي 

لتحا�رش  احلكومية«  »املنظمات غري  �شبغة  عليها  وت�شفي  احلكومات،  ت�شنعها 

اجلمعيات احلقيقة وتعمل على عزلها. اأما حكومات اأخرى، فهي تلجاأ اإىل �شالح 

من نوع اآخر، عندما تتحالف مع قطاع وا�شع من الهيئات التقليدية مثل القبائل 

املنظمات  من  عدد  اخرتاق  اإىل  الو�شائل  مبختلف  تنجح  اأو  وغريها،  والع�شائر 

غري احلكومية املحلية، وبالتايل تتمكن من نقل ال�رشاع اإىل داخل املجتمع املدين 

نف�شه. 

 ثانياً: ي�شكل �شعود احلركات الإ�شالمية اأحد اأهم الإ�شكاليات املطروحة بحدة 

يف املنطقة العربية. فهذه الظاهرة تتميز بالتعقيد، ول ي�شح اختزالها يف بعد واحد 

اأو و�شع جميع مكوناتها يف �شلة م�شرتكة. واإذ يحاول البع�س اإخراجها من دائرة 

النت�شار والتو�شع داخل متلف  اأثبتت قدرتها على  قد  اأنها  اإل  املدين،  املجتمع 

اأو  اإق�شاءها  امل�شتحيل  اأ�شبح من  ما  املحلية،  املدنية  املجتمعات  دوائر ومفا�شل 

رف�شها باجلملة. ومن هنا بداأ يدرك الكثري من ن�شطاء املجتمع املدين يف ال�شاحة 

العربية اأنهم معنيون بهذه الظاهرة، التي اأ�شبحت توؤثر ب�شكل مبا�رش على ال�شلطة 

موازين  تهدد جممل  لكي  كثرية  معطيات  ر�شحتها  اأن  بعد  واملجتمع،  ال�شيا�شية 

القوى يف اأكرث من بلد عربي، ما جعل اأنظمة عديدة يف املنطقة ت�شتعمل »اخلطر 

املجنونة  دعوتها  عن  التخلي  ب�رشورة  الغربية  الدول  لإقناع  و�شيلة  الأ�شويل« 

التي تخ�س اإطالق احلريات وتطبيق قواعد النظم الدميقراطية بحجة اأن ذلك لن 

ي�شتفيد منه اإل »املتطرفون الدينيون«. 

ويتجلى وعي بع�س منظمات املجتمع املدين بهذه امل�شاألة من خالل ما ورد يف عدد 

من املبادرات والن�شو�س التي ذكرت �شابقًا. واإذ اكتفى اإعالن الدوحة من اأجل 

الدميقراطية والإ�شالح بنفي التعار�س بني الإ�شالم والدميقراطية، ما يفتح املجال 

اأمام امل�شلم املتدين لكي ينخرط يف الن�شال من اأجل حتقيق التحول الدميقراطي، 

فاإن وثيقة الدوحة تناولت الإ�شكالية باأكرث تف�شياًل. لقد اعتربت اأن هناك م�شكلة 

يت�شّمن نظامًا  الدين هو نظام �شامل للكون واحلياة، واأّنه  اأّن  يعتقدون  »مع من 

�شيا�شيًا بدياًل عن الأنظمة ال�شيا�شية الأخرى مبا يف ذلك الدميقراطية«. وراأت يف 
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هذه القراءة »عاماًل اآخر ل يقل اأهمية عن عوامل اأخرى زادت من تعقيد عملية 

التحّول الدميقراطي يف املجتمعات العربية. فعالقة الدولة بالدين ل تزال تتطلب 

نقا�شًا معمقًا وجريئًا من اأجل التو�شل اإىل �شيغة حتمي احلقوق الفردية واجلماعية 

وحقوق املراأة يف امل�شاواة وحقوق الأقليات وت�شمن احلريات وتدعم قيم املواطنة 

وتف�شل احلكم عن الدين وتر�شخ النظام الدميقراطي«. وعرب اأ�شحاب الوثيقة عن 

قلقهم من »ت�شاعد موجة التع�شب املذهبي والغلو الديني يف املنطقة« و»تعاظم 

دور بع�س اجلماعات املتم�شكة مبرجعية دينية مت�شددة وتربية قتالية عالية ورغبة 

قوية لتغيري الأو�شاع من خالل اللجوء اإىل العنف والإرهاب«. 

بها دين  التطرف »ل يخت�س  اأن ظاهرة  الوثيقة  اإىل جانب ذلك لحظت  لكن 

دون اآخر، كما اأن التع�شب ل متار�شه فقط بع�س التيارات الدينية دون غريها، بل 

باأطروحات  تزال متم�شكة  اأخرى ل  واأيديولوجية  �شيا�شية  تيارات  اأي�شًا  ي�شمل 

املدين  املجتمع  اأن  على  التاكيد  اإىل  الوثيقة  وخل�شت  واإق�شائية«.  مغلقة  فكرية 

يف  اختزالها  جتنب  مع  واملعقدة،  املرّكبة  الظاهرة  هذه  »لدرا�شة  اليوم  مدعو 

داخلية  عديدة  اأطراف  تفعل  كما  الأوراق  التورط يف خلط  وعدم  واحد،  بعد 

امل�رشوعة  املقاومة  املرفو�س وبني  الإرهاب  التمييز بني  بتعمدها عدم  وخارجية 

املجتمع  انخراط  اأهمية  الظاهرة »يربز  بهذه  الهتمام  فاإن  وبالتايل  لالحتالل«. 

التعامل  املواقف وو�شائل  تغيري  الثقايف، ويك�شف عن �رشورة  املجال  املدين يف 

مع الثقافة الدينية«. 

املرجعية  ذات  اجلمعيات  اأو  احلركات  من  املتباينة  املواقف  عن  النظر  وبقطع 

الإ�شالمية، فاإن احلوار والتعاون معها حول ما هو م�شرتك، والتعرف على براجمها 

ونظرتها اإىل طبيعة املرحلة النتقالية التي متر بها املجتمعات العربية، اأ�شبح ميثل 

عن�رشاً مطروحًا بقوة على اأجندة منظمات املجتمع املدين يف املنطقة. 

جمال  يف  العاملة  املدين  املجتمع  منظمات  تواجهه  الذي  الثالث  التحدي  ثالثاً: 

وا�شرتاتيجياتها  الذاتية  ببنيتها  يتعلق  العربية  املنطقة  يف  الدميقراطي  التحول 

ال�شلة باملواطنني، ولي�س م�شنودا براأي  فاأغلب هذه املنظمات �شعيف  العملية. 

عام قوي يدافع عنها ويحميها ويوؤمن بدورها وب�رشورتها. وبالرغم من اأن هذه 
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تاأ�ش�شت للدفاع عن حقوق املواطنني وحماية كرامتهم وتر�شيخ قيم  املنظمات 

املواطنة لديهم، اإل اأنها ل تزال فوقية، و�شلتها بالنا�س حمدودة، وبع�شها يتعامل 

ال�شعبي،  اأ�شهم يف عزلها واإ�شعاف وزنها على ال�شعيد  بفوقية مع املجتمع، ما 

فبقيت نخبوية، ت�شتمد اأهميتها اأ�شا�شا من امل�شاندة التي تلقاها من اخلارج. وقد 

�شكل ذلك مدخال يف غالب الأحيان لت�شن عليها احلكومات وو�شائل الإعالم 

املعادية للدميقراطية حمالت معادية، وت�شكك يف وطنيتها ونزاهتها. 

العربية  احلكومات  وخ�شوع  العوملة  اآثار  عن  مرتتب  الرابع  التحدي  رابعاً: 

لإمالءات موؤ�ش�شات التمويل العاملية مثل البنك الدويل و�شندوق النقد ومنظمة 

التجارة العاملية. اإن جوانب عديدة من هذه ال�شيا�شيات هي حاليًا ب�شدد الق�شاء 

اأ�رشر فادحة بالفقراء والن�شاء  على عديد املكا�شب الجتماعية، بالتايل اإحداث 

تعمل  املت�شارعة  والجتماعية  القت�شادية  املتغريات  هذه  الو�شطى.  الطبقة  اأبناء 

حاليًا على اإ�شعاف القدرة الدفاعية عن فئات وا�شعة من املواطنني وحترمهم من 

احلد الأدنى من الأمن الجتماعي واحلماية ال�رشورية، ما ينجر عنه تفكيك قيم 

تعقيد مهمة  يزيد من  اأن  �شانه  ال�شحايا. وكل ذلك من  الت�شامن وتو�شيع دائرة 

حاليًا  موؤهلة  غري  هي  اإ�شافية  م�شوؤوليات  ويحملها  املدين،  املجتمع  منظمات 

للت�شدي اإليها بكل فعالية وجناعة. خا�شة واأن هذه التحولت تتزامن مع تراجع 

الداخلية،  وال�رشاعات  الأنظمة  اأنهكتها  التي  العربية،  العمالية  النقابات  دور 

قطعت  اأن  بعد  القت�شادية  املتغريات  مع  التكيف  على  حر�شا  اأكرث  واأ�شبحت 

�شيا�شات اخل�شخ�شة واملرونة يف الت�شغيل اأ�شواطا كبرية. 

خام�ضاً: التحدي اخلام�س هو حتدي التمويل. اإن منظمات املجتمع املدين بالعامل 

من  تعمل  اأن  ت�شتطيع  ل  اإنها  مزدوجة.  مع�شلة  مواجهة  نف�شها يف  العربي جتد 

دون مال، ول تقدر على موا�شلة ن�شاطها اإذا اكتفت بالعتماد على م�شادرها 

الذاتية. ونظراً اإىل وجود فجوة بينها وبني املواطنني امل�شكونني باخلوف وال�شك، 

فاإن ذلك يجعلها غري قادرة حاليًا على املراهنة على دعمهم لها. كما اأن القطاع 

الدميقراطية  حقل  يف  العاملة  املدين  املجتمع  منظمات  دعم  يتجنب  اخلا�س 

وحقوق الإن�شان اإما من موقع عدم الغيمان بهذه القيم اأو خوفا على م�شاحله من 
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ردود فعل الأنظمة القائمة. وهكذا وجدت هذه املنظمات نف�شها اأمام خيارين 

اأحالهما مر. اإما قبول �رشوط احلكومات التي تبدي ا�شتعدادها لتمويل اجلمعيات 

وال�شوابط  ال�شيا�شي  بال�شقف  التقيد  ب�رشط  احلكومية،  غري  واملنظمات  الأهلية 

اأن يرهن هذه اجلمعيات  التي ت�شعها ب�شكل اأحادي وم�شبق. وهو ما من �شانه 

حترر  ت�رشيعات  غياب  ويف  الثاين،  اخليار  اأما  ون�شاطها.  ا�شتقالليتها  من  ويحد 

اإىل  املنظمات  تتوجه  له،  وتوظيفها  احلكومات  احتكار  من  العمومي  التمويل 

قبول الدعم اخلارجي. وحينها ت�شن عليها الأنظمة واجلهات التابعة لها حمالت 

الت�شكيك والتخوين، بهدف الطعن يف م�شداقيتها واإ�شعاف مركزها اأمام الراأي 

العام الوطني. 

ب( الفر�س الداخلية 

العربية فر�س عديدة  املدين  املجتمع  ملنظمات  تتوفر  التحديات،  يف مقابل هذه 

فيه  تعي�س  الذي  املاأزق  بتجاوز  لها  ت�شمح  بطريقة  ا�شتثمارها  حت�شن  اأن  عليها 

حاليًا. ومن هذه الفر�س:

بالبالد  العاملة  املدين  املجتمع  مبنظمات  واملحلي  والإقليمي  الدويل  الهتمام   -
العربية. وبقطع النظر عن الدوافع الكامنة وراء هذا الهتمام، ومدى جدية 

اأنه ولأول مرة يف تاريخ املنطقة حتظى هذه  اإل  التي تقف وراءه،  الأطراف 

املنظمات بكل هذه العناية والت�شجيع، ما حّولها اإىل رقم ي�شعب حاليًا �شطبه 

وجتاهله متامًا من قبل احلكومات مهما بدا �شعيفا وحمدود التاأثري والتمثيل. 

فجميع املبادرات الدولية والإقليمية اخلا�شة بدفع الدميقراطية والإ�شالح يف 

املنطقة تلتقي حول �رشورة الأخذ بعيد منظمات املجتمع املدين، واعتبارها 

هذه  اأح�شنت  اإذا  مهم،  عامل  وهو  الدميقراطي.  التحول  عملية  يف  �رشيكا 

قوة  ف�شيعطيها  اخلا�شة،  اأجندتها  �شمن  ووظفته  معه،  التعامل  املنظمات 

وح�شانة هي يف اأ�شد احلاجة غليها حاليًا. 

- ح�شول تغيري – واإن بدا حمدوداً - يف �شيا�شات الأنظمة العربية جتاه اأ�شلوب 
اإدارة احلكم والتعامل مع املجتمع واملواطنني. واإذ تختلف درجة هذا التغيري 



59

ون�شبته من بلد اإىل اآخر، اإل اأنه يف العموم جاء يف �شالح املجتمع املدين والقوى 

املطالبة بالإ�شالح. فالتطورات الن�شبية التي �شهدتها الأو�شاع ال�شيا�شية يف 

وم�رشن،  واليمن  وال�شودان  والبحرين  ولبنان  والأردن  وموريتانيا  املغرب 

عددها،  ات�شع  التي  املحلية،  للمنظمات  جديدة  فر�شة  الغالب  يف  وفرت 

اأن  اإ�شعاعها. ومبا  اأن�شارها، وامتد  وازداد ن�شاطها، وتدعم وجودها، وكرث 

فاإن منظمات  نتيجة تراكمات لأحداث �شغرية،  الكربى تكون  التحولت 

املجتمع املدين يف هذه البلدان وغريها مدعوة اإىل ا�شتثمار جيد وذكي لهذا 

النفتاح ال�شيا�شي، مهما بدا حمدوداً وم�رشوطًا.

- ت�شهد حرية التعبري وال�شحافة بالكثري من البالد العربية خالل ال�شنوات الأخرية 
ديناميكية غري م�شبوقة. لقد اأخذت �شيطرة احلكومات على و�شائل الإعالم 

ترتاجع ن�شبيًا، وتتخذ الرقابة اأ�شكاًل غري مبا�رشة. وقد �شمح ذلك برفع �شقف 

يف  ال�شحافيون  يزال  ل  واإذ  العربية.  الدول  من  العديد  يف  ال�شحافة  حرية 

هذه البلدان يتعر�شون من حني لآخر للم�شايقة وحتى العتقال، اإل اأن ذلك 

اأ�شبحت تتمتع بها �شحف وو�شائل  التي  اأهمية م�شاحة احلرية  ل يقلل من 

التعبري كلما �شاعد  ات�شعت حرية  اأنه كلما  املنطقة. والثابت  اإعالم كثرية يف 

اأدنى من  النمو من جهة، واإلزامها بحد  ذلك منظمات املجتمع املدين على 

ال�شفافية واجلدية. كما اأن الف�شائيات العربية ت�شكل اليوم ظاهرة �شحية رغم 

الف�شائيات، ويف مقدمتها  التي تعانيها. فبع�س هذه  ال�شلبية  عديد اجلوانب 

»قنوات اجلزيرة« قد جنحت يف حتويل ن�شطاء املجتمع املدين اإىل اأحد م�شادر 

اخلرب الرئي�شية، ومكنتهم من فر�شة امل�شاركة يف توجيه الراأي العام و�شناعته 

من خالل التعليق على الأحداث والق�شايا اخلا�شة بالإ�شالح، وكذا تعريف 

الإعالم  وو�شائل  فال�شحافة  اإليها.  ينتمون  التي  املنظمات  بن�شاط  اجلمهور 

املنظمات وبني اجلمهور  العبور بني هذه  مبثابة ج�رش  املرئية وامل�شموعة هي 

امل�شتفيد من خدماتها. وبالتايل فهي مدعوة اإىل و�شع �شيا�شة ات�شالية متطورة 

وناجعة ت�شاعدها على فك العزلة عنها، وتوفر لها فر�شة لت�شكيل راأي عام 

يعمل من اأجل التغيري، ويوؤمن باأن الدميقراطية لي�شت �شيئًا �شبابيًا، واإمنا اأداة 
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خلدمة املجتمع وحتويله اإىل �شلطة مراقبة على احلكومات حتى ل تنفرد بالقرار 

والت�شيري. 

- اإىل جانب ال�شحافة والف�شائيات، وفرت ثورة املعلومات فر�شة جديدة لدعاة 
اأن البالد العربية تعترب  التغيري والإ�شالح من خالل النرتنيت. وبالرغم من 

من اأقل الدول التي تنت�رش فيها تكنولوجيات الت�شال احلديثة حيث ل تتجاوز 

ن�شبتها 0. 6 يف املئة، اإل اأن هناك ن�شق ت�شاعدي يف جمال انت�شار احلوا�شيب 

والدخول اإىل ال�شبكة العنكبوتية ما ي�شمح ملنظمات املجتمع املدين بالتوا�شل 

القوي بني اأع�شائها، وحلفائها املحليني والدوليني وتبليغ �شوتها والتعريف 

اإىل مراقبة قوية يف الكثري  اأو�شع نطاق. واإذ تخ�شع النرتنت  بن�شاطها على 

من الدول العربية اإل اأنها ذلك ل يحول دون احل�شول على فوائد كثرية اإذا 

ما اكت�شبت هذه املنظمات اخلربات التي ت�شمح لها با�شتثمار اأق�شى من هذه 

التكنولوجيا الع�رشية. 

 

 4( التحديات والفر�س اخلارجية 

عالقاتها  خالل  من  احلكومات  على  حكرا  يكون  يكاد  الدويل  املجال  كان 

هذا  اأ�شبح  الثمانينيات  ومنذ  لكن،  الت�شال.  لو�شائل  واحتكارها  اخلارجية، 

املجال مفتوحًا على متلف الفاعلني الجتماعيني، ويوفر لهم اإمكانيات جديدة 

املدين  املجتمع  منظمات  جتد  الزاوية  هذه  ومن  م�شبوقة.  غري  اآفاقًا  لهم  ويفتح 

عدداً  بها  »اخلارج«  هذا  باخلارج وعالقات  تواجه يف عالقاتها  نف�شها  العربية 

تتكرر  نف�شه ميكنها من فر�س قد  التحديات والإ�شكالت، ولكن يف الآن  من 

م�شتقباًل. 

 

اأ( حتديات ال�ضاحة الدولية

هناك ثالثة حتديات كربى تواجه املجتمع املدين العربي يف عالقته باخلارج:

اأواًل: ازدواجية ال�شيا�شات الدولية. فالدول الغربية وعلى راأ�شها الوليات املتحدة 

الأمريكية تروج خلطاب دميقراطي، ومتار�س يف الآن نف�شه �شلوكًا مناق�شًا ملنطوق 
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قطعًا  الف�شل  اإليها  يعود  باخل�شو�س  الأمريكية  فالإدارة  اخلطاب.  ذلك  وروح 

والدميقراطية  الإ�شالح  حول  �شنوات  اأربع  من  الدائر  اجلدل  هذا  كل  خلق  يف 

العربي  العام  والراأي  الر�شمي  النظام  الإدارة  هذه  رجت  لقد  العربي.  العامل  يف 

بقوة عندما طرحت مبادرة »ال�رشق الأو�شط الكبري«. لقد كان ذلك اإيذانًا بنهاية 

مرحلة طالت كثرياً من تاريخ ال�شعوب العربية. لكن بقدر ما كانت هذه الإدارة 

الأكرث و�شوحًا وجراأة يف القول اإن ال�شيا�شة الأمريكية قد اأخطاأت عندما دعمت 

الأنظمة امل�شتبدة باملنطقة، بقدر ما اأ�شبحت هذه الإدارة الأكرث عداوة من وجهة 

العراق  �شيا�شتها يف  اأحدثته  اإىل ما  العربية. ويعود ذلك  ال�شعوب والنخب  نظر 

من كوارث وماآ�ٍس، وما ترتب عن دعمها غري املحدود لإ�رشائيل من ات�شاع رقعة 

الظلم والعدوان. 

اأمريكا  بني  الو�شوح  يف  تتفاوت  التي  واملمار�شة  اخلطاب  يف  الزدواجية  هذه 

والدول الأوروبية اأوقعت الإ�شالحيني العرب واملنظمات غري احلكومية يف حالة 

من احلرج والرتباك. فهم من جهة يحاولون اأن ي�شتفيدوا من التحول الذي طراأ 

على �شيا�شات الدول الغربية جتاه الأنظمة املحلية، لكن من جهة اأخرى اأ�شبحت 

مواقف هذه الدول من احلريات وحقوق الإن�شان �شواء يف داخل حدودها اأو يف 

العراق وفل�شطني تن�شف بقوة كل م�شداقية ممكنة لعملية التغيري. اإن احلرب التي 

الدويل والو�شائل ال�شتثنائية  بالإرهاب  تخو�شها هذه الأطراف �شد ما ت�شميه 

ا�شتبدادها  تربر  حتى  لالأنظمة  جديدة  فر�شة  توفر  اأ�شبحت  اإليها  جلاأت  التي 

اإ�شالحات. وهكذا وجدت  به من  بقاءها، بل والرتاجع عما وعدت  وت�شمن 

منظمات املجتمع املدين وقوى الإ�شالح نف�شها اأمام التحدي التايل: كيف ميكن 

التمييز بني �رشورة الإ�شالح واأهميته  العربية ب�رشورة  اإقناع اجلماهري والنخب 

والعمل على ال�شتفادة من هذه اللحظة التاريخية الراهنة ملمار�شة اأق�شى درجات 

ال�شيا�شات  هذه  من  الترباأ  وبني  الإجنازات،  من  ميكن  ما  اأكرث  وحتقيق  ال�شغط 

الدولية الظاملة واملجحفة بحقوق الإن�شان وال�شعوب. 

لقد كان باإمكان مبادرة ال�رشق الأو�شط الكبري اأن تكون عاماًل م�شاعداً قويًا على 

دفع الأحداث يف اجتاه التغيري الدميقراطي، لو اأخذت الإدارة الأمريكية بن�شائح 
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»مبادرة  بعنوان،  الدولية  الأزمات  جمموعة  اأ�شدرته  تقرير  ففي  عديدة  اأطراف 

الأزمات  ملجموعة  ال�شحفية  )اجلل�شة  الولدة«  ع�رش  الكبري:  الأو�شط  ال�رشق 

يف  النجاح  املبادرة  »باإمكان  اأنه  اإىل  الإ�شارة  متت   )2004 يونيو،   7 الدولية، 

عميقة  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شكالت  تناول  يف  امل�شاعدة 

اإذا اتخذت الوليات املتحدة خطوات لإيجاد  اجلذور يف الدول العربية، فقط 

مناخ اإقليمي اأكرث هدوءاً ميكن اأن تنبع منه اإ�شالحات ذاتية يف املنطقة – وب�شفة 

خا�شة، ينبغي اأن تعيد الوليات املتحدة ترتيب �شيا�شاتها اخلا�شة باإحالل ال�شالم 

بني العرب والإ�رشائيليني«. لكن الإدارة الأمريكية فعلت العك�س متامًا، ما زاد يف 

تعقيد الأو�شاع، وو�شعت املجتمعات العربية اأمام حتديات اأكرث تراجيدية. 

العربية  البالد  يف  املدين  املجتمع  منظمات  تواجهه  الذي  الثاين  التحدي  ثانياً: 

مرتبط بالأول، لأنه يتعلق بغياب �شلم دائم يف املنطقة. لقد عا�س العامل العربي منذ 

اإ�رشائيل، وحرب عراقية مدمرة مع  �شتة حروب مع  الثانية  العاملية  نهاية احلرب 

غريان ا�شتمرت ثماين �شنوات، ثم حربني متتاليني �شد العراق. الأوىل بعد غزو 

الكويت، والثانية اأدت على احتالل العراق من قبل الوليات املتحدة الأمريكية. 

اأو التي تنفجر فجاأة بني حدود بع�س  اإ�شافة اإىل النزاعات امل�شلحة الأهلية  هذا 

البلدان العربية املجاورة. ويف اأجواء القلق والتهديد واخلوف من امل�شتقبل كيف 

الذين  والأمن  ال�شتقرار  ت�شمن  اأن  املدنية  وجمتمعاتها  املنطقة  ل�شعوب  ميكن 

ي�شكالن �رشوطا �رشورية لإقامة العدل والدميقراطية.

اأنه يف غياب  ال�شابقني، حيث  بالتحديني  له �شلة ع�شوية  الثالث  التحدي  ثالثاً: 

اإىل  ويفتقر  ال�شعوب،  بني  وامل�شاواة  والدميقراطية  العدل  على  قائم  عاملي  نظام 

متلف  ت�شبح  للرثوات،  العادل  والتوزيع  وال�رشعية  القانون  و�شلطة  التعددية 

والغلو  والتطرف  العنف  لتفريخ  مهياأة  والدولية  والإقليمية  املحلية  ال�شاحات 

وانت�شار مظاهر العن�رشية والتباغ�س بني الأجنا�س والدفع نحو ال�شدام والعداوة 

بني  الفجوة  وتعمقت  العقائد  حرب  انت�رشت  وكلما  والأديان.  الثقافات  بني 

ذلك  فاإن  اأخرى،  جهة  من  والأمم  وال�شعوب  جهة  من  الجتماعية  الطبقات 

ال�شلم  ودعم  التعاي�س  الكونية وحتقيق  القيم  تر�شيخ  على  مطلقًا  ي�شاعد  لن  كله 
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الأهلي والدويل. وهو ما من �شاأنه اأن يعقد من مهمات املجتمعات املدنية املحلية، 

ولهذا  الدويل.  ال�شعيد  على  والفو�شى  الداخلي  ال�شتبداد  فكي  بني  ويجعلها 

ال�شبب تبدو الأو�شاع القت�شادية والأمنية يف املنطقة قامتة و�شديدة التعقيد، وهو 

ما دفع بالأمري احل�شن بن طالل اإىل القول باأن منطقة ال�رشق الأو�شط يف حاجة 

عاجلة اإىل »خطة مار�شال« جديدة. و�شبه حالة املنطقة بقطار يتجه اإىل الهاوية، 

تبني خطة  واإمنا عن طريق  بامل�شباح  عرباته  اإ�شاءة  اإيقافه عن طريق  و«ل ميكن 

طموحة«. 

ب( اخلارج يوفر اأي�ضاً فر�ضاً جديدة 

العامل  يتيحها  التي  الفر�س  من  عدد  يقابلها  فاإنه  التحديات،  هذه  خطورة  مع 

املنطقة. وميكن  الإ�شالح يف  وقوى  املدين  املجتمع  منظمات  ل�شالح  اخلارجي 

الإ�شارة يف هذا ال�شياق اإىل بع�شها:

- �شكلت ول تزال التحالفات التي اأقامتها منظمات املجتمع املدين العربي مع 

املنظمات ال�شبيهة يف بقية اأرجاء املعمورة فر�شة مهمة وتاريخية لدعم �شمودها 

مطالبتها  وتعزيز  املهارات،  من  مزيد  واكت�شاب  قدراتها،  وتطوير  الداخل،  يف 

باإحداث اأكرث قدر ممكن من الإ�شالحات. وبالرغم من اأن ذلك مل يوؤدِّ اإىل تغيري 

هذه  حماية  يف  وا�شح  بقدر  اأ�شهم  اأنه  اإل  املحلية،  القوى  موازين  يف  ملمو�س 

قبل  الأمر  ب�شهولة كما كان  منه  التخل�س  ي�شعب  منها رقما  املنظمات، وجعل 

ال�شبعينيات من القرن املا�شي. 

ميكن يف هذا ال�شياق التوقف عند جتربة م�شاركة املنظمات العربية يف املنتديات 

املدنية املوازية لقمم ال�رشاكة الأورومتو�شطية، التي انطلقت من عام 1995 يف 

�شادتها  التي  والفو�شى  النتقائية  رغم   – املنا�شبات  تلك  وفرت  لقد  بر�شلونة. 
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التن�شيق  �شيغ  ون�شج  التعاون  وتطوير  اخلربات  لتبادل  املنظمات  لهذه  فر�شًا   -

تطور  كما  املتو�شط.  �شمال  دول  يف  املدين  املجتمع  منظمات  مع  والتحالف 

النقا�شات داخل هذه املنتديات املوازية، لترتكز باخل�شو�س على م�شائل حيوية مثل 

املواطنة والدميقراطية وق�شايا حقوق الإن�شان وامل�شائل املتعلقة بال�شرتاتيجيات 

ال�شيا�شية والبيئة والتنمية وامل�شاواة الثقافية، وهو ما منى ال�شتعداد لدى املنظمات 

العربية يف لعب دور متزايد لتحقيق حتولت دميقراطية ملمو�شة يف املنطقة. 

بالرغم من اأن عملية بر�شلونة قد اأخفقت، اإل اأن املنظمات العربية التي انخرطت 

يف ذلك امل�شار قد ا�شتفادت من التجربة، واأ�شافت اإىل ر�شيدها الكثري من اخلربة 

ون�شج العالقات والتحالفات مع جمعيات ومنظمات اأوروبية وغريها، وهو ما 

كان له الأثر الإيجابي على الن�شال الدميقراطي يف عديد الدول العربية. 

اإىل  نظراً  ال�شمال،  ومنظمات  اجلنوب  منظمات  بني  القائمة  التباينات  ورغم 

قوا�شم  وجود  اجلماعية  املمار�شة  اأبرزت  فقد  التاريخية،  ال�شياقات  اختالف 

م�شرتكة ميكن ال�شتناد عليها لبناء جبهات ن�شال موحدة. ومت الهتداء اإىل ثالثة 

منها هي: دعم الدميقراطية، ومقاومة الحتالل واحلروب الأهلية التي »تت�شبب 

املبادئ  لتنمية  الالزمة  ال�رشوط  وتعيق  املنطقة  يف  �شديدة  اإن�شانية  معاناة  يف 

الدميقراطية«. واأخرياً »التنمية امل�شتدمية القائمة على احرتام البيئة الإن�شانية، مبا يف 

ذلك منا�رشة احلقوق القت�شادية والجتماعية وفقًا ملعايري و�رشوط منظمة العمل 

7. وبناء عليه مت التفاق على 
الدولية، للتبادل القت�شادي والجتماعي املتكافئ«

وجوب »تكري�س اهتمام خا�س لتعزيز املجتمعات املدنية يف اجلنوب«، وبالتايل 

على  التحالفات  هده  تاأثري  لكن  جناعة.  اأكرث  يكون  ت�شامني  لعمل  التاأ�شي�س 

الغربية عموما  اأو  ال�شيا�شات احلكومية بقي حمدوداً، لأن احلكومات الأوروبية 

بقيت مقيدة مب�شاحلها التي تدفعها اإىل جتنب اللجوء اإىل ممار�شة �شغوط فعلية على 

غري  منظمات  بني  اجتماع  من  اأكرث  عن  متخ�شت  التي  ال�شرتاتيجية«  انظر»الورقة   -  7
حكومية تنت�شب اإىل �شفتي املتو�شط، عقد اآخرها يف العا�شمة البلجيكية )بروك�شل( ما بني 

31 يناير و1 فرباير من �شنة 2003. وخ�ش�س هذا الجتماع والجتماعات ال�شابقة لتقييم 
40 منظمة من  يقل عن  املوازية، وذلك مب�شاركة ما ل  املنتديات  بر�شلونة وح�شاد  م�شار 

�شمال وجنوب املتو�شط. وجاءت املبادرة من »منرب املنظمات غري احلكومية«.
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احلكومات العربية. 

نوعا من  امل�شتويات  الوا�شع ومتعدد  يوفر اخلارج مبفهومه  اآخر،  - على �شعيد 

عرفت  اإذا  املدين،  املجتمع  ملنظمات  فر�شة  يعطي  الذي  الرمزي«  املال  »راأ�س 

كيف توظفه، لكي حتول دون النفراد بها من قبل حكوماتها. هذه احلكومات 

اأن تدخل يف عالقة تعاون و�رشاكة مع منظماته املحلية، بقيت حتاول  التي بدل 

اإحكام احل�شار عليها، وتهديدها يف وجودها، وهو ما جعل هذه الأخرية تلجاأ 

الدولية  ال�شبكات  يف  واأ�شدقائها  وحلفائها  الدويل،  العام  الراأي  اإىل  بال�رشورة 

هذا  يف  باخلارج  فالعالقة  وال�شتمرار.  البقاء  �رشوط  من  الأدنى  احلد  لت�شمن 

مل�شالح  مناق�شة  لأجندات  تنفيذ  هو  ول  اأجنبية،  لقوى  ارتهانا  لي�س  ال�شياق 

العوامل  �شبيل حتقيق تكامل بني  يبذل يف  ما هو بحث وجهد  بقدر  ال�شعوب، 

الداخلية واخلارجية، على اأن يبقى املحدد يف هذه املعادلة امل�شالح الوطنية ودفع 

عجلة التغيري يف اجتاه اإقامة نظام دميقراطي يحقق �شيادة ال�شعوب ويحمي حقوق 

املواطنني. ولعل ذلك هو الذي مكن بع�س منظمات املجتمع املدين العربية من اأن 

تلجاأ اأحيانًا اإىل اأ�شلوب الهجوم بعد اأن تعودت على الكتفاء ب�شيا�شة الدفاع. لقد 

عمدت هذه املنظمات اإىل حماولة ال�شتفادة من الآليات الدولية ملمار�شة ال�شغط 

حقوق  جلنة  مثل  املتحدة  الأمم  موؤ�ش�شات  اإىل  باللجوء  �شواء  حكوماتها،  على 

الإن�شان واملفو�شية ال�شامة حلقوق الإن�شان، اأو الهيئات الأوروبية املتعددة مثل 

الربملان الأوروبي. ونتفي بالإ�شارة اإىل املحاولة التي قامت بها 44 منظمة عربية 

غري حكومية تن�شط يف جمال حقوق الإن�شان، حني طالبت يف بيان م�شرتك الأمم 

املتحدة بعدم قبول ع�شوية بع�س الدول العربية يف جمل�شها حلقوق الإن�شان، نظراً 

اإىل كون ملفها يف هذا املجال ل يوؤهلها لذلك. 

ي�شكل  اجلديد  املجل�س  عن  »الإعالن  تعترب  اأنها  املنظمات  هذه  بيان  يف  وجاء 

�شعور  لديهم  اأع�شاء  انتخاب  ت�شتلزم  وفعاليته  م�شداقيته  اأن  اإل  لالأمام،  خطوة 

يف  الأ�شواأ  الدول  وا�شتبعاد  الإن�شان،  حلقوق  الدويل  القانون  جتاه  بامل�شوؤولية 

جمال احرتام حقوق الإن�شان«. ولحظ البيان اأي�شًا اأن »معظم حكومات املنطقة 

العربية ت�شنف من بني اأ�شواأ دول العامل ا�شتهتارا بحقوق الإن�شان«. 
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وبالرغم من اأن تلك املحاولة مل حتقق الهدف منها، حيث متكنت الدول العربية 

املعنية من دخول هذا املجل�س، لكن جمرد القيام مبثل هذا التحرك قد اأ�رش بو�شوح 

على جزء من منظمات املجتمع املدين يف ال�شاحة العربية قد بداأ يتجاوز الأطر 

املحلية اأو الإقليمية، ويوظف ما يوفره الإطار الدويل من جمالت واإمكانيات من 

اأجل تكثيف ال�شغط يف اجتاه الإ�شالح والتغيري الدميقراطي. 

 

الدميقراطي  التغيري  الدولية يف خدمة  املعاهدات   )5 

اأدوات  الإن�شان  العاملي حلقوق  الإعالن  اإىل جانب  الدولية،  املعاهدات  ت�شكل 

مهمة ي�شتند اإليها املجتمع املدين العربي لإ�شفاء امل�شداقية على م�شعاه للم�شاعدة 

على حتقيق حتولت دميقراطية يف املنطقة العربية. ويتم ذلك من عدة وجوه:

- بال�شتناد على املرجعية الكونية حلقوق الإن�شان كما حددتها جمموع الوثائق 
الأ�شا�شية واملعاهدات الدولية، يوؤكد املجتمع املدين العربي على انخراطه يف 

م�شار عاملي، �شاركت كل ال�شعوب والثقافات يف نحته ومراكمة مكا�شبه. 

وبالتايل، فاإن زعم الأنظمة واحلركات املحافظة باأن اخل�شو�شية تتعار�س مع 

لل�شند عندما تو�شع يف  الدميقراطية ومبادئها واآلياتها، ي�شكل دعوى فاقدة 

وحرمان  ال�شتبداد  ل�شتمرار  غطاء  جمرد  اإىل  عمليا  وتتحول  احلرية،  مقابل 

ال�شعوب من ممار�شة حقوقها الأ�شا�شية. 

- متثل هذه املعاهدات �شنداً فل�شفيًا وقانونيًا �شلبًا ملنظمات املجتمع املدين، التي 
املوجهة  خطاباتها  خالله  من  وت�شوغ  عليه،  ترتكز  نظري  اإطار  اإىل  حتتاج 

للتغيري  املوؤدية  العملية  براجمها  وكذلك  معه،  تتعامل  الذي  اجلمهور  اإىل 

الدميقراطي. وكلما تو�شع اطالع هذه املنظمات على هذه الوثائق املرجعية، 

قائمة  وم�شاريع غري  التخبط يف حماولت  الطريق، وجتنبت  اخت�رشت  كلما 

على اإطار نظري حقوقي متجان�س مع مبادئ احلرية والعدل وامل�شاواة. 

باحلقوق  اخلا�شان  الدوليان  العهدان  مقدمتها  ويف  احلقوقية،  املراجع  توفر   -
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اأداة  املدنية وال�شيا�شية، وكذلك احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، 

الدميقراطي  التحول  بق�شايا  املدين  املجتمع  ان�شغال  يعترب  للرد على من  قوية 

اأن ال�شاأن ال�شيا�شي مقت�رش على  هو انزلق نحو الهتمام بال�شيا�شة، بحجة 

احلقوق،  اأ�شا�س وحدة  على  قاما  الدوليان  العهدان  اإن  والأحزاب.  ال�شلطة 

وارتباطها بع�شها ببع�س ارتباطا ع�شويا ل يجوز الف�شل بينها. فكل احلقوق 

الدويل  العهد  ديباجة  يف  ورد  كما  الإن�شان  يف  املتاأ�شلة  الكرامة  من  منبثقة 

اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية. 

- تتمتع املعاهدتان ب�شلطة معنوية وقانونية بالن�شبة اإىل كل الدول التي �شادقت 
عليهما، وهو ما يعطي املجال للمجتمع املدين يف اأثناء حماولته حت�شني الأو�شاع 

اأنظمة احلكم  امليدانية والت�رشيعية والهيكلية، ملمار�شة �شغوط م�رشوعة على 

من خالل مطالبتها باحرتام تعهداتها الدولية، واإلغاء التعار�س بني الت�رشيعات 

املحلية والت�رشيعات الدولية. 

بالرجوع اإىل العهدين الدوليني، ميكن مالحظة الربط الوثيق بني حقوق الإن�شان 

اأ�شارت  وال�شيا�شية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  ففي  والدميقراطية. 

الديباجة اإىل احلرية املدنية وال�شيا�شية املتحررة من اخلوف واحلاجة »اإمنا يتحقق 

اإذا قامت اأو�شاع ميكن من خاللها لكل فرد اأن يتمتع بحقوقه املدنية وال�شيا�شية، 

وكذلك بحقوقه القت�شادية والجتماعية والثقافية«. فالدميقراطية لي�شت مقولة 

جوفاء اأو اإطاراً �شيا�شيًا من دون حمتوى حمدد، واإمنا هي حم�شلة اللتزام مبختلف 

احلقوق والواجبات التي �شبها العهدان. فال دميقراطية من دون حرية العتقاد 

انتخابات  وتنظيم  والنقابات  واجلمعيات  الأحزاب  وتكوين  والتجمع  والتعبري 

حرة ونزيهة وف�شل بني ال�شلطات وحتقيق ا�شتقالل الق�شاء. وقد اختزلت املادة 

21 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان ذلك كله يف اجلملة التالية »حق امل�شاركة 
يف اإدارة ال�شوؤون العامة لبالده وحرية اختيار احلكام وا�شتبدالهم«. وقد كان د. 

من�شف املرزوقي حمقًا عندما اعترب اأن الدميقراطية »هي اليوم اجلزء ال�شيا�شي من 

8. بل يذهب املرزوقي اإىل اأبعد من ذلك عندما عرب عن اعتقاده 
حقوق الإن�شان«

8- من�شف املرزوقي: الإمعان يف حقوق الإن�شان »مو�شوعة مت�رشة«، اإ�رشاف هيثم مناع، 
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واأيديولوجيتها  الغازية  الغربية  »احل�شارة  ب�شبب  لي�س  تتعومل،  الدميقراطية  باأن 

الليربالية كما ي�شيع فوكوياما«، و»اإمنا اأ�شا�شًا عرب حركة حقوق الإن�شان التي هي 

 .
9
اأن�شط العنا�رش واأكرثها �شدقا وم�شداقية يف الوطن العربي«

والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  احلقوق  اأن  على  ليوؤكد  الثاين،  العهد  وجاء 

لن  احرتامها  عدم  فاإن  وبالتايل  وال�شيا�شية،  املدنية  احلقوق  عن  ينف�شل  ل  جزء 

الفقر  فانت�شار  الدميقراطي.  النظام  اإليها  يهدف  التي  والغايات  الأهداف  يحقق 

واملر�س والبطالة واجلهل وال�شتغالل وعدم امل�شاواة يفرغ احلريات ال�شيا�شية من 

م�شمونها، ويحرم املواطنني من ممار�شة حقهم يف الختيار واملحا�شبة والتداول 

التي ل تلتزم بالعدالة الجتماعية  اآخر، الدميقراطية  ال�شلمي على احلكم. مبعنى 

غطاء  حتت  الفوارق  لتعميق  وو�شيلة  املغلف،  ال�شتبداد  من  منط  اإىل  تتحول 

احلرية.

اجلزء الأول، �س226، الأهايل للطباعة والن�رش والتوزيع، دم�شق عام 2000. 

9- امل�شدر ال�شابق �س227.



69

الف�ضل الثالث

اأداء املجتمع املدين �ضمن مبادرات االإ�ضالح: تقييم واأمثلة

مبادرات  مع  تفاعل  قد  مكوناته  بكل  العربي  املدين  املجتمع  اإن  القول  ميكن 

الإ�شالح، مبا يف ذلك املنظمات والقوى التي انتقدت ب�شدة املبادرات اخلارجية. 

التاأثري  البحث وحماولة  اأحدث حالة من  التغيري، ما  اإىل  الدعوة  ا�شتفزته  فاجلميع 

ليكون الإ�شالح املن�شود يف خدمة �شعوب املنطقة، ول يوظف يف �شياق مي�س 

ب�شيادة الدول العربية وا�شتقاللها الوطني. 

وما يلفت النتباه اأن اأهم مبادرات الإ�شالح والإعالنات والوثائق التي �شدرت 

يف العامل العربي كانت منبثقة من منظمات املجتمع العربي. وتكفي الإ�شارة يف 

هذا ال�شياق اإىل اأن �شنة 2004 قد �شهدت لوحدها تنظيم ما ل يقل اأربعة موؤمترات 

كربى متت يف �شنعاء وال�شكندرية وبريوت والدوحة. واأ�شدر جميعها ن�شو�س 

مهمة ونوعية، �شبق اأن مت ا�شتعرا�س اأهم ما ورد فيها من اأفكار ومطالب. 

الت�شعينيات، وت�شارعت  اأوا�شط  التي تولدت منذ  الن�شبية  رغم هذه الديناميكية 

وتريتها مع انطالق األفية اجلديدة، اإل اأنها يف املقابل قد ك�شفت مرة اأخرى عن 

حجم اأزمة »الهوية« التي يعي�شها املجتمع املدين العربي. فهذا الكيان الجتماعي 

ل يزال يبحث عن تعريف جامع ومتفق حوله يحدد ب�شكل دقيق مفهوم وحدود 

البيئات  بني  كبري  تفاوت  وجود  احلالة،  تعقيد  يف  زاد  وما  املدين«.  »املجتمع 

العربية، واختالف ال�شياقات والهتمامات والأولويات. 
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مع ذلك، فاإن ا�شطراب امل�شطلح من جهة، وانخراط بع�س الأطراف العربية يف 

التجارب الإقليمية والدولية من جهة اأخرى، اأعطى فر�شة لهذا املجتمع املدين 

العربي النا�شئ والباحث عن نف�شه لكي يتطور تدريجيًا، ويو�شع دائرة اأع�شائه، 

امل�شاركة  كادت  اأن  فبعد  ال�شيقة.  الأكادميية  التعريفات  بع�س  بذلك  متجاوزاً 

اأطراف عديدة  بالنفتاح على  اإثراوؤها  املنظمات غري احلكومية، مت  تقت�رش على 

والثقافية  الجتماعية  واملنتديات  والن�شائية،  ال�شبابية  واملنظمات  النقابات  مثل 

مرحلة  يف  العربية  املجتمعات  اأنتجتها  التي  احلديثة  التعبريات  من  ذلك  وغري 

التحول التي متر بها منذ تاأ�شي�س »الدولة الوطنية«. 

مل يقف تاأثري امل�شاركة العربية يف احلراك الإقليمي والدويل عند اجلانب البنيوي، 

عديد  تتمتع  اأ�شبحت  حيث  وال�شيا�شي،  الثقايف  املجال  اإىل  اأي�شًا  امتد  ولكنه 

منظمات املجتمع املدين العربي بخلفية عامة متقاربة، وتلتقي حول اأر�شية دنيا 

يجب  التي  والأخالقيات  القيم  حيث  من  اأو  والأهداف  الأولويات  حيث  من 

اأو  الداخلي،  والحرتاب  الت�شدع  من  املحلية  املجتمعات  حلماية  عنها  الدفاع 

املرحلة  تلك  �شهدت  لقد  التاريخي.  الوعي  اإىل  والفتقار  العامل  عن  النقطاع 

ا�شتيعابًا متزايداً لفل�شفة حقوق الإن�شان والقيم املرجعية الكونية من قبل �رشائح 

ومنظمات عربية وا�شعة. وجت�شد ذلك باخل�شو�س يف التعلق بالدفاع عن احلريات 

الأ�شا�شية، والقيم الدميقراطية، ومناه�شة ال�شتغالل وال�شتبداد، واإدراك ملخاطر 

الثقافية، والدفاع  باأهمية احلقوق  امل�شاواة بني اجلن�شني، والإميان  التمييز وعدم 

على  بو�شوح  اأثر  والنوعي،  املهم  الثقايف  التحول  هذا  والبيئة.  الطبيعة  عن 

املدين،  املجتمع  اهتمامات  دائرة  من  وو�شع  والجتماعية،  ال�شيا�شية  احلركات 

ال�شيا�شي  الإ�شالح  مب�شاألة  الرئي�شية  ومكوناته  الأ�شا�شية  قواه  من  العديد  وربط 

والتحول الدميقراطي. 

 تلتقي مبادرات املحلية واخلارجية حول جمالت رئي�شية تعتربها ذات اأولوية يف 

عملية الإ�شالح. وهذه املجالت هي: التعددية ال�شيا�شية، العمالت النتخابية، 

م�شاركة املراأة يف احلياة العامة، حرية التعبري وا�شتقاللية و�شائل الإعالم، الإ�شالح 

الديني والتعددية الدينية والثقافية. 
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تفاعل ورغبة املدين ومبادرات احلكومات:  املجتمع   )1
 هناك م�شاألتان �شغلتا منظمات املجتمع املدين العربي، ول تزال تثريان الختالف 

يجوز  هل  احلكومات:  مع  العالقة  بتحديد  الأوىل  تتعلق  �شفوفه.  يف  واجلدل 

فقدان  دون  من  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  مع  �رشاكة  باإقامة  والقبول  معها  التعاون 

التعامل مع احلكومات  الريبة واحلذر من  امل�شداقية وال�شتقاللية؟. وتعود هذه 

اإىل اأ�شباب متعددة ومتداخلة، لكن يبدو يف مقدمتها حر�س هذه الأخرية على 

الر�شمية،  ال�شيا�شات  مربع  داخل  واإبقائها  املدين،  املجتمع  منظمات  توظيف 

وعدم العرتاف بف�شلها وبحقها يف اأن تبقى م�شتقلة اأو اأن متار�س اأي نوع من 

اأنواع ال�شلطة امل�شادة اأو املوازية. لكن مع ذلك، فاملتابع ملواقف وحتركات الكثري 

من هذه املنظمات يالحظ بكونها تف�شل التعاون مع اجلهات الر�شمية، ويتجنب 

معظمها اأ�شلوب القطيعة اأو املواجهة وانتهاج �شيا�شة الكر�شي ال�شاغر. 

مع  وتعاون  حوار  عالقة  اإر�شاء  يف  جداً  راغبة  املدين  املجتمع  منظمات  اإن 

احلكومات. وقد تناولت وثيقة الدوحة هذه امل�شاألة بو�شوح. لقد رف�شت ب�شكل 

قطعي اللجوء اإىل اخليار الثوري، واعتربت اأن »الإ�شالح التدريجي وال�شلمي هو 

الختيار ال�شرتاتيجي املطروح اأمام املجتمعات املدنية العربية«. وبناء عليه دعت 

املجتمع املدين اإىل »اأن يعمل رغم كل ال�شعوبات على جت�شري العالقة مع ال�شلطة 

الأنظمة  والفعالة جلعل  الناجعة  الو�شائل  ابتكار  عليه  يفر�س  ما  ال�شيا�شية. وهو 

املجتمع  منظمات  ذلك  اإجناز  اأجل  من  الوثيقة  و�شجعت  التغيري«.  يف  تنخرط 

اأ�شحاب  على  التاأثري  على  امل�شاعدة  الو�شائل  عن  البحث  على  وفعالياته  املدين 

القرار واكت�شاب القدرة يف جمال ح�شن اإدارة التفاو�س، نظراً اإىل اأهمية ذلك يف 

اإىل جتارب عديدة  ال�شياق  واأ�شارت يف هذا  الدميقراطية.  النتقال نحو  مراحل 

اأثبتت اأن »منظمات املجتمع املدين، قد تنجح يف ممار�شة ال�شغط على الأنظمة، 

ولكنها غالبا ما تتعرث اأو تف�شل عندما تتهياأ لها الظروف لإدارة تفاو�س مبا�رش مع 

هذه احلكومة وتلك. فاأداء املنظمات املدنية العربية �شعيف يف هذا املجال، حيث 

ل يزال التفاو�س خا�شعا للظروف املحلية والجتهادات ال�شخ�شية، ومل يتحول 

اإىل اختيار ا�شرتاتيجي مدرو�س، ومل يطرح على الن�شطاء بجدية حتى ي�شبح اآلية 
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هامة من اآليات التحول الدميقراطي«. 

املجتمع  ن�شطاء  بني  اأثارت اخلالف  التي  الثانية  امل�شاألة  تتقاطع  اأخرى  من جهة 

موقف  وتخ�س  اجلوانب،  عديد  يف  باحلكومات  العالقة  اإ�شكالية  مع  املدين 

وقبول  منها  لال�شتفادة  ال�شتعداد  الدولية، ومدى  املبادرات  من  املدين  املجتمع 

النخراط يف الربامج العملية التي اقرتحها اأ�شحابها. واإذا كانت مبادرة بر�شلونة 

مل ترث كثرياً من اجلدل يف �شفوف ن�شطاء املجتمع املدين، اإل اأن الأمر كان متلفًا 

مع مبادرة »ال�رشق الأو�شط الكبري« �شواء يف �شيغتها الأوىل التي طرحتها الإدارة 

الدول  قبل جمموعة  من  عليها  اأدخلت  التي  التعديالت  بعد  اأو حتى  الأمريكية، 

ف�شلت  الفاعلة  احلكومية  غري  العربية  املنظمات  عديد  اأن  من  فبالرغم  الثمانية. 

تداعياته،  بع�س  من  وال�شتفادة  فيه  للتاأثري  و�شعت  امل�شار،  هذا  يف  النخراط 

وا�شتثمار الآليات التي اأقامها من اأجل فك العزلة املفرو�شة عليها داخل بلدانها، 

اإل اأن منظمات اأخرى ذات وزن وم�شداقية، ل تزال تدعو اإىل مقاطعة كل ما 

يتعلق بهذا امل�رشوع، اعتقاداً منها باأنه »جزء من �شيا�شة الهيمنة الأمريكية« على 

العامل العربي. 

وميكن ر�شد تفاعل املجتمع املدين العربي مع املبادرات احلكومية وتقييمها، من 

خالل التوقف عند عدد من الأمثلة والتجارب. 

 2( اأمثلة 

اأ( االنخراط يف اأعمال منتدى امل�ضتقبل

اأعمال  اأحدث اجلدل الذي دار ول يزال حول املوقف من قبول النخراط يف 

منتدى امل�شتقبل اأو مقاطعتها �رشخًا يف �شفوف منظمات املجتمع املدين يف كثري 

الرباط  امل�شتقبل يف  انعقاد الجتماع الأول ملنتدى  فبمنا�شبة  العربية.  البالد  من 

رف�س«  »جبهة  املغربية  اجلمعيات  عديد  �شكلت   ،2004 دي�شمرب   11 بتاريخ 

»منتدى  لتنظيم  ومغربية  عربية  ومنظمات  جمعيات  بها  قامت  التي  للم�شاعي 

موازيًا« لالجتماع الر�شمي. 

حقوق  لدرا�شات  القاهرة  »مركز  متكن  فقد  ال�شديدة،  املعار�شة  هذه  رغم 
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حلقوق  الدولية  و»الفدرالية  الإن�شان«،  حلقوق  املغربية  و»املنظمة  الإن�شان« 

الإن�شان« و»ال�شبكة الأورومتو�شطية حلقوق الإن�شان« من تنظيم لقاء يف الرباط 

ما بني 8 و9 دي�شمرب 2004، اأطلق عليه »موؤمتر املجتمع املدين املوازي«، و�شارك 

فيه ممثلون عن منظمات وفعاليات قدمت من 13 دولة عربية، اإىل جانب ح�شور 

9 منظمات دولية. 
ودافع امل�شاركون عن وجهة نظرهم يف بيان اأ�شدروه باملنا�شبة، و�رشحوا الأ�شباب 

باأنهم »ل  التي جعلتهم يقبلون تنظيم هذا املوؤمتر املوازي، موؤكدين باخل�شو�س 

يزعمون اأنهم ميثلون جمتمعاتهم، ذلك اأن الت�شويت احلر فقط هو الكفيل بذلك«، 

اأن الهدف من جتمعهم هو  البيان  يف رد منهم على مالفيهم. وورد يف ديباجة 

»التفاعل الإيجابي مع مبادرة جمموعة دول الثاين بخ�شو�س الإ�شالح يف العامل 

الأول  الر�شمي  الجتماع  اإىل  وتو�شيات  واقرتاحات  روؤى  وتقدمي  العربي، 

للمنتدى من اأجل امل�شتقبل«. كما بينوا اأي�شًا باأنهم يوؤمنون مثل غريهم باأن عملية 

الإ�شالح يف العامل العربي »عملية داخلية يتوىل زمامها كل الفعاليات الوطنية، 

حكومية وغري حكومية«. 

املبادرات  مع  البناء«  بـ»ال�شتباك  و�شفته  ما  اإىل  امل�شاركة  املنظمات  دعت  كما 

الدولية اخلا�شة بق�شية الإ�شالح. واعتربت اأن التحويرات التي اأدخلتها جمموعة 

الدول الثمانية على ن�س ال�رشق الأو�شط الكبري قد »تبنت عدداً من اأبرز مطالب 

اأعلنت هذه  عليها  وبناء  الأخرية«.  العود  الإ�شالح خالل  العربية يف  ال�شعوب 

املنظمات اأن الوثيقة املعدلة ال�شادرة عن جمموعة الثماين »ت�شلح اإطاراً للحوار 

والتفاعل«. لكنها و�شعت �رشطًا هو »التعامل مع املجتمع املدين ك�رشيك متكافئ«. 

وذهبت املنظمات امل�شاركة اإىل حد النظر اإىل املنتدى من اأجل امل�شتقبل »بو�شفه 

الأمم  هيئات وجلان  )مثل  اأخرى  اآليات  اإىل  تن�شم  دولية جديدة،  لآلية  م�رشوعًا 

املتحدة، والآلية الأورومتو�شطية املنبثقة عن اإعالن بر�شلونة، والآليات الإفريقية 

كالنيباد واللجنة الإفريقية حلقوق الإن�شان(«. وبالرغم من هذه الآليات جميعًا مل 

تنجح يف اإنفاذ املبادئ التي بررت وجودها، فاإن منظمات املجتمع املدين »ت�شارك 

يف اأعمالها لأنها تتيح لها الفر�شة لطرح روؤاها ومقرتحاتها لإ�شالح الأو�شاع 
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يف بالدها، وبح�شور ممثلي احلكومات«. كما اأكدت اأي�شًا يف بيانها ال�شحفي 

على اأن هذا ال�شتعداد للتعاون »ينبع من اللتزام بالعمل من خالل جميع الآليات 

املتاحة من اأجل امل�شاهمة وامل�شاركة يف حتقيق الإ�شالح اجلاد واحلقيقي يف كل 

دولة، وذلك من موقع م�شتقل ذاتي ويف اإطار جدول اأعمال وا�شرتاتيجية �شاهم 

املجتمع املدين يف بلورة مبادئها وعنا�رشها يف ال�شنوات الأخرية، عرب اإعالنات 

وم�شاريع وبرامج عمل عديدة«. ومن هذه الزاوية طرحت املنظمات امل�شاركة 

اأنه  اأم  حقيقية  بفعالية  امل�شتقبل«  اأجل  من  »املنتدى  �شيتمتع  هل  التايل:  ال�شوؤال 

�شيحول اإىل منتدى للعالقات العامة واحلديث املكرر عن اأهمية الإ�شالح وتبادل 

امل�شالح على ح�شاب ق�شية الإ�شالح ذاتها؟«. 

اإن اأهم ما ميز موؤمتر الرباط املوازي اإعالميًا و�شيا�شيًا، هو الوفد الذي انبثق عنه 

وت�شكل من ممثلني عن املنظمات امل�شاركة. وقد �شمح لهذا الوفد بعر�س مطالب 

الر�شمي.  اجتماعهم  خالل  الأع�شاء  الدول  وزراء  على  العربي  املدين  املجتمع 

العربية  احلكومات  ممثلو  فيها  ي�شطر  فر�شة  اأول  الرمزية  العملية  تلك  واعتربت 

وقد  امل�شتوى.  عايل  ر�شمي  لقاء  يف  املدنية  جمتمعاتهم  ملطالب  ال�شتماع  اإىل 

اإىل اخلراج، ومعظمها وجه  بع�شها موجه  ق�شمني،  اإىل  املطالب  انق�شمت هذه 

اإىل الداخل. 

متت مطالبة حكومات دول الثمانية بـ»التخلي على اتباع املعايري املزدوجة جتاه 

كل ق�شايا العامل العربي، وانتهاكات مبادئ حقوق الإن�شان والدميقراطية يف كل 

اإزاءها، مبا يف ذلك امل�شاهمة يف  دولة، واتخاذ مواقف معلنة جماعية ومنفردة 

التعاون  عالقات  م�شتوى  وربط  الراأي،  وحماكمات  العامة  النتخابات  مراقبة 

ال�شيا�شي والقت�شادي مبعدل ال�شري يف طريق الإ�شالح، ومدى وفاء كل حكومة 

باللتزامات التي تقطعها على نف�شها«. وهو اأمر اأثار انزعاج احلكومات، وراأت 

فيه »ا�شتئ�شاداً« من قبل هذه املنظمات باخلارج، وحتري�شًا للدول الغربية عليها. 

امل�شتقبل،  اأجل  من  الثمانية  قمة  منتدى  دور  »تفعيل  اأن  الرباط  بيان  اعترب  كما 

التعامل  تتطلبان  املنتدى هما مهمتان مرتابطتان  وتفعيل دور املجتمع املدين يف 

مع املجتمع املدين ك�رشيك متكافئ على قدم امل�شاواة يف كافة مراحل التح�شري 
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الالزمة  املقومات  توفري  ذلك  يف  مبا  اجتماعاته،  وخالل  املنتدى،  لجتماعات 

ملناق�شة معمقة لروؤى ومقرتحات وتو�شيات املجتمع املدين، والتزام احلكومات 

العربية بعدم التحر�س الأمني مبنظمات ووفود املجتمع املدين امل�شاركة يف املنتدى 

وكل امللتقيات الدولية«. 

املجتمع  مع  ومتكافئ  جدي  »حوار  اإجراء  اإىل  عربي  نظام  كل  دعوة  ومتت 

واعتربت  املنا�شبة«.  الزمنية  واجلداول  الإ�شالح  تنفيذ خطط  �شبل  املدين حول 

املنظمات اأن مثل هذا احلوار »ل يجب اأن ي�شرتط وجود و�شيط من دول الثمانية 

لكي يدور«. كما طالبت روؤ�شاء الدول الثمانية ووفودها الر�شمية باأن يحر�شوا 

عند زيارتهم اإىل الدول العربية، على عقد الجتماعات مع فعاليات ومنظمات 

املجتمع املدين يف هذه البلدان. 

وقامت هذه املنظمات باإحراج احلكومات العربية، عندما اعتربت باأن الختبار 

احلقيقي ل�شدق نواياها جتاه ق�شية الإ�شالح هو اأن »تعلن هذه احلكومات الآن 

من الرباط، التزامها بالقيام باملراجعة الفورية للقوانني احلاكمة لتاأ�شي�س ون�شاط 

حماكمات  ووقف  الدولية،  املعايري  �شوء  على  تكييفها  واإعادة  املدين،  املجتمع 

الراأي، والإفراج عن دعاة الإ�شالح«. كما دعتها اإىل اللتزام بـ»قواعد ال�شفافية 

وامل�شاءلة«، ومكافحة الف�شاد و»تاأكيد ارتباط الإ�شالح القت�شادي بالإ�شالح 

ال�شيا�شي ال�شامل القائم على احرتام الدميقراطية وحقوق الإن�شان«. 

م�شاركة  اآليات  بتطوير  املوازي  املوؤمتر  طالب  فقد  العملي،  ال�شعيد  على  اأما 

املجتمع املدين يف املنتدى من اأجل امل�شتقبل، واقرتح يف هذا ال�شياق عدداً من 

امل�شائل ذات طابع التنظيمي:

جدول  اإعداد  مراحل  كافة  يف  واإ�رشاكه  املدين،  املجتمع  ممثلي  عدد  زيادة   .1
ال�شيا�شي  الإ�شالح  بعملية  يتعلق  ما  كل  ويف  والجتماع،  الأعمال 

والقت�شادي والجتماعي والتعليمي. 

2. اعتماد الهيكلية التي �شين�شئها املجتمع املدين للم�شاهمة يف املنتدى من اأجل 
مع  وموؤ�ش�شاتية  وثابتة  ديناميكية  متابعة  توفر  قناة  ت�شبح  بحيث  امل�شتقبل، 

جمموعة دول الثمانية وحكومات املنطقة حول تطور ق�شية الإ�شالح. 
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يف  العربية  الدول  تقدم  مدى  لقيا�س  الدميقراطي  الإ�شالح  مر�شد  اإن�شاء   .3
احلياة  يف  وم�شاركتها  املراأة  م�شاواة  ومدى  الدميقراطي،  الإ�شالح  عملية 

العامة، واإ�شدار تقرير �شنوي يف هذا ال�شاأن. كما يعمل على مراقبة وتقييم 

العمليات النتخابية يف العامل العربي وفق املعايري الدولية. 

على  مقرتح  عمل  برنامج   27 املوؤمتر  عن  ال�شادرة  الوثيقة  ت�شمنت  وقد  هذا 

العربية  والإقليمية  الوطنية  امل�شتوى  على  لتنفيذه  املدين  املجتمع  منظمات 

والأورومتو�شطية لتعزيز الإ�شالح. 

 

ب( وا�ضتمرت املحاولة

تعر�شت �شيغة املوؤمتر املوازي الأول ملنتدى امل�شتقبل يف الرباط لبع�س النقد من 

قبل عدد من منظمات املجتمع املدين لعتبارات متعددة، بع�شها يخ�س ال�شكل 

وطريقة الدعوة والتنظيم وبع�شها الآخر يتعلق بامل�شمون والتوجه العام، لكنها 

�شكلت مع ذلك �شابقة و�شجعت على ال�شتمرار يف اإعادة املحاولة. وهو ما مت 

11 و12  بني  ما  البحرين  دولة  الثاين يف  املوازي  املوؤمتر  انعقاد  من خالل  فعاًل 

نوفمرب 2005. وقد ت�شكلت باملنا�شبة جلنة حت�شريية ينتمي اأع�شاوؤها اإىل منظمات 

املجتمع املدين البحريني، قامت بالإعداد اإىل عقد املوؤمتر املوازي الثاين بال�رشاكة 

مع »�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية«. وقد انطلقت هذه اللجنة من 

اإميان ب�رشورة جتديد املحاولة، وتو�شيع قاعدة وقائمة امل�شاركني. 

اأو�شع  البحرين  اجتماع  يف  احلكومية  غري  العربية  املنظمات  م�شاركة  كانت 

حول  العربي  املدين  املجتمع  اأو�شاط  يف  اخلالفات  ا�شتمرار  رغم  عددا،  واأكرث 

»م�رشوعية« امل�شاركة يف هذه املبادرة من عدمها. اأما على ال�شعيد الر�شمي فقد 

من  ب�شبب حتفظ عدد  بيان ختامي  اإ�شدار  دون  من  الوزاري  الجتماع  انف�س 

احلكومات العربية ويف مقدمتها م�رش على قرار اإن�شاء �شندوق لتمويل منظمات 

املجتمع املدين. مبعنى اآخر، اإن عددا من احلكومات العربية قد اأبدت اعرتا�شها 

اأو بطريقة خفية على توفري الو�شائل التي ت�شاعد جمتمعاتها املدنية  ب�شكل مبا�رش 

املوازية وامل�شادة.  ال�شلطة  اإىل نوع من  تتحول  اأن  اأو  بقرارها،  على ال�شتقالل 
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لكن احلكومات التي اعرت�شت على قرار اإن�شاء ال�شندوق، تراجعت فيما بعد، 

واأيدت القرتاح. 

ج( امل�ضاركة يف برنامج تعزيز احلوار

مل يقت�رش انخراط جزء من منظمات املجتمع املدين العربي يف تنظيم وتن�شيط موؤمترين 

متوازيني مع اجتماعات املنتدى من اأجل امل�شتقبل، ولكن �شهدت الندوات التي 

 م�شاركة مكثفة وملحوظة من قبل 
10

الدميقراطي« اأقامها »برنامج تعزيز احلوار 

عدد وا�شع من اجلمعيات والفاعلني الجتماعيني. لقد تعاون »مركز املعلومات 

والتاأهيل حلقوق الإن�شان« اليمني مع كل من منظمة »ل �شالم من دون عدالة« 

يف ايطاليا و«املوؤ�ش�شة الرتكية للدرا�شات القت�شادية والجتماعية« الرتكية على 

ت�رشيك وا�شتقطاب اأكرب عدد ممكن من ن�شطاء املجتمع املدين يف العامل العربي. 

ومتيزت الندوات واملوؤمترات التي اأجنزتها هذه املنظمات الثالث بح�شور ممثلني 

عن احلكومات العربية وبقية دول ما �شمي بال�رشق الأو�شط الكبري. لقد �شمت 

ندوة اإ�شطنبول حول »متكني الن�شاء يف احلياة العامة والتنمية الدميقراطية« )-20

وممثلني  املدين  املجتمع  منظمات  من  ع�شو   120 من  اأكرث   )2005 يونيو   21
رئي�شية  فكرة  على  الندوة  هذه  يف  امل�شاركون  واأكد  دولة.   23 من  ر�شميني 

الدميقراطي  لالإ�شالح  رئي�شيًا  عائقًا  ي�شكل  باجلن�س  املرتبط  »التمييز  باأن  تقول 

وحماية  لدعم  ال�رشورية  الإجراءات  باتخاذ  احلكومات  وطالبوا  املنطقة«.  يف 

امل�شاواة بني اجلن�شني. كما نادوا بخلق �شبكة توا�شل بني ن�شاء املنطقة. 

وح�شلت م�شاركة �شبيهة من حيث احلجم والتنوع يف ور�شة »التعددية ال�شيا�شية 

نظمت  التي  اإفريقيا«  و�شمال  الكبري  الأو�شط  ال�رشق  يف  النتخابية  والعمليات 

امل�شاركون  اأو�شى  وقد   .2005 يوليو  و23   21 بني  ما  )البندقية(  فيني�شيا  يف 

بوجوب اأن تعمل احلكومات على »تكري�س اإطار اأو�شع للتعددية ال�شيا�شية من 

يف  »التدخل  مينع  واأن  ونزيهة«.  حرة  دميقراطية  حقيقية  م�شاركة  ت�شهيل  اأجل 

من  حتد  التي  القوانني  بـ»اإلغاء  وطالبوا  ال�شيا�شية«  لالأحزاب  امل�رشوعة  الأن�شطة 

10- هذا املنتدى قد مت تاأ�شي�شه بتو�شية من منتدى امل�شتقبل الذي يعود له بالنظر. 
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متويل الأحزاب من اخلارج«. كما اأحلوا على اأن ت�شمن حكومات املنطقة »عدم 

تعر�س منظمات املجتمع املدين والن�شطاء احلقوقيني اإىل اأي م�شايقات اأو متابعة 

ت�شتند اإىل اأ�شباب �شيا�شية«. و�شاغ امل�شاركون عدداً وا�شعًا من التو�شيات اخلا�شة 

بدعم دور الأحزاب وو�شائل الإعالم من اأجل تو�شيع قاعدة امل�شاركة ال�شيا�شية. 

بعد ذلك، ت�شارعت وترية امل�شاورات، واحت�شنت العا�شمة �شنعاء موؤمتراً اإقليميًا 

عن »التحولت الدميقراطية ودور املجتمع املدين: نظرة اإىل امل�شتقبل« من 19 اإىل 

20 �شبتمرب 2005. و�شارك يف فعالياته ما ل يقل عن 150 �شخ�شية من 13 دولة 
عربية، اإىل جانب تركيا واإيطاليا و�شوي�رشا. ومن امل�شائل التي ناق�شها هذا املوؤمتر 

و�شع اآليات »املنتدى العربي للحوار الدميقراطي« وحتديد اأولوياته. ويهدف هذا 

املنتدى اإىل دعم احلوار داخل املجتمع املدين العربي من خالل م�شاركة املنظمات 

اإىل جانب »تعزيز  املنطقة،  ال�شيا�شية والفكرية يف  غري احلكومية وال�شخ�شيات 

ال�رشاكة مع احلكومات«. بل ويطمح املنتدى اإىل بلورة »املهام امل�شرتكة ملنظمات 

املجتمع املدين على ال�شعيد القومي«. 

يف  الإن�شان«  حلقوق  والتاأهيل  املعلومات  »مركز  يتوىل  باأن  التو�شية  متت  كما 

واملحاور  اأعماله  جدول  و�شبط  دوري،  ب�شكل  املنتدى  لقاءات  تنظيم  اليمن 

ذات الأولوية. ويف مقدمة هذه املحاور »اإ�شالح النظم ال�شيا�شية والد�شتورية« 

و«متكني املراأة«. ودعي اأع�شاء هذا املنتدى اإىل العمل على اإيجاد اآليات وطنية، 

اأي منتديات حملية للحوار مع حكوماتها وبرملاناتها واأحزابها من اأجل التحول 

امل�شاركون: هل حوار منظمات املجتمع  ت�شاءل  ال�شياق  الدميقراطي. ويف هذا 

هذا  اأن  على  واتفقوا  عنه؟.  ال�شتغناء  ميكن  اأم  �رشوري  احلكومات  مع  املدين 

احلوار ي�شكل »�رشورة مدنية وا�شرتاتيجية«. لكنهم يف املقابل حثوا احلكومات 

املدين  املجتمع  باأن  ت�شّلم  واأن  املدين،  املجتمع  منظمات  ا�شتقاللية  احرتام  على 

»�شلطة موازية و�رشيك فعلي يف و�شع ال�شيا�شات واإدارة ال�شاأن العام«. 

يف الرباط نظم موؤمتر �شخم اأطلق عليه »املناظرة الدولية حول التعددية ال�شيا�شية 

هذه  يف  و�شارك   .2005 اأكتوبر  و3   1 بني  ما  وذلك  النتخابية«،  والعمليات 

التظاهرة اأكرث من 400 م�شارك وم�شاركة، مثلوا متلف الأطراف من حكومات 
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وبرملانات واأحزاب �شيا�شية ومنظمات غري حكومية وو�شائل اإعالم وجامعيني. 

ن�شطاء  امل�شاواة مع  للح�شور على قدم  نف�شها مدعوة  وقد وجدت احلكومات 

الدولة  باعتبارها  البحرين  لدولة  الر�شمي  املمثل  اعرت�س  وقد  املدين.  املجتمع 

التي �شت�شت�شيف الجتماع املوازي ملنتدى امل�شتقبل على انتقادات وجهها اأحد 

الن�شطاء البحرينيني، وطالب باإ�شكاته، غري اأن هيئة املوؤمتر راأت اأن من حق ممثلي 

املجتمع املدين اأن يعربوا عن اآرائهم بكل حرية، واأن يتوىل ممثلو احلكومات الرد 

على  الر�شميني  تدريب  من  نوعًا  ذلك  �شكل  وقد  الر�شمية.  املواقف  وتو�شيح 

وال�شعي  املنظمات غري احلكومية،  التحمل وال�شتماع لنتقادات ومالحظات 

للبحث عما هو م�شرتك بني الطرفني. من جهتهم مل يعرت�س ممثلو املجتمع املدين 

على حر�س احلكومات على التن�شي�س يف البيان امل�شرتك باأنه من »حق كل دولة 

يف اختيار وتنمية نظامها ال�شيا�شي ب�شكل م�شتقل وبتعزيز الإ�شالحات املن�شجمة 

ووتريتها واإمكاناتها وخ�شو�شياتها الوطنية«، لكنهم ا�شرتطوا اإ�شافة »يف اإطار 

اإىل غطاء  اخل�شو�شية  تتحول  الإن�شان« حتى ل  العاملي حلقوق  الإعالن  احرتام 

للتهرب من الإ�شالحات. 

املجتمع  »اإ�شهام  اأن  اخلتامي على  البيان  التاأكيد يف  ممثلو احلكومات على  وافق 

واملنظمات غري احلكومية كمخاطب �رشعي  ال�شيا�شية  الأحزاب  املدين، خا�شة 

يف عملية التنمية الدميقراطية، متحمال م�شوؤولية جليلة اإىل جانب احلكومات«. 

و�شددوا على اأن »الدور امل�شريي للمجتمع املدين ي�شبه الرتبة اخل�شبة لنرث بذور 

مواطنة فعالة«. 

وبعد نقا�س �شعب حول م�شاألة متويل الأحزاب واملنظمات غري احلكومية، غري 

لتمويل  دولية وجهوية  مادية  م�شادر  »اإيجاد  اإىل  باحلاجة  اأقر  اخلتامي  البيان  اأن 

اخلتام  يف  ورحبوا  والإ�شالح«.  الدميقراطية  جمال  يف  املدين  املجتمع  اأن�شطة 

مبناظرة »الرباط باعتبارها لقاء على اأعلى امل�شتويات بني املمثلني احلكوميني وغري 

احلكوميني من اأجل تبادل وجهات النظر حول العمليات ال�شيا�شية«. 

وغري  احلكومية  الأطراف  بني  الرباط  مناظرة  يف  حتقق  الذي  الن�شبي  النجاح 

احلكومية، �شجع اجلميع على تنظيم موؤمتر يف �شنعاء ما بني 25 و27 يونيو 2006، 
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خ�ش�س ملناق�شة حرية ال�شحافة والإعالم، لكن ممثلي املجتمع املدين حولوه يف 

النهاية اإىل فر�شة لتقييم نتائج »املنتدى من اأجل امل�شتقبل« بعد �شنتني من انطالقه. 

ومل يرتدد هوؤلء يف انتقاد ازدواجية اخلطاب واملمار�شة لدى احلكومات الغربية 

وحماولة  باملناورة  العربية  الأنظمة  اتهموا  كما  الأمريكية.  الإدارة  مقدمتها  ويف 

اأن  امل�شاركني  واعترب عديد  دميقراطي حقيقي.  من كل حمتوى  الإ�شالح  اإفراغ 

دور املجتمع املدين يف احلوارات التي نظمت طيلة ال�شنتني بال�شرتاك مع اجلهات 

احلكومية بقي �شكليا. وبلغت درجة ال�شتياء لدى البع�س من �شعف النتائج اإىل 

غري  من  بهم  بـ»املفعول  امل�شار  هذا  يف  امل�شاركة  قبلت  التي  املنظمات  و�شف 

احلكوميني«، اأو »�شهود زور«. 

لهذا ال�شبب، ما اأن اأنهى وزير اخلارجية اليمني قراءة ن�س البيان اخلتامي الذي اأعده 

الطرف احلكومي، حتى تعددت النتقادات من قبل امل�شاركني غري احلكوميني، 

وهو ما دفع باملنظمني اإىل اإ�شافة جل�شة اأخرى لربنامج املوؤمتر. وفوجئ الر�شميون 

البيان  با�شم املجتمع املدين، ت�شمن عددا من املالحظات على  ببيان م�شاد قدم 

الر�شمي، اإىل جانب جمموعة مطالب. وكاد اأن يف�شل املوؤمتر لول حر�س اليمنيني 

على اإجناحه. ودارت بني ممثلي املجتمع املدين وممثلي احلكومات، بح�شور وزير 

اخلارجية اليمني وامل�شوؤول على موؤ�ش�شة »ميبي« الأمريكية )�شكوت كاربنرت(، 

مفاو�شات �شعبة، انتهت اإىل �شيغة وفاقية ل تتعار�س ب�شكل �شارخ مع ما تعتربه 

الأنظمة العربية »ثوابت« جتمع بينها. 

لقد رف�س الر�شميون خالل هذه املفاو�شات الربط بني غياب احلكم الر�شيد وبني 

اإدانة للمنطقة العربية واإ�شقاطا  تفريخ التطرف والإرهاب، لأنهم راأوا يف ذلك 

للعوامل اخلارجية التي لها �شلع كبري يف الأزمة الراهنة. وهو اعرتا�س قبله ممثلو 

املجتمع املدين، رغم اأنه يخفي اأو يقلل من اأهمية العوامل الداخلية التي تبقى هي 

الأ�شا�س يف تفريخ ظاهرة التطرف. واعرت�س ال�شفري امل�رشي ب�شدة على مطالبة 

اإىل »اإطالق  الدعوة  اأن تكون  الطوارئ، واأ�رش على  باإلغاء حالة  املجتمع املدين 

حرية الإعالم بكل اأ�شنافه امل�شموعة واملكتوبة واملرئية مع اإقرار حق املواطنني يف 

امتالكها، وو�شع حد لحتكار الدولة لها« م�رشوطة باحرتام القوانني املحلية، 
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ودار  احلكومات.  ممثلي  بقية  حتى  عنه  يدافع  ومل  امل�شاركون  رف�شه  �رشط  وهو 

�شجال اأمام اجلميع بني ال�شفري امل�رشي ومدير مركز ابن خلدون د. �شعد الدين 

اإبراهيم، الذي اعترب باأن امل�شيبة تكمن يف تلك القوانني املحلية التي يدافع عنها 

ال�شفري. وعندما حاول ن�شطاء املجتمع املدين تقييد الأنظمة مبدة زمنية ل تتجاوز 

الر�شميون  اأجمع  ال�شيا�شي،  الإ�شالح  خطة  تنفيذ  ل�شتكمال  �شنوات  خم�س 

»�رشورة  وهي  تعميما  اأكرث  ال�شيغة  تكون  باأن  قبلوا  لكنهم  ذلك،  رف�س  على 

و�شع جداول زمنية من قبل كل حكومات املنطقة لتحقيق التحول الدميقراطي 

ال�شلمي«. 

كان هذا اجلدل املبا�رش بني غري احلكوميني والر�شميني جتربة نادرة يف اإدارة احلوار 

ممثلو  حافظ  وقد  املاأزومة.  العربية  الأو�شاع  يف  املعادلة  طريف  بني  والتفاو�س 

منظمات املجتمع املدين على قدر وا�شع من املرونة، واأبدوا حر�شًا وا�شحًا على 

الوفاق والقبول بقدر من التنازلت، مع التم�شك بحماية �شيادة الدول العربية، 

وال�شتعداد لالأخذ بعني العتبار ظروف الأنظمة وعدم الإ�رشار على يل ذراعها. 

وكل ما طالب به هوؤلء هو اأن تكون حكومات املنطقة م�شتعدة ملحاورة جمتمعاتها 

املدنية، والتعامل معها باعتبارها �رشيكًا ولي�س خ�شمًا اأو كائنًا قا�رشاً. 

فريدة يف جمال  باأن موؤمتر �شنعاء كان جتربة عملية  القول  الزاوية ميكن  من هذه 

اإدارة التفاو�س بني املجتمع املدين العربي وحكومات املنطقة. لكن ما كان لها 

اأن تتم لول مت�شك ن�شطاء املجتمع املدين بحقهم يف الدفاع عن وجهة نظرهم، 

يف  م�شاركة  كانت  التي  الغربية  احلكومية  الأطراف  مار�شتها  التي  وال�شغوط 

حيث  امل�شتقبل،  ملنتدى  الأول  الجتماع  يف  ح�شل  مبا  �شبيه  اأمر  وهو  املوؤمتر. 

ممثلو  ملا متكن  باول،  كولن  الأمريكي  اخلارجية  وزير  مار�شه  الذي  ال�شغط  لول 

املجتمع املدين من تبليغ التو�شيات التي �شدرت عن املوؤمتر املوازي الذي عقد 

يف الرباط. 

 د( املوقف من املنتدى االقت�ضادي العاملي

الجتماعية  واحلركة  العربية  الجتماعية  احلركة  بني  عميقة  الفجوة  تزال  ل 
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العاملية، لكن ذلك ل يقلل من اأهمية اجلهود التي بذلتها ول تزال عديد اجلمعيات 

وحتقيق  الربط  ب�رشورة  الوعي  تر�شيخ  اأجل  من  العربية  وال�شبكات  واملنظمات 

التكامل بني الإ�شالح القت�شادي والإ�شالح ال�شيا�شي. 

كانت منظمات املجتمع املدين العربي تتعامل عن بعد مع »املنتدى القت�شادي 

رفيع  اجتماع  لعقد  مركزا  ال�شوي�رشية  دافو�س  مدينة  من  يتخذ  الذي  العاملي« 

التي  بلقاء دافو�س والق�شايا  املنظمات  اهتمام هذه  �شنة. لكن  امل�شتوى مرة كل 

�شبكة  بف�شل   – ن�شطائها  من  عدد  بداأ  اأن  منذ  تدريجيا  يتطور  اأخذ  يتناولها 

املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية - ي�شاركون يف فعاليات املنتدى املوازي 

يف مدينة »بورتو األيغري« بالربازيل الذي رفع �شعار »ثمة عامل اآخر ممكن«. واملنتدى 

هو عبارة عن حقل وا�شع من التجارب، ير�شخ تقاليد العمل الن�شايل امل�شرتك، 

ويفتح املجال اأمام اإمكانية بناء منط اجتماعي اإن�شاين بديل. كما اأنه يقدم للن�شطاء 

كل  عن  متامًا  متلف  والتنظيم  للتحرك  منوذجا  العرب  الجتماعيني  والفاعلني 

والتي  ال�شابقة،  جتاربهم  يف  عرفوها  التي  والنمطية  والأحادية  املغلقة  الأ�شكال 

كانت عامال مهما من عوامل الفرقة والت�شتت التي تعانيها منظماتهم وجمتمعاتهم 

املنتديات  هذه  وخ�شو�شيات  مالمح  يحدد  األيغري«  »بورتو  فميثاق  املدنية. 

الجتماعية، ويعرفها بكونها »ف�شاء مفتوح للتالقي بهدف تعميق التفكري والنقا�س 

الدميقراطي لالأفكار، و�شياغة املقرتحات وتبادل التجارب بكل حرية، والرتابط 

بني هيئات وحركات املجتمع املدين التي تعار�س النيوليربالية وهيمنة الراأ�شمال 

وكل اأ�شكال الإمربيالية على العامل، والتي تعمل جاهدة من اأجل بناء جمتمع عاملي 

متمحور على الإن�شان، وذلك بغية خو�س اأن�شطة فعالة«. 

اأن امل�شاركة العربية يف هذا التجمع املدين العاملي ال�شخم ل تزال حمدودة  رغم 

املا�شية  القليلة  ال�شنوات  اأنها خلقت خالل  اإل  والقارات،  الدول  ببقية  مقارنة 

حركية بداأت ت�شق طريقها داخل متلف اأو�شاط املجتمعات املدنية العربية. فعلى 

�شبيل املثال، �شهد املغرب تاأ�شي�س »منتدى اجتماعي مغربي« هو الأول من نوعه 

�شاركت  ناجحتني  دورتني  ينظم  اأن  املنتدى  هذا  وا�شتطاع  العربية.  البالد  يف 

فيهما ع�رشات اجلمعيات واملنظمات املحلية، وهو ما دفع بالبع�س اإىل التفكري يف 
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تر�شيح املغرب لحت�شان اإحدى دورات »املنتدى الجتماعي العاملي«. 

على  العربي  املدين  املجتمع  منظمات  م�شاعدة  اأجل  ومن  ال�شياق،  هذا  يف 

العربية  املنظمات  »�شبكة  بادرت  وم�شوؤول،  متقدم  اجتماعي  وعي  اكت�شاب 

غري احلكومية« مبعية »احتاد املراأة الأردنية« بتنظيم ندوة عربية موازية لجتماع 

املنتدى القت�شادي العاملي الذي عقد يف البحر امليت بالأردن. وحظر فعاليات 

و�شبعون  خم�شة   ،2004 مايو  و15   14 بني  ما  ا�شتمرت  التي  الندوة،  هذه 

م�شاركًا وم�شاركة ممثلو منظمات غري حكومية عربية من الأردن، لبنان، �شوريا، 

عن  ممثلني  جانب  اإىل  واجلزائر،  تون�س  املغرب،  فل�شطني،  اليمن،  البحرين، 

جمعيات للمهاجرين العرب يف اأوروبا. واعترب املدير التنفيذي لل�شبكة العربية 

املجتمع  اأ�شا�شية يف جتربة منظمات  الندوة »حمطة  انعقاد هذه  ال�شمد  زياد عبد 

املدين العربية يف جمال مواكبة الأحداث املوؤثرة يف املنطقة العربية«. 

وما اأك�شب الندوة اأهمية خا�شة، اأنها حاولت اأن تلفت نظر حكومات املنطقة 

واأي�شًا القطاع اخلا�س العربي اإىل كونهما مل ي�رشكا املجتمع املدين يف مرحلة الإعداد 

تاأ�ش�س  الذي  العربي«  الأعمال  لـ»جمل�س  عهد  لقد  العاملي.  القت�شادي  للموؤمتر 

ال�شيا�شات  القيام بالدور الأ�شا�شي يف حتديد  2003، مبهمة  مبنتجع دافو�س عام 

القت�شادية يف املنطقة العربية، وذلك مبوافقة حكومات املنطقة وبتزكية من الدول 

اإليه بو�شوح »�شبكة املنظمات العربية غري  اأ�شارت  اأمر  ال�شناعية الكربى. وهو 

احلكومية للتنمية« من خالل كلمة مديرها التنفيذي، الذي اأكد على اأن الأوراق 

التي قدمها جمل�س الأعمال العربي اإىل املوؤمتر الر�شمي، وا�شتعر�س فيها وجهة نظر 

اخل�شخ�شة  وت�شمنت  القت�شادية،  الإ�شالحات  حول  العرب  الأعمال  رجال 

وحترير القت�شاد والإدارة الر�شيدة وتنمية القدرات واملوارد الب�رشية مع الرتكيز 

تلك  العام واخلا�س، »جتاهلت  القطاعني  بني  العالقة  امل�شائل على  يف كل هذه 

الأوراق دور منظمات املجتمع املدين يف كل هذه الأمور، مبا فيه امل�شاركة يف 

الأهداف  لتحقيق هذه  اأ�شا�شية  املدين  املجتمع  اأن جتربة  بالرغم من  القرار  �شنع 

وهذا ما هو مثبت عامليًا«. 

حاولت تلك الندوة اأن ترفع اإىل اجلهات الر�شمية العربية والغربية، وكذا ممثلي 
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القطاع اخلا�س العربي، وجهة نظر مغايرة للكثري من امل�شائل التي اأ�شفت عليها 

الليربالية اجلديدة م�شحة من »القدا�شة«، واأدرجتها �شمن امل�شلمات غري القابلة 

للتعديل اأو املناق�شة. 

العاملية  التجارة  منظمة  »�شيا�شات  اأن  على  اخلتامي  بيانهم  يف  امل�شاركون  اأكد 

ال�شوق  الليربالية اجلديدة واقت�شاد  املبنية على مبادئ  الدولية  املالية  واملوؤ�ش�شات 

قد �شاعفت من النتائج ال�شلبية على البنى القت�شادية والجتماعية ومل ت�شهم يف 

حتقيق التنمية القت�شادية والجتماعية يف البلدان النامية عامة ويف املنطقة العربية 

اعتمدتها  التي  الهيكلي  التكيف  �شيا�شات  اعتربوا  كما  اخل�شو�س«.  على وجه 

البلدان العربية ب�شغط من البنك الدويل و�شندوق النقد الدويل قد »�شكلت اأحد 

الأ�شباب الرئي�شية لتاأخر التنمية وتفكك البنية الجتماعية فيها، الأمر الذي ينذر 

ومنو  والبطالة  الفقر  معدلت  وبزيادة  والجتماعية  القت�شادية  الأزمات  بتفاقم 

ن�شبة الدين العام اىل الناجت املحلي«. 

باملنا�شبة،  اأعدها  التي  الأوراق  العربي يف  الأعمال  اإليه جمل�س  ملا ذهب  وخالفًا 

اعتربت املنظمات امل�شاركة يف ندوة املجتمع املدين، احلريات العامة والدميقراطية 

مطالب  ت�شكل  اأ�شا�شية  »موا�شيع  والهيكلي  والقت�شادي  ال�شيا�شي  والإ�شالح 

ووجهت  ملجتمعاتنا«.  اأهدافا  وت�شكل  داخلية  روؤية  من  تنبع  وهي  جماهريية، 

نقداً �رشيحًا وجذريًا اإىل �شيا�شات الوليات املتحدة الأمريكية، حني اعتربت اأن 

الإدارات الأمريكية املتعاقبة »قامت بدعم اأنظمة غري دميقراطية يف البلدان العربية، 

مثلما فعلت يف البلدان النامية من مناطق اأخرى يف العامل«. واأكدت املنظمات 

امل�شاركة يف هذه الندوة املوازية عدم اقتناعها باأن الإدارة الأمريكية احلالية »ميكن 

لها اأن تاأتي مب�شاريع مل�شلحة �شعوب املنطقة �شحية هذه الأنظمة«. 

املقرتحة، وخا�شة )مبادرة  الإ�شالحية  امل�شاريع  اأن  امل�شاركون  اعترب  وبناء عليه 

ال�رشق الأو�شط الكبري( »ل ت�شكل حلوًل وهي غري مقبولة ما مل تنبع من داخل 

البلدان العربية وما مل تاأت اإل وفق اآليات داخلية تعرب عن م�شالح النا�س مبختلف 

فئاتها الجتماعية«. 

تهدد  التي  والتحديات  ال�شعوبات  ملعاجلة  ال�شليم  »املدخل  اأن  على  واأكدوا 
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املنطقة يتمثل باإقامة اأنظمة عادلة حيث يتم تداول ال�شلطة ب�شكل �شلمي وتتوازن 

احلريات  وحترتم  الق�شائية  ال�شلطة  فيها  وت�شتقل  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�شلطات 

اعتماد  الإن�شان ويتم  فيها حقوق  الراأي والتعبري وتعزز  العامة واخلا�شة وحرية 

م�شائلة  اإىل  توؤدي  احلقيقية  امل�شاركة  ت�شمن  ومتوازنة  عادلة  انتخابية  اأنظمة 

وحما�شبة ومكا�شفة«. 

العربية  البلدان  بني  التجارة  اتفاقيات  اإقرار  يف  »التاأخر  اأن  اإىل  امل�شاركون  ونبه 

و�شعف التجارة البينية بينها، يف حني ي�شار اإىل ت�رشيع عمليات حترير التجارة وفتح 

الأ�شواق اأمام املنتجات الأجنبية اإمنا يوؤدي اإىل تباطوؤ معدلت منو القت�شاد ول 

ي�شاهم يف حتقيق التنمية. ففي الوقت الذي ت�شعى فيه الأنظمة العربية ل�شتقطاب 

ال�شتثمارات الأجنبية، تودع الأموال العربية يف امل�شارف الأجنبية وت�شتثمر يف 

اأ�شباب عزوف امل�شتثمرين  م�شاريع خارج املنطقة وذلك ما يتطلب البحث يف 

التي حتول دون ذلك«.  املعوقات  التوطن يف بالدهم والبحث عن  العرب عن 

الهيكلي واخل�شخ�شة وو�شعها يف  التكيف  النظر يف �شيا�شات  باإعادة  واأو�شوا 

�شياق روؤية واأهداف تنموية �شاملة مبا يخدم م�شالح املواطنني. كما نادوا بو�شع 

ت�رشيعات وقوانني ت�شمن �شالمة ال�شتثمارات ومالءمتها مع امل�شالح القت�شادية 

والجتماعية والثقافية وال�شيا�شية واحرتامه ملعايري البيئة والتنمية امل�شتدامة. 

هذا املوؤمتر الذي عقد بعمان، اأبرز مدى احلاجة يف اأن تلتقي منظمات املجتمع 

املدين مع ممثلي قطاع الأعمال العرب لتج�شري الفجوة القائمة بني الطرفني. فهما 

ي�شكالن طرفا املعادلة اإىل جانب احلكومات، لكنهما نادراً ما التقيا لبحث لتثبيت 

الأهداف والقوا�شم امل�شرتكة التي ميكن اأن جتمعها على �شعيد واحد. لقد جنحت 

الأنظمة طيلة الفرتة املا�شية يف احتواء القطاع اخلا�س، وجتيريه ل�شالح املحافظة 

على الو�شع الراهن. لكن ال�شنوات الأخرية بداأ يطفو على ال�شطح رجال اأعمال 

اأدركوا باأن الدميقراطية لي�شت مغامرة غري حم�شوبة، وهي يف نهاية املطاف عامل 

اأ�شا�شي لتحقيق ال�شتقرار والتنمية. 

�شهر  الأردن خالل  عقده يف  الذي  موؤمتره  العربي يف  الأعمال  اأكد جمل�س  لقد 

يناير 2004، يف بيانه اخلتامي مدى احلاجة اإىل الإدارة الر�شيدة »كعن�رش حا�شم 
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يف القدرة التناف�شية«. واأبرز اأي�شًا �رشورة احرتام �شيادة القانون، وتعزيز الثقافة 

الق�شاء. وكل هذه املطالب تندرج يف  الف�شاد، وا�شتقالل  وامل�شاءلة، ومكافحة 

امل�شرتك  القا�شم  متثل  هي  وبالتايل  املدين.  املجتمع  منظمات  اهتمامات  �شلب 

�شالح  ويف  العربية  ال�شعوب  �شالح  يف  يكون  تعاون  اإر�شاء  اأجل  من  بينهما 

الدميقراطية.

هـ( اجتماعات موازية للقمم العربية

ر�شخته  تقليد  هو  م�شتوى  اأعلى  يف  ر�شمية  ملوؤمترات  موازية  اجتماعات  تنظيم 

منظمات  ونقلته  والقارات،  الدول  من  كثري  يف  العاملي  املدين  املجتمع  قوى 

اأن  للتعبري عن مطالبها. ومبا  التي راأت فيه و�شيلة جديدة  العربية  املجتمع املدين 

القمم العربية تعترب اأعلى هيكل يجمع حكام املنطقة، فقد اأقدمت بع�س املنظمات 

وال�شبكات غري احلكومية على تنظيم اأكرث من اجتماع مواز. 

لقد �شهدت العا�شمة بريوت تنظيم اجتماعني عقدا بالتوازي مع قمتني عربيتني. 

مت الأول بالتوازي مع قمة بريوت )مار�س 2002( التي تبنت امل�رشوع ال�شعودي 

احلكومية  غري  العربية  املنظمات  »�شبكة  من  مببادرة  الجتماع  ومت  لل�شالم. 

للتنمية«، وخل�س اإىل رفع ر�شالة اإىل الأمانة العامة جلامعة الدول العربية، بعد اأن 

مت رف�س تنظيم جتمع �شغري يرفع خالله بع�س ال�شعارات، ويكون قريبًا من مقر 

القمة. 

اأما الجتماع املوازي الآخر الذي احت�شنته اأي�شًا مدينة بريوت )مار�س 2004(، 

وكان  الإن�شان.  حلقوق  القاهرة  مركز  من  مببادرة  املدين  املنتدى  اإليه  دعا  فقد 

ينوي املنتدى تنظيم اجتماعه بالتوازي مع قمة تون�س التي األغيت، لكن اجلهات 

الر�شمية التون�شية اأ�شعرت الداعني باأنها غري موافقة على عقده، ما دفع باأ�شحاب 

املبادرة اإىل نقلها اإىل بريوت. وقد اأ�شدر املنتدى وثيقة مهمة و�شاملة اأطلق عليها 

»وثيقة ال�شتقالل الثاين«. 

العربي حلقوق  املعهد  نظم كل من  الثاين،  تون�س يف موعدها  قمة  انعقاد  وعند 

تناولت  موازية  ندوة  للتنمية  احلكومية  غري  العربية  املنظمات  و�شبكة  الإن�شان 
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الدول  جامعة  اإ�شالح  جانب  على  واخلارج،  الداخل  بني  الإ�شالح  اإ�شكالية 

العربية، وامليثاق العربي حلقوق الإن�شان. 

املدين  املنتدى  عقد   2006 �شباط/فرباير  و19   17 بني  ما  الفا�شلة  الفرتة  يف 

املوازي للقمة العربية اجتماعه الثاين يف مدينة الرباط، بعد اأن توقع منظموه اأن 

املنتدى بدعوة من  القمة. وقد عقد  التي احت�شنت  مينعوا من تنظيمه باخلرطوم 

مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان، وبالتعاون مع املنظمة املغربية حلقوق 

الإن�شان، اإىل جانب ال�شبكة الأورومتو�شطية حلقوق الإن�شان والفدرالية الدولية 

حلقوق الإن�شان. وقد قامت املفو�شية الأوروبية بدعم الجتماع، الذي �شارك 

دولة   15 على  موزعة  املدين  املجتمع  منظمات  من  منظمة   50 عن  ممثلون  فيه 

الأمانة  على  اإحالتها  متت  التو�شيات،  من  عدد  املنتدى  عن  ومتخ�شت  عربية. 

اجتماع  اأعمال  �شمن جدول  تدرج  اأن  اأمل  على  العربية  الدول  العامة جلامعة 

القمة العربية التي التاأمت على اأر�س ال�شودان يوم 28 مار�س 2006. 

خ�ش�شت مداولت املنتدى لتقييم »عملية الإ�شالح الدميقراطي يف العامل العربي 

منذ القمة العربية يف تون�س عام 2004، ومدى اإ�شهام النتخابات التي جرت يف 

الدول العربية يف دفع عملية الإ�شالح، اإىل جانب �شعف فعالية النظم الق�شائية 

يف العامل العربي، وما ينجر عنه من الإفالت من املحا�شبة نتيجة لذلك«. كما قيم 

امل�شاركون اأي�شًا مبادرات وجهود املجتمع املدين وال�شيا�شي من اأجل الإ�شالح 

ال�شيا�شي، وكذا تقييم مدى فعالية املبادرات الدولية لالإ�شالح. واعتربوا اأن غالبية 

حكومات العامل العربي »مل ترتق اإىل م�شتوى اللتزامات التي قطعتها على نف�شها 

يف ق�شية الإ�شالح ال�شيا�شي، والتي عربت عنها من خالل اإعالن تون�س من اأجل 

تعزيز احلوار الدميقراطي«. وهو الإعالن الذي �شدر عن قمة تون�س. 

كما اأعرب املنتدى عن اأ�شفه »لأن ما يقارب ربع الدول العربية ل ي�شهد انتخابات 

عامة تناف�شية اأ�شال، ف�شال عن قلقه العميق اإزاء حقيقة اأن النتخابات العامة يف 

الدول التي تعرفها تعاين يف اأغلبها انعدام ال�شفافية والنزاهة، ول توؤدي اإىل تداول 

النتخابات  يف  املتمثلة  الإيجابية  التطورات  من  الرغم  علي  وذلك  ال�شلطة، 

ق�شية  »اأولوية  على  باخل�شو�س  املنتدى  واأكد  واللبنانية«.  والعراقية  الفل�شطينية 
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التحول الدميقراطي على جدول اأعمال املجتمع املدين« وحث على »قبول النتائج 

التي ترتتب على النتخابات العامة التناف�شية، باعتبارها اإحدى اآليات التحول، 

وطاملا مل يجر تزوير لإرادة الناخبني«. ودعا احلكومات العربية اإىل »اإزالة كافة 

احلكومية  غري  املنظمات  واإدارة  اإن�شاء  على  والأمنية  والإدارية  الت�رشيعية  القيود 

والنقابات املهنية والعمالية والأحزاب ال�شيا�شية، والتخلي عن �شيا�شات التحر�س 

الأمني باملدافعني عن حقوق الإن�شان ودعاة الدميقراطية«. 

ق�شايا  جتاه  الدويل  املجتمع  �شلوك  بـ«تذبذب  و�شفه  ما  املنتدى  ا�شتهجن  كما 

باتباع معيار واحد جتاه كل  اإىل »اللتزام  ال�شيا�شي يف املنطقة« داعيًا  الإ�شالح 

ق�شايا العامل العربي، مبا يف ذلك الق�شية الفل�شطينية، وانتهاكات مبادئ حقوق 

الإن�شان والدميقراطية يف كل دولة، واتخاذ اإزائها مواقف معلنة جماعية وفردية، 

والتوقف عن دعم الأنظمة ال�شلطوية يف العامل العربي للقيام بدور ال�رشطي احلار�س 

من الهجرة ومن الإرهاب، وباأ�شاليب ل تخدم م�شالح ال�شعوب، بل تغذي يف 

التحليل الأخري الإرهاب«. 

توؤكد الجتماعات واملوؤمترات امل�شرتكة اأو املوازية جزء حيوي وممثل من منظمات 

ما  لكن  معها.  دائم  وتنظيم حوار  احلكومات،  مع  التعاون  على  املدين  املجتمع 

بعد  تتعود  مل  الر�شمية  اجلهات  واأن  بدايتها،  يف  تزال  ل  التجربة  اأن  هو  يالحظ 

على العمل امل�شرتك مع هيئات املجتمع املدين العاملة يف جمال التنمية الدميقراطية 

واملدافعة عن حقوق الإن�شان وهذا ما يف�رش عدم �شماح متلف احلكومات، مبا 

موازي  ب�شكل  احلكومية  غري  للمنظمات  اجتماعات  بتنظيم  اجلزائر،  ذلك  يف 

ودي«.  غري  »عمل  باأنه  ذلك  يف�رش  ل  حتى  مغلقة،  غرف  ويف  العربية  للقمم 

لكن ال�شتمرار يف تكرار التجربة، وعدم مقاطعة اأي فر�شة للم�شاركة يف عمل 

�شبه حكومي لتبليغ وجهة نظر املجتمع املدنني يندرجان �شمن �شيا�شة الرتوي�س 

والتدريب من اأجل خلق مناخ ي�شاعد على بناء الثقة. كما يعترب قرار الأمانة العامة 

بجامعة الدول العربية اإر�شال ممثلني ح�رشوا كمراقبني يف العديد من الجتماعات 

ق�شايا  لتناول  وخ�ش�شت  املدين،  املجتمع  منظمات  اأطرتها  التي  واملبادرات 

الإ�شالح والدميقراطية. لكن املنتدى املوازي الأخري، اإذ عرب عن تقديره مل�شاركة 
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ممثل عن الأمني العام جلامعة الدول العربية للمرة الثانية يف مداولته، اإل اأنه دعا 

اجلامعة العربية اإىل »فتح اأبوابها املغلقة اأمام منظمات املجتمع املدين، واأل تق�رشها 

على املنظمات التي توافق حكوماتها على متتعها بو�شع املراقب يف اجلامعة. واأن 

ت�شمح بح�شور و�شماع وجهات نظر ممثلني عن املنتدى املدين يف اجتماعها املقرر 

بخ�شو�س عالقة اجلامعة مبنظمات املجتمع املدين، ويف اجتماعات القمة العربية«. 

وقرر املنتدى تفوي�س مركز القاهرة لت�شكيل �شكرتارية دائمة لهذا الغر�س. لكن 

باعتبارها  اجلامعة،  مقاطعة  مبوقف  متم�شكة  منظمات  هناك  ذلك،  مقابل  يف 

هيكاًل �شعيفًا ل حول له ول قوة، واأن احلوار معه، اأو ال�شعي اإىل احل�شول على 

�شفة املراقب داخل هياكلها، لي�س له معنى ول ترتتب عنه اأي فائدة. 

واإذ ل تزال بع�س احلكومات متوج�شة من انفتاح اجلامعة على هذا ال�شنف من 

بطيئًا بداأ يح�شل على ال�شعيدين املحلي  اأن تغيرياً  اإل  منظمات املجتمع املدين، 

يف  الإ�شالح  ودعاة  احلكام  بني  الوطنية  احلوارات  تعددت  حيث  والإقليمي، 

عديد الدول، ما يف ذلك دول اخلليج العربي. 

و( االنخراط يف »منتدى املجتمع املدين الدويل من اأجل الدميقراطية«

عقد  الذي  امل�شتعادة«  اأو  اجلديدة  للدميقراطيات  ال�شاد�س  الدويل  »املوؤمتر  وفر 

بالدوحة ما بني 29 اكتوبر و1 نوفمرب 2006 فر�شة لعدد وا�شع من ممثلي منظمات 

عربية غري حكومية من التعرف وامل�شاهمة يف فعاليات »منتدى املجتمع املدين 

الدويل من اأجل الدميقراطية«. هذا املنتدى يعترب اأحد الأطراف الثالثة اإىل جانب 

احلكومات والربملانات التي تعمل على تعزيز الدميقراطية على متلف الأ�شعدة 

املحلية والإقليمية والدولية، وذلك برعاية من الأمم املتحدة. وقد تناول اجتماع 

قطر الذي نظم حتت عنوان »الدميقراطية طريق ال�شالم« وحظرته ما ل يقل عن 

التغيريات  لإحداث  واخلربات  املعلومات  »تبادل  حكومية،  غري  منظمة   250
الدميقراطية«. وجاء يف وثيقة »خطة العمل« التي اأقرها املنتدى عام 2003 يف 

حتقيق  »ميكن  اأنه  على  التاأكيد  الدوحة،  يف  مبراجعتها  وقام  مبنغوليا(  )اأولنبتار 

الدميقراطية باأف�شل طريقة من خالل ال�رشاكة الكاملة والفعالة بني كافة امل�شاهمني 
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املدين  واملجتمع  احلكومة  ل�شيما  الدميقراطية،  وباأهداف  العليا  باملثل  امللتزمني 

والربملان«. كما اعتربت الوثيقة اأنه »من ال�رشوري اأن تعمل احلكومات والربملانات 

املدين  الذي ل غنى عنه. وعلى املجتمع  الكامل  مع املجتمع املدين ك�رشيكهما 

املكيف  الدور  يتجاوز  واأن  للحكومة،  املح�س  النتقاد  ت�رشفه  يف  يتخطى  اأن 

قبل  املخلفة من  الثغرات  �شد  يقت�رش على  الذي  للمطالب ودور اخلدمات  وفقا 

املنظمات احلكومية لكي يعمل ك�رشيك نا�شط وفعال«. واأ�شارت الوثيقة اإىل اأن 

احلكم الدميقراطي الفعال وال�رشعي يتطلب عدة اأمور من بينها »الربط املبا�رش بني 

وكذلك  واملدنية،  ال�شيا�شية  واحلقوق  الدميقراطي  والتحول  الإ�شالح  عمليات 

لالأمم  العامة  اجلمعية  املنتدى  والثقافية«. ودعا  القت�شادية والجتماعية  احلقوق 

املتحدة اإىل اإ�شدار »اإعالن عاملي لدعم املجتمع املدين«. 

هذا وقد وفر »املوؤمتر ال�شاد�س للدميقراطيات اجلديدة اأو امل�شتعادة« فر�شة جديدة 

العاملي  احلراك  هذا  يف  انخراطها  تعمق  حتى  العربية،  املدين  املجتمع  ملنظمات 

تبني  اأوًل   .
11

الأقل على  ل�شببني  خا�شة  اأهمية  اكت�شب  والذي  الدميقراطي،  نحو 

الأمم املتحدة له، ما اأ�شفى على الن�شال الدميقراطي �رشعية اإ�شافية، وجعل الأنظمة 

اأمام خيار اأ�شبح ل يقبل الرتاجع اأو املماطلة. وثانيًا جمع احلكومات والربملانات 

ومنظمات املجتمع املدين يف اإطار موحد، وهو اأمر يحدث لأول مرة بهذه ال�شيغة 

وبرعاية اأممية. وتكفي الإ�شارة يف هذا ال�شياق اإىل انعقاد هذا املوؤمتر يف عا�شمة دولة 

عربية هي قطر، التي �شتتوىل رئا�شة هذا الف�شاء الدويل ل�شنوات ثالث، ليت�شح اأن 

املنطقة العربية رغم نزوع اأنظمتها نحو املمانعة والرتدد، اإل اأنها اأ�شبحت بال�رشورة 

جزء من هذا احلراك العاملي، واأن التغيري اآت حتى ولو تاأخرت ب�شائره. 

11- ر�شحت املجموعة العربية التي �شاركت يف فعاليات املوؤمتر ممثلني عنها ليكونوا اأع�شاء 
يف جلنة املتابعة »ملنتدى املجتمع املدين الدويل من اأجل الدميقراطية«، وهما زياد عبد ال�شمد 

)من لبنان( وهو املدير التنفيذي ل�شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية، وخديجة 

ال�رشيف رئي�شة جمعية الن�شاء الدميقراطيات )تون�س(.
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اخلامتة

مقرتحات وتو�ضيات

التجارب  من  يخو�س عدداً  بداأ  قد  العربي  املدين  املجتمع  اأن  �شبق عر�شه  مما  يت�شح 

التي قد توؤهله للقيام باأدوار متقدمة يف جمال التم�شك بالإ�شالح والدميقراطية، لكن 

ال�شعف البنيوي الذي يعانيه نتيجة عوامل متداخلة، ل يزال يحول دون حتقيق ذلك. 

بناء عليه نورد يف نهاية هذا البحث جمموعة من القرتاحات التي قد ت�شاعد على تفعيل 

دور منظمات املجتمع املدين يف اإعمال الدميقراطية والإ�شالح يف املنطقة:

املجتمعات  الفرعية يف  اأو  الرئي�شة  املنظمات  نقا�س معمق ووا�شع بني متلف  فتح   -
اإذ ل يزال املفهوم  اإ�شكالية العالقة بني التنمية والدميقراطية.  املدنية العربية حول 

التقليدي وال�شطحي للن�شاط التنموي �شائدا لدى الأغلبية الوا�شعة من اجلمعيات 

الداعية  املبادرات  اأ�شهم ب�شكل فاعل يف عزلها عن متلف  واملنظمات، وهو ما 

اإىل الإ�شالح ال�شيا�شي. فال بد من حترير هذه املنظمات من هاج�س اخلوف من 

النخراط يف عملية التغيري والدمقرطة، بحجة الف�شل بني »املدين« و»ال�شيا�شي«. 

هناك خلط لدى الكثري من العاملني يف جمال العمل اجلمعوي بني �رشورة احلفاظ 

القيم  الدفاع عن  اأهمية  ال�شلطة والأحزاب، وبني  ا�شتقاللية اجلمعيات عن  على 

تفاعلية  عالقات  ولبناء  للحداثة  املدخل  باعتبارها  الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية 

املحلية  الأطراف  جميع  فاإن  عليه،  وبناء  واملواطنني.  ال�شلطة  بني  وجديدة 
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تر�شيخ  اأجل  من  وا�شعة  تنظيم حمالت  اإىل  مدعوة  بالإ�شالح  املعنية  واخلارجية 

فكرة اأن التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة ل تتحقق اإل بتعزيز الدميقراطية على متلف 

اأغلب منظمات  اأوًل، ثم الإقليمية والدولية ثانيًا. فكلما بقيت  الأ�شعدة املحلية 

كلما  دميقراطي،  وم�شمون  خ�شائ�س  ذات  جمتمعية  لروؤية  فاقدة  املدين  املجتمع 

تاأخرت مرحلة التحول الدميقراطي. 

الت�شامن بني  تقاليد را�شخة يف جمال  اإىل  العربية  املدنية  املجتمعات  تدارك حاجة    -

جتاه  الدولة  انتهجتها  التي  وال�شتتباع  الإخ�شاع  ف�شيا�شات  الذاتية.  مكوناتها 

الولء  اأن جتعل من  املدين خ�شو�شًا، كادت  املجتمع  املجتمع عموما ومنظمات 

لل�شلطة هو الهاج�س امل�شيطر على �شلوكيات وتوجهات هذه املنظمات واأع�شائها 

وقادتها. ويف غياب التكاتف والت�شامن والدعم املتبادل، لن تتمكن هذه الأخرية 

والدفاع عن مطالبها،  اإبالغ �شوتها،  قادرة على  اجتماعية  قوة  اإىل  التحول  من 

اإذا  اإل  وحماية م�شاحلها. فالن�شال الدميقراطي جهد متوا�شل، لن يحقق نتائجه 

�شدر عن كتل جماهريية قوية ومتعاونة فيما بينها. ولذلك يجب اأن تبذل جهود 

كبرية يف املرحلة املقبلة من اأجل تعزيز الت�شامن بني املنظمات والهيئات العتبارية، 

كتلة  بناء  اأجل  من  والن�شطاء  الجتماعيني  الفاعلني  بني  الثانوية  اخلالفات  جتاوز 

تاريخية تكون قادرة على تغيري املعادلت على ال�شعيدين املحلي والإقليمي. 

تكثيف العمل اجلماعي، حيث ل يزال الن�شاط الفردي اأو اخلا�س ي�شكل ال�شيغة   -

عوامل  من  عامل  اإىل  ذلك  حتول  وقد  العربي.  اجلمعوي  الف�شاء  داخل  ال�شائدة 

منها  ت�شكو  بداأت  التي  التفكك  مظاهر  تعدد  ظل  يف  خا�شة  الذاتي،  ال�شعف 

الكثري من املجتمعات العربية. فعملية الت�شبيك بقيت حمدودة وحم�شورة يف نطاق 

�شيق جداً. كما اأن حماولت بناء �شبكات ل تزال تواجهها �شعوبات كثرية، ما 

حال دون اأن حتقق نتائج فعلية على الأر�س. وهو ما يتطلب درا�شة الأ�شباب التي 

تكمن وراء ف�شل اأو تعرث جتارب الت�شبيك، والت�شجيع على بناء مزيد من ال�شبكات 

التي تتمتع بتمثيل حقيقي لقدر اأو�شع من املنظمات والقوى الجتماعية الفعلية. 

جزء  الثقايف  فالن�شال  وا�شع.  نطاق  على  وتر�شيخها  الدميقراطية  الثقافة  اإ�شاعة   -

اأ�شا�شي وحيوي من الن�شال املدين. وهو متعدد اجلبهات، منها ما هو داخلي موجه 

اإىل الن�شطاء اأنف�شهم، وللمواطنني، ومنه ما هو خارجي يندرج �شمن بذل اجلهد 
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القطيعة وترك املجال للجهل والتع�شب.  الثقافات واحليلولة دون  لإجناح حوار 

على  املدين  املجتمع  منظمات  قبل  من  اأو�شع  انفتاحًا  ت�شتوجب  اجلهود  وهذه 

اإعادة  على  والعمل  ال�شعبي،  الرتاث  من  القرتاب  جانب  اإىل  واملبدعني  املثقفني 

تاأ�شي�شه وتنقيته. كما يجب الربط بني املدين والثقايف من خالل ت�شجيع منظمات 

املجتمع املدين املعنية بامل�شاألة الدميقراطية على تنظيم املهرجانات الثقافية والفنية، 

من �شينما ومو�شيقى وم�رشح وفكر وفنون �شعبية. وتكون هذه املهرجانات فر�شة 

اأو متييز، وبالتايل متكني  اإق�شاء  بع�شه، من دون  املدين على  املجتمع  اأبواب  بفتح 

مبادرات  خلق  يف  والتفكري  واخلربات،  التجارب  وتبادل  التعارف  من  اجلميع 

م�شرتكة. 

وغريها  العربية،  للقمم  املوازية  والجتماعات  املنتديات  تنظيم  ب�شيغة  التم�شك   -

املجتمع  لإبالغ �شوت  املجال  توفري  من  بد  اإذ ل  املهمة.  الر�شمية  اللقاءات  من 

تقييم  من  نف�شه  الآن  يف  بد  ل  لكن  مواتية.  غري  الظروف  بدت  مهما  املدين 

التجارب ال�شابقة والعمل على تطوير الأ�شكال وحت�شني امل�شمون، وتو�شيع قاعدة 

امل�شاركني، وجتاوز اخلالفات الهام�شية بني املنظمات، والعمل على تاأ�شي�س هيئة 

عربية غري حكومية تتوىل توزيع الأدوار وتوفري الإعداد اجليد لهذه الجتماعات 

املوازية. 

و�شيا�شيني  ن�شطاء  من  املنطقة  يف  بالتغيري  املطالبة  القوى  مع  احلوار  دائرة  تو�شيع   -

ومثقفني ونقابيني وغريهم. والعمل على اإر�شاء تقاليد حوار بني متلف مكونات 

الفرقاء.  كل  ومهمة  اجلميع  مطلب  الإ�شالح  م�شاألة  جلعل  واملجتمع،  النخبة 

اأن يجري حوار معمق  التفريط يف ال�شتقاللية واخل�شو�شية، يفرت�س  ومن دون 

الدميقراطية من جهة، وبني  التنمية  العاملة يف جمال  املدين  املجتمع  بني منظمات 

ونواتات  والنقابات  املعتدلون  الإ�شالميون  ذلك  يف  مبا  ال�شيا�شية  الأحزاب 

احلركات الجتماعية والطالب من اأجل التو�شل اإىل اإ�شدار اإعالنات اأو مواثيق 

حملية تت�شمن احلد الأدنى امل�شرتك الذي من دونه لن يتحقق حتول دميقراطي، ول 

يقوم نظام دميقراطي. 

العمل على تاأ�شي�س مر�شد ملراقبة التحولت الدميقراطية يف العامل العربي. ويكون   -

و�شع  ويتوىل  واحلكومات،  الأحزاب  عن  وم�شتقال  مو�شوعيا،  املر�شد  هذا 
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موؤ�رشات دقيقة متكن من تقييم حمايد لأداء متلف الأنظمة واجلهات املعنية مب�شاألة 

الإ�شالح. واأن يتوىل هذا املر�شد اإ�شدار تقرير دوري يعك�س مدى ن�شق التقدم 

اأو الرتاجع للحالة الدميقراطية يف كل بلد عربي. 

الهتمام اجلدي بامل�شائل التقنية اخلا�شة بالتحول الدميقراطي. وهو جمال ل يزال   -

جديداً يف العامل العربي، ويتعلق بتوفري الأدوات واملعلومات واخلربات التي حتتاج 

التفاو�س،  تقنيات  مثل  النتقالية،  املراحل  خالل  املدين  املجتمع  منظمات  اإليها 

وكيفية اإدارة اخلالفات اأو حل النزاعات، وحتقيق الوفاق. ويعترب »مركز الكواكبي 

للتحولت الدميقراطية« الذي تاأ�ش�س موؤخراً يف عمان، اأداة مهمة للم�شاعدة على 

تلبية احلد من الحتياجات يف هذا املجال. 

وعلى  والعربي.  املحلي  ال�شعيدين  على  وممثليه  الأعمال  قطاع  مع  احلوار  تعزيز    -

الدميقراطية  التنمية  العاملة يف جمال  وتلك  عام،  ب�شكل  املدين  املجتمع  منظمات 

ب�شكل خا�س اأن جتتهد لإقامة ج�شور مع جمموعات من رجال الأعمال العرب 

الذين يظرون ال�شتعداد للحوار والتن�شيق. وميكن يف هذا ال�شياق التفكري يف عقد 

يف  القطاعني  دور  حول  العربي«  الأعمال  »جمل�س  مع  بالتعاون  ور�شة  اأو  موؤمتر 

الإ�شالح الدميقراطي. 

تعميق اإطالع منظمات املجتمع املدين العربية على جتارب املجتمعات الأخرى،   -

تابعة  كانت  التي  اجلمهوريات  بع�س  اأو  ال�رشقية،  واأوروبا  الالتينية  اأمريكا  مثل 

لالحتاد ال�شوفييتي. وميكن تنظيم عدد من الور�س حول هذا املو�شوع بالتعاون مع 

»مركز الكواكبي«. 

الدولية، وذلك يف �شوء الحتياجات  التن�شيق والتحالفات  تطوير �شيغ واآليات   -

املحلية والتحديات التي تواجهها قوى الإ�شالح والتغيري. والعمل على ال�شتفادة 

ب�شكل اأف�شل من املنتديات الإقليمية والعاملية التي لها �شلة مب�شاألة ن�رش الدميقراطية 

ودعمها. 

املدين، حتى  املجتمع  منظمات  اأو�شاع  اإ�شالح  اأجل  من  اجلهود  من  مزيد  بذل   -

ميكن  ل  اإذ  الدميقراطي.  العمل  وقواعد  ب�شوابط  والتزاما  �شفافية،  اأكرث  تكون 

للمنظمات امل�شوهة اأو املري�شة اأن تكون اأدوات ناجعة لإجناز مهمة الإ�شالح يف 

املجتمعات العربية.
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الئحة امل�ضادر

1( اإعالن بر�شلونة
2(  وثيقة الدوحة/ راجع »املجلة العربية حلقوق الإن�شان« ال�شادرة عن املعهد 

العربي حلقوق الإن�شان

الوثائق  الإن�شان، وكذلك  القاهرة حلقوق  الثاين«، مركز  بيان »ال�شتقالل    )3
عنوان  بالرباط حتت  انعقد  الذي  موازي  اجتماع  اأول  اأ�شدرها حول  التي 

»موؤمتر املجتمع املدين املوازي«

4(  كتاب وثائقي عن املبادرات اخلا�شة بالإ�شالح الدميقراطي، مركز املعلومات 
والتاأهيل حلقوق الإن�شان، اليمن

5( وثائق فعاليات »الدورة العربية املوازية لجتماع املنتدى القت�شادي العاملي 
الذي عقد يف البحر امليت بالأردن ما بني 14 و15 مايو 2004«، ال�شبكة 

العربية للمنظمات غري احلكومية للتنمية

6(  تقارير التنمية الب�رشية العربية، وبالأخ�س التقرير الأول
7(  موقع جامعة الدول العربية

الأورومتو�شطي،  املدين  للمنتدى  احلكومي  غري  املنرب  وموقع  من�شورات    )8
فرباير 2003 

9(  �شحيفة احلياة، 13 فرباير 2004
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10( هبة ال�شاذيل، نائب املدير الإقليمي لل�رشق الأو�شط و�شمال اإفريقيا يف 
»املعهد الوطني الدميقراطي الأمريكي لل�شوؤون الدولية«، وا�شنطن، موقع 

swissinfo 4 يوليو 2004 
11(نادية م�شطفى، ن�رشة املجتمع املدين، مركز ابن خلدون، مايو 2005

يناير1- فرباير   31 12( »الورقة ال�شرتاتيجية«، منرب املنظمات غري احلكومية، 
2003 وحوار مع من�شقه ال�شيد مراد عالل

اإ�رشاف  الأول(.  )اجلزء  مو�شوعة مت�رشة«  الإن�شان:  »الإمعان يف حقوق   )13
هيثم مناع، الأهايل للطباعة والن�رش والتوزيع، دم�شق 2000.


