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    : مقدمة

الّدولیةالعالقات بین الدول القومیة ذات السیادة تشكل المساحة الرئیسیة في حقل العالقات إنّ 

فهي صاحبة السیادة وال توجد ،الّدولیةباعتبارها الكیان السیاسي الرئیسي في العالقات ،المعاصرة

  . هامحلّ كن أن تحلّ بوجود سلطة یمالدوليوالمجتمع الدوليوال یعترف القانون ،سلطة أعلى منها

كل أنّ إال،الدوليالنظاموتفاعالتوتركیبةبنیةفيحدثالذيالتغّیر الكبیرمنرغموبال

نظریةإلىوصوالً واللیبرالیة الجدیدةالجدیدةبالواقعیةمروراً الواقعیةمنالّدولیةالعالقاتنظریات

الرئیسالالعبهيالدولةتعتبرمازالت"مانویل فالیرشتاین"طرحها التيالجدیدالعالميالنظام

ال الّدولیةالحیاة لكنّ ،التفاصیلفيمنهاكلبینالتفاوتمع،الّدولیةالعالقات فيوالفاعل األول

ها قد تأخذ عفویًا أشكاًال ال دخل بل إنّ ،تستغرقها قنوات العالقات بین الدول وشبكاتها وأجهزتها

صلة األفراد العادیون والجماعات العادیة تقیم فیما بینها عالقات متّ ف،لحكومات الدول مبدئیًا فیها

  .نًة فیما بینها مجتمعات على مستوى دولي أي شاملًة عدة دولمكوّ ،متجاوزًة حدود الدول

هادجرّ تت بدأالعولمةزمنفيوخصوصاً اجتاحت الدولةالتيوالهامةالكبیرةالتغّیراتكما أّن 

الحیاةنظمرنتیجة تطوّ ؛الشدیدلالهتزازالقومیةمفهوم الدولةعّرضوتَ ،من بعض صالحیاتها

أخرى إلىكیاناتدخلتماوٕانّ ،الدولعلىفقطمقتصرةً العالقاتتعدفلم،واالجتماعیةاالقتصادیة

علىالوحداتهذهبینوأصبح التفاعل،الّدولیةفي الحیاة فاعلتأثیرلهاأصبحالدوليالمجتمع

  .الّدولیةعلى الساحة وهام كبیرأثركان لبعضهاوقد،الدولبینالتفاعلمنعأوسنطاق

على الساحة غیر الحكومیینالفاعلین أبرزأحدهي " غیر الحكومیةالدولیة المنظمات "

؛ نتیجة ازدیاد الّدولیةفقد كان لها أثر بارز في حقل العالقات ،ها ظاهرة جدیدةأنّ رغموالتي،الّدولیة

إنجازات ونشاطات إنسانیة كبیرة في شتى المجاالت تجاوزت ما حققته منو ،ها بشكل كبیرأعداد

فقد ظهرت نتیجة لتنامي الشعور بالحاجة إلى تنظیم العالقات ،حدود الدول القومیة ذات السیادة

من وتعزیز التفاهم حول الكثیر،العالمشعوبوتنمیة التعاون بین ،على اختالف مستویاتهاالّدولیة

وهذا ،وبما یكفل خدمة مصالح مختلف الفئات االجتماعیة في شتى المجاالت،الّدولیةجوانب الحیاة 

تأخذ في اعتبارها خدمة ،الّدولیةیتطّلب إنشاء وتأسیس كیانات مستقلة ووحدات فاعلة على الساحة 

وتغطي ،الدوليبحیث تتحرك في إطار النظام ،الدولوصایةمصالح أفرادها ورعایتها بعیدًا عن 

  .ال دخل إلرادة الدول في نشاطاتها ومجاالت عملهاو ،یة وسیاسیة واجتماعیة وٕانسانیةنشاطات قانون
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  :دراسةالأهمیة

النظرةاتساعإلىالحاجةبرزت،الّدولیةوالعالقاتالسیاساتفيهیكلیةراتتغیّ حدوثمع

وأنّ ،الّدولیةالعالقاتفيالوحیدفاعلالهيالدولبكونالسابقفيتعترفكانتالتيالتحلیلیة

األوضاعهذهاقتضتوقد،الدولبینالعالقاتلمجرىالحاكمةهي،والصراعالقّوةمثلمفاهیم

منآخرونفاعلونفیهایلعبالتيالتفاعالتمننظاماً باعتبارهلعالمإلى االنظررةالمتطوّ الّدولیة

تتجاوز،جدیدةوٕانسانیةواجتماعیةوٕاعالمیةواقتصادیةاسیةسیموضوعاتفيمهماً دوراً الدولغیر

:الدولرغیمنالفاعلینهؤالءومن،ةوالسیادالحدودىوتتخطّ ،الرسمیةالحكومیةالتفاعالتمستوى

وبعض،والشركات متعّددة الجنسیات،الحكومیةغیرالدولیة والمنظمات ،الحكومیةالّدولیةالمنظمات

  .وغیرها،الّدولیةوالمافیامةالمنظّ الجریمةجماعاتإلىإضافة،حةالمسلّ یماتوالتنظالجماعات

بعد،الّدولیةعلى صعید العالقاتالدولغیرمنالفاعلیندور أحدسر دیالبحث هذإانّ و 

الحكومّیینغیرالفاعلیندورحول"نظریاتهو مدارسه "الّدولیةالعالقاتحقلفيجاءمامتأّنیة لقراءة

باعتبارها أحد أبرز الفاعلین " الحكومیةغیرالدولیة المنظمات"بحث في دوریثم ،الّدولیةالعالقاتفي

باعتبارو ،كبیر محلیًا وعالمیاً بشكلأعدادهابعد تزایدوخاصةً ،الحكومّیین على الساحة الّدولیةغیر 

ثمّ ،الحقیقي لهادورث عن الفینبغي البح،حكومیةغیروبمساعٍ خاصةبمبادراتتنشأالمنظماتهذه

التعاونوٕانماءتشجیعفيمساهمتهاومعرفة مدى،المعاصرةالّدولیةالمنشود في العالقات دورها 

النقاطهذهكل.إلیهاالمسندةالمهامأداءفيالحكومیةالّدولیةالمنظماتةساعدقدرتها على مو ،الدولي

للفاعلینالحقیقيالدورلمعرفة،حولهاالغموضكشفو تحلیلهاو توضیحهالدراسةاهذاحاولتوغیرها

علىالحكومیةغیرالدولیة المنظماتفاعلیةومدى،الّدولیةالعالقاتصعیدعلىحكومیینالغیر

  ."وٕایجابیاتهسلبیاته"الدولبینالعالقاتعلىوتأثیرها،الدوليالمستوى

  :دراسةالأهداف

علىالحكومّیینغیربالفاعلینالتعریفمنبدایة،األغراضمنعددجمعدراسةلاحاولت

الفاعلیندورحولومدارسهاالّدولیةالعالقاتنظریاتفيجاءماوتبیان،الّدولیةالعالقاتصعید

وهوالحكومّیینغیرالفاعلینأحددراسةإلىاالنتقالثم،الّدولیةالعالقاتصعیدعلىالحكومّیینرغی

وآلیاتومجاالت،علیهاتقومالتياألسسوبیانتعریفهاخاللمن،الحكومیةغیرالدولیةالمنظمات

لهذهالحقیقیةاألهدافعلىالتعّرفثم،الّدولیةالعالقاتصعیدعلىآثارمنتتركهوما،عملها
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سیاسیةأهدافاً لهاأنّ أم،اإلنسانيالمجالضمن غالبهفيینحصرنشاطهاأنّ فعالً وهل،المنظمات

تنحصردراسةالأهداففإنّ انهومن.لعملهاالرئیسوالدافعالحافزهاولكنّ معلنةوغیرظاهرةرغی

  :التالیةالنقاطفي

عالقات الّدولیة نظریات الثّم قراءة ما جاء في ،وتصنیفهم،الفاعلین غیر الحكومّیینتعریف1-

  .ومدارسها حول هؤالء الفاعلین

وبقراءاتالظاهرةهذهلفهمعلمیةمقارباتوٕایجاد،الحكومیةغیرالدولیةبالمنظماتالتعریف- 2

  .بعمقتحلیلهافيتساهمأنیمكنمتعّددة

  .علیهاتقومالتيواألسس،الحكومیةغیرالدولیة المنظماتأهمیةتبیان- 3

  .الّدولیةالعالقاتصعیدعلىهاودور ،الدوليالنظامفيومكانتهالیتهاعافمدىإبراز- 4

مبادئهاعلىوالتعّرف،تطبیقیةكدراسةالحكومیةغیرالدولیةالمنظماتمنالنماذجبعضإیراد- 5

ثم،الحكومیةالّدولیةوالمنظماتالدولمعالعالقةعلىذلكوانعكاسأدائهاتقییمثم،عملهاوآلیات

    .العالقةلهذهواإلیجابیاتالسلبیاتتحلیلذلكبعد

:لدراسةاإشكالیة

عملیة شدیدة الّدولیةودورها على صعید العالقات ،الحكومّییندراسة ظاهرة الفاعلین غیر دتع

باعتبارها فاعًال واضح ،الحكومیةالّدولیةفمن السهل البحث في الدول أو المنظمات ،الصعوبة ودقیقة

،ثق منها العالقاتلكن محاولة تحدید المنابع التي تنب،الّدولیةالمعالم ومحددًا على مسرح العالقات 

لكي نتعّرف على مجمل شبكة العالقات عبر القومیة هي مسألة أكثر تعقیدًا وتكتنفها وتتّبع مجراها 

غیر الدولیةوهو المنظماتالحكومّیینغیر الفاعلینثم باالنتقال إلى دراسة أحد،ةصعوبات جمّ 

ویغلب علیها ،المجاالتمختلففيطاتهانشاعتنوّ لتبرز إشكالیة دراسة هذه الظاهرة نتیجةً ،الحكومیة

وهي كذلك جزء من المجتمع المدني مع ما یكتنف هذا المفهوم ،اإلنسانحقوقحمایةمجاليالعمل ف

معتعاونهاومدى،الّدولیةالعالقاتصعیدعلىدورهاتحدیدفإنّ ،ومن هنا.وغموضمن ضبابیة

هي مسألة بالغة ،سیادتهاعلىتأثیرهاومدىالدولمعاعالقتهتحلیلثم،الحكومیةالّدولیةالمنظمات

مدى ومعرفة،المنظماتهذهلعملالحقیقیةاألهدافوهناك إشكالیة أخرى تكمن في تحدید،الصعوبة

وفيالدوليالصعیدعلىعملهاومجاالتنشاطاتهاأنّ وهل،الدولبینالسیاسیةللتجاذباتخضوعها
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التيالسیاسیةهدافهاألهاأنّ أم،مقابلأيوبدونذاتهاإلنسانأجلنماإلنسانحقوقحمایةمجال

  .آلیات عملهاو وأفكارهامنطلقاتهافيماوٕانّ ،وسلوكهاأدائهافيلیسوالشكالریبةإلىع الباحثتدف

تزایدومع،الّدولیةات العالقصعیدعلىدورمنالحكومیةغیرالدولیة للمنظماتكانوٕاذا

الدورهذاكانوٕاذاسلبیًا؟أمإیجابیاً ذلك الدوركانهلف،الدوليالمجتمعفيكبیرلبشكعددها

یحملالذيماسلبیاً كانوٕاذاالمنظمات؟هذهوجودمنالدوليالمجتمعیجنیهاالتيالفوائدفماإیجابیاً 

سوىوجودهامنیجنيالكانإذاالدولأراضيفيونشاطهاتقّبل وجودهاعلىالدوليالمجتمع

وهي أحد الفاعلین غیر _اهاوجدو المنظماتهذهفائدةحولجدالً سّببكل ذلك السلبیات؟

المناقشاتألكثریصلحاً موضوعاإلشكالیةهذهكانتهناومن،ومعارضمؤّیدبین_الحكومّیین

دراساتوفي،یةالّدولوالندواتالمؤتمراتوفيوالسیاسیةواالجتماعیةالعلمیةالحلقاتفيةً حدّ 

  .الباحثین

:دراسةالأسئلة

  :مقدمتهافيیأتيالتساؤالتمنعدداً الباحثلدىالدراسةهذهتثیر،عرضهتقدملمااستناداً 

؟شرعیتهاتستمدوممرت ؟تطوّ كیفالحكومیة؟غیرالدولیة المنظماتما- 1

الحكومیة ؟الّدولیةظماتوالمنالدولمعالحكومیةغیرالدولیة المنظماتعالقةما- 2

  ؟الیومعالمفيالدوليالمجتمععلىالحكومیةغیرالدولیةالمنظماتوأثردورما- 3

المجالفيوعملهانشاطهاوهل؟الّدولیةومیة بالمتغّیرات الحكغیرالدولیة المنظماتتتأّثر هل- 4

لتحقیقها ؟تسعىسیاسیةهدافًا ألهاأنّ أم،مقابلوبدونطوعياإلنساني

هذهتستخدمهاالتياألدواتأبرزوما،الحكومیةغیرالدولیة المنظماتعملاستراتیجیةما- 5

  أهدافها ؟تحقیقفيالمنظمات

  :دراسةالفرضیات

  :الیةالتالفرضیاتالباحثیطرح،دراسةالٕاشكالیةو وأهدافأهمیةمن،عرضهتمّ ماضوءفي

فيیتجاوزقدبلیقلالیكادالّدولیةالعالقاتصعیدعلىدوراً مّیینالحكو غیرللفاعلینإنّ - )1

    .السیادةذاتالقومیةالدولدوراألحیانبعض
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،ذات أدوات قویة على صعید العالقات الدولیةكلما كانت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة - )2

.انعكس ذلك على دور الدولة وسیادتها الوطنیة

على عمل المنظمات انعكس ذلك سلبًا ،ت الدول بالسیادة الوطنیة بمفهومها التقلیديكلما اعتدّ - )3

  .أو بآخر من نشاطاتهالٍ وحّد ذلك بشك،الدولیة غیر الحكومیة

زادت إنجازات هذه المنظمات على ،كلما قّل تسییس عمل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة- )5

   .الصعید اإلنساني

المنظماتدورمعكلیًا یتعارضالالدوليالصعیدعلىدورالحكومیةغیرولیة الدللمنظمات- )6

  .الحكومیةالّدولیة

  :لدراسةامنهجیة

: ر الحكومیین في العالقات الدولیةدراسة دور الفاعلین غی"هذا البحث هو لما كان هدف   

ذه الدراسة تعتمد باألساس فإّن ه،واختبار مدى فاعلیة هذا الدور،"المنظمات غیر الحكومیة نموذجاً 

  .على المنهج الوصفي التحلیلي باالستعانة بالمنهج المقارن

دور الفاعلین غیر الحكومیین في "سوف یستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي لدراسة   

بحیث یتم توظیف هذا المنهج لتوضیح ،"المنظمات غیر الحكومیة نموذجاً : العالقات الدولیة

وتغّیراتها ،ودراسة كمیة توضح حجم هذه الظاهرة،ین غیر حكومیینجود فاعلخصائص ظاهرة و 

نهج في الدراسة في ثالثة هذا المویتدّرج استخدام . ارتباطها مع الفاعلین الحكومیینودرجات 

وثانیها یهتم بدراسة االرتباط بین ،أولها یتلّخص بالوقوف عند الوقائع وتكرارات حدوثها: مستویات

یقترب كثیرًا من اإلجراءات المتبعة في وثالثها ،ین غیر حكومیین ووجود فاعلین حكومیینوجود فاعل

  .ضابطةوالثانیة ةیبیتجر إحداهما من المنظمات اختبار مجموعتینبحیث یتم ،المنهج التجریبي

مستوى یتعّلق : المنهج المقارن فسوف یوظفه الباحث في البدایة على أكثر من مستوىأما   

ف في العالقات الدولیة للتعرّ الحكومیة رنة على أساس زمني بین تطّورات دور المنظمات غیبالمقار 

،دور تلك المنظماتف على أوجه التغیر واالستمراریة في طبیعة والتعرّ ،على مدى فاعلیة هذا الدور

  .مواقف هذه المنظمات غیر الحكومیةومستوى آخر یتعّلق بالمقارنة بین 
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  :السابقةالدراسات

وفیما یلي عرض ،تتعّلق بشكل أو بآخر بموضوع الدراسةعاد الباحث إلى عدة دراسات لقد

:نقدي لهذه الدراسات

المنظمات الدولیة غیر فیها ظاهرةتناول،2007حیدر عام غسانأعّدها،ماجستیرأطروحة_1

المنظمات و المدنيالمجتمعموضوعحولالعالمیةاإلشكالیةعنثتحدّ ف،نواحٍ عدةمنالحكومیة

مفهوميعنثثّم تحدّ ،التاریخیةوجذورهالمدنيالمجتمعنشأةعنلمحةوأورد،الدولیة غیر الحكومیة

المدنيالمجتمعومؤسساتالدولةبینالعالقةناً مبیّ ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةو المدنيالمجتمع

التعاملوطریقةظمات الدولیة غیر الحكومیةالمننجاحعواملعلىالضوءسّلطثم،الحكومیةغیر

لللتدخّ ذریعةتكونكأن،أخرىحاالتفيوتهدیمهاأحیاناً ومناهضتهاالدولةبناءفيودورها،معها

تكونأنیمكنهاأنّ وهيالمنظماتهذهبهاتتصفالتيواإلشكالیة،األهلیةالحربأوالخارجي

ذوسالحهاوأنّ ،للمجتمعًة ناسفأحزمةً أو،معاً بآنليالدو و المحليیــــــنالصعیدعلىأمنأحزمة

  )1(.والتوجیهلالستغاللعرضةهاألنّ حدین

،المّتحدةباألمموعالقتهاالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةه إلى دراستغسان حیدر في أشار

بحثه لكن،المجاالتمختلففيعملهاوآلیاتالمنظماتهذهتصنیفإلىهنفسالسیاقفيقوتطرّ 

رّكز حول المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على الصعید المحلي والعالقة بین الدولة ومؤسسات تكان ی

مدىدراسة و ،المنظماتتلكلالدولیة السیاسیة بعاداألإضافة هذا البحثفیمكن في ،المجتمع المدني

غیرمنالفاعلینأبرزمنارهاباعتب،الّدولیةالعالقاتصعیدعلىتلعبهالذيالحاليالدورتعاظم

هذهأنّ خصوصاً ،آثارمنیعكسهومامیدانیاً الدورهذادراسةثمّ ،العالمیةالساحةعلىالدول

مركزهافيالنظرإعادةینبغيلذا،الدولبینالسیاسیةللتجاذباتتخضعوال تزالكانتالمنظمات

  .عاتقهاعلىالملقاةالمسؤولیاتوفي،االستشاري

عالجت فیها قضیتین رئیسیتین أولهما تتعّلق ،2012أعّدتها أسماء مرایسي عام ،أطروحة ماجستیر_2

والقضیة الثانیة تتعّلق بدور هذه المنظمات في مجال حقوق ،غیر الحكومیةالّدولیةبإدارة المنظمات 

                                                            
:إشراف, رسالة ماجستیر, "الحكومیةوغیرالحكومیةيالعربالمدنيالمجتمعلمنظماتوالواقعالضرورةبینماالمقاربة: "غسان حیدر)(1

  ).2007, اإلجتماععلمقسم,واإلنسانیةاالجتماعیةالعلومكلیة, رالجزائجامعة: الجزائر(خلیفة بوزبرة 
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لفترة الممتدة من عام وشملت الدراسة ا،كدراسة حالةالّدولیةوالتركیز على منظمة العفو ،اإلنسان

)1(.وٕادارة حقوق اإلنسانحمایةفي مجال الّدولیةمن تاریخ منظمة العفو 2012–1961
  

من خالل ،غیر الحكومیةالّدولیةناقشت أسماء مرایسي الدور الذي تقوم به المنظمات 

تقوم علیه في والمنهج الذي،واالستراتیجیات التي تتبعها،الوقوف على مختلف المیزات التي تملكها

وبشكل عام ترّكزت دراستها حول طریقة إدارة ،إدارتها لمختلف المجاالت التي  تنشط من أجلها

ویسعى هذا البحث باإلضافة إلى ما جاء في ،غیر الحكومیة للقضایا التي تعنى بهاالّدولیةالمنظمات 

حقوق اإلنسان إلى تحلیل حمایةدراسة أسماء من الوقوف على دور هذه المنظمات في مجال إدارة و 

دون االنطالق من مسّلمات ثابتة عن هذه المنظمات ،الّدولیةدورها بعمق على صعید العالقات 

لع بل محاولة البحث عن الدور الحقیقي أو المأمول الذي یمكن أن تضطّ ،تعطیها الدور اإلیجابي سلفاً 

  .به هذه المنظمات

غیر الحكومیة في دور المنظمات الدولیة "حول،2011ام عإبراهیم حسین معّمرأعّدها،دراسة- 3

تتمحور هذه الدراسة ".نسانحالة تطبیقیة على المنظمة العربیة لحقوق اإل"،"حمایة حقوق اإلنسان

في مجال حمایة حقوق حول أهمیة التعّرف على الدور الذي تقوم به المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

شملت هذه . من خالل عالقاتها الدولیة والمحلیة،لعربیة لحقوق اإلنساناوخاصًة المنظمة ،اإلنسان

،2010وحتى عام 1983معامن تاریخ نشأة المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان الفترة الممتدة الدراسة 

  )2(.مختصر لمراحل تطّور حقوق اإلنسانلمع التطّرق بشك

،أة المنظمات الدولیة غیر الحكومیةتاریخ نشفي دراسته إلى إبراهیم حسین معّمر تطّرق

المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان مع تركیزه على،وبشكٍل خاص التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان

وهیكلها التنظیمي مسیرة عمل المنظمة مستعرضًا ،ودورها في حمایة حقوق اإلنسان في الدول العربیة

التي تواجهها في مجال حمایة بعض الصعوبات وذكر،في عملهاّرضه لآللیات التي تتبعهاتعمع 

االستفادة من یسعى هذا البحث إلى.وموقفها من القضایا الرئیسیة في الوطن العربي،حقوق اإلنسان

غیر الحكومیة في مجال حمایة دور المنظمات الدولیةحول دراسة إبراهیم حسین معمرفي مما جاء

دولیة غیر حكومیةمنظمةتقتصر على دراسة حالةرة و مختصرغم أن هذه الدراسة ،حقوق اإلنسان

                                                            
, رسالة ماجستیر, "منظمة العفو الّدولیة: دراسة حالة, إدارة المنظمات الّدولیة غیر الحكومیة لقضایا حقوق اإلنسان: "أسماء مرایسي)(1

).2012, قسم العلوم السیاسیة, كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, باتنة_ جامعة الحاج لخضر: الجزائر(دالل بحري : إشراف
حالة تطبیقیة على المنظمة العربیة لحقوق ", "حكومیة في حمایة حقوق اإلنسانالغیر دور المنظمات الدولیة ": إبراهیم حسین معّمر)2(

  ). 2011-2010, قسم العلوم السیاسیة, كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة, جامعة القاهرة: القاهرة(, "اناإلنس
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وال یكون ذلك ممكنًا دون .المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان وفي الدول العربیة بشكل خاصواحدة وهي

لمعرفة مدى،كٍل عامغیر الحكومیین بشالتعّرف على أبرز الفاعلین محاولة و ،التوّسع في الدراسة

وتأثیر التغّیرات العالمیة ،على الساحة الدولیةالدور الذي یقومون به ى التطّور الكبیر الذي طرأ عل

وهذا ما جاء في هذه ،دراسة أكثر من حالة تطبیقیة عن أولئك الفاعلینثّم ،على حجم هذا الدور

    .كمثالین عملیینفتّم أخذ منظمة العفو الدولیة واللجنة الدولیة للصلیب األحمر ،الدراسة

:دراسةحات المصطل

،مجموعة من الوحدات السیاسیة المستقلة:هو"جوزیف فرانكل"حسب تعریف :الدوليالنظام - 1

:هبأنّ فهویعرّ الدوليالّنسق"محمد طه بدوي"ویطلق علیه .تتفاعل فیما بینها بشيء من االنتظام

ا بینها عدد صغیر من مجموعة من عدد من الوحدات السیاسیة بقوى متدرجة یقود عالقات القوى فیم"

  ".القوى القطبیة الكبرى

القومیة، القوى األخرى غیر الدولة - الدولة األمةوهي :الدوليالقوى الفاعلة في النظام - 2

  ).إلخ...الشركات متعددة الجنسیات،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، الحكومیةالّدولیةالمنظمات (

ل مركز الحیاة االجتماعیة التنظیمات والمؤسسات التي تمثّ مجموعة البنى و :المجتمع المدني- 3

هذه البنى .ع مباشرًة لهیمنة السلطة والدولةواالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة للمجتمع والتي ال تخض

هها إلى مركز اتخاذ القرار وتوجّ ،والتنظیمات والمؤسسات هي وسائط تعبیر تصیغ مطالب سیاسیة

یضیق أو یتسع حسب السیاق النظر عن طبیعة هذه السلطة، وهي هامش ّض تجاه كل سلطة قائمة بغ

إنها مسافة تفصل بین مستویین موجودین في كل مجتمع بحكم طبیعة األشیاء، هذان .السیاسي

  .المستویان هما المستوى االجتماعي والمستوى السیاسي

: بأّنهات الدولیة غیر الحكومیةالمنظما" میرلمارسیل"یعّرف: غیر الحكومیةالدولیة المنظمات - 4

دولإلىینتمونأشخاصجانبمنلالستمرارقابلعلى نحومشّكلةحركةرابطة أوأوتجّمعكل"

  ."الحصول على الربحبینهامنلیستحقیق أهدافبغرضوذلكمختلفة؛

  :لدراسةتقسیم ا

.بحثالخاتمةإلىوانتهتبمقدمةُسبقتفصولثالثةفيتقع هذه الدراسة 

وهو. الّدولیةالعالقاتصعیدعلىالحكومّیینغیرالفاعلون:بعنواناألولالفصلجاء

أّما المبحث الثاني فیتناول ،وتصنیفاتهمالحكومّیینغیرالفاعلینمفهوماألولالمبحثفيیتناول
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ّیرات الّدولیة على ثّم دراسة أثر المتغ،العالقات الّدولیةاتمن منظور نظریالحكومّیینن غیر یالفاعل

  .دور الفاعلین غیر الحكومّیین في المبحث الثالث

العالقاتفيودورها،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةإلى الثانيالفصلفي حین یتطّرق

بینهاالتفریقومعیارالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةمفهومعلىفیهاألولالمبحثیرّكز.الّدولیة

بینما،الّدولیةعلى الساحة فاعلیتهاأهدافها و الثانيالمبحثویدرس،الحكومیةلّدولیةاالمنظماتوبین

عالقة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع الدول وغیرها من المنظمات الدولیة الثالثالمبحثیتناول

  . الحكومیة

مجال حمایة فيكومیةالمنظمات الدولیة غیر الحفاعلیة:بعنوانوهوواألخیرالثالثالفصلأّما

فیهفردأُ فقد".للصلیب األحمرالّدولیةاللجنة منظمة العفو الدولیة، و "دراسة حالة حقوق اإلنسان

،جهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال حمایة حقوق اإلنسان وآلیات عملهالدراسةمبحث

بینما تناول ،مجال حمایة حقوق اإلنساندور منظمة العفو الدولیة في إلى المبحث الثانيتطّرقمّ ث

تأتي ثم،في میدان حقوق اإلنساناللجنة الدولیة للصلیب األحمرجهود المبحث الثالث واألخیر

.متضمنًة ألهم النتائج التي توّصل إلیها هذا البحثالخاتمة أخیراً 
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  الفصل األول

  .ّدولیةالعلى صعید العالقات الحكومّیینالفاعلون غیر 

  :كومیین وذلك من خالل ثالثة مباحثهذا الفصل بالدراسة والتحلیل الفاعلین غیر الحیتناول  

في حین یتناول ،الفاعلین غیر الحكومیین وتصنیفاتهمینصّب المبحث األول على التعریف بمفهوم 

مبحث الثالث فقد أما ال. من منظور مدارس العالقات الدولیةكومیینالمبحث الثاني الفاعلین غیر الح

  .أفرده الباحث للحدیث عن أثر المتغّیرات الدولیة على دور الفاعلین غیر الحكومیین
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  على صعید العالقات الّدولیةالحكومّیینالفاعلون غیر : الفصل األول

والذي ،الحكومّیینیتناول المبحث األول من هذا الفصل اإلطار النظري لمفهوم الفاعلین غیر 

ألّن الفاعلین الذین .والفاعلین من غیر الدول،ینالدولیله لمحة سریعة عن الفاعلین عرض من خالیُ 

تشخیص هؤالء الفاعلین والتعّرف بدایًة یتعّین،لذا،دونمتنوعون ومتعدّ الّدولیةتدور بینهم العالقات 

  .الّدولیةیه كٌل منهم في حقل العالقات الضوء على الدور الذي یؤدّ إلقاءعلیهم قبل 

نظریاً یكتنفه شيء من الغموض وعدم االتفاق" الحكومّیینالفاعلین غیر "وبما أّن مصطلح 

على فقد تعّین ،بین الباحثین نتیجة الختالف مذاهبهم وٕایدیولوجیاتهم وبحسب منطلقهم الثقافي والبیئي

لتكون مرتكزًا ،والوقوف عند الدقیق منها،عقد مقارنة بسیطة بین كل التسمیات التي تدل علیهالباحث

ومنطلقًا لمعالجة هذه الظاهرة ودورها على ،"الحكومّیینالفاعلین غیر "على أساسه تحدید مفهوم یمكن

فبعض الباحثین یطلق تسمیة فاعلین دولیین على جمیع أشخاص العالقات .الّدولیةصعید العالقات 

ن غیر یویطلق آخرون تسمیة الفاعل)1(.الّدولیةأو الكیانات التي تلعب دورًا ما على الساحة ،الّدولیة

نى قریب یطلق البعض تسمیة وبمع)2(.الدوليین على كل ماعدا الدولة من أشخاص المجتمع الدولی

دون تمییز بین فاعلین حكومیین ،الّدولیةن من غیر الدول على هؤالء الالعبین على الساحة یالفاعل

قات التي تتم خارج نطاق لباحثین على كل التدفّ بالمقابل یطلق بعض ا)3(.وفاعلین غیر حكومیین

باإلضافة إلى تسمیات أخرى )4(.سیطرة أو رقابة األجهزة الحكومیة في الدول تسمیة القوى عبر القومیة

،إلخ...والفاعلین السیاسیین الجدد،الحدودأو عبر،تدل على معنى مترادف مثل القوى عبر الوطنیة

للداللة على الفاعلین الذین ال ینتمون إلى الحكومّییناعلین غیر لكن الباحث یستخدم تسمیة الف

وأّن الحكومات ،الّدولیةفي حقل العالقات تبار أّن الدول هي الفاعل الرئیسعلى اع،حكومات الدول

أو بمعنى ،في هذه الدول هي وحدها األجهزة المنوط بها إقامة عالقات مع غیرها من األجهزة المماثلة

عن سیطرة وبالتالي فإّن كل ما یخرج ،الدوليلحكومات هي التي تمّثل الدول على المسرح أدق إّن ا

  .غیر حكوميفاعالً دالحكومات ورقابتها یع

                                                            
  .29ص, )2004, 1ط, دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان(الدبلوماسیة واالستراتیجیة .. الظاهرة والعلمالّدولیةالعالقات : عالء أبو عامر)(1
وفي الشؤون والعالقات الّدولیة المتنوعة Geopolitiqueأبحاث في الجیو سیاسیة , والعالقات الّدولیةالجیو سیاسیة: موسى الزعبي)(2

.113ص, )2004, 1ط, منشورات وزارة الثقافة: دمشق(
, 1ط, انمكتبة العبیك: الریاض(محمد توفیق البجیرمي : ترجمة, القّوة الناعمة وسیلة النجاح في السیاسة الّدولیة: جوزیف س ناي)(3

.136ص, )2007
  .378ص, )1986, 1ط, دار المستقبل العربي: القاهرة(حسن نافعة : ترجمة,الّدولیةسوسیولوجیا العالقات : مارسیل میرل)(4
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من وجهة نظر علم العالقات الحكومّیینالمبحث الثاني فهو یتناول دراسة الفاعلین غیر أّما

المتغّیرات والتحوّالت التي شهدها المسرح أّن وبما".نظریاته ومدارسه"على أبرز بالمرور،الّدولیة

على بنیة ودور جمیع القوى كان لها بالغ األثر،وخاصّة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة،الدولي

الفاعلین غیر تأثیرها علىجب التطّرق لها ومعرفة مدىیف،الّدولیةوحدات الفاعلة على الساحة الو 

،الّدولیةعلى صعید العالقات موبالتالي تحدید دوره،الّدولیةساحةالعلى متحدید موقعهو ،الحكومّیین

  .وهو ما یتناوله المبحث الثالث من هذا الفصل
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  وتصنیفاتهمالحكومّیینمفهوم الفاعلین غیر : المبحث األول

وهو كأي مجتمع ،الّدولیةاإلطار الذي تتم من خالله العالقات ذلكالدوليالمجتمع یعدّ 

إلى األطراف الذین وبالنظر.ذات طبیعة مختلفة أو متشابهة،یةطّلب روابط وعالقات اجتماعیت،كائن

زال تحصل تالأّن الدولة الحدیثة قد حصلت و یالحظ،من ناحیة قانونیةالّدولیةتدور بینهم العالقات 

،اجتماعیةوأطرافه من زاویة الدوليلكن بتحلیل المجتمع ،على الدور المهیمن في هذه العالقات

الّدولیةبسبب ظهور فاعلین آخرین على الساحة ،دور الدولة الحدیثة في مجاالت كثیرةآكلالحظ تی

  .المنظمات الدولیة غیر الحكومیةو ،الحكومیةالّدولیةالمنظمات كإلى جانب الدولة

ة لّ ظیمارس مهامه تحت مالدوليوعلى الرغم من أّن الكثیر من الفاعلین الجدد في المجتمع 

وهذا األمر یعطي بعدًا ،هذه الدول في عالقاتهحدود یتجاوز البعضإال أّن ،العالقات ما بین الدول

إّن العالقات : بقوله"Paul Reuter"عالم االجتماع األلماني وهو ما یؤّكده،الّدولیةجدیدًا للعالقات 

ها إنّ ،الدوليثر حیویة في المجتمع العنصر األكثر ثراًء واألك"القائمة ما بین األفراد والجماعات هي 

  )1(".عامل تقدم له

كأعضاء جدد الحكومّیینازدادت أهمیة العدید من الفاعلین غیر ،القرن العشریننهایةومع 

من الّدولیةومع الدول والمنظمات ،مع بعضهم البعض من جهةفاعلونفهم یت،الّدولیةفي السیاسة 

وقنوات ،الدوليكجسور بین أطراف المجتمع ،ألهمیة محلیًا وعالمیاً فكان لهم بالغ األثر وا،جهة أخرى

في الّدولیةعلى تزوید أعضائه بالموارد هموخاصة من خالل قدرة بعض،للوصول إلى النظام العالمي

أّما،وستتم محاولة إبراز هذا الدور في فصل الحق،مختلف القضایا كقضایا البیئة وحقوق اإلنسان

  .وتحدید مكوناتهاالحكومّیینن غیر تم تخصیصه لدراسة ظاهرة الفاعلیهذا المبحث فی

  الّدولیةفي العالقات الحكومّیینمفهوم الفاعلین غیر : المطلب األول

برزت ،وظهور أشخاص دولیین جدد إلى جانب الدول،الحاليالدوليمع تطّور المجتمع   

؟ أو من یمكن الفاعلون غیر الحكومیینمن همأال وهي تحدید،الّدولیةمشكلة تواجه دارسي العالقات 

والفاعل الوحید والممكن في حقل ،الوحیدالدولي؟ فالبعض یعتبر الدولة هي الشخص اعتبارهم كذلك

ط بها إقامة عالقات مع غیرها من األجهزة االحكومات هي وحدها األجهزة المنوأنّ ،الّدولیةالعالقات 

                                                            
(1) Paul Reuter: "Institutions Internationals", translated by J. M. Chapman (London : Allen & Unwin, 1958), 
P 17.
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ض آخرون هذا الطرح ویؤّكدون أّن الدولة لم تعد وحدها تملك الصوت بینما یرف)1(.األجنبیة المماثلة

بل یوجد إلى جانبها أشخاص ،حكرًا لها وحدها" الدوليالمسرح "ولم یعدّ ،الدوليالمسموع في المجتمع 

ویوجد نوع من االتفاق العام ،الّدولیةیر في الحیاة والتأثّ ،دولیون یمتازون بالمقدرة على العمل واألداء

  . حول هذا الرأي األخیر مع اختالف في االجتهادات التفصیلیة

،ینالدولیكان االختالف مقتصرًا على التسمیات بالنسبة لهؤالء األشخاص بدایةفي ال

،الّدولیة"اللعبة"وآخرون یسموهم أطراف ،الدوليفالبعض یطلق علیهم تسمیة أعضاء المجتمع 

إلى البحث في فعالیتهم لكن بعد ذلك انتقل،إلخ...ین دولیینمثلین دولیین أو فاعلوالبعض یدعوهم م

ّن تسمیة إحیث ،تحدید وتمییز لهذا المصطلحالبّد من ،م هذه المجموعة من التسمیاتأّماو .وتصنیفهم

وهذا ما درج علیه ،الّدولیةهي أفضل تسمیة یمكن أن تتماشى مع علم العالقات " فاعلین دولیین"

كل سلطة أو جهاز أو  (actor)فالمقصود بالفاعل،الّدولیةفي حقل العالقات الكثیر من الباحثین

وقد یتطّلب لعب هذا الدور ،الدوليلى المسرح ع" یلعب دوراً "جماعة أو حتى شخص قادر على أن 

مجّرد ممارسة تأثیر على القابضین على سلطة ،ببساطة،أو اإلتیان بفعل ما أو حتى،اتخاذ قرار ما

  )2(.المادیةالقّوةقرار أو الممسكین بزمام اتخاذ ال

هیئات وهم الدول أوًال ثّم ال،ینالدولیة نوع من االتفاق حول تحدید الفاعلین وٕاذا كان هناك ثمّ 

جد اختالفًا مرًة یالباحثإال أنّ ،الحكومیة ثانیاً الّدولیةوهي المنظمات دعمهاالتي تشّكلها الدول وت

كبیرًا أو ،لع بوظائف أو تمارس تأثیراً القوى غیر الحكومیة التي تضطّ أخرى حول مجموعة أخرى من 

وهذه القوى تشّكل قطاعًا عریضًا غیر واضح المعالم وغیر ،ینالدولیعلى قرارات الفاعلین ،صغیراً 

وقد ،سمیات أخرى سبق ذكرهاأو ت"القوى عبر القومیة"ـ ى بتسمّ و ،ّدد تشّكله المبادرات الفردیةمح

  .   الحكومّیینلیها تسمیة الفاعلین غیر عطلقأُ 

جد لها تعریفًا جامعًا الباحث یكاد یبحیث ال ،هذه القوىطبیعةحولرغم االختالف النظريو 

ثیرها على الساحة وازدیاد تأ،إال أّنه یوجد شبه إجماع على صعود هذه القوى،أو تصنیفًا واضحاً 

املریف شوضع تعةحاولموأخیرًا ،الحكومّیینفاعلین غیر لجملة من التعریفات لیتم إیرادوس،الّدولیة

  .الّدولیةیغطي كل هذه القوى غیر الحكومیة على الساحة 

                                                            
  .31ص, مرجع سابق,الّدولیةسوسیولوجیا العالقات : یل میرلمارس)1(
  .313ص,نفسهسابقالمرجع ال)2(
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وهي عدد ،الحكومّیینتسمیة القوى عبر القومیة على الفاعلین غیر ،"مارسیل میرل"یطلق  

،ة األجهزة الحكومیةطرة أو رقابأو حتى یهرب بالكامل من سی،من التدفقات یخرج بدرجة أو بأخرى

التي تحاول تثبیت دعائمها ،بالحركات والتیارات التضامنیة الصادرة عن المبادرة الخاصة: ویعّرفها

  )1(.الدوليوتهدف إلى ترویج أو تغلیب وجهة نظرها في النظام ،عبر الحدود

غنى على ظهره أو ما تضیفه تلك التدّفقات عبر القومیة من تعقید و مدى ما ت" میرل"ویوّضح

إذا ما قورنت بجملة العالقات والتفاعالت التقلیدیة التي تحدث بین الدول والمنظمات ،الساحة العالمیة

درجة التشابك والتفاعل المتمحور فیهما مبینًا ]2[- ]1[رقمویدرج لذلك الشكلین،الدولیة الحكومیة

بالعالقات عبر القومیة أو العالقات ثم مقارنتها بعد ذلك ،حول عالقات الدول الداخلیة والخارجیة

  :المجتمعیة إذا ما ُأخذت في التحلیل بعین االعتبار

  :]1[رقمالشكل

  نموذج التفاعل المتمحور حول الدولة

  م د ح                                     

  2ح                                                                       1ح

  

  

  2ج                                                                   1ج   

ــــــــ    )سیاسة خارجیة(عالقات بین الدول ـــــــ

  )سیاسة داخلیة(عالقات داخلیة ــــــ ـــــــ

  .381ص،مرجع سابق،سوسیولوجیا العالقات الدولیة: مارسیل میرل: المصدر

  

  

  

  

                                                            
  .379-378ص,المرجع السابق نفسه)1(
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  :]2[رقمالشكل

  العالقات عبر القومیة أو المجتمعیة

  م د ح                                      

  2ح                                                                       1ح

  

  

  2ج                                                                                1ج  

  )سیاسة خارجیة(عالقات بین الدول ــــــــــــــــــ

  )سیاسة داخلیة(عالقات داخلیة ــــــ ـــــــ

  عالقات عبر قومیةـــــــ.ـــــــ.ــــــ

  ح حكومة

  ج مجتمع

  م دح منظمة دولیة حكومیة

  .381ص،مرجع سابق،سوسیولوجیا العالقات الدولیة: مارسیل میرل: المصدر

بالفواعل خارج : الحكومّیینالفاعلین غیر " James Rosenaw"،"جیمس روزناو"عّرف وی      

شركات ،غیر حكومیةدولیة منظمات (أي القوى الفاعلة ،"Sovereignty-Free Actors"السیادة 

ما جعل الحدود ،التي تجاوزت اإلطار الوطني)مؤسسات إعالمیة،جمعیات أهلیة،الجنسیاتمتعّددة

بفضل تقنیات المعلومات التي ال تعرف قد تبلورّن هذا االتجاه إحیث ،تماماً ة القومیة مخترقة الجغرافی

  )1(.لها حدوداً 

Non State Actors" الحكومّیینالفاعلین غیر "فتعّرف مصطلح " مارتینا فیشر"أّما

NSAs هذا ضیف بأنّ وت،ینتمون للحكومةالذین ال الدوليبأّنه یشمل جمیع الفاعلین على المستوى

،والشركات،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةیتضّمن كل من الّدولیةفي نظریة العالقات مصطلح ال

                                                            
(1) James Rosenau: Turbulence in World  Politics: A Theory of Change and Continuity (New Jersey: 
Princeton University Press, 1990), p 36.
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وفاعلین على ،المنظمةالّدولیةوالجریمة ،الدوليواإلعالم ،الجنسیاتمتعّددةخصوصًا الشركات و 

  )1(.الدوليوى والمجموعات العسكریة اإلجرامیة واإلرهابیة على المست،غرار المافیا

القوى ب: ویعّرفها،"ر الوطنیةعبالقوى "الحكومّیینالفاعلین غیر " محمود خلف"یسمي بینما 

ةً ولكنها تقوم بمهامها محمیّ ،التي تمارس أعمالها خارج إطار حدود الدولو االجتماعیة من غیر الدول

،بعضهم تصّرفاته علنیةنو لیالدو وهذه القوى أو هؤالء األشخاص ،مقّنعة ومتسّترة خلفهاأوهامن

والبعض ،الّدولیةبعضهم له تأثیر قوي ومباشر ودائم على الحیاة ،ةوالبعض اآلخر تصّرفاته خفیّ 

ولیس لهذه القوى وضع ،)دأي لفترة زمنیة محدودة ولهدف ما محدّ (اآلخر له تأثیر قوي ولكنه عرضي 

یرتبط الكثیر منها ببعض المنظمات ،لى أرضهاوتخضع لقانون الدولة الداخلي القائمة ع،قانوني دولي

حیث تستخدمها هذه المنظمات ،"وضع استشاري"وبالذات العالمیة منها بصفة ،الحكومیةالّدولیة

:تحمل عادًة تسمیات مختلفة مثل،ظاهریًا لالستشارة واالستفادة من خبراتها في مجال تخّصصها

وما هي إال ،إلخ...وشركات،ومؤسسات،ووكاالت،اتومنظم،وهیئات،ونقابات،واتحادات،جمعیات

  : أشخاص دولیة لثالثة أسباب رئیسیة هي

  .دورها الذي تمارسه مادیًا وفكریًا عبر حدود الدول القائمة على أرضها: أوالً 

الشيء الذي یدل على أّن هذه القوى تضم إلیها ،الفاآللذي أصبح یتجاوز لضخامة عددها ا: ثانیاً 

،ن من األفراد من عدة دول تجمع بینهم مصالح وهموم متجانسة وأهداف ومبادئ مشتركةعدة مالیی

  . یسعون وبشتى الوسائل لتحقیقها

،وسیاحیة،وثقافیة،وتربویة،حیث تشمل مختلف نواحي الحیاة من علمیة،تنّوع تخّصصاتها: ثالثاً 

  )2(.إلخ...،ةومالی،واجتماعیة،ودینیة،وریاضیة،وصحیة،وتقنیة،وقانونیة

من خالل ،الحكومّیینإلى الفاعلین غیر " كلود سموتس–ماريبرتران بادي و "ویشیر كل من 

،عالقة تنشأ في الحّیز العالميهانّ إ: أو العالقات عبر القومیة بالقول،تعریفهم للتدّفقات عبر القومیة

                                                            
مركز بحوث : برلین(یوسف حجازي : ترجمة, "یاتات والتحدّ التجاذبات واإلمكانیّ : المجتمع المدني ومعالجة النزاعات: "مارتینا فیشر(1)

  .4ص, )2006, 1ط, اءة للنزاعاتبرغهوف لإلدارة البنّ 
.259-257ص,)1997, 1ط, دار زهران للنشر: عّمان(الّدولیةمدخل إلى علم العالقات : محمود خلف(2)
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ق باإلفالت جزئیًا على األقل من وتتحقّ ،خارج أطر الدولة القومیة،مقصودةغایةببإرادة واعیة أو 

  )1(.سیطرة الدول أو من تأثیرها الوسیط

من خالل تعریفه لمفهوم ،الحكومّیینظاهرة الفاعلین غیر ى لإفیشیر "حسن نافعة"أّما

یر كل الوحدات التي تسهم بأنشطتها في التأثّ هي :الّدولیةهذه الكیانات نّ ین بالقول إالدولیالفاعلین 

مألى القطاع العام إتنتمي ،معنویةمأشخاصًا طبیعیة أتسواء أكان،الّدولیةلحیاة اأوجهعلى 

  )2(.الجماعیةمأبصفتها الفردیة الّدولیةدوارها أوتمارس ،الخاص

لیس ،الّدولیةعلى الساحة الحكومّیینالقول بأّن مفهوم الفاعلین غیر یمكن،بناًء على ما تقّدم

ن غیر یمكن تعریف الفاعلیف،تصّور لهوضعكن ذلك ال یمنع منول،من السهل تحدیده بدقة

بحیث ،عضویًة ونشاطاً ،تعمل بصفة مستقلة عن إرادة الدولباألطراف والجهات التي : الحكومّیین

إلى تقدیم السلع فبعضها یهدف ،تتنوّع القضایا التي تهّتم بها تبعًا لطبیعة عمل تلك الجهات وأهدافها

التي تعمل ضمن حّیز المنظمات الدولیة غیر الحكومیةك،عي وغیر ربحيطو بشكل ،ماتوالخد

باإلضافة إلى قضایا التنمیة والبیئة ،والنشاطات اإلغاثیة اإلنسانیة،القضایا االجتماعیة التنمویة

،الجنسیاتمتعّددةوالبعض اآلخر له أهداف ربحیة توّسعیة كالشركات ،إلخ...وحقوق اإلنسان

ولهذه الجهات تأثیر ،سیاسیةا ترتبط بمصالحمطالب قومیة وربملها أبعاد اجتماعیة أووجهات أخرى 

دولیة أو عالمیة في إطار شبكيتعمل على مستویات.الّدولیةطنیة و على مختلف السیاسات الو 

  .رة فیهاتنشط على مستوى دول العالم عبر فروعها المنتش،یربطها بالمستویات المحلیة والوطنیة

  الحكومّیینتصنیف الفاعلین غیر :لب الثانيالمط

الحكومّیینلفاعلین غیر ال تزال تنظر إلى االّدولیةعلى الرغم من أّن غالبیة أدبیات العالقات   

إال أّن التأثّیرات المتنامیة ،وتدرس تأثّیراتهم ضمن فلك الدولة القومیة،من منظور الدولة اقترابًا وابتعاداً 

وازدیاد ،لشرعیتهمسنداً وتنّوع القضایا التي تشّكل ،الّدولیةعلین على الساحة لعدد من أولئك الفا

وتعّدد أسالیبه وأدواته مثل الدین والعنف ووسائل اإلعالم ورأس ،عملیات التشابك العابر للحدود بینهم

ى أّنها أكثر علالّدولیةلعالقات لمفكرین إلى القول بضرورة النظر إلى ادفع بعض ا،إلخ..المال والهجرة

                                                            
دار العالم الثالث للطباعة : القاهرة(سوزان خلیل: ترجمة, الدوليسوسیولوجیا المسرح -انقالب العالم: كلود سموتس-برتران بادي و ماري(1)

  .140ص, )1998, 1ط, والنشر
, 1ط, كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة, قاهرةجامعة ال: القاهرة(2زءجال, الّدولیةالدولة والعالقات : مقدمة في علم السیاسة: حسن نافعة)(2

  .269ص, )2002
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هؤالء الفاعلین الجدد على أّنهم تطّور طبیعي ویجب النظر إلى ،ًا من مجّرد الدولةتعقیدًا وتشابك

  .لحركة المجتمعات البشریة

فمن الصعوبة ،ال تزال قید التشّكلغیر مكتملة أو الحكومّیینولكن بما أّن ظاهرة الفاعلین غیر   

وال یمكن التنبؤ سلفًا بحجم ،على سبیل الحصر هذا من جهةالحكومّیینبمكان تحدید الفاعلین غیر 

ومن هنا ،من جهة أخرىالّدولیةالدور الذي یمكن أن یصل إلیه أي فاعل عابر للحدود على الساحة 

ثّم تصنیفهم في مجموعات ،جاء االختالف بین الباحثین في تحدید الفاعلین العابرین للحدود أوالً 

وبعد ذلك ،لألهداف والمجاالت التي یعمل بها أي فاعل عابر للحدود ثانیاً وتحت مسّمیات عدیدة تبعاً 

ثّم ،لعدد من الباحثینبعض التصنیفاتوسوف یتم إیراد،الّدولیةهم على الساحة دراسة تأثّیراتهم وأدوار 

  .الحكومّیینتصنیفًا جامعًا للفاعلین غیر الباحث ستخلص بعد ذلك ی

  :ینإلى مجموعت" القوى عبر القومیة"أو الحكومّیینعلین غیر الفا"مارسیل میرل"یصّنف   

  ".NGOs"غیر الحكومیة الّدولیةوهي المنظمات ،الربحتحقیق المنظمات التي ال تهدف إلى-1

  )1(.الجنسیاتمتعّددةوهي الشركات ،الربحتحصیلهاالمنظمات التي یكون الهدف من-2

،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةهم الحكومّییناعلین غیر فتعتبر أّن الف"فیشرمارتینا"أّما  

،وفاعلین على غرار المافیا،المنظمةالّدولیةوالجریمة ،الدوليواإلعالم ،الجنسیاتمتعّددةالشركات و 

إلى جملة واسعة من باإلضافة ،الدوليوالمجموعات العسكریة اإلجرامیة واإلرهابیة على المستوى 

اون بین دول والذین تم االعتراف رسمیًا بمشاركتهم في التع،المعنیین بالتنمیةكومّیینالحالفاعلین غیر 

بین عة الموقّ " كوتونو"اتفاقیةمن 6وبحسب المادة ،األوروبياالتحادالهادئ و إفریقیا والكاریبي و 

"لحكومّیینان غیر یالفاعل"یشمل مصطلح ،"ACP"االتحاد األوروبي ودول إفریقیا والكاریبي والهادئ 

والشركاء االقتصادیین واالجتماعیین ،افق مع الخصائص الوطنیةعاته بالتوّ المجتمع المدني بكل تنوّ 

على نومن أجل االنضمام إلى الشراكة یتعیّ ،"والقطاع الخاص،اتحادات التجارةومنهم منظمات 

،كفاءات المعنیة بالتنمیةوامتالك ال،االستجابة لالحتیاجات االجتماعیةالحكومّیینالفاعلین غیر 

  )2(.)2006المفوضیة األوروبیة (الدیمقراطّیةوهیكلیة تنظیمیة تتمتع بالشفافیة و 

  : الفاعلین من غیر الدول في سبع مجموعات هي"بول ویلكنسون"بینما یصّنف 

                                                            
  .380-379ص, مرجع سابق,الّدولیةسوسیولوجیا العالقات : مارسیل میرل)(1
.4ص, مرجع سابق, یاتات والتحدّ التجاذبات واإلمكانیّ : المجتمع المدني ومعالجة النزاعات: مارتینا فیشر)(2
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القومیة: (ویذكر لها صورتین،الصور الرئیسیة للحركات القومیة-3.القومیة- 2.األدیان-1

.الجنسیاتمتعّددةالشركات - 4.)والقومیة المناهضة لالستعمار في العالم الثالث-الثقافیة اللغویة

المنظمات اإلنسانیة - 7.الجماعات والشبكات اإلرهابیة-6.عصابات المسّلحة والمتمّردونال-5

  )1(.ومنظمات حقوق اإلنسان

الدوليیقسمون النظام ف،"س روزناوجیم"و" كلود سموتس–ماريبرتران بادي و "كل من أّما

  :إلى عالمین

  .دد محدود من الالعبینویتأّلف من ع،وهو عالم مقّنن وله طقوسه:عالم الدولة-1

الذین لدیهم القدرة ،یتأّلف من عدد غیر محصور من الالعبین والمشاركینو:عالم متعّدد المراكز-2

  .الدول التي یفترض أّنهم یتبعونهاالمستّقل بصورة أو بأخرى عنالدوليعلى العمل 

وهذه التدّفقات لها ،یمكن الحدیث عن التدّفقات عبر الوطنیة" متعّدد المراكز"وفي العالم الثاني 

أو ،غیر حكومیة تخرج عن سیطرة الدولدولیة تدفقات ناتجة عن منظمات ّماإفهي ،متعّددةنماذج 

وهي ترتبط بالفئة األولى وتشمل غالبیة التدّفقات ،تعّددةمتدّفقات ناشئة عن تأثیر تكّون أفعال فردیة 

أو مجموعة ،أو الطوائف،أو الجمعیات الثقافیة،ما یتم تنظیمه بواسطة الكنائس: ومثال ذلك،الدینیة

ف من دمج الجهود الفردیة التي تتألّ ،الفئة الثانیة فهي تشمل التدّفقات الدیموغرافیةأّما.من الوّعاظ

ومثال ذلك الهرب الجماعي لرؤوس األموال الذي ،د ال نهائي من االستراتیجیات المصّغرةلتكوین عد

  )2(.الجنسیاتمتعّددةتقوم به المؤّسسات والشركات 

فمن ،عدةالفاعلین من غیر الدول إلى أنماط عدیدة ومن مستویات)3(من الباحثینویقّسم عدد  

یین، أي الذین ینحصر ین الفاعلین من غیر الدول المحلّ یمكن التمییز ب:نشاط الفاعلینىحیث مستو 

ىین العابرین للحدود، والذین یتعدّ والفاعل.واحدة فقط، مثل األحزاب السیاسیةنشاطهم في دولة 

من حیث طبیعة أّما،تالجنسیامتعّددةتنظیم القاعدة، والشركات : نشاطهم حدود دولة واحدة، مثل

، المنظمات الدولیة غیر الحكومیةمثل :"التقلیدیون"فاعلون من غیر الدول هناك الف:الدولةمع العالقة 

                                                            
, )2013, 1ط, مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة: القاهرة(لبنى عماد تركي : ترجمة, مقدمة قصیرة جداً : ولیةالدّ العالقات : بول ویلكنسون)(1

  .73-59ص
  .141-139ص, مرجع سابق, الدوليسوسیولوجیا المسرح -انقالب العالم: كلود سموتس-ماريبرتران بادي و )(2
مؤسسة األهرام : القاهرة(الّدولیةمجلة السیاسة , "اعلین من غیر الدول في الثورات العربیةأنماط وأدوار الف: الالعبون الجدد": إیمان رجب)3(

  .38ص،)2012، 187العدد, للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة
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هم و :"ددالج"الدول ن من غیرو والفاعل.الجنسیاتمتعّددةومیة، والشركات الحكالّدولیةوالمنظمات 

االستقالل التام أو بدرجة كبیرة عن بع بعدد من السمات، تتمثلالجماعات أو المنظمات التي تتمت

أرضها، وتمتلك موارد خاصة بها تضمن لها ممارسة تأثیر ىالحكومة المركزیة التي تعمل علل تموی

، ولها هویة متمیزة، وسیاسة الّدولیةما في المخرجات السیاسیة داخل دولة واحدة أو أكثر، أو في البیئة 

  .خارجیة مستقلة عن سیاسات الدولة التي تنتمي إلیها

الدورحجمفي طبیعة العالقة مع الدولة، وطبیعةیكمن الفاعلینرق بین هذین الجیلین منالفا  

فمن ناحیة، ارتبطت نشأة الفاعلین التقلیدیین بالدولة القومیة، .الّدولیةفي العالقات لعبیُ الذي والتأثیر

استمرار ّن كما أ،لتنفیذ السیاسات الخارجیة لدولهمأذرعىلوا إلنهم في بعض الحاالت تحوّ أحتى

فرضىتماسكها وقوتها، وعلىالحفاظ علىعلدهم مرتبط باستمرار وجود الدولة، واستمرار قدرتها وجو 

البریطانیة ممارسة " بي بي"ال تستطیع شركات البترول العالمیة مثل شركة سبیل المثالىفعل.القوانین

ة، ووضع سیاسي وأمني داخلیة، أو إذا لم تتوافر فیها بنیة تحتیة مستقر نشاطها في دولة تعاني حرباً 

  .مستقر

وفي المقابل، نشأ بعض الفاعلین الجدد في دول لم تكتمل نشأتها بعد، مثل حركة حماس في 

ویمكن أن نشهد عدم توافق على األراضي الفلسطینیة، أو باتت تعاني درجة من درجات الضعف

ار تام بسبب الغزو، كما ضت النهیحزب اهللا في لبنان، أو تعرّ حالة، مثلانتخاب رئیس للجمهوریة

مرحلة االنهیار، ىوصلت إلحتىهو الوضع بالنسبة لجیش المهدي في العراق، أو ضربها الضعف 

لجیل من ة هذا اوقد تناولت األدبیات الغربیة دراس.لة المحاكم اإلسالمیة في الصومالفي حاكما

Armed Non-State Actors (ANSA)"نیمن غیر الدول المسلحنیالفاعل"الفاعلین تحت اسم

)1(،الجماعات اإلرهابیةأو،"ViolentNon-State Actors" الفاعلون من غیر الدول العنیفون"و

Identitary" الفاعلون ذوو الهویة المتمایزة"، أو "الفاعلون الدینیون"أو )2(،أو الحركات اإلسالمیة

Actor.  

                                                            
(1) Phill Williams: "Violent Non-State Actors and National and International Security" (Switzerland:
International Relations and Security Network, 2008), p.18.
(2) Katerina Dalacoura: "Islamist Movements as Non-state Actors and their Relevance to International 
Relations" Ed in: Daphn Josselin and William Wallace: Non State Actors in World Politic (NewYork: 
Palgrave, 2001), p. 53.
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متعّددةوالشركات ،الّدولیةالمنظمات : ین همالدولیأّن الفاعلین غیر "موسى الزعبي"ویعتبر   

،DAVOS-وكذلك قمة دافوس االقتصادیة،واألفراد،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةو ،الجنسیات

  )1(.والفاعلون غیر الشرعیین مثل المافیا،ثّم وسائل اإلعالم

  :إلى مرتبتینولرس أعمالها خارج إطار حدود الدالتي تمافیقّسم القوى "محمود خلف"أّما  

والتي اخُتلف على ،أو االقتصادیة،ذات األهداف الربحیةالّدولیةوتضم القوى : المرتبة األولى

  :وهي تمتاز بثالث خصائص،الجنسیاتمتعّددةلكن االتفاق الغالب هو مصطلح الشركات ،تسمیتها

الرئیسيّنها شركات ذات طابع وطني تخضع لدولة أو أخرى وذلك حسب مكان مقرهاإ.  

ّنها شركات ذات طابع متعّدد الجنسیات لرأسمالها االجتماعيإ.  

ّنها شركات عبر وطنیة بالنسبة لمجال أعمالهاإ.  

أي التي ال تسعى للكسب ،التي لیس لها أهداف ربحیةالّدولیةوتضم جمیع القوى : المرتبة الثانیة

  )2(.ر الحكومیةغیالّدولیةوجرت العادة على تسمیتها بالمنظمات ،المادي

  :ین من غیر الدول في خمس مجموعات هيالدولیالفاعلین "خالد الشقران"ویصّنف 

  .الجنسیاتمتعّددةالشركات -1

و أو المقاطعات أالوالیات (والسلطات المحلیة ،ویقصد بها جماعات المصالح: القوى تحت القومیة-2

وحركات ،طةالجماعات السیاسیة النشأو،المهنیةوالنقابات ،السیاسیةاألحزابإلىضافة إ،)قالیماأل

  .التحرر الوطني وغیرها

مجموعات من أوأفراداً الجماعة التي تضم ":ویقصد بالفاعل عبر القومي: نیالفاعلون عبر القومی-3

وقد یأخذ هذا الفاعل شكل ،بهدف القیام بعمل مشترك; تنظیمي واحدإطاریجمعها ،مختلفةدولٍ 

شكل النقابات والتي تضم في أو،)االجتماعیةأوالمهنیة أوالعلمیة أوالدینیة أو،سیاسیةال(الهیئات 

  ."عدة دولاالقتصادیة داخل أنشطتهاق بین شكل شركات تنسّ أو،الغالب نقابات محلیة موجودة سلفاً 

                                                            
, وفي الشؤون والعالقات الّدولیة المتنوعةGeopolitiqueأبحاث في الجیو سیاسیة , الجیو سیاسیة والعالقات الّدولیة: موسى الزعبي(1)

  .128-113ص, مرجع سابق
  .260-259ص, مرجع سابق, الّدولیةمدخل إلى علم العالقات : محمود خلف)2(
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  .غیر الحكومیةالّدولیةالمنظمات -4

نظیمات التقلیدیة الحكومیة على المستویین العالمي ویقصد بها الت: الحكومیةالّدولیةالمنظمات -5

تنظیم التفاعالت إلىوتتراوح نشاطاتها ما بین التعاون السیاسي والعسكري واالقتصادي ،واإلقلیمي

  )1(.ثقافیةأواجتماعیة أواقتصادیة أوالمختلفة بین الحكومات سواء كانت سیاسیة 

    :  هما،مجموعتینفيالّدولیةي العالقات فیصّنف الفاعلین ف"بازغ عبد الصمد"أّما  

  .وحركات التحریر الوطنیة،الّدولیةوالمنظمات ،"الفاعل الرئیسي"وهم الدولة: الفاعلون التقلیدیون- 

متعّددةوالشركات ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةوهم : الفاعلون الجدد أو القوى عبر الوطنیة- 

  )2(.الدوليلعام والرأي ا،والّلوبي،الجنسیات

أو قوىالینطبق على جمیع الحكومّیینالفاعلین غیر ّن مصطلح إ:یمكن القول،مما تقّدم  

ىل الحكومة المركزیة التي تعمل علتام، أو بدرجة كبیرة عن تمویاستقالل بالمنظمات التي تتمتع 

ات السیاسیة داخل دولة تمتلك موارد خاصة بها تضمن لها ممارسة تأثیر ما في المخرجالتي أرضها، و 

الدولة ةلها هویة متمیزة، وسیاسة خارجیة مستقلة عن سیاسالتي ، و الّدولیةواحدة أو أكثر، أو في البیئة 

أبعاد لمنظمة أو اغایةولكن لكل من هذه القوى سمات معینة تختلف باختالف ، االتي تنتمي إلیه

  .أخرىىلإوتختلف درجة توافر هذه السمات من حالة ،أنشطتها

والمنظمات والقوى الجهاتجمیع ،الحكومّیینن مصطلح الفاعلین غیر یمكن تضمی،وبالتالي

وال تكون الحكومة ،الدولةسهاؤسّ تالالتي ،الّدولیةو الوطنیةالسیاسیاتمختلففيرةالمؤثّ واألطراف 

الحكومّیینغیر لینفیشمل هذا المصطلح جمیع الفاع،دون تحدید لها على سبیل الحصرو ،طرفًا فیها

أوساتمؤسّ الو المنظمات الدولیة غیر الحكومیةابتداًء من ،الّدولیةعلى الساحة "التقلیدیین والجدد"

هیئاتالنقابات و الات و االتحادجمعیات و وكل ال،الدوليثّم اإلعالم والرأي الجنسیاتمتعّددةشركاتال

وجمیع الفواعل والقوى،وتخرج عن سیطرة الحكومات،الّدولیةالتي لها تأثیر في الحیاة ،وكاالتالو 

مثل شبكات التواصل االجتماعي ،ظهرت حدیثًا نتیجة تطّور نظم االتصال والمعلوماتاألخرى التي 

ومراكز األبحاث ،الدینیة العالمیةالحركات واألحزابالحكومّیینغیر وأیضًا من الفاعلین ،العالمیة
                                                            

.2006/11مركز الرأي للدراسات،: موقع الكتروني, "الّدولیةتأّثیر العولمة وتكنولوجیا االتصال واإلعالم في العالقات ": خالد الشقران(1)

2006-06-11-http://www.alraicenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177:2010
11&Itemid=4-58-16-03-11-06&catid=14:2010-55-10  

  .2012\5\12, 3725العدد , الحوار المتمّدن: موقع الكتروني, "بنیة الفاعلین في التحّول بعد الحرب الباردة": بازغ عبد الصمد(2)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307332  
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)("الفاعل الفرد"بـ ثّم انتهاًء ،والجماعات اإلرهابیة،الّدولیةیین كالمافیا والفاعلین غیر الشرع،العلمیة

  .من بین القوى واألطراف غیر الحكومیةجدیدة تُدرسكظاهرة

                                                            
)("ىالمستو ىعلجوهرها إمكانیة أن یصبح شخص أو فرد من األفراد فاعالً ,لثل ظاهرة جدیدة ال تزال قید التشكّ یم": الفاعل الدولي الفرد

متالك هذا المستوى العالقات بین الدول، وذلك نتیجة ىالدولي أي علبالمعنى الدولي، سواء بالمعني القطري أي على مستوى دولة واحدة، أو 

في النطاق نه من التأثیر في مجریات األحداث، لیس فقط داخل دولته لكن أیضاً تمكّ كبیرةأو إعالمیةالشخص قدرات مالیة أو اقتصادیة

مع ذلك من لكن ألنهم لیسوا مواضیع للقوانین الدولیة، ؛عتبر النظرة التقلیدیة للعالقات الدولیة األفراد فاعلین دولیینتَ ال . اإلقلیمي أو الدولي

لمراتب لبعض او ، ةهامدولیة آرائهم قرارات مواقفهم و على انبنتو ,تاریخیةرموزاً بعض قادة الدول الذین أصبحوا یرة لالكبهمیة األتجاهلالصعب 

یلعبون الذین كبرى الاالقتصادیةمشروعاتالكذلك األمر بالنسبة ألصحاب، و دولیةفي السیاسة الهامةأبعادذات مثًال مواقف "البابا"كـ الدینیة 

مثاالً القرن الماضي تسعینیات في "جورج سوروس"كان حیثGeorge Sorosاألمریكي من أصل مجري ومثال ذلك ,دورهذا الاً أیض

ضاربت الشركة التي حیث، "العالمیةسوقلا"وجهونالذین یأهم األشخاص أحد فقد كانعلى المستوى الدولي، اً لفرد الذي یمكن أن یلعب دور ل

.اإلسترلینيض قیمة الجنیهیخفتجبر الحكومة البریطانیة على مما أ، 1992عام اإلسترلینيضد الجنیه رأسهای

في ونفوذاً عمالقة تجاوزت میزانیاتها وأرباحها میزانیات كثیر من الدول، مما أعطاه تأثیراً إعالمیة بناء إمبراطوریة "روبرت مردوخ"واستطاع 

مؤسسة إخباریة وٕاعالمیة لیس في بریطانیا والوالیات المتحدة800التي وصلت إلى " نیوز كوربوریشن"مؤسساتانتشرت فقدالسیاسة الدولیة، 

.صحیفة شهیرة) 175(أكثر من "مردوخ"متلك او . بلدا آخر لتمتد إلى أربع قارات حول العالم52، بل في استرالیا وٕایطالیا وفحسباألمریكیة

فوكس القرن "وحدها، ویمتلك أیضا شركة الوالیات المتحدة األمریكیةزیون في محطة تلیف) 12(وفي مجال التلفزة والبث الفضائي یمتلك 

ل في كثیر من قضایا التدخّ "مردوخ"استطاع من خالل ذلك ، و "هاربر كولنز"ـكالكبیرةللسینما، والعدید من  دور النشر العالمیة" العشرین

دمت هذه القدرات اإلعالمیة الكبیرة لدعم السیاسیین الذین یخدمون مصالحه، في الرأي العام العالمي حیث استخالتأثیر السیاسة الدولیة، و 

  .ولتهدید كل من یعارضه بغض النظر عن أیة معاییر مهنیة أو أخالقیة
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  ن من منظور مدارس ونظریات العالقات الدولیةیالفاعلون غیر الحكومی: الثانيالمبحث

في 1648عام "وستفالیا"التوقیع على معاهدة انبثق نظام الدول القومیة إلى حّیز الواقع إثر 

،الرومانیةمبراطوریةاإلانتهى وجود حیثأعقاب حرب الثالثین عامًا بین البروتستانت والكاثولیك،

وكان ،المدن والمقاطعات الصغیرة التي تناثرت بالمئات على الجغرافیا األوروبیة-وانتهى شتات الدول

هور الدولة القومیة ذات السیادة بوصفها وحدة سیاسیة ذات فاعلیة على نتاج تلك التحوّالت الحاسمة ظ

مالمح العالقات ما ت على إثر ذلكظهر و ،المستوى القومي الداخلي وعلى المستوى الدولي بآٍن معاً 

بین الدول التي تمّیزت باالستقالل في مباشرة سلطاتها على إقلیمها وعلى السّكان المستقّرین في نطاق 

  .السیادة ما بین الدول بغض النظر عن طبیعة أنظمتها الداخلیةفي قلیم، إلى جانب المساواة هذا اإل

لم یقم على أساس ،"وستفالیا"فإّن النظام الدولي الذي تأّسس على قواعد معاهدة ،وبالتالي

تي تنشأ مبراطوریات العالمیة، بل جعل العالقات الدولیة محصورًة في تلك العالقات الالعودة إلى اال

بحیث ال تشمل أي  نوع من الهیئات أو الجماعات التي ال تتوافر لها ،بین الدول القومیة ذات السیادة

  )1(.ومهما كان دورها في المجتمع الدولي،مقّومات الدولة وخصائصها

ةالتي تهدف إلى منع أیّ ا الوضع وفقًا لفكرة توازن القوىالحال في أوروبا على هذتاستقر 

ن الوصول إلى درجة من القّوة تستطیع بموجبها أن تهّدد استقالل الدول األخرى، وبقي هذا دولة م

لكّن عدم فاعلیة المؤتمرات والمعاهدات ،المبدأ یحكم العالقات الدولیة حتى الحرب العالمیة األولى

بجدیة في سبیل لتفكیر إلى ادفع بمنّظري العالقات الدولیة التي عقدت في فترة ما قبل الحربالدولیة

ولعّل السمة البارزة للعالقات الدولیة في القرن العشرین هي انبثاق )2(تحقیق األمن والسالم الدولیین

مرحلة سابقة من مراحل ةالتنظیمات والمؤّسسات الدولیة على نطاق لم یشهده المجتمع الدولي في أیّ 

  )3(.تطّوره

لدول بنبذ الحرب ومناهضة القائم على التزام اتّم طرح مفهوم األمن الجماعي ،وبناًء على ذلك

بإنشاء عصبة األمم بمقتضى ،ًا كان سبب عدوانهاًا كانت الدولة المعتدیة وأیّ أیّ ،والتصّدي لهنالعدوا

بغیة الحّد من التسّلح وتحقیق األمن ،دولة)32(التي وّقعتها 1919حزیران 28في "فرساي"معاهدة 
                                                            

.25، ص)1988، 1طمكتبة عین شمس،: القاهرة(العالقات الدولیة أصولها وقضایاها المعاصرة: أحمد عبد البدیع)1(

، )2010، 1، طدار الرّواد للطباعة والنشر: بغداد(دراسة تحلیلیة في األصول والنشأة والتاریخ والنظریات:عالقات الدولیةال: علي العقابي)2(

  .57-56ص
، )1987، 5منشورات ذات السالسل، ط: الكویت(دراسة في األصول والنظریات : العالقات السیاسة الدولیة: سماعیل مقلدإ)3(

  .669ص
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ع الدول من استخدام القّوة لحل المنازعات الدولیة، وٕاخضاع مبدأ السیادة ومن،والسالم لجمیع الدول

وتعّد عصبة ،لسلطة دولیة تمتلك سلطة تنفیذ القرارات الصادرة عن الدول األعضاء في هذه المنّظمة

األمم أول منّظمة سیاسیة دولیة ذات طابع عالمي تتمّتع بالشخصیة القانونیة أخذت على عاتقها توفیر 

  .وبالتالي لم تعّد العالقات الدولیة مقتصرًة على الدول فقط)1(ان السالم واألمن الدولیین،وضم

أسهم في هوتعدیللكّن ضعف منظمة عصبة األمم وانهماكها في إصالح هیكلها التنظیمي 

الحّد من فاعلیتها على الصعید الدولي، وبالتزامن مع انشغال الدول في تعزیز مصالحها القومیة 

والفاشیة ،ادًا إلى مبدأ القّوة في العالقات الدولیة، تنامى الصراع ما بین اإلیدیولوجیات النازیةاستن

  .والرأسمالیة التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمیة األولى،واالشتراكیة

انتهجت ،ومع انتهاء الحرب العالمیة الثانیة باإلعالن عن تأسیس منظمة األمم المتحدة

لذلك .یة الدولیة منحًى جدیدًا یقوم على تعزیز دور المنّظمات في العالقات الدولیةالعالقات السیاس

نظریات العالقات الدولیة، أبرز سیعمل الباحث على التطّرق للمالمح والفرضیات العامة التي طرحتها 

یة ساد في أعقاب الحرب العالمالسّیما من حیث تحدید طبیعة الفاعلین في العالقات الدولیة، إذ 

، والواقعیة حول طبیعة العالقات الطوباویة)الّلیبرالیة(طروحاتاألولى، جدل أكادیمي واسع بین األ

بأّن العالقات الدولیة تتمّثل في طبیعة ) الّلیبرالیة(یرى أتباع النظریة المثالیة حیث ،الدولیة وأشخاصها

في حین یرى الواقعیون أّن العالقات ،التبادالت التي تعبر الحدود السیاسیة للدول أو تحاول عبورها

الدولیة تجّسد السیاسة الدولیة، وأّن موضوع السیاسة الدولیة هو الصراع بین الدول المستقّلة وفقًا 

القّوة العسكریة شّكلت العنصر األبرز في ضمان حمایة الدولة لمقّدراتها فإنّ ،وبالتالي)2(لعوامل القّوة،

  )3(.حدودها الجغرافیة وأمنها القومياالقتصادیة والبشریة وحمایة 

  المدرسة الّلیبرالیة: المطلب األول

)4(،"الحریة الفردیة"أو تعني " اإلنسان الحرّ "وهي تعني ،اّللیبرالیة كلمة مشتقة من أصل التیني

،ىوتعتبر الحریة المبدأ والمنته،اهتمامها المركزي على حریة الفردینصّب والّلیبرالیة هي إیدیولوجیا 

                                                            
  .20، ص)1993، 1الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، ط: بنغازي(المنظمات الدولیة اإلقلیمیة: ةعبد السالم عرف)1(

  .8، ص)1985، 1دار الكتاب العربي، ط: بیروت(النظریة في العالقات الدولیة: ناصیف حتي(2)
ن،.د:انعمّ (نظریة وتحلیل-االقتصادي واالعتماد المتبادلالتكامل: النظام السیاسي الدوليهیكل: تحكم العالمالقّوة:ةغزلأبودمحم)3(

.57ص،)1،1997ط

.149ص, )1983, 1ط, سلسلة عالم المعرفة: الكویت(فؤاد زكریا : ترجمة,حكمة الغرب: برتراند رسل)4(
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ستجابة واّللیبرالیون یرون في تأسیس الدولة ا. األصل والنتیجة في حیاة اإلنسان،الباعث والهدف

والحكومة یجب أن تكون دائمًا ،من اعتداءات األفراد أو من الدول األخرىلضرورة حمایة الحریة سواءٌ 

  )1(.تضمن ذلكوالمؤّسسات الدیمقراطیة هي الوسائل التي ،حكومة خادمة لإلرادة الجماعیة

ورثة الرؤى التفاؤلیة الّلیبرالیة المؤمنة بالسالم الدولي، والتي )الطوباویون(یعّد المثالیون و   

لقرن العشرین، إذ یؤمن في بدایات ا" الولسونیة"سادت أواخر القرن الثامن عشر، وصوًال إلى المثالیة 

انیة، الملكیة، السلطة، القّوة، المصلحة األن(بـة استئصال جذور الشر المتمّثلةبإمكانیالمثالیون

ئ والقیم وقد حاول المثالیون بناء نظام دولي یتالءم مع المباد)2(.)إلخ...الوطنیة، الدبلوماسیة السرّیة

لسلطة التنظیم الدولي ى حكم القانون والخضوع األخالقي مستندین في ذلك إل،والمثل التي دعوا إلیها

والدعوة إلى ارتقاء سلطة ،ون المجتمعات عبر نبذ مبدأ العنف والعدوانفي كل ما یتعلق بإدارة شؤ 

  )3(.وحل الخالفات الدولیة بالطرق السلمیة،التنظیم الدولي

االجتماعي (وقد نظرت المدرسة الّلیبرالیة إلى عالقات الدولة من منظور عالقتها بسیاقها 

كالشركات ،الحكومیین على الساحة الدولیةالسّیما بعد ظهور عدد من الفاعلین غیر ،)والعبر قومي

وقد تجّسدت الطبیعة المجتمعیة للفاعلین في ،والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة،متعّددة الجنسیات

  )4(:النقاط التالیةبالمنظومة الدولیة وفق النظریة الّلیبرالیة من خالل مجموعة فرضیات تتلّخص 

ّن حاجات إحیث ،عل األساسیة في السیاسات الدولیةالفواالدولإلى جانب ماتیعّد األفراد والمنظّ -1

یبرالیون أّن یؤّكد اللّ و ،ي تحدید سلوك الدولاألفراد یتّم معالجتها كأسباب محّركة للمصالح التي تسهم ف

الدول في رسم یسهمون من خالل المؤّسسات الفاعلة داخلعلى اختالف مستویاتهم االجتماعیةاألفراد 

األفراد والجماعات داخل المجتمعبینساق وانسجام المصالح فإّن مدى اتّ وبالتالي،الخارجیةسیاساتها

  .یسهم في تجّنب الخالفات داخل الدولة، وفي تحدید طبیعة سلوكها في إطار المجتمع الدولي

                                                            
(2) Tim Dunne: Liberalism & C. Schmidt: Realism, in John Baylis & Steve Smith, The Globalization of  
World  Politics, An Introduction to International Relations (London: Oxford University Press, 3rd edition, 
2005), p 163. 

، 1طمركز الدراسات االستراتیجیة والبحوث والتوثیق، : بیروت(مستقبل النظام الدولي والقوى العظمى: القّوةسیاسة : ّزيان العغسّ )2(

  .21، ص)2000
  .17ص, مرجع سابق، دراسة تحلیلیة في األصول والنشأة والتاریخ والنظریات: العالقات الدولیة: علي العقابي)3(

(4) Andrew Moravscik: Liberal International Relations Theory: A Scientific Assessment, Ed in: Colin 
Elman & Miriam Elman: Progress in international relations theory: Appraising the field, (Cambridge: 
MIT Press, 1ST ed, 2003), p 161-162.
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لها، أي الدولة عبارة عن مؤّسسة تخضع للرقابة والبناء من قبل الفواعل االجتماعیة المختلفة داخ-2

أّن األفراد والجماعات یسهمون في التأثیر على سیاسات الدول، بحیث یلتزم الممثلون الرسمیون للدولة 

  . باع األهداف التي تصوغها المؤّسسات الفاعلة داخل الدولة من خالل السیاسة الخارجیةتاب

وبالتالي، فإّن كل دولة ،إّن السیاسة الخارجیة للدول عبارة عن محّصلة لسلوكها في النظام الدولي-3

ة على التعاون أو الصراع في ظل العوائق التي تواجهها، وبناًء على تبحث عن إدراك خیاراتها المبنیّ 

.طبیعة السلوكیات التي تّتخذها الدول األخرى

دفعت ،وما تركته من ویالت وكوارث،ومما ال شك فیه بأّن اندالع الحرب العالمیة األولى

الفكر والسیاسة إلى تبّني برامج دولیة تهدف إلى إنهاء استخدام الحرب كوسیلة لتسویة بكثیر من رجال

وقد حاول أتباع المدرسة الّلیبرالیة الترویج لتلك االفتراضات من خالل نظام )1(،دولالمنازعات بین ال

تحّرك في إطارها، ًا كانت القوى التي یًا كانت مصادره وأیّ األمن الجماعي القائم على ردع العدوان أیّ 

  )2(.مع معاقبة أّیة دولة تلجأ إلى االستخدام غیر المشروع للقّوة في عالقاتها الدولیة

كمنظمة دولیة تتحّمل فیها الجماعة األممتأسیس عصبةبطروحات وقد تجّسدت تلك األ

الطرف إال أّن العصبة تشّكلت وفق إرادة )3(،الدولیة كاملًة مسؤولیة أمن كل عضو من أعضائها

الذي أّكد ،"وودرو ویلسون"المنتصر في الحرب العالمیة األولى، وال یمكن إنكار دور الرئیس األمریكي 

على أّن السالم ینبع من القیم والمبادئ التي ال تقبل المساومة أو التجزئة، مع ضرورة أن یكون دستور 

  )4(.أ من معاهدات الصلحالعصبة ومیثاقها جزءًا ال یتجزّ 

لعصبة، وانسحبت ألمانیا منها بعد وصول إلى االوالیات المتحدة األمریكیة ك لم تنضمّ ورغم ذل

عجز ومع . 1939م ُطرد االتحاد السوفیتي منها عا، في حین 1934الحزب النازي إلى السلطة عام

وفشلها في منع العدوان الیاباني ضد الصین ،السیاسیة التي واجهتهاتكالالعصبة عن معالجة المش

، وعدم قدرتها على منع ألمانیا من احتالل 1935، والعدوان اإلیطالي على الحبشة عام 1931ام ع

                                                            
  .31ص،)1985، 1منشأة المعارف، ط: اإلسكندریة(أصول العالقات السیاسیة الدولیة: فتحیة النبراوي ومحمد نصر مهنا) 1(
  .293ص ، )1987، 5منشورات ذات السالسل، ط: الكویت(راسة في األصول والنظریاتد: العالقات السیاسیة الدولیة:دإسماعیل مقل)2(
  .241، ص)1,1986ط,دار النهضة العربیة: القاهرة(مدخل إلى علم العالقات الدولیة : يطه محمد بدو )3(
  .209، ص)1974، 1لنشر، طدار النهضة العربیة للطباعة وا: بیروت(التیارات السیاسیة المعاصرة: عبد الحمید البطریق)4(
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، فیمكن القول بأّن مجمل تلك العوامل أسهمت في اندالع الحرب العالمیة 1937تشیكوسلوفاكیا عام 

  )1.(مغّیبةالثانیة، وبالتالي باتت افتراضات السالم الدولي التي طرحتها المدرسة الّلیبرالیة شبه

وأّن المجتمع ومؤّسساته موجودة ،وانطالقًا من أّن الّلیبرالیة تعتقد أّن األفراد هم محور المجتمع

فهي تشّدد على العقد االجتماعي تجسیدًا ،بغّض النظر عن مستویاتهم االجتماعیةهملتعزیز أهداف

 Jena"روسوجاكجان"و،John Locke" جون لوك"،Thomas Hobbs" توماس هوبز": آلراء

Jacque Rousseau،وهو العقد الذي یضع المواطنون من خالله ،وغیرهم من علماء االجتماع

غیر.وتشجیع الدیمقراطیة الّلیبرالیةوتشّدد أیضًا على سیادة القانون،القوانین ویوافقون على االلتزام بها

اإلقطاعیة،)*(،"المیركانتّلیة"القدیمةة للنظمالتسّلطیالّلیبرالیةواجهوااألوائلالتنویرعصرمفكريأنّ 

الفرنسیة،الثورةسیاقفيأفكارهمالفالسفة الرادیكالیینبعضحّورثمّ الرومانیة،الكاثولیكیةوالكنیسة

منالرغمعلى،والشیوعیةمواجهة االشتراكیةفينفسهاالّلیبرالیةوضعتعشرالتاسعالقرنوطوال

الدیمقراطیةاألحزابمعالغالب تحالفاتفيشّكلتقدالمعاصرةاألوروبیةّلیبرالیةالاألحزاببعضأنّ 

  .والشعبویةمعارضة الشمولیةإطارفينفسهاالّلیبرالیةفت عرّ العشرینالقرنوفياالشتراكیة،

ضغطبینالّلیبرالیةاألحزابوقعتالغربدولمعظموفي،الثانیةالعالمیةالحربوبعد

سبیلفعلى.ثانیةجهةمناالشتراكیةالدیمقراطیةاألحزابمن" العّمال"ومن جهة" ظینالمحاف"

حیثاألخرى،الدولمنعددفيذلكوحدث،اً صغیر اً حزبالّلیبرالي البریطانيالحزبأضحى،المثال

احتّلتللتجارةالمشّجعةالمحافظةواألحزاب،"الیسار"قیادةدورالدیمقراطیة االشتراكیةاألحزاباحتّلت

علىالتركیزنحوأخرىمّرةالفكر الّلیبراليانحرفالقرن العشرینسبعینیاتوبعد ،"الیمین"قیادةموقع

األفكارمنالعدیدأنّ كماالتعّددي،)*("البارادایم"بــیعرفماإطارفيالدوليالنظامفيجدیدةفواعل

قد و الباردة،الحربنهایةما قبلفترةفيجدیدمنعادتىاألولالعالمیةالحرببعدمالفترةالقدیمة

رصدیمكن و .الدولیةالعالقاتحقلوفيالمعاصرالفكر السیاسيفياً عمیقأحدثت الّلیبرالیة تأثیراً 

،والسوسیولوجیةوالمؤّسساتیة،الّلیبرالیة الجمهوریة، والتجاریة،االتجاهاتإسهاماتفيالتأثیرهذا

عالقة(العالمیةالسیاساتمحورفيالدولة- عالقات المجتمعالّلیبرالیة تضعلنظریاتهذه امعظمف

                                                            
  .  26ص, )1995, 1ط, المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب: الكویت(األمم المتحدة في نصف قرن:حسن نافعة) 1(
م بأي نزعة للمتاجرة من غیر اهتما":أو كما یعّرفها المعجم المنجد بأّنها, "Mercantilism‘"جاریة أو مذهب التجاریین الت: المیركانتّلیة)*(

  .اقتصادي ساد أوروبا بین بدایة القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر_وهي مذهب سیاسي, "شيء آخر
وقد ظهرت هذه , "اإلطار النظري"أو " النموذج اإلدراكي"أو " النموذج الفكري"وهو مصطلح یعني , ""paradigmaبالالتینیة : البارادایم) *(

ص علمي أو من القرن العشرین في اللغة اإلنكلیزیة بمفهوم جدید لیشیر إلى أي نمط تفكیر ضمن أي تخصّ الكلمة منذ أواخر الستینیات 

  ".ستیمولوجیااألب"موضوع مّتصل بنظریة المعرفة 
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تمّثل معظم اتجاهات الفكر الّلیبرالي وهذه الرؤیة،)قومي- والعبرالداخلياالجتماعيبسیاقهاالدول

ة المؤّسساتیة أو النظریة اّللیبرالیة والّلیبرالی،والّلیبرالیة الجمهوریة،والّلیبرالیة التجاریة،كالمثالیة الّلیبرالیة

  . الجدیدة

  :Ideational Liberalismالمثالیة الّلیبرالیة

ترى أّن تناسق شكل الهویات والقیم االجتماعیة الداخلیة هي المحّدد األساسي لخیارات الدولة 

سیاسیة التي تعود إلى هي تعتمد على التقلید الّلیبرالي للفلسفة الو ،ثّم للصراع والتعاون بین الدولومن 

Jiuseppe" جوسیب مازیني"،John Stuart Mill" ستیوارت میل" Mazzini،ولسن"و "

Woodrow Wilson، وضع إال أّن انهیار عصبة األمم ،في فترة ما بین الحربینبلغت ذروتهاوقد

  )1(.1945بعد عام )*("براغماتیة"تبّنت الّلیبرالیة لغًة أكثر ،لذا،لعصر المثالیةحدًا 

أول من أعلن أّن الممّثل األساسي للعالقات ،Emeric Cruce" إیمریك كروشي"وقد كان 

وهم مدركون أّن مصالحهم الشخصیة واألنانیة یجب أن تدفعهم ،بل األفرادفقطالدولیة لیس الدولة

سفراء كل یجتمع فیه،ویطرح فكرة تنظیم عالمي یكون مقّره دولة محایدة،نحو التجارة بدل الحرب

  )2(.في جمعیة عامة إلیجاد الحلول لمختلف النزاعات) یقصد األوروبیة(الدول 

الرؤیة المیكانیكیة لتوازن ابتعد عن و فقد كان متفائالً Immanuel Kant" إیمانویل كانط"أّما 

وقد ضّمن ،واعتقد جازمًا أّن العقل یقود البشر إلى السالم،القوى التي تقول بها الواقعیة الكالسیكیة

أّن السیاسة الدولیة لیست سیاسة   مؤّكداً ،)1795" (مشروع من أجل السالم األبدي"في كتابه رهأفكا

  )3(.وطنیة بین أفراد الدول- ویجب النظر إلیها في الواقع كسیاسة بیو،قائمة بین الدول إّال ظاهریاً 

جذور واتجاهات ر آخر منأكثر من أي جذتعتبر المثالیة نّ إ: یمكن القول،بعبارة بسیطة

ها دعاة التمثیل الداخلي، وهي الفكرة التي استغلّ بنظامقیاساً يخلق نظام دولتحاولاّللیبرالیة النظریة 

المعاییر األخالقیة المزدوجة ألنصار في هجومهم على"هالیت كار"الفكر الواقعي وعلى رأسهم 

  .الحربلح القوى المنتصرة فيهمین إیاهم بمحاولة خلق نظام یناسب مصاالعصبة متّ 

                                                            
اجها عبر یتم استخر اتصف النظریة بأّنهحیث, الربط بین التطبیق والنظریةعلى رّكزوهي اتجاه فلسفي ی, قابل العملیةت: البراغماتیة)*(

تعارض البراغماتیة الرأي القائل بأّن المبادئ اإلنسانیة والفكر و , 1878ومدارس هذه الفلسفة نشأت في الوالیات المتحدة في أواخر , التطبیق

  ".البراغماتیة"الذي تحّدث عنها في كتابه , "ولیم جیمس"أعالمها أبرز من و , ةوحدهما یمّثالن الحقیقة بدقّ 
(1) Tim Dunne: Liberalism & C. Schmidt: Realism, op.cit.  p. 191.

.38ص, )2001, 1ط, دار الكتاب العربي: بیروت(ترجمة قاسم المقداد , العالقات الدولیة: اكزافیه غیوم)2(
  . 39-36ص, المرجع السابق نفسه) 3(
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  :Commercial Liberalismالّلیبرالیة التجاریة 

المبنيللدولوالجماعيالفرديللسلوكتفسیرعنتحاول البحثالتجاریةالّلیبرالیةإّن النظریة  

تستندللقومیات، وهيعابرةوأخرىداخلیةاقتصادیةفواعلفي مواجهةالسوقمن حوافزنماذجعلى

منتغّیروالدوليالداخلياالقتصادبنیةفيالتحوّالتنّ إحیثبعید،حدّ إلىحجج وظیفیةإلى

لتسهیلالحكوماتعلىمعینةضغوطمشّكلةللقومیات،العابرةاالقتصادیةومكاسب التبادالتتكالیف

فإنّ ذلكومعمناسبة،وأمنیةاقتصادیةخارجیةسیاساتخاللمنهذه التبادالتمثلإعاقةأو

  )1(.اً عالمیاً وسالمحّرةً تجارةً آلیاَ تفرزاالقتصادیةالحوافزبأنّ ال تعتقدالتجاریةالّلیبرالیةالنظریة

شّددقد و التنویر،عصرفيالبارزةالّلیبرالیةالوجوهأحدكانAdam Smith" سمیثآدم"  

تداخلآلیة الو العام،الصالحدمونیخفإّنهمالذاتیةمصالحهموراءالّسعيخاللاألفراد منأنّ على

علىInvisible hand"الخفیةالید"بـ "سمیث"إلیهأشارماهوو المجتمعوغایاتحوافز األفرادبین

بالتحدیدوهذاالدول،بینتناسقإلىیمتدالوالدولةاألفرادبینالطبیعيالتناسقبأنّ همن اعتقادالرغم

الذي Richard Gobden" غوبدنریتشارد"مثلعشرالتاسعالقرنمنتصفمفكروشّدد علیهما

یعتمدالحریةتطّورأنّ معتقداً العالم،عبرالحكوماتبهاتقومالتيمیةالتحكّ الممارساتكان ضّد 

الحّرةالتجارةأنّ "غوبدن"واعتقاد،"التعلیموٕاشاعةالتجارة،توسیعالسالم،الحفاظ على"علىأساساّ 

الحّرةالتجارةنّ إحیث.ذلك الوقتفي الّلیبراليالفكرجوهرشّكلاً سلمیاً عالمیاً منظاتخلقسوف

  )2(.تهماقتصادیاطبیعةأوحجمهمعنالنظربغّض اّلالعبینلكلمشتركةمكاسبتخلق

أووالعقوبات،بالحروب،مقارنةالكتساب الثروةتكلفةأقلالتجاریةالّلیبرالیةبحسب التجارة و   

طرحهاوالتي تمّ "المتبادلاالعتماد"نظریةجوهرشكلتالتيهيالفكرةوهذه.أخرىقهریةوسائلأّیة

" بروس روسات"و،John Oneal"ونیلأجون"أعمالفيالباردة، خصوصاً الحربنهایةمعبقوة

Bruce Rosato،فيمصدرهاتجدالدولیةالنزاعاتأشكالمنالعدیدأنّ إلىأعمالهمتستندحیث

السالموٕاّن تعزیزالدولیة المختلفة،األطراف والقوىبینوالتجاریةاالقتصادیةالروابطأو ضعفانعدام

التجارةتفضلالدولبجعلكفیلاالقتصادیةالّروابطوتمتینالدول،بینمتبادلاعتمادخلقیقتضي

  )To trade rather than to invade".")3الحرب على

                                                            
(1) Tim Dunne: Liberalism & C. Schmidt: Realism, op.cit. p 171.  

Ibid, p 190.)2(  

(3) Benny Miller: The Rise and Decline of offensive liberalism, Paper  prepared  for  the Annual  meeting of 
the International Studies Association, ( Montreal Canada: March, 2004), p 9.
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  Republican Liberalism:هوریةالجمالّلیبرالیة

الحاجاتعلىالتواليعلىوالتجاریةالمثالیةالنظریتانفیه تشّددالذيالوقتفيیالحظ أنه   

الّلیبرالیةالنظریةتشّدد،االقتصادیةوالمصالحالمجتمعیةالهوّیاتمعینة مننماذجعنالناتجة

لةات،والحاجالطلباتهذهالداخلیةساتالمؤسّ خاللهاتجّمع منالتيالسبلعلىالجمهوریة إّیاهامحوِّ

السیاسيالتمثیلنمطهوالجمهوریةلّلیبرالیةاألساسيالمتغّیرفإنّ للدولة، وبذلكرسمیةسیاسةإلى

  )1(.مؤّسساتیاً األفضلیةتمنحهاالتيالخیارات المجتمعیةتلكیحّددالذيالداخلي

Democratic" الدیمقراطيالسالم"ةنظریالجمهوریةالّلیبرالیةتسمى    peace،وتشّكل

"كانط"تكتابامع18القرنإلىویعودقدیمهاجوهر أنّ منالرغموعلى،الّلیبراليالفكردعامة

یسمى ماشهدتالتيالفترةوهي،19ثمانینیات القرنفي طرحهاأعیدالفكرةأنّ إالّ ،"بنثامجیرمي"و

للسلوك Michael Doyle" مایكل دویل"إعادة بعث معامتزجتالتي"لثالثةاالدیمقراطیةالموجة"ـ ب

  )2(.الكبرىالدولبیناستعمالهابطلقدبأّن الحرباالعتقادتدعموالتي،الدیمقراطیةللدولالسلمي

وقد تمّ ،األخرىالّلیبرالیةالدولمععالقاتهافيمسالمةالّلیبرالیةالدولأن"كانط"فقد تصّور

الّلیبرالیةالدولأنّ ) 1986" (دویلمایكل"حیث یرى الثمانینیات،مجددًا فيالتأكید على ذلكإعادة

  )Separate peace.)3" منفصلسالم"خلقى لإسعى دائمًا ت

وجود عدد كاف من الدیمقراطیات في العالم بهأنّ Bruce Russet" بروس روسات"یؤّكد و   

القرنمنذالدولیةالعالقاتعلىهیمنتالتي)األمنيالمأزقالفوضى،(إزاحة المبادئ الواقعیة"یمكن

لم":"فوكویاما"كتبالخارجیةالدولیةوالمحّصالتالحكوميالشكلبینالوثیقةلّصلةلاً وتأكید."17

Jack" جاك لوفي"حسب العالقةوهذه،"أخرىدیمقراطیةدولةحاربتیحدث أن Levy هي أقرب ما

الحربأنالنظریةهذهدعاةویؤّكد)4(."الدولیةالعالقاتدراسةفي)*("إمبریقي"نونقاتكون إلى 

علىقائمدولينظامإیجادیمكنثمّ ومنالعالمفيالدیمقراطیاتتكاثرمعالدوليالمشهدمنستزول

  .السالم
                                                            

(1) Andrew Moravcsik:" Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics"
(International Organization: Vol. 51,No. 4, Autumn 1997), p 530.
(2) Kenneth N.Waltz: Structural Realism After the Cold War (International Security,Vol.25,  No.1, 
Summer 2000), p 6.
(3) Benjamin Solomon: Kant‘s Perpetual peace : A New Look at this Centuries- Old Quest, The Online 
Journal of peace and Conflict Resolution, 5.1, Summer : 106-126 (2003), p 106.

كما أّنها , س والخبرةوهي توّجه فلسفي یؤمن أّن كامل المعرفة اإلنسانیة تأتي بشكل رئیسي عن طریق الحوا, تترجم بالتجریبیة: اإلمبریقیة)*(

  .معرفة سابقة للخبرة العلمیةةتنكر وجود أّیة أفكار فطریة عند اإلنسان أو أیّ 
(4) Kenneth N. Waltz: Structural Realism After the Cold War, op.cit. pp (6-9).  
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  ):المؤّسساتیةالّلیبرالیة(الجدیدةالّلیبرالیة

المؤّسساتیة الجدیدة،الّلیبرالیةإلىیشیرأكادیميمصطلحNeolibralismالّلیبرالیة الجدیدة   

والمؤّسسات والقیمللرأسمالیةالترویجإطارفيتعریفهایتمالجدیدةالّلیبرالیةالسیاسیة،الحیاةوفي

تضمن تالتيالدولیةالمؤّسساتیةالنظریةاتجاهاتأحدهيالمؤّسساتیةوالّلیبرالیة.الغربیةالدیمقراطیة

:وهيمركزيكتصّورالمؤّسساتاستخدامجمیعهاتتقاسمالدولیةالعالقاتحقلفياتجاهاتثالثة

اّللیبرالیة الجدیدة في تشّكلت ) 1(.والّلیبرالیة المؤّسساتیة،النظریة النقدیة،نظریة األمن الجماعي

:أمثالالقرن العشرین ي سبعینیات التعّددي ف" البرادایم"واستقطبت أبرز وجوه ،ثمانینیات القرن العشرین

مصدرتمّثلوهي،Joseph Nye" جوزیف ناي"و،Robert Keohane" كیوهینروبرت "

  .الدولیة المعاصرةالعالقاتدراساتعلىالهیمنةمعهاوتتقاسم،للواقعیةاألساسالّتحدي

جون"یرى و الدولیة،اتالعالقأدبّیاتفيلمؤّسساتلعلیهمتّفقتعریفیوجدال: تعریف المؤّسسات

كلجدًا لیشملواسعبشكلأحیاناً تعریفههذا المفهوم یتمأنّ المؤّسساتیةخصومأبرزأحد"میرشایمر

منّظمةإلىلإلشارةعادةتستعملوكلمة مؤّسسةمهّمة،تحلیلیةقیمةبذلكیمّثلفالالدولیة،العالقات

  .الیومعدیدةمعانعلىللداللةاسُتعمللكن المصطلحبالحكومة،مرتبطةعادةً تكونقائمةوكالةأو

التيالعملیاتمنجملةأومسار:المؤّسسات بأّنهاStephen Ball" ستیفن بال"ویعّرف   

ستیفن"أّما،مؤّسساتیاّ المرّسخةوالممارساتواألعراف،،القوانینتلكأّنهاأوبصناعة السلوك،تقوم

أبعاد،تحّددالتيوالممارساتالقواعدمنومتماسكةثابتةجملة:هاأنّ فیرىStephen Lamy" المي

البیروقراطیة،األجهزةالمنّظمات،بذلكتشملوقدنوایاهم،وتشّكل،هاتّقیدو ونشاطات الفاعلین

هایعّرفو )2(،ملزمةكمعاییربهاالدولتقبلالتيالرسمیةغیروالممارساتواالتفاقیات،المعاهدات

التعاونالدولعلىتحّتمالتيالطرقتحّددالقواعد التيبJohn Mearsheimer" ایمرجون میرش"

غیراألنواعوتحّرمالدول،سلوكمقبولة منأشكاالً تصففهيإطارها،فيبعضهامعوالتنافس

العلیاالمعاییرحولالمشتركالتوافقوتتضّمنبشأنها،الدول فاوضتتالتيالقواعدوهيالمقبولة،

  )3(.والواجباتالحقوقإطارفيالمعّرفةالدولمعاییرهيوالتي

                                                            
(1) John Mearsheimer:The False Promise of International Institutions (International Security: Vol.19, No3,
Winter1994 / 95), p 8.  

(2) Steven Lamy: Contemporary Mainstream Approaches : Neo-realism and Neo-Liberalism, in: John Baylis & 
Steve Smith: The Globalization of World Politics, (London: Oxford University Press, 2nd edition, 2008),  p 214.  

John Mearsheimer: The False Promise of International Institutions, op.cit. p 8.  )3 (
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تهیمن علیه نظام الذيالل من التحوّ بأنّ Cary Coglianese" كوجلیانسكاري"ویؤّكد   

العالمیة قد بدأ في كثیر من النواحي ر یستند على المؤّسساتآخالقومیة إلى نظام - سلطة الدولة

وتساهم الظروف المصاحبة.یكتملحتىتطویر المن الوقت و مزیداله یحتاج إلى والمجاالت، ولكنّ 

المؤّسسات الدولیة، ویحتاج فيةلتعاون والمساهمإلى اعولمة بشكل متسارع في دفع الدول لعملیات ال

سات الدولیة ستستخدم لة للمؤسّ ة سلطة مخوّ أیّ أنّ أكد منقادة الدول القومیة المزید من الوقت للتّ 

یعطي فیه تصّورًا  یبّین كیفیة ر من خالل جدولإلى هذا التطوّ " جوزیف ناي"یشیر و )1(،لصالح دولهم

  :التاليانتشار إدارة الحكم في القرن الحادي والعشرین على الشكل 

  :]1[رقم جدول

  .انتشار إدارة الحكم في القرن الحادي والعشرین

  القّطاع الثالث  القّطاع العام  القّطاع الخاص  القّطاع

  لشركاتا

للقومیةات العابرةكالشر   العابرة للقومیة

 )IBM(  

الحكومیةمات الدولیةالمنظّ 

  )حدةالمتّ األمم (

حكومیةالغیرالدولیة مات المنظّ 

  )السالم األخضر(

الخطوط (ات الوطنیةكالشر   الوطنیة

  )األمریكیةالجویة

الهادفة الوطنیة غیرالمؤّسسات  زیةكالمر الحكومة

  للربح

  یةالمحلّ المجموعات  یةالحكومة المحلّ   یةالمحلّ التجارةو األعمال   به الوطنیةش

محمد : ، ترجمةأن تمضي وحدهالماذا ال تستطیع القّوة العظمى الوحیدة في العالم: القّوة األمریكیةاتمفارق: ناي. سجوزیف: المصدر

  .100ص،)1،2003ط،مكتبة العبیكان،الریاض(توفیق البجیرمي 

  :المؤّسساتیةاّللیبرالیةولأص

Functional Integration"الوظیفيالتكامل"لدراساتالمؤّسساتیة امتداداً اّللیبرالیةتعدّ   

االندماج"أوالتكاملودراسات،القرن العشریناتیخمسینو اتیأربعینفيالتي ازدهرت

Regional"الجهوي Integration،دراساتوأخیراً ،ینالقرن العشر اتیستینفيسادتالتي

عبرالظاهرة"إلىالمستندةوالدراساتComplex Interdependence" المعقّـدالمتبادلاالعتماد"

                                                            
(1) Cary Coglianese: "Transforming Global Governance: From Nation States to International 
Institutions" ,Paper Prepared for The 4th Annual Visions of Governance for the 21st Century Conference,
Bretton woods, July 11-14, 1999.
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كیوهین"أعمالفيخصوصاً القرن العشرین اتیسبعینفي ازدهرتالتيTransnational" القومیة

قبلاّللیبرالیونالمفّكرونقّدمهاالتيالمهّمةالتبریراتإحدىوقد كانت)1(.1977- 1972"نايو 

" میترانيدیفید"وأّكدالتحدیث،مسألةمعالتعاملعلىالدولةقدرةعدمتشّدد علىالباردةالحرب

David Mitranyالمشتركة،تكالالمشلحلمطلوبقوميال- عبرالتعاونأنّ التكاملرائد مفّكري

معّینحقلأوقطاعفيالتعاونأنّ أي،Ramification" التشعبمبدأ"متمحورًا حولكانوتصّوره

في انغماساً أكثرالدولةوتصبحأخرى،قّطاعاتإلىتعاونهاتمجاالتوسیعإلىالحكوماتیدفع

  .التكاملمسار

الباحثینمنجدیداً جیالً شّكلتللقومیاتالعابرللتعاوناإلیجابیةالمكاسبحولالحججهذه  

المشتركةالّتجاریةحول المكاسبتكنلموتبریراتهمالعشرین،القرننموالسابعالسادسالعقدینفي

"نیللتعّددی"وبالنسبة.ذات السیادةالدولسیطرةتتحّدىبدأتقومیةعبرأخرىفواعلألنّ بلفحسب،

Pluralists، ّمنالثالثةالقرونخاللكانتكماخاصًا بالدولحقالً تعدلمالعالمیةالسیاساتفإن

:مثلآخرین،فواعلمحورّیةأنّ ) 1972("ونايكیوهین"كل من وأّكدالویستفالي،الدولة- منظا

یجب) INGOs(الحكومیة غیرالدولیةوالمنّظماتالعابرة للقومیات،الشركاتالمصالح،جماعات

وتیة عنكبكشبكةهایلإینظرأنیجبالدولیةصورة العالقاتفإنّ ،هناومن.االعتباربعینأخذها

Cob-Web2(.تفاعلیة متنّوعةقنواتعبرمرتبطةمختلفةفواعلمن(  

منمهّمةإضافةالنظریةالناحیةمنكانتللقومیاتالعابرةالظاهرةأنّ منالرغموعلى  

التعّددیةوكذلك فإّن إسهاماتكامل،نظريكتصّورتطویرهایتملمأّنهاإالّ ،مفكري النظریات اّللیبرالیة

توّسعإلىترجعالتي،Interdependence" المتبادلاالعتماد"تحّویرها لفكرةقد تمّ أهمیةاألكثر

وأّن لهبین الدول أمٌر محّتم وال بّد منه،البینیةالروابطتناميأنّ " التعّددیون"حیث أدركالرأسمالیة،

قادةعقولفيالمرّسخةلمطلقةاالدولةوٕاّن استقاللیة،"النظام الدوليعلىوغیر مباشرةمباشرةنتائج

ومستویاتللتعاونأكبرإمكانیةمعهجلبالتطّوروهذا،"االعتماد المتبادل"بـ مقیدةأصبحتالدول،

  )3(.أیضاً " الهشاشة"منعالیة

                                                            
(1) Steven Lamy: Contemporary Mainstream Approaches : Neo-realism and Neo-Liberalism, op.cit. p 
208.   

(2) Tim Dunne: Liberalism & C. Schmidt: Realism, op.cit. p 193.  

(3) Ibid, p 193.  
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مسألةحولخصوصاً الفكر الواقعي،دعاةشّنهعنیفاً هجوماً قابلتالتعّددیةالحججولكّن هذه  

فيمستویاتهعنجداً بعیددولیاً المتبادلاالعتمادمستوىأنّ ) 1979("والتز"أّكدفقدانحسار الدولة،

بكثیرأقل-الكبرىالقوىبینخصوصاً –االقتصاديالمتبادلواالعتمادالسیاسي الوطني،النظام

وواقعیین"تزوال"معاشتباكهمسیاقوفيالعشرین،للقرناألولىالبدایاتسائدًا فيكانالذيذلكمن

بصحةوسّلموا،"الجدیدةبرالیةیالل"بـ یعرفالمقتربوأصبحالتعّددیون موقعهمعّدلآخرین،جدد

ومقتربالدولة،ومحوریةالدولي،للنظامالفوضویةالبنیةخصوصاّ الجدیدة،الواقعیةافتراضات

  )1(.االجتماعيالعلميللبحثعقالني

لوصفالسعيمنالقرن العشرین اتیثمانینفيالدولیةنظمالأبحاثتحّولتالسیاقهذافي  

خاللها،منالدولتعاونیتمالتيللشروطأدقتحلیلنحوالدولیةوالنظم" المتبادلاالعتماد"ظاهرة

تؤّكدوباختصارفیها؟الدولیةالمؤّسساتتؤثروكیفالسیادة؟الدول ذاتبینالتعاونیحدثكیف

تعاونیةطرقفيالدوللحاجاتتستجیبأنیجبالمؤّسسات الدولیةأنّ على الفكریةالمدرسةهذه

وبذلكاالتفاقات،وتعزیزتشكیلتكالیفوتخفیضالشكوكإزالة خاللمنالخاّصة،أغراضهالتنفیذ

  )2(.جماعیةمكاسبتحقیقعلىالدولیةالمؤّسساتتساعد

  :اّللیبرالیةللمؤّسساتیةاألساسیةاالفتراضات

والدول.الوحیدةالفواعللیستلكنهاالدولیة،العالقاتحقلفياألساسیةالفواعلهيالدول-1

  )3(.والحقولالمسائلكلفيمصالحهالتعزیزدوماً تسعىمسؤولة،أوRational" عقالنیة"فواعل

لوكوالس.التعاونخاللمنالمطلقةمكاسبهالمضاعفةالتنافسي تسعى الدولالمحیطهذافي-2

بالمزایاانشغاالً أقلتصبحبذلكوالدولالتعاوني،السلوكفيتكمنالمنفعةلرؤیةالعقالني یدفع

  .التعاونیةالترتیباتهذهخاللمناألخرىالدولتحقّقهاالتيواألفضلّیات

وأعلیها،الموّقعفاقیاتلالتاالمتثالعدمهوالناجحالتعاونأمامیقفالذياألكبرالعائق-3

  .األطرافبعضإلیهاتلجأقدالتيوالتنّصلمراوغةالسیاسات 

                                                            
(1) Ibid, p 194.
(2) Robert O. Keohane: " International Institutions: Can Interdependence Work ?" ( Foreign Policy: 
Spring 1998), p 82.  

(3) Steven Lamy: Contemporary Mainstream Approaches : Neo-realism and Neo-Liberalism, op.cit. p 
213.
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لهذه ومواردهاوالءاتهابنقلتقومالدوللكن،تكالمشبوجودمقروناً دومًا یكونالتعاون-4

مصالحها على الصعیدلحمایةقویةاً فرصا لهوتمنحجماعیة،مكاسبتحّققأّنهارأتإذاالمؤّسسات

  .الدولي

المؤّسساتیةأّما،للدولجماعیةمصالحفیهاتكونالتيالمسائلبالجدیدةبرالیةاّللیتهتم  

فيفالتعاونمشتركة،مصالحفیهاللدولتكونالالتيبالمسائلاهتماماً أقلفهي"النیولیبرالیة"

اآلخرللطرفخسارةهيطرفمكاسبیعتقد فیها أنّ والتيالوطنيومسائل األمنالعسكریةالمسائل

)Zero-Sum perspective(المؤّسساتيالفكرالهتماماتاستقطاباً تعّد أقل.)1(  

ّن أبرز فرضیات هذه إ:یمكن القولمن خالل استعراض فروع النظریة الّلیبرالیة بكل توّجهاتها   

  : النظریات والتي تتعّلق بدور القوى والفاعلین من غیر الدول على الساحة الدولیة هي

المنظمات المنظمات الدولیة و : مثل) (Non State Actorsالقومیة والقوى األخرىّن الدولة إ-1

Multynational"والشركات متعّددة الجنسیاتNGOs""الدولیة غیر الحكومیة Cooperation" 

،تلعب دورًا مهمًا في النظام الدوليوهي فاعل رئیسي في العالقات الدولیة"Individuals"واألفراد 

جزءًا من العالقات وبین الدول مثًال تعدالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةات التي تتم بین فالزیار 

  .وحتى العالقات بین األفراد تؤّثر على العالقات الدولیة،الدولیة

فالبّد من التركیز على ،بأن العالقات الدولیة ال تقوم فقط على العالقات بین الدولیرى اّللیبرالیون -2

فالعالقات ،بین المجتمعات داخل الدول، أي أّن هناك عالقات تتمّ )ولةداخل الد(المجتمعیة العالقات 

،""Pluralismبین األفراد والمؤّسسات والمجتمعات التي تتعّدى حدود الدول مهّمة أیضًا لذلك تسمى 

قات الدولیة لوحدات في العالمجموعة من اهناكتعّددیة الجماعیة، بمعنى أنّ أّنها ترّكز على الأي

بناء مجتمع (نتقال الوالءات أي دي الوٕاّن العالقات بین الدول تؤ ، "multy layer"الدولة فقطولیس

اإلنسان یتمّیز عن الحیوان بما "بأّن : "زینون"قالفقد ،وقد استمّدت هذه األفكار من الرواقیة.)عالمي

ى لإوهذا یؤدي ،عن الثقافات بین الدولیكفي للعیش في مجتمع عالمي توّحده اإلنسانیة بغض النظر 

بل إّن الوالء ،فالعالقات التي تتعّدى حدود الدولة تخفف الوالءات للدولة،"تعزیز األمن في العالم

  ". العالمیة"،یصبح نحو النظام العالمي وقد یصل لمرحلة االنتماء لعالم واحد

                                                            
(1) Ibid, p 215.  
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وتحكمه الفوضىیب عنه السلطة المركزیةتغ،اً ثابتاً نظام تفاعالت ولیس نظامالنظام الدولي -3

"Anarchy" ألّن النظام الدولي قائم على ،بین الدولتقود للتعاون المستقبلي هذه الفوضى ولكّن

،تعاونالوالتعّلم سیقود بدوره إلى "learning"الذي یؤّدي بدوره إلى التعّلم "  "Prasesالتفاعل

. فالتعاون تراكمي

الدول تشمل المجتمع ألنّ  (بالضرورةوال تتصّرف بشكل عقالني ،بصوت واحدالدولة ال تتصّرف -4

.المجتمع وهذه المؤّسسات بعین االعتبارهذا البّد من أخذ ف)والمؤّسسات

.(unitary)ما غیر متكاملة الوحدة الدولیة لیست وحدة واحدة متكاملة وٕانّ -5

األمن تنحصر بوالالوجوه ةدمتعدّ مصلحة هذه اللكّن ،الدول تتصّرف حسب مصالحها الوطنیة-6

ح متعددة كاالقتصاد والبیئة والتعلیم واإلصالتشمل مجاالتالدولةولویاتأبمعنى أنّ ،فقطالقومي

  .تفرض على الدول التعاون ال أن تزید مصالحها بشكل مطلق ومفردٕاّن هذه األولویاتو ،السیاسي

.قرار واألمن الجماعيك األساسي لسلوك الدول هو االستالمحرّ -7

التي مختلف القوى الفاعلة ونتیجة مساومات بین ،لة تفاعل وجهات نظرهو محصّ السیاسي القرار -8

.في الدولةتؤّثر على صنع القرار 

وٕانما لزیادة قوتها ،الدول ال تسعى لزیادة قوتها النسبیةعلى االقتصاد وتعتبر أنّ ز اللیبرالیة تركّ -9

  .عاون الجماعي والكسب للكل دون االهتمام بتوازن القوىعبر التالمطلقة

ولكن على الرغم من وجاهة هذه االفتراضات التي طرحتها النظریات اّللیبرالیة وفاعلیتها على 

وخاّصًة بعدم إغفالها لدور الفاعلین من غیر الدول والقوى العابرة للحدود ،صعید العالقات الدولیة

  :  أّنهات اإلنسانیة إال أّنها تعّرضت لعدة انتقادات كان من أبرزهاوتأثیرها على مجمل التفاعال

  .مطلقاً الفرد جیداعتبرت أن و ،على الواقع في العالقات الدولیةالیكونأنما یجب رّكزت على-1

  .الفوضى تقود للتعاوناعتبرت أّن و ،طللتسلّ أداةاهتمت بالمنظمات الدولیة التي قد تكون -2

للفردالعلیاالمصلحةبیناً طبیعیاً توافقهناكأّن أي"المصالحانسجام"مةمن مسلّ لمثالیوناانطلق-4

أنّ اعتبارعلى"المصالحتطابق"نظریةقامتالسیاسة الدولیةإطاروفي،ةللجماعالعلیاوالمصلحة

  .ةأخالقییروغعقالنیةغیرهيالسلمتعرقلدولةةأیّ وأنّ السلم،فيلها مصلحةالدولجمیع
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  المدرسة الواقعیة: المطلب الثاني

نتیجة كبعد الحرب العالمیة األولى لسیاسة الدولیة خالل مرحلة ما لاتجاهات التحلیل جاءت

ة بثقلها وتأثیرها إلشادة خلق مراكز قوّ إلى مباشرة لتفاقم الصراعات الدولیة واتجاه بعض القوى الكبرى 

ق على خصومها مهما كانت المضاعفات التي یتركها هذا لها التفوّ قواقع دولي یوائم مصالحها، ویحقّ 

طروحات الّلیبرالیة في التعامل مع المبّررات مع فشل األو ،هالمسلك على توازن النظام الدولي واستقرار 

، "يافیلّ یمیك"، و"ثیوسیدیدس"تّم إعادة طرح أفكار ي اندالع الحرب العالمیة الثانیةالتي أسهمت ف

  .في العالقات الدولیة"المدرسة الواقعیة"ـ لتنتشر مجّددًا فیما سمي ب،"كالوزفیتز"و،"هوبس"و

ما یعرفضمنمقارباتجملةتشملبلواحدةنظریةلیسالحالبطبیعةالواقعيوالمنظور

تفسیریاً إطاراً وقد تناولت،"الجدیدةأوالنسقیةأوالبنیویةوالواقعیة،التقلیدیة"الكالسیكیةالواقعیة"ـب

الدولیةالعالقاتفيالدولةمركزیةبإشكالیةالمحیطةخالل جملة التصّوراتمنالدولیةالسیاسةلواقع

  .تحلیل رئیسیةوحدةأوأداةباعتبارها

: اتجاهات الرواد األوائل للواقعیة إلى أربعة وهيMichael Doyle" ل دویلمایك"یصّنف 

لـFundamentalistوالواقعیة األصولیة ،"ثیوسیدس"لـ Complexالواقعیة المرّكبة أو المعّقدة

والواقعیة الدستوریة ،"هوبز"لـ Structuralistأو الهیكلیة والواقعیة البنیویة ،"میكافیّلي"

Constitutionalist لما یمكن یمكن اعتبارها بمثابة آباء مؤّسسینهذه األسماء و ) 1(".روّسو"لـ

والخلفیة الفكریة ألهم العناصر المفاهیمیة ،وذج المعرفي الواقعي لعالم السیاسةجذور رؤیة النمتسمیته

،التي أّسست بدورها الفتراضات نظریة ترّكز على عالقات القّوة والصراع على القّوة والمصلحة القومیة

أبرز القضایا و ،والخطوط العریضة ألهم القواعد التفسیریة التي قّدمها النموذج الواقعي للسیاسة الدولیة

د المدرسة الواقعیة التفاعالت الدولیة جسّ تُ و .التي تسیطر على أفضلیات الدول في سیاساتها الخارجیة

رة عن الدعائم التحلیلیة من خالل التعبیر عن تعقیداتها وفقًا لمفاهیم المصلحة والقّوة التي جاءت معبّ 

في إطار القّوة التي ها المصلحة من خاللدحدّ ، إذ تت"مورغانثوهانز"س النظریة الواقعیة ألفكار مؤسّ 

بدورها ترتسم في نطاق التأثیر أو السیطرة بمعنى حجم ومدى التأثیر النسبي الذي تمارسه الدول في 

  )2(.ك لسیاسات الدول الخارجیةعالقاتها المتبادلة، مما یجعل المصلحة القومیة محور االرتكاز المحرّ 

                                                            
Michael W. Doyle: Ways of War and Peace (New York: W.W Norton & Company, 1997), p 44.)1(

  .18صمرجع سابق،، دراسة في األصول والنظریات: العالقات السیاسة الدولیة: إسماعیل مقلد)2(
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التفاعل وٕانّ ،رات المادیة وغیر المادیةج النهائي لعدد كبیر من المتغیّ ل القّوة النتاوبالمقابل تمثّ 

وبحسب هذا الحجم ،د في النهایة حجم قوة الدولةالذي یتم بین هذه العناصر والمكونات هو الذي یحدّ 

Colin Hay" كولین هاي"ویرى ،لمكانیاتها في التأثیر السیاسي في مواجهة غیرها من الدو إد تتحدّ 

    ) 1().سیاسة القّوة،المصلحة القومیة،السیادة،األمن: (لمفاهیم المفتاحیة للنموذج الواقعي هيأّن ا

المجتمع الدولي تحّول إلى ساحة سباق نحو القّوة دون أي اعتبار الحظ دعاة هذه المدرسة أنّ 

لتحقیق العدالة والتخفیف هو الوسیلة الممكنة "توازن القوى"مبدأ للمبادئ األخالقیة والمثالیة، ورأوا أنّ 

یعجز عن منع النزاعات ما بین الدول السّیما في ظل قد هذا المبدأ ط، رغم أنّ ة األنانیة والتسلّ من حدّ 

ه من على ما تمتلكف بناءً المجموعات الدولیة المتنافسة تتصرّ ّن حیث إغیاب مجتمع دولي حقیقي، 

انطالقًا من ذلك تعتبر النظریة و )2(.أو أخالقيلیس من أي منطلق قانونيإمكانیات مادیة وعسكریة و 

المجتمع عالقات صراع مستمر تسعى الدول من خاللها إلى زیادة العالقات السائدة فيأنّ الواقعیة

.تي تتركها في مصالح الدول األخرىالنظر عن التأثیرات القوتها وفقًا لمصالحها واستراتیجیتها بغّض 

، يل النواة األساسیة في السلوك الخارجي الدولي وحجر الزاویة في النظام الدولالدولة تمثّ فإنّ ،وبالتالي

،طراف في النظام الدوليدون أي اعتبار لضرورات التوافق في المصالح القومیة األساسیة للدول األ

  .التناقض في مصالح الدول هو ما یسهم في اندالع الحروبولعلّ 

الدولیة على التفكیر االستراتیجي خالل الحرب الباردة، سیطرت النظریة الواقعیة في العالقات

األمن تكالمشیدیولوجیة تبلورت في إحول قضایا إذ تمحورت الخالفات الدولیة خالل تلك المرحلة 

من األسلحة القومي والعسكري لكل من الوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي إلى جانب وسائل الحدّ 

  .االت الحیویة أو مناطق النفوذالمجتكالاالستراتیجیة ومش

في الوحیدالطرفهيالدولةبأنّ یرونالواقعیینالباحثینفإّن معظم ،وانطالقًا من ذلك

خاللمنولكنالدولةإرادةتترجمكیاناتإاللونیمثّ الاآلخرینالفاعلینوأنّ ،الدولیةالعالقات

كوینسي"و،"ریمون آرون"و،"نثوغاز مور هان"هذا الرأي عنالمدافعینأبرزومن،أخرىواجهات

بالعالقاتهاونفویعرّ فقط،الدولبینالعالقاتبأّن العالقات الدولیة تعالجونیر نالذی"فیرالي"و،"رایت

  )3(.أعلى منهاسیاسیةسلطةمنالتهّربتحاولالتيالسیاسیةالسلطاتبینتربطالتي

                                                            
  .Colin Hay: Political Analysis: A Critical Introduction (Hampshire: Palgrave, 2002), p 19)1(

  .23، ص)1987منشورات ذات السالسل، : الكویت(دراسة تحلیلیة مقارنة: نظریات السیاسة الدولیة: إسماعیل مقلد) 2(
  .109ص, مرجع سابق, مدخل إلى علم العالقات الدولیة: محمود خلف)3(
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میین في العالقات الدولیة فإّن النظریات الواقعیة أّما فیما یتعلق بدور الفاعلین غیر الحكو 

في - إن لم تكن الوحیدة–وبشكل خاص الواقعیة التقلیدیة تؤّكد بأّن الدولة هي الوحدة األساسیة

شركات ومؤّسسات وأفراد ال تلعب إال دورًا هامشیًا وما عداها من منظمات و ،الدولیةالعالقات

ن بحثها من ضمن العالقات  تتدّخل فیها الدولة كطرف ال یمكوأّیة عالقات أخرى ال)1(.وثانویاً 

ومن هنا فإّن الدولة هي الفاعل األساسي والفواعل األخرى في السیاسة العالمیة تحتل مكانة .الدولیة

یمتلك سلطة حاكمة على إقلیمها وجود مجتمع سیاسي مستقلوٕاّن سیادة الدولة تعكس،أقل أهمیة

  )2(.األرضي

كفاعل من المنظمات الدولیة غیر الحكومیةترى النظریات الواقعیة أّن ،على ذلكوتأسیسًا 

ما تسعى إلیه في العدید من الحاالت هو التأثیر على بل ،غیر الدول ال تمّثل تهدیدًا لسلطة الدولة

ه الرؤیة ووفقًا لهذ،ة بشكل أكبر مع المعاییر الدولیةالدول من أجل المحافظة على تعّهداتها أو المواءم

  )3(.ولكن من أجل أن تجعلها تعمل،فإّن هذه المنظمات ال تعمل من أجل أـن تحّل محل الدولة

أّن االقتصاد " الواقعیة المیركانتّلیة"أبرز منّظري أحدRobert Gilpin"روبرت غیلبن"ویؤّكد 

خارجیة للحكومة للسیاسة الوأّن الشركات متعّددة الجنسیات هي أدوات،یخضع للسیاسات الحكومیة

ووفقًا لهذه النظریة فإّن االستثمار الخارجي للشركات العمالقة لم ینشأ ویتوّسع نتیجة ضرورات ،األمّ 

  )4(.اقتصادیة وٕاّنما كان سیاسة اختارتها الشركات لكي تستفید من الحوافز التي قّدمتها الحكومات األمّ 

دول أحیانًا من خالل هذه المؤّسسات وتستفید ولكّن الواقعیین ال یستبعدون إمكانیة أن تتعاون ال

بل إّن الدول األكثر قّوة في النظام الدولي تخلق وتشّكل المؤّسسات لكي تحتفظ ،من هذا التعاون

ساحات لممارسة عالقات "لذا تتمّثل النظرة الواقعیة للمؤّسسات في أّنها ،بنصیبها من القّوة العالمیة

Arenas" القّوة of Acting out Power Relationships، وتخدم الدول ذات القّوة على

  )5(.حساب الدول الضعیفة التي ترغم في بعض األحیان على الخضوع للنظام الدولي

                                                            
, 9العدد , "أفكار جدیدة"مجلة , هیئة األعمال الفكریة: الخرطوم(دولیةلجدیدة في دراسة العالقات الاالمداخل والتوجهات : حسن حاج علي(1)

  .171ص, )2004یونیو -إبریل
(2) John Baylis & Steve Smith: The Globalization of World Politics, (London: Oxford University Press, 2nd

edition, 2008), p 155.  
رسالة ماجستیر مقّدمة إلى كلیة االقتصاد , دراسة نظریة: ت العالمیة على الدولة القومیة خالل التسعیناتأثر التحّوال: مروة محمود فكري)3(

  .63ص, 2004, 1ط, والعلوم السیاسیة بجامعة القاهرة

Robert Gilpin:U.S. Power and the Multinational Corporations (New York: Basic Books, 1975), p 174.)4(

(5) Kenneth N.Waltz: Structural Realism After the Cold War,
http://www.ejournals.ebsco.com/login.asp?, Ibid.
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وعلى الرغم من أّن النظریة الواقعیة في العالقات الدولیة قد شهدت تطّورات داخلیة من خالل 

وجاءوا بقراءات من زوایا ،عد مبتكرة للتفسیرإسهامات بعض المفكرین الذین طرحوا رؤى جدیدة وقوا

،"كینیث والتز"أخرى لبعض المفاهیم األساسیة في النموذج المعرفي الواقعي كالواقعیة الهیكلیة لـ 

والواقعیة الدفاعیة الهجومیة التي طّورها مجموعة من الباحثین ،"روبرت غیلبن"والواقعیة المیركانتّلیة لـ

وبقیت ،كانت مبنّیة في جّلها على الفرضیات األساسیة التقلیدیة للنظریة الواقعیةإال أّنها ،المعاصرین

  .طروحاتهاأترّكز على تفسیر السیاسة الخارجیة بالرجوع إلى تقالید الواقعیة الفنیة في معظم 

Neoclassical" الواقعیة الكالسیكیة الجدیدة"لواقعیة الهیكلیة أو ا   Realism كینیث "أّسسها

Theory of" نظریة السیاسة الدولیة"في كتابه " زوالت International Politics1979، قد قام و

ستانلي"و" ریمون آرون"و" كیسنجر"و" مورغانثو: "بانتقاد الواقعیین التقلیدیین من أمثالمن خاللها 

ات الدولیة وقد سعى لتفسیر السیاس،لسماحهم بمزج السیاسة الداخلیة بنظریاتهم عن الصراع" هوفمان

،اعتبار على اإلطالق للطابع الداخلي لألمم المكّونة لهعلى أساس بنیة النظام الدولي وحدها دون أيّ 

  )1(.وسّمى النظریات التي تفّسر السیاسة الداخلیة نظریات اختزالیة

مثلها مثل مفاهیم سیاسیة " المتبادلاالعتماد"أّن ظاهرة Kenneth Waltz" والتز"یرى 

فمثًال یعتقد ،تبدو بشكل مختلف عندما ُینظر إلیها من خالل نظریته الواقعیة الجدیدة،خرىدولیة أ

ولكن من ناحیة .س إیجابیًا لصالح التغییر السلميالكثیرون بأّن تنامي ظاهرة االعتماد المتبادل ینعك

تمال الصراعات أخرى فإّن تنامي هذه الظاهرة یؤّدي إلى تنامي االحتكاك المباشر وازدیاد نسبة اح

وٕاّن الحروب األهلیة الطاحنة والحروب العالمیة األكثر دمویة وقعت في فترات كانت مأهولة .العرضیة

  )2(.بشعوب متقاربة ومتشابهة وشؤونها كانت أكثر ارتباطًا ببعضها من أّي وقت آخر

،ت الدولیةهي الفاعل الرئیسي والوحید في العالقاNation-statesأّن الدول القومیة رىوی

وأّن سلوكیات الدول یمكن تفسیرها عن طریق توضیح الضغوط التي ،وأّن النظام الدولي نظام فوضوي

  .التي تحّدد اختیاراتها وتعیقها،تمارس علیها جّراء المنافسة الدولیة

حیث یرى أّن ،من الواقعیة الجدیدة إلى توضیح األنماط التكراریة لسلوك الدولة" والتز"یهدف 

بسبب غیاب وجود ) الدول القومیة(سیاسة الدولیة عملیة مستمرة من التنافس بین الفاعلین الدولیین ال

                                                            
,  )1993, 1ط, مركز األهرام للترجمة والنشر: القاهرة(حسین أحمد أمین :ترجمة, نهایة التاریخ وخاتم البشر: فرانسیس فوكویاما)1(

  .338ص

Kenneth Waltz: Theory of International Politics (U.S.A: Addison Wesley Company,1979), p 138. )2(
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تفرض قیودًا علیها وتقودها نحو ،)الطبیعة الفوضویة للنظام الدولي(سلطة مرّكزة علیا فوق الدولة 

  )1(.قوميوضمان أمنها ال) Survival(وبسبب سعي الدول نحو البقاء . تبّني سیاسات معّینة

،أّن هذه النظریة لیست في السیاسة الخارجیة" نظریة السیاسة الدولیة"في كتابه " والتز"یوضح 

توّضح المبادئ "لكّنها ،وال تحاول التنّبؤ ببعض التصّرفات والتحّركات الرسمیة لبعض الدول أو شرحها

فهي ".ظام دولي فوضويي ظل وجودها في نف،العامة للسلوكیات التي تحكم العالقات بین الدول

توى الدول وما كالواقعیة الكالسیكیة بل إّنها تتعامل مع أحداث تقع في مس" اختزالیة"لیست نظریة 

فإّنها توضح فقط ،كالواقعیة الكالسیكیةاالختزالیةأّما النظریات )2(.)العابرة للوطنیات(تحتها وما فوقها 

" والتز"حیث یرى ،)هیكل النظام(الذي توجد فیه الدول دون النظر إلى السیاق العام " سلوك األجزاء"

  )3(.ال یساعد على فهم السیاسة العالمیة" داخل الدول"أّن التركیز على تحلیل ما یجري 

ال كون الدولة ذات سیادة فإّن هذا بأنّ ویرىالسیادة واالستقالل الذاتي بین مفهوميوهو یفرق 

فسیادة الدولة ال تعني أبدًا أّنها في ،في معزل عن تأثیرات اآلخرینأّنها یعني أّنها تعمل ما یحلو لها و 

،وٕاّن الدول ذات السیادة نادرًا ما تمتعت بحیاة حّرة،عزلة عن اآلثار المترّتبة من أفعال الدول األخرى

  )4(.فإّن هذا األمر ال ینطوي على تناقضهنفسوكون الدولة ذات سیادة ومعتمدة على غیرها في الوقت 

ال یكون إال ،یؤّكد أنصار الواقعیة الجدیدة أّن رفض الدور الرئیسي للدولة في السیاسة الدولیة

ولیس فقط أن تفوق قوتهم  ،في حالة أن تصل قوة الفاعلین اآلخرین مستوًى مكافئًا لقوة الدول العظمى

ت التي تتم داخل جزءًا من العملیاّن سلوك المؤّسسات العالمیة یعدوإ . قوة بعض الدول الضعیفة

إمكانیة " والتز"ویتحّدى )5(.وهناك فرق بین األجهزة وبین ما یتم داخلها من إجراءات،األجهزة العالمیة

ویجادل بأّن تأثیر تلك المؤّسسات یعتمد ،إدارة عملیات العولمة من خالل بناء مؤّسسات دولیة مؤّثرة

  .على مدى تأیید القوى العظمى لها

  

                                                            
Kenneth Waltz: Theory of International Politics, op.cit, pp (113-117). )1(

Ibid, p 6.)2(

Ibid, p 56.)3(

(4) Kenneth Waltz: Politics Structures, in R. Keohane (ed.): Neoralism and Its Critics (New York: 
Colombia University Press, 1986) p 90. 

المجّلد , مركز أبحاث ودراسات حوض النیلین: الخرطوم(مجلة دراسات حوض النیل ,"العولمة وٕامبراطوریة العالم": حسن علي الساعوري)5(

  .106ص, )2000,كانون أول2العدد , األول
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  )1(:راضات النظریة الواقعیة الجدیدة فیجملها عدد من الباحثین في النقاط التالیةأّما عن أهم افت

الفاعل الوحید / ألّنها الطرف:الدولة القومیة هي الفاعل الرئیسي والوحید في العالقات الدولیة–أ 

سات مؤسّ (وال یوجد لدى أي طرف دولي آخر ،الذي یحتكر حق استخدام القّوة العسكریة بصورة شرعیة

  .من القدرات ومصادر القّوة المنّظمة والمرتّبة ما یساوي ما تمتلكه الدول) أو تكوینات عابرة للقومیات

وجود سلطة مركزیة علیا تقوم بالتحّكم وٕادارة عدمبسبب : "النظام الدولي نظام فوضوي ال تراتبي–ب 

  ".وتفرض قواعد للتحّرك على باقي الدول،شؤون العالم

حیث تتحّرك على نحٍو منفرد للدفاع : سمى للدول هو سعیها إلى الحفاظ على بقائهاالهدف األ–ج 

  .البقاء والحفاظ على أمنها وتعظیم نطاقه على رأس أولوّیاتهانحووسعیها ،عن نفسها وعن أمنها

  .وال یمكن إلحداها أن تعرف بالتأكید نّیات األخرى،الدول ال تثق في بعضها البعض–د 

Instrumentally Rationalفاعل عقالني فهي إذاً ،جديّ یر تفكّ بنحو البقاء عىتسالدول –ه

Actor.  

  :وبمقارنة بسیطة بین الواقعیة التقلیدیة والواقعیة الجدیدة یمكن حصر نقاط االختالف التالیة

  .لدولياهي النظامفلواقعیة الجدیدة في اا أمّ ،الدولهي وحدة التحلیل في الواقعیة الكالسیكیة –أ 

من خالل یكون ،لواقعیة الكالسیكیةسیر العالقات الدولیة بالنسبة لالعالقة السببیة في تفاتجاه–ب 

أسباب العالقات األولاالتجاه :جاهینباتتكون لواقعیة الجدیدة فالعالقة لأّما بالنسبة ،تفاعل الدول

  .یكل النظام الذي تتفاعل فیه الدولواآلخر یقع في ه،الدولیة تقع في مستوى تفاعل الوحدات الدولیة

  .استنتاجيللواقعیة الجدیدة فهو أّما بالنسبة،استنباطيمنهج التفسیر بالنسبة للواقعیة الكالسیكیة –ج 

لواقعیة الكالسیكیة هو التركیز على الطبیعة اإلنسانیة لفهم الصراع لجوهر التفسیر بالنسبة –د 

الفوضى بوالمتمّثلة ة الجدیدة یقع في البیئة الدولیةالنسبة للواقعیفي حین أّن جوهر التفسیر ب،السیاسي

  )2(.للنظام الدولي" Anarchy"السیاسیة 

                                                            
(6) Stephen Walt: International Relations: One World, Many Theories (Foreign policy, Vol.110, No. 46, 
1998), pp .29-46.

, 2العدد, 29المجلد: جامعة الكویت(مجلة العلوم االجتماعیة, "قضایا العالقات الدولیة بین الواقعیة والعالمیة":عدنان محمد الهیاجنة)2(

  .15-16ص, )2001صیف 
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فبالرغم من أّنها تعترف بإمكانیة أن یقّلل االعتماد ،"الواقعیة المیركانتّلیة"بـ أّما فیما یتعلق  

إال أّنها في الوقت نفسه حرصت على ،االقتصادي المتبادل المتزاید من االستقالل االقتصادي القومي

إبراز ما یمكن أن یحمله هذا من فرص للدولة ذاتها من حیث القدرة على الوصول إلى العدید من 

  )1(.وبالتالي المحافظة على السیادة،أسواق الدول األخرى دون الحاجة إلى االندماج السیاسي

اءت بها النظریات الواقعیة في حقل طروحات واالفتراضات التي جولكن على الرغم من قوة األ

ت انصبّ وقد الباحثین،لمراجعةت خضعو ضت لموجة من االنتقاداتتعرّ إال أّنها ،العالقات الدولیة

ة أساسًا حول غموض بعض المفاهیم المحوریة مثل مفهوم المصلحة القومیة ومفهوم القّوة إذ لیس ثمّ 

ما یتعلق للواقعیة أیضاً هة من االنتقادات الموجّ و .نكن من خالله قیاس هذین المفهومیمعیار واحد یم

خلف رتعبیر، أو التستّ قلالفاعل األوحد أو األهم على أالواقعیة باعتبارهابمكانة الدولة في األدبیات

.واضحاً تراجعاً ئ ل في الشؤون الداخلیة في زمن تشهد فیه هذه المبادالسیادة وعدم التدخّ ئمباد

صیاغة فيغیر الدول في التفاعالت الدولیة وتأثیراتها على دور الفاعلین منز االنتقاداتوتركّ 

هو االنتقادهذا ویعد،ق بالجوانب االقتصادیةفیما یتعلّ ّص على األخو العالمیة، وتوجیه السیاسات

جعل االعتراف یالفاعل األساسي والوحید في النظام الدولي هي اعتبار الدولة ّن حیث إ،األبرز

السّیما أن دور هؤالء الفاعلین أخذ بالتعاظم منذ شبه غائب،الفاعلین من غیر الدولعي بدورالواق

  )2(.نهایة الحرب العالمیة الثانیة

المدرسة الواقعیة أهملت الجوانب األخرى من العالقات االجتماعیة أنّ هو یجدر ذكره اوممّ 

،من الداخلدةموحّ دائمًا الدولة لیستنّ إىأخر من ناحیةو ،واالقتصادیة للقوى الفاعلة داخل الدول

السیاسة الخارجیة بین المراكز البیروقراطیة متعارضة في صنعبل هناك مصالح متنافسة وأحیاناً 

  .وجماعات المصلحة والضغط والمؤسسات اإلعالمیة وغیرها

  ونظریات التنظیم الدوليالماركسیة/النظریة الرادیكالیة: المطلب الثالث

، Karl Marx" كارل ماركس"المذهب الماركسي وباالستناد إلى األفكار التي طرحها إنّ 

Vladimir Ilich Ulyanov" یلیتش لینینإفالدیمیر "، وFriedrich Engels" نجلزأفریدریك "

Lenin ،ص في كون التاریخ البشري منذ البدء إلى اآلن هو تاریخ صراع بین الطبقات السائدة تلخّ ی

                                                            
(2) Robert Gilpin: The Richness of the Tradition of political Realism, in: Robert Keohane: Neorealism and 
its Critics (New York: Colombia University Press, 1986), p 317.

والترجمةللنشركاظمة:ویتالك(الحيعبدولید:ترجمة،النظریات المتضاربة في العالقات الدولیة:بالستغرافروبرتدورتي،جیمس)2(

  .12ص،)1،1985طوالتوزیع،
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الفهم "وانطالقًا من هذا )1(.د لهذا الصراع هو أسلوب اإلنتاجالعامل المادي المحدّ وبأنّ في المجتمع،

ك للعالقات العالقات الدولیة هي عالقات تستند إلى الصراع الطبقي المحرّ نّ أیمكن القول ب"الماركسي

العالقات داخل طبیعة االجتماعیة االقتصادیة بین القوى السیاسیة في المجتمع، مما یشیر إلى أنّ 

كما أبرزت النظریة الماركسیة دور القوى ،د إطار العالقات ما بین الدولالمجتمعات هي التي تحدّ 

  .مات والحركات انطالقا من الثورات االجتماعیة التي تتفاعل في المجتمع الدوليالسیاسیة والمنظّ 

األمر فقد بدا هذا،رتنظیرات في واقع العالقات الدولیة تنعكس على مجال الالتطوّ نّ وبما أ  

التي حدثت حركة المراجعة السّیما،داخل الحقلرتفي حركة مراجعة الجهود التنظیریة التي تطوّ ّیاً جل

هذا وقد كان ل،ؤى السائدة عن السیاسات العالمیةم رؤیة مغایرة للر الذي قدّ " النموذج الماركسي"على ید 

، كما كان مصدراً العالقات الدولیةدیة في حقلتعدّ الام فتح المجال أمكبیرة؛ كونهأهمیة هاالتجا

وقد كان من أبرزها جملة مقاربات ،رؤیتها واتجاهاتهاالحدیثةالنظریاتاستلهمت منه الكثیر من 

  )2(.في حقل العالقات الدولیة" النظریة الرادیكالیة"جدیدة عرفت بـ

خذته هذه والمجرى الذي اتّ ،غربموضوع العالقة بین الشرق والعلىهذه النظریة ز ركّ وت

  )3(،دةة على القوة، ودرجات متفاوتة من الهیمنة المعقّ خذت شكل عالقة مبنیّ ها اتّ د أنّ ؤكّ تالعالقة، و 

ف السائد في لواقع الفقر والتخلّ على البحث في التاریخ للكشف عن الجذور واألبعاد الحقیقیةرّكز تو 

أخذ التنموي في النظام العالمي، والذيخهو الذي أوجد هذا الشر ع الرأسماليالتوسّ د أنّ وتؤكّ ،الجنوب

  )4(.المباشرالقتصادي غیرافي شكل االستعمار د الحقاً شكل االستعمار المباشر وتجسّ أوالً 

،R.Prebisch" راؤول بریبش"اإلصالحیة لیبرالیةحوارات فكریة بین اتجاه الّ عّدة حصلت 

" إیمانویل والرشتاین"العالمي -واتجاه نظریة النظام،G.Frank" كفرانجوندر"واالتجاه الماركسي 

I.Wallerstein، نظریات التبعیة"التي تؤّید االتجاهاتهذه من عدم االتفاق بین نجم عنها نوع" ،

لدرجة أّنه )5(،"لتبعیةا"طروحات ووجهات نظر كثیرة ومتعّددة لمفهوم أوظهرت على الساحة المعرفیة 

                                                            
  .96-95ص, مرجع سابق،النظریات المتضاربة في العالقات الدولیة:بالستغرافروبرتدورتي،جیمس)1(
  .153ص, مرجع سابق, أثر التحّوالت العالمیة على الدولة القومیة خالل التسعینات: مروة محمود فكري)2(
  .41ص, )1984, 1ط, مؤّسسة األبحاث العربیة, بیروت(كمال أبو دیب : ترجمة, اإلنشاء–السلطة-المعرفة: االستشراق: یدإدوارد سع)3(
  .174ص, )1989, 1ط, ةالمعرفعالم: الكویت(ات الدولیة الصراعالعالم المعاصر و : اهللاعبدالخالقعبد)4(

(5) Vincent Ferraro :Dependency Theory: An Introduction ,July 1996 , at:
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/feros-pg.htm
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رین والمساهمین في مدرسة التبعیة یزید على عدد المنظّ عدد االتجاهات النظریة فيیبدو وكأنّ 

  )1(.ول واقع التبعیةالمناقشات ح

واعتمدت،"اللینینیة- الماركسیة"إلیدیولوجیا اظلفيالتبعیةنظریاتةنشأوقد كانت بدایات 

"ماركس"عنالتبعیةنظریاتأخذتفقد،یةلتنملحلولواقتراحفالتخلّ ظروفلشرحمنهجیتهاعلى

معالجةعلىالماركسيالتحلیلزیتركّ بینماولكن،الطبقيباالستغاللالرأسمالیةبربطالخاصةنظرته

لدولةدولةاستغاللبمعالجةالتبعیةنظریاتاهتمتفقدالرأسمالیةالدولةداخللطبقةطبقةاستغالل

  )2(.للرأسمالیةمبریالياالعالتوسّ عن"لینین"اباتكتعلىمعتمدةالدوليالرأسماليالنظامظلفي

اتجاهات أساسیة في تناول یمكن التمییز بین أربعة،في إطار إسهامات النموذج الرادیكاليو   

،ئزت على عملیة التبادل غیر المتكافتبلور من خالل مدرسة التبعیة التي ركّ :األول: العالقات الدولیة

اهتمّ :والثالث،زت على هیكل النظام الرأسمالي العالميالعالم التي ركّ -نظریة النظامهو: والثاني

ر جدید في عن تطوّ ر الرابعویعبّ ،ئبة على عالقات التبادل غیر المتكافثار الثقافیة المترتّ آلبا

  )3(.یهتم من جدید بعالقات اإلنتاجالقرن العشرین ات یتسعین

رات خمسة مؤشّ بین عدد من الباحثین على وجود تّم االتفاق،وانطالقًا من هذه االتجاهات  

  )4(:على التواليرئیسیة للتبعیة هي

المستوى بالنسبة لمستوى فكلما ارتفع هذا: مستوى وحجم االستثمارات الخارجیة المباشرة-أ

  .تبعیة االقتصاد القومي مرتفعاً االستثمارات المحلیة، كان مستوى

اعتمدت الدولة على تصدیر كلماف: أو بعض السلع األولیةمستوى االعتماد على تصدیر سلعة -ب

  .ألسواق الخارجیةتها لتبعیّ سلعة أولیة واحدة، زاد مستوى

اعتمدت دولة ما على تصدیر كلماف: مستوى االعتماد على التصدیر لسوق أو ألسواق محددة-ج 

  .یتها لذلك السوقزادت تبعّ سلعتها أو صادراتها إلى سوق واحد

                                                            
  .50ص, )1986, 1ط, سة الجامعیةالمؤسّ : بیروت(التبعیة والتبعیة السیاسیة : اهللاعبدالخالقعبد)1(
: الكویت(مجلة العلوم االجتماعیة, "التطبیقيأوجه التباین بین الطرح النظري والواقع : مدرستا التنمیة والتبعیة: "عثمان یاسین الرواف)2(

.57ص, )1989, 2العدد, مجلس النشر العلمي
.168- 167ص, مرجع سابق, أثر التحّوالت العالمیة على الدولة القومیة خالل التسعینات: مروة محمود فكري)3(
.169ص, )1996, 1ط, ریةالدار الجماهی: لیبیا(موسوعة علم العالقات الدولیة: خشیماهللاعبدمصطفى)4(
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على القروض الخارجیة، أمكن كلما اعتمدت الدولةف: وى االعتماد على االقتراض من الخارجمست- د 

  .زادت زیادة ملحوظةتها للخارجدرجة تبعیّ القول بأنّ 

التجارة الخارجیة واالستیراد من كلما زاد مستوى اعتماد الدولة علىف: هات التجارة الخارجیةتوجّ - هـ 

  .توى االعتماد على الذاتمسالخارج، انخفض في المقابل

لیبرالیة والرادیكالیة الواقعیة والّ النظریات هناك نقاط اختالف أساسیة بین أنّ ضح مما سبقیتّ   

  :]2[رقم الجدول في دراسة العالقات الدولیة، كما یوضح

  :]2[رقم جدول

  .المعرفیة الثالثللمقارنة بین النماذجMichael Banks"مایكل بانكس"جدول 

  الرادیكالیة  اّللیبرالیة  الواقعیة  المعاییر/ریاتالنظ

  "د الرأسأخطبوط متعدّ "  "شبكة عنكبوت"  "ساحة بلیاردو"  صورة العالم

  الطبقات  الدول وغیرها  الدول  الفاعلین

  االقتصاد  دةت اجتماعیة معقّ كاحر   القوة  الدینامّیات

  والفقرتفسیر عدم المساواة  داثة األحافّ كتفسیر   الدولتفسیر ماذا تفعل  المتغّیرات التابعة

  مجال دراسة

  العالقات الدولیة

ةكافّ العالقات بین   العالقات بین الدول

الفاعلین والسوق

  والقومیات

العالقات الدولیة ظاهرة

سطحیة للعالقات

  االجتماعیة

  :المصدر

Stefano Guzzini :Realism in International Relations، and International Political Economy، (New York: 
Routledge،1998)، p 116.

وذلك ألنّ ؛ كبیراه إلى حدّ االتجّ الماركسي في حقل العالقات الدولیة بوحدة- یمتاز المنهج الرادیكالي

یرى الفكر الماركسي أنّ حیث ثابتة ال یمكن الحیاد عنها، الماركسیین یجمعون على األخذ بمنطلقات

عن حالة عالقات اقتصادیة اجتماعیة سیاسیة واجتماعیاً وسلطویاً ر قانونیاً خي یعبّ تاریرالدولة تطوّ 

ف من هذه المجتمع الدولي المؤلّ فإنّ ،وبالتالي.ر المجتمعفي مرحلة تاریخیة معلومة من تطوّ 
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ا هرهالعالقات الدولیة في جو نّ إ،بعبارة أخرىأو ،رها تاریخیاً مباشر لتطوّ ما هو انعكاسالوحدات إنّ 

  )1(.المتفاعلةللدولاالقتصادیة االجتماعیة السیاسیةلة بنظام العالقات وثیقة الصّ 

الطبقات ز علىیركّ هو ف،هاوتحلیلمجاالتدراسة هذه العلى أیضًا رادیكالي اله توجّ الیعتمد  

أسسفإنّ ،لیةللرؤیة الماركسیة الرادیكاوفقاً و )2(.بالصراع الطبقيقةعلى القضایا المتعلّ و االجتماعیة

الطبقي الذي ینتج صراع وفي النظامالصراع هي أسس مادیة موجودة في نمط اإلنتاج السائد،

،ل كل مظاهر الحیاة في المجتمعالمادیة للحیاة تشكّ نمط اإلنتاج والوسائل: ""ماركس"یقولفالطبقات، 

العكس، الوجود د الوجود، ولكنلیس الوعي هو الذي یحدّ و والثقافیة والفكریة، االجتماعیة والسیاسیة

  )3(."د الوعياالجتماعي هو الذي یحدّ 

مجمل التعریفات السابقة قد نّ إ:یمكن القولالماركسیةالنظر في تنظیرات المدرسةبعد إمعان 

كذلك أهملت القوى السیاسیة الفاعلة و ، اإلقلیمیةریة والمنظمات الدولیة أو الحركات التحرّ أهملت تماماً 

الدور الرئیس في على أّن د تؤكّ فهي،ةد علیها المدرسة االشتراكیتمع الدولي التي تؤكّ في المج

خاللمنمتخدوهي،اإلنتاجلوسائلالمالكةالطبقةیدفيأداةباعتبارهاالعالقات الدولیة تلعبه الدول

الصراعفيبنائیاً راً تغیّ ماعتبارهایمكن ،وبالتالي.الرأسماليوالنظامالمسیطرةالطبقةبوظائفهاالقیام

بعضحولنظرهاوجهاتتتباینقدالتيالماركسیةالمدرسةأفكارفياالتجاههذاد تجسّ یو الطبقي،

العالقاتأنّ و )4(،الطبقيوالصراعالدولةدورقضیةفيتشتركبالمجملرؤیتهاأنّ غیر.القضایا

یحدثمافهممنتنطلقأنالبدّ العالمیةلسیاسةالفهممحاولةةوأیّ ،الرأسمالیةلهیكلنتاجالدولیة

بوصفهالعالميالرأسمالياالقتصاديالنظامإلىالرادیكالیونوینظر،ةالعالمیالرأسمالیةهیكلداخل

ـبما كان یسمىفيوالثقافیةواالجتماعیةاالقتصادیةالظواهرتفسیرعنداألساسیةالتحلیلوحدة

  5)(."الثالثالعالم"

  

                                                            
  .81ص,)1979, 1طالكتب،دارمؤسسة: بغداد(1الجزء, العالقات الدولیة: كاظم هاشم نعمة)1(
): محرر(مصطفىمحمودنادیة: في, ومشروع العالقات الدولیة في اإلسالمدراسة العالقات الدولیة في األدبیات الغربیة: بدرانودودة)2(

  .88-87ص, )1996, 1ط, المعهد العالمي للفكر اإلسالمي: القاهرة(1/ج,ة في اإلسالممشروع العالقات الدولی
, 1ط, الدار الجماهیریة: طرابلس(دراسات في اإلیدیولوجیات السیاسیة المعاصرة : اإلیدیولوجیا والسیاسة:مالك أبو شهیوة وآخرون)3(

.32ص,)1993
, )2002, 1ط, الكاتب الجامعيدار:أبو ظبي(, الدور االقتصادي للدولة في العالم الثالثالعولمة ومستقبل :الزبیديكاظملطیفحسن)4(

  .27ص
مجلة شؤون اجتماعیة , "االتجاهات النظریة في دراسة التخّلف والتنمیة والمشكالت االجتماعیة في بلدان العالم الثالث: "فتحي أبو العینین)5(

  .157ص, )1993, 38العدد: اإلمارات العربیة المتحدة(
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  :كجزء من النظریة الرادیكالیةWorld System" النظام العالمي"نظریة : الً أو 

إلىالبنیويبانقسامهزیتمیّ واحدعالمينظامبوجودالقولمنةالرادیكالیظریةالننطلقت  

بدولتسمىوالتيرةالمتطوّ الرأسمالیةالدولمننتتكوّ األولى:االجتماعیةالتشكیالتمنصنفین

هذاویسمى،العالميالنظامفيالطرفیةالتشكیالتأوالهامشدوليهةوالثانی،الدوليلنظاملز المرك

المركزدولبینوبنیويعضويربطوجودیفترضالذي،"العالميالرأسماليالنظام"ـ بدالموحّ النظام

،العالميالنظامهيسیةسااألتحلیلالوحدةترى النظریة الرادیكالیة أّن ،وتبعًا لذلك)1(.األطرافودول

االتجاهذوالدوليوالقانونالغربیةالنظریاتعلیهااعتمدتالتيالسیادةذاتالقومیةالدولةتولیس

األساسیةالقوانینإلىالداخلیةواألزماتراتوالمتغیّ راتالتطوّ النظریةهذهوترد.البرجوازيالغربي

رتطوّ فيالداخلیةالعواملأهمیةتنكرالكانتٕانو ،العالميالرأسماليالنظاملمسارالحاكمة

  )2(.التفسیرفيالمركزيالمنطلقتبقىالخارجیةداتالمحدّ أنّ ترىهاأنّ إالالمجتمعات،

وأشباهواألطرافالمركز: "مأقساثالثةإلىالدولالتبعیةنظریةفتصنّ :Statesالدول 

النظامبمفهومأساساً المفاهیمهذهترتبطو ،Center Periphery & Semiperipheryاألطراف

المحددةوظیفتهاتؤديمنهاوكلالعالمي،النظاموحداتمنوحدةإلىمنهاكلیشیرحیث العالمي،

منفصلینیكوناأنبالضرورة ولیسةبقوّ قانمتعلّ واألطرافالمركز،ميالعالالرأسماليالنظامسیاقفي

تحتويالتيالدولتلكهياألطرافأشباهودول. دواحمربعمیلفيدهماو جو یمكنهألنّ ،یاً جغراف

  )3(.ىأخر ناحیةمنطرفياقتصادمنونشاطاتناحیة،منالمركزشبهمنخلیطاً حدودهاداخل

الدولرتتطوّ فقد،تماماً مستقالً سیاسیاً كیاناً أبداً تكنلمالحدیثةالدولةأنّ الرادیكالیونیرى  

فيتعملأنالدولعلىالقواعدمنمجموعةوهوالدول،بیننظاممنأتتجزّ الءكأجزالتوتشكّ 

تفرضلموبالطبع.دونهابالبقاءللدولیمكنالالمشروعیةإضفاءعملیاتمنومجموعةإطارها،

القیودهذهفرضعلىوقدرتهااألقوىالدولباستعدادماوٕانّ الوفاق،أوبالرضاالدولبیننظامقواعد

كلنّ أD. santos"سانتوسدوس"یرىهنامن)4(.البعضبعضهاوعلىاألضعف،الدولعلى

                                                            
.52ص, مرجع سابق, التبعیة والتبعیة السیاسیة: اهللاعبدالخالقعبد)1(
رسالة دكتوراه مقّدمة إلى كلیة , 1981-1961دراسة الحالة المصریة : مدرسة التبعیة ودور الدولة في العالم الثالث: أحمد محمد ثابت) 2(

.98ص,1990, االقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاهرة
(3) Immanuel Wallerstein:" The Inter State Structure of the Modern World System", in: Steve Smith, Ken 
Booth and Marysia Zalewski (Ed.): Positivism and Beyond (Cambridge: C. U. P., 1996), pp 88-91.

  .65ص, )2002, 1ط, مكتبة مدبولي: القاهرة(محمد مستجیر :ترجمة, الرأسمالیة التاریخیة:إیمانویل والرشتاین)4(
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التقسیموفيالعالميالرأسماليالنظامفيدةمحدّ اقتصادیةوظیفةيتؤدّ األطرافدولمندولة

  )1(.اقتصادیات دول المركزومصالحاحتیاجاتمعفةمكیّ الوظیفةهذهو ،للعملالعالمي

  ):الشركات متعّددة الجنسیات(ن من المنظور المعرفي الرادیكالي لفاعلون غیر الحكومییا: ثانیاً 

تكاد ال تعترف النظریة الرادیكالیة بغیر الشركات متعّددة الجنسیات كفاعل غیر حكومي له 

وارتفاعالضخمحجمهالیسها لأهمیةاألكثراألساسيالمظهرنّ ترى أو ،دور على الصعید العالمي

ًا تغییر ستحدثهاأنّ علىدورهاإلىوالنظر،واحدةكوحدةالعالمإلىنظرتهاولكننشاطها،نمومعدل

نّ كما أ)2(.المعاصرالعالمفياألساسیةالسیاسیةالوحدةلتمثّ التيالقومیة-الدولةنظامفيعمیقاً 

مبریالیةااللصعودطبیعيانعكاسالمعاصرالعالمفياقتصادیاّ مهاتحكّ قوةو ،السیاسيهادور تصاعد

      "سویزيبول"یقولوبهذا الصدد .العالمفيالتجاریةواالرتباطاتالعالقاتمجملفيمهاوتحكّ 

P. Sweezy" : للطریقةالضروریةالشروطومنالنتاجاتمنهيات الجنسیدةمتعدّ الشركاتإّن

أداةاألساسفيهيالشركاتفهذه،ةالمعاصر التاریخیةالمرحلةفيمبریالیةاالبهارتتطوّ التي

علىوكذلكالمركز،فيالرأسمالیةالدولعلىالمتحدةالوالیاتهیمنةتعزیزإلىتهدفأمریكیة

  )3(".ي العالمياالقتصادالنظامأطراففيوالواقعةالتابعةالمستعمرات

،فةخلّ تالملدانالبفيالرأسمالیةالطبقاتمصالحتوحیدعلىلشركاتهذه ادورقتصریالو 

رموزوخلق،وانصهارهاحركتهاالتي تعیقجزالحواورفع،نفسهاالطبقاتهذهتوحیدإلىجهیتّ مإانّ و 

هذهمتقدّ مابقدرو )4(.الطبقاتهذهناتلمكوّ القوميالحراكمنونمطالمشتركةاالجتماعیةةللقوّ 

ودولةعمالقةكةر شبینالمتكافئةرغینافسةالمفالنامیة،الدولمنتأخذهافإنّ األملدولهاالشركات

نّ إ و الشركات،هذهإحدىمعتبرمهعقدكلفيتلك الدولةتغبنأناألرجححتمالاالتجعلنامیة

لذلك .النامیةالدولمندولةةأیفيالتنمیةستراتیجیةامعبالضرورة تتطابقالخیرةاألهذهستراتیجیةا

هذهقوة منزیدیماو .جیدبشكلالشركاتتلكاهاتتبنّ التيالمشاریعالنامیة منالدولتستفیدال

خاللالشركاتهذهطانشاتساعمع خاصةً و ) 5(،هامعالتعامللىإالنامیةالدولتسابقهوالظاهرة

                                                            
  .52ص, مرجع سابق,والتبعیة السیاسیةلتبعیةا: اهللاعبدالخالقعبد)1(
.164ص, )1985, 1ط, عالم الكتب: القاهرة(حول االستعمار واالمبریالیة والتبعیة : االستعمار كظاهرة عالمیة: حوریة مجاهد)2(
.183-182ص, مرجع سابق, ات الدولیةالصراعالعالم المعاصر و : اهللاعبدالخالقعبد)3(
, )1986, 1ط, المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب: الكویت(الشركات عابرة القومیة ومستقبل الظاهرة القومیة : محمد السید سعید)4(

.311ص
.121ص, )1977, 1ط, الهیئة المصریة العامة للكتاب: ةالقاهر (نحو نظام اقتصادي عالمي جدید : إسماعیل صبري عبد اهللا)5(
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توطینوٕاعادةاإلنتاجتدویلخاللمنللعملالدوليالتقسیمصیاغةإعادةمجالفياألخیرةالعقود

الصناعاتتوطینطریقعنالعالمي،الصعیدعلىواإلعالمیةوالمالیةوالخدمیةصناعیةالاألنشطة

تقومالتياالستثماراتمعظمإنّ ،فمثالً )1(.اآللیات المستخدمةكإحدىدول الجنوبفي"العمالةكثیفة"

فیوظّ منهاقلیلوقسموالزراعة،االستخراجقطاعاتإلىجهتتالنامیةالبلدانفيالشركاتهذهبها

الخدماتقطاعاتفيأوالمتطورةالرأسمالیةالبلدانبصناعةالمرتبطةالتحویلیةالصناعاتفي

  )2(.والسیاحة

وخلقالشعوبوعيتزییفعلىلتعمت بأّنهاالشركاولكن تبقى النظرة السائدة إلى تلك 

ویترّكز ذلك بصورة )3(،لنامياالعالمشعوباتوٕامكانطاقةتتجاوزاستهالكیةوقیمواحتیاجاتمطالب

  .حضاریةأداةالغربيغیرالعالمأبناءنظرفي  تعدّ التياالستهالكیةالسلعأساسیة في 

  :نظریات التنظیم الدولي: ثالثاً 

لت مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة العدید من المنظمات اإلقلیمیة والدولیة، ما أسهم في تشكّ 

احتلت موقعًا بارزًا في كافة المعالجات التي تسعى إلى إیجاد حلول ظهور عدد من النظریات التي

قلیمي، والدولي المتبادل خالل إجراءات وتدابیر التعاون اإلجذریة ناجعة لمشكلة الصراع الدولي من 

د األمم المتحدة كبدیل للعصبة لتؤكّ منظمة قد جاءت و ،تكامل الدولي، فالحكومة العالمیةوصوًال إلى ال

ل في الشؤون الداخلیة وعدم التدخّ ،وفض المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة،المساواة في السیادةمبدأ 

لدولیة، كما عضاء عن استعمال القّوة أو التهدید بها في العالقات اللدول األعضاء، وامتناع الدول األ

لعامة لألمم المتحدة تمّ ولتحقیق المبادئ ا،مسؤولیة حفظ السلم واألمن الدولیینأنیطت بمجلس األمن

  .إحداث مجالس إضافیة كالمجلس االقتصادي واالجتماعي

مظهرًا جدیدًا لنشاط العالقات السیاسیة الدولیة ووسیلة للتقارب اإلقلیمیةالمنظمات وتعدّ 

بطها وحدة والتعاون بین الشعوب والدول المتجاورة جغرافیًا والتي تجمعها مصالح مشتركة أو التي تر 

زة للمجتمع الدولي المعاصر إحدى السمات الممیّ اإلقلیميل قد أصبح التكتّ و ،واللغة أو الدیناألصل

التي تهدف إلى تحقیق الوحدة اإلقلیمیةرة عن المنظمات المعبّ واألجهزةة بعد بروز المؤّسسات وخاصّ 

  .عضاء هذه المنظماتأقلیمیة ومصالح اإل

                                                            
.201ص, )1989, 1ط, مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت(التنمیة العربیة: ومحمود عبد الفضیلالدینسعدإبراھیم)1(
  .117ص, )1982, 1طالعربي،اإلنماءعهدم: بیروت(والثورةالثالثالعالم:یمكوانجاح)2(
  .235ص, )1,2000طمدبولي،مكتبة: القاهرة(یفكراألمریكيالعقل: لجالشوقي)3(
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د التعاون البسیط الذي یعنى باالحتفاظ باستقالل الدول جرّ التكامل یختلف عن مإنّ :التكامل الدولي

تقع خارج إطار من األشكال إلى نقل سلطة صنع القرار إلى مؤسسات ي بأي شكلٍ وال یؤدّ ،المشاركة

عملیة ینتج عنها بروز فوق قومي تنتقل إلیه ":فهوالتكامل الدولي أّما .سیطرة الحكومات الوطنیة

لها الحكومات الوطنیة، ویصبح هذا الكیان ات الوظیفیة التي كانت تتحمّ مسؤولیة أداء االختصاص

نشطة السیاسیة عات واألع بمثابة النواة المركزیة التي تستقطب مختلف الوالءات والتوقّ الجدید والموسّ 

هذا فویختلف التكامل الدولي عن التنظیم الدولي، )1(،"لألطراف القومیة التي أوجدته وشاركت في خلقه

ك بین الدول، في حین یضع التكامل الدولي مثل على خلق وٕایجاد مؤسسات دولیة تتحرّ یعمل ألخیر ا

.تلك المؤّسسات فوق الدول القومیة

في التكامل ف،والسیاسياالقتصادي واالجتماعي واألمنيالتكامل :هيصور التكامل الدولي

لدول لالطاقات االقتصادیة المتاحة ز االقتصادیة المشتركة بهدف تعزیاألسواقاالقتصادي تقوم 

عن طریق استخدام أدوات ووسائل لتنفیذ هذه المشاریع، كتوحید طراف في هذه العملیات التكاملیةاأل

ق البضائع وانسیاب حركة العمل وٕازالة العوائق التي تحول دون تدفّ ،التشریعات الضریبیة والجمركیة

نفعیة منها لجمیع مهذا النوع من التكامل وخاصة القیام علىوهناك فرضیات تساعد .ورأس المال

ة والفرعیة المشاركة في االتحاد عامل یكبر قدر ممكن من الوحدات الرئیسألالمنافع توفیر فـ،طرافاأل

طراف منافع مكتسبة یصبح لدى األإذ،اتساع دائرة التأییدالمنافع یسهم فيهذه توزیع و ، هنجاحلمهم 

  )2(.ة أزماتعند مواجهة االتحاد ألیّ تساهم في تصلیب موقفها 

ا التكامل االجتماعي فهو یعني نقل الوالءات القومیة إلى مجتمع سیاسي أكبر من الدولة، أمّ 

قوى التوحید فیه تبرز حیث ،"الوعي فوق القومي"ـ وتنمیة االتجاهات فوق القومیة أو ما یسمى ب

وتخضع هذه وس والشعارات والقیم التي تسود المجتمع، الطقبـلالمرتبطة بالهویة االجتماعیة والتي تتمثّ 

)3(.ال النخبة الخارجیةالنظامالمدافع الرئیسي عن والتي تعتبر ،التوحیدیة للنخبة داخل المجتمعىالقوّ 

ساسیة توافق القیم األ:أولهما":ر عاملینفّ ب تو نجاحه یتطلّ نّ إا بالنسبة للتكامل السیاسي فأمّ 

التجاوب المتبادل الذي یعني إدراك :التعددیة والدستوریة والبرلمانیة، واآلخروما تشتمل علیه من

                                                            
  .279ص, مرجع سابق، العالقات الدولیةيالنظریات المتضاربة ف:روبرت بالستغرافو جیمس دورتي)1(

  .283ص، المرجع السابق نفسه)2(

  .271ص, قمرجع ساب, ةوقضایاها المعاصر أصولهاالعالقات الدولیة: عبد البدیعحمد أ)3(
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االستعداد للتخلي عن االستقالل التقلیدي هو یعنيو )1(،الذاتیة المشتركة والشعور باالهتمام المشترك

ى توحید السیاسات للدولة ونقل بعض صالحیاتها واختصاصاتها إلى هیئة بین الحكومات لتتولّ 

ل هذه الهیئة إلى سلطة علیا تدریجیًا من فكرة السیادة، إلى أن تتحوّ توفیق بین الخالفات والحدّ وال

.ن هیئة فوق الدولتمارس صنع السیاسات واتخاذ القرارات في الدول التي تدین لها بالتبعیة وتكوّ 

بغض النظر الترتیبات األمنیة الجماعیةفيطراف ا التكامل األمني فیعني اتفاق الدول األأمّ 

والتنفیذ ة بأمنها المشترك بأسلوب التخطیطعن تفاوت مواردها من القّوة على اتخاذ القرارات المتعلق

عدة شروط لنموذج التكامل األمني تكمن Karl Deutsch" كارل دویتش"ویحدد .والقیادة المشتركة

شریطة أن ،المنفعة المشتركةعوتوقّ ،زونمط حیاة متمیّ ،ةیاالنسجام المشترك في القیم الرئیس"في 

داریة والسیاسیة وزیادة ملموسة في القدرات اإل،یكون ذلك قبل البدء في فرض أعباء التكامل أو التوحید

،منيفي بناء النموذج األمهمًا دورًا عوامل أخرىي تؤدّ و )2(.قل لبعض الوحدات المشاركةعلى األ

جوانب دوتعدّ ،واتساع قاعدة النخبة السیاسیة،اعيوحلقات االتصال االجتم،االقتصادیةكالعوامل

:دراسة التكامل تواجه بشكل عام مشكلتین أساسیتینولكن .فرادطراف واألاالتصال والتعامل بین األ

  .ومستوى الوالء للمجتمع السیاسي،فرادمشكلة تنبع من دراسة الخالفات بین األ-1

  )3(.لالتفاق داخل النظام السیاسيومشكلة إنجاز األسس الشكلیة والموضوعیة -2

  :نظریة الحكومة العالمیة: رابعاً 

نظام فعال من القانون الدولي الجبري ":هي"الحكومة العالمیة"إنّ "كالرك وسوهن"یقول   

من الحدّ ینبغيذلكانطالقًا من و )4(،"الذي یقتصر تطبیقه على ذلك المجال المتصل بمنع الحرب

عالمیة الذي یجعلها خاضعة لرقابةالحد إلىتقلیص القدرة العسكریة للدول و ،االختصاص القانوني

.مشروع الحكومة العالمیةلشكل العصب المركزي یبالضبط اوهذفعالة في مجال منع الحرب

ساس مفاده وجود مؤسسات مركزیة عالمیة لها من أعلى "الحكومة العالمیة"نظریة تقوم 

نّ إ و ،االتجاه الذي یحول دون وقوع الحروب الدولیةبدارة العالقات الدولیة إالسلطة والقّوة ما یمكنها من 

                                                            
  .276ص, مرجع سابق، العالقات الدولیةالنظریات المتضاربة في: وروبرت بالستغرافجیمس دورتي)1(

  .391ص, مرجع سابق،العالقات السیاسیة الدولیة:صبري مقلدإسماعیل)2(

  .380ص,بقامرجع س،نظریات السیاسة الدولیة:صبري مقلدإسماعیل)3(

  .119ص، )2002، الساقيدار: بیروت(سباب والنتائجاأل2001أیلول 11: مزتا العالساعتان ه:فرید هالیداي)4(



58

المؤّسسات العالمیة المركزیة السلطة القانونیة التي تستطیع عن طریقها سن تلكب إعطاءهذا یتطلّ 

.ن تكون قادرة على وضعها موضع التطبیقأو ،القوانین والتشریعات التي تضمن تحقیق هذه الغایة

من سیادة الدول واختصاصاتها في موضوع استخدام القّوة ب الحدّ نظریة تتطلّ هذه النّ أكما 

.أجهزة عالمیة مسؤولةإلىبنقل هذا االختصاص القانوني 

مكانات الوضع الدولي القائم، إتجاوزت ضت هذه النظریة النتقادات عدیدة تكمن في كونها تعرّ 

لها هاتنازلتها و امن خاللها إخضاع الدول لقرار یتم كزیة فنزع سالح الدول مقترن بإقامة سلطة دولیة مر 

ر توفیره في ظل انقسام الدول إلى كتل مثل هذا المطلب یتعذّ و ،عن أهم اختصاصات السیادة الوطنیة

ه ال یمكن مقارنة السلطة التي تمارسها حكومات الدول على رعایاها كما أنّ ،وتحالفات متصارعة

ر الكیفیة التي ستتخذ بها هذه الحكومة تصوّ كذلكیصعبو ،ى الدولبسلطة الحكومة العالمیة عل

مشروع الحكومة العالمیة یتجاهل تمامًا دینامیكیة الصراع الدولي الذي تفرزه كما أنّ ،العالمیة قراراتها

آراء معارضة تتعّلق بأسباب بتصطدم قد النظریة هذه باإلضافة إلى أّن ،مختلف التناقضات الدولیة

أي مشروع نّ وإ ،ق الشعوب بحكومات دولهم الدیمقراطیة من جهةیتصل بعضها بتعلّ ي األهمیة غایة ف

  )1(.من جهة ثانیةآخرونقد یبدو قضیة هیمنة عالمیة یبسطها إلقامة حكومة عالمیة

                                                            
  .133ص, المرجع السابق نفسه)1(
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  الحكومّیینعلى دور الفاعلین غیر الّدولیةأثر المتغّیرات :لثالثاالمبحث

وعلى المجاالتفي جمیع ،ةالهامّ رات المعاصرة جملة من المتغیّ الّدولیةشهدت العالقات   

لم یسبق له حیث،الدوليالنظام السیاسي بنیة في الت جذریة عمیقة تحوّ أّدت إلى ،األصعدةمختلف

ست لما أصبح الت وهذا القدر من التداخل في قوى التغییر التي أسّ أن عایش مثل هذا الزخم من التحوّ 

بعد انهیار الدوليرت بنیة النظام ففي المجال السیاسي تغیّ ."النظام العالمي الجدید"ــبفیما بعد یعرف 

في قمة الهرم مما أدى إلى بروز القطب األمریكي منفرداً ،منذ انتهاء الحرب الباردةو السوفیتي االتحاد

ساعد تصادي اشتدّ وفي المجال االق.على األحادیة القطبیةالدوليل النظام لیتشكّ ،الدوليالسیاسي 

طروحات العولمة االقتصادیة التي فرضت أمن مستفیدةً ،اتجنسیالمتعّددةالشركاتو المؤسسات 

الحكومیة وغیر الحكومیة الّدولیةتنامى ظهور المنظمات غلب دول العالم، و أاالنفتاح االقتصادي على 

ت إلى خلق عالم ثورة هائلة أدّ حدثتفقد المجال التكنومعلوماتي فيأّما،حتى جاوز عددها اآلالف

األطر سح المجال لترابط عالمي یتجاوزوفُ ،وتنهار فیه الحواجز السیادیة السابقة،تتداخل فیه الحدود

  .الوطنیة ویلغي المسافات بین الوحدات السیاسیة

التحوّالت والمتغّیرات التي شهدتها العالقات أبرز وبالرغم من وجود الكثیر من الجدل حول 

إال أّنه یوجد شبه اتفاق بین جمیع ،ینالدولیوما كان لها من أثر على الفاعلین ،المعاصرةّدولیةال

ما بعد الحرب مرحلةاأفرزتهالتيالمعطیات والعوامل على أهمیة الّدولیةودارسي العالقات الباحثین

ما و ،ت الدول والحكوماتة ومركزیة على سیاسات وتوّجهاانعكاسات حادّ و كانت لها أدوارفقد .الباردة

حیث أصبح العالم ،الدوليالبنیة العامة للنظام علىأثر عمیق من أحداث كان لهرافق هذه المرحلة

منهاةیدمسّمیات عدأطلق على هذه المرحلة و ،الجدیدةالّدولیةّدیات والرهانات وقع جملة من التحعلى

  .وغیرها.. والعولمة،واالندماج المكّثف،التاریخنهایةو ،واالعتماد المتبادل،هیمنة القطب الواحد

ن تخلق حقائق جدیدة تتضمّ عابرة للحدودقوى ارات و عولمة وما یرتبط بها من ظواهر وتیّ الٕانّ و 

ل في الهیمنة ة تتمثّ یات كبیر تطرح تحدّ و ، تهادسیامن قدرة الدولة على ممارسة بعض القیود التي تحدّ 

غیر سیادة الدولة نظام الثنائیة القطبیةظلّ سیادة الدولة في نّ أو ماسیّ ،یةالثقافاالقتصادیة والسیاسیة و 

العالم خالل العقدین األخیرین األحداث التي شهدها، و ملعلى قیادة العاالمّتحدةهیمنة الوالیات ظلّ في 

من بدایة، الّدولیةل العام في العالقات من التحوّ نطالقاً ال في مفهوم السیادة أفرزت بوادر تحوّ 

ل ارتبط ببروز العدید من هذا التحوّ و ،منيلى األإاالقتصادي وصوالً بالسیاسي و نساني مروراً اإل
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العالمي النظام و ،بشقیه السلمي والعنیفالدوليل همها التدخّ أ،مبدأ السیادةبت مسّ التي الظواهر 

  .مسؤوللى منطق الحق الإالمطلق ، من أجل تحویل السیادة من منطق الحق الجدید

  ما بعد الحرب الباردةفي فترة الحكومّیینواقع الفاعلین غیر : المطلب األول

تتلّخص بمجملها بأّننا ننتمي إلى عالم ،على دالالت مهّمةینطوي المشهد العالمي المعاصر

م زال المشهد مفتوحًا على احتماالت لیوال،ضوابط أو قیودةسمته األساسیة التحّول والتغّیر دون أیّ 

ال یمكن أن تكون مرحلة الراهنة بطبیعتها وخصائصهالكن من المسّلم به أّن ال،ها بعدتتوّضح معالم

نهایةبل هي نتاج تراكمات كّمیة ونوعیة تفاعلت فیما بینها لتحّدد في ،نتاج لحظة تاریخیة محّددة

  .المطاف خصائص الواقع الراهن وكذلك طبیعة الوعي به

،هو كثافة التحوّالت،وتحدیدًا العقدین األخیرین من القرن العشرین،خیرةألإّن ما یمّیز العقود ا

) بدءًا من الفردي ومرورًا باالجتماعي والقومي وانتهاًء بالعالمي(شمولّیتها لمختلف الهیاكل والبنى و 

حة على الوعي بصورة واضتحوّالٌت ارتسمت منعكساتهاوٕاّن هذه ال،إضافًة إلى سرعتها المذهلة

تبدو للوهلة األولى وكأّنها لدرجة أّنهابشكل خاصوعي النخب الفكریةعلىو ،جتماعي بشكل عاماال

فال هي قادرة على العودة إلى مخزوناتها المعرفیة ،عجز عن تفسیر ما هو قائم بالفعلفي حالة

نهائیة في وال هي قادرة على إطالق أحكام،لتقّدم تفسیرات موضوعیة لما یجريوالنظریة التاریخیة 

ال بل إّنها ما زالت في مختبرات ،لم تتبلور بشكل نهائي بعدصورة نظریات وبشكل خاص سیاسیة

ولعّل التحّدي ،مما خلق حالة من العجز لدى النخب عن مواكبة هذه التحوّالت،البحث والتجریب

  .ت والبیوتكنیكاألبرز كان في مجال التكنولوجیا وتحدیدًا في تكنولوجیا االتصاالت والمعلوما

درجة عالیة من الشمولیة والتنّوع بحیث لم تترك جانبًا على التحّوالت الراهنة وانطالقًا من كون

لذا فإّنه من الممكن استعراضها من ،مّما یعني استحالة اإلحاطة بكلّیتها،من جوانب الحیاة إّال وطالته

مع األخذ بعین االعتبار أّنها ترتبط ،تلفةخالل تصنیفها بحسب طبیعتها وعائـدّیتها إلى مجموعات مخ

الفصل أو العزل ال یمكن ألّن ،ال یمكن الفصل بینها فصًال میكانیكیاً بحیث فیما بینها بعالقة جدلّیة 

  .  وال ینتهي إّال إلى نظرة مجتزأة ال یمكن التأسیس علیها،أن یقّدم مبّررات علمیة مقنعة

إّن التحوّالت السیاسیة العمیقة التي شهدها :النظام الثنائي القطبیةتي و یالسوفیاالتحادانهیار : أوالً 

توّعك ،إفالس إیدیولوجي(تي وباقي دول أوروبا الشرقیة كانت نتاج تراكم قوى عدیدة یالسوفیاالتحاد

هذه القوى تراكمت لتتبلور أزمات عمیقة في بنیة ). نزعات قومیة وعرقیة،اختناق اقتصادي،اجتماعي
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وتّم التعبیر عن هذه األزمات بأكثر من طریقة منها تشكیل ،تي ودول أوروبا الشرقیةیالسوفیداالتحا

الدفع الحقیقیة لهذه قّوةإّال أّن .صالح الدیمقراطيومطالبها باإل،1982نقابة التضامن في بولونیا عام 

إعادة رحه لسیاستيوط،1985تي عام یالسوفیاالتحادالحكم في " غورباتشوف"القوى أتت مع توّلي 

وقیام حركات ،ن قادتا إلى تزاید مطالب التغییراللتی" الغالسنوست"المكاشفة و " البیروسترویكا"البناء

ر لهذه التغّیرات أوروبا وكان المیدان األكب،وللحكم الدیمقراطي،شعبیة تدعو الستقالل الجمهوریات

وتّم إفساح المجال لقیام أنظمة برلمانیة ،شتراكیةجمیع أنظمة الحكم االیارانهبدأ 1989ففي .الشرقیة

هذه المطالب بلغت . األحزاب عبر قیام ثورات شعبیة تّمت دون سفك دماء ما عدا في رومانیامتعّددة

والذي قاده مجموعة من " غورباتشوف"باالنقالب الفاشل الذي وقع ضد 1991ذروتها في آب 

تي ووزیري الدفاع یلسوفیوزراء ورؤساء جهاز المخابرات امن بینهم رئیس الالحكومّیینالمسؤولین 

واستقال ،وعقب هذا االنقالب تسارعت وتیرة سقوط الحزب الشیوعي وسلطته المركزیة،والداخلیة

وعّلق مجلس السوفیات األعلى نشاط الحزب ،من منصبه كأمین عام للحزب الشیوعي" غورباتشوف"

  .تيیالشیوعي السوفی

ذي تي قد دخل في أعقاب االنقالب الفاشل الیالسوفیاالتحادأّن على احثین ویتفـق أغلب الب

مرحلة التفكك واالنهیار كدولة وككیان سیاسي بصورة متسارعة 1991وقع ضّد غورباتشوف في آب 

السبب في أّما.رغم انضمامها إلى رابطة الكومنولث الجدیدتمثّلت في اتجاه جمهوریاته نحو االستقالل 

فضًال عن ،اإلیدیولوجیة االشتراكیة في تحقیق أهدافهاتي فیعود إلى إخفاقیالسوفیاالتحادانهیار 

وتفاقم مشكلة ،السوفیتياالتحادجوانب القصور التي اعترت عملیة التحّول السیاسي االقتصادي في 

  .دید من القومیات واللغات واألعراقالقومیات في كیان یضم الع

 ي والنظام الشیوعيتیالسوفیاالتحادانهیار:  

تفجیر التناقضات الموجودة في الكیان الداخلي اإلصالحیة إلى "غورباتشوف"ت سیاسات أدّ   

وٕازاء هذا الضغط ،فتزایدت مطالب اإلصالح وتصاعدت حّدة التیارات القومیة،لالتحاد السوفیتي

في ) صادیة المتبادلةمجلس المعونة االقت("الكومیكون"حل تي إلى إعالنیالسوفیاالتحادر اضطّ 

وبهذا یكون ،1991حلف وارسو في بروتوكول براغ تموز ثّم حلّ ،1991بروتوكول بودابست حزیران 

نهایةحّل الهیاكل التنظیمیة التي كانت تنّظم آلیة عمل الكتلة الشیوعیة لیصل األمر في تّم قد 
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كان من الطبیعي وقد )1(.1991كانون األول25السوفیتي في االتحاداإلعالن عن حل المطاف إلى

ق خصوصًا فیما یتعلّ ،الدوليالّنسقة في نوعیّ وتحوّالت السوفیتي تبّدالت االتحادأن یحدث زوال 

  .الجدیدالدوليالّنسقبأهداف وأنماط التفاعالت التي سوف تتبلور الحقًا بین أعضاء 

األمریكّیةوالهیمنة حرب الخلیج الثانیة:  

حاسمة للتحّول من نظام القطبیة ریكي في العراق عبر تشكیل تحالف دولي نقطة مّثل التدّخل األم

دور بأيّ السوفیتي وعجزه عن القیام االتحادتراجع مكانة ظلّ في ،الجدیدالعالمي لنظام إلى االثنائیة

،یةجلب المعونات االقتصادیة وحجب التأیید عن الحركات االنفصالإلى بل سعى ،في هذه األزمة

  ."الجدیدالعالميالنظام "قیادة من أجل للوالیات المتحدة األمریكیةذا األمر أعطى الدور القیادي هو 

  :األمریكّیةالهیمنة 

راتها وفق تصوّ "الجدیدالدولي النظام "إعادة صیاغة إلى الوالیات المتحدة األمریكیةسعت 

النظام العالمي "والدة عن ب األ"جورج بوش"ظهر في إعالنوهذا ما ،بالشكل الذي یخدم مصالحهاو 

 Paul D"ولفوفیتز"م من قبل ًا من خالل تقریر مقدّ التصّور األمریكي لهذا النظام یظهر جلیّ و ،"الجدید

Wolfowitzة الدفاع یطلب فیه دعم میزانیّ ،المكّلف بالشؤون السیاسیةاألمریكيالدفاع نائب وزیر

والسعي لبقاء ،للوالیات المتحدة األمریكیةأي منافس محتملعسكریة تردعقّوةمن أجل بناء األمریكّیة

  :من خاللاألمریكّیةتجّلت الهیمنة قد و )2(،الرقم واحد في العالماألخیرة 

مكن یو ،منطقة من العالمةعسكریًا في أیّ و ل سیاسیًا بالتدخّ األمریكیة الوالیات المتحدة تأكید حقّ - 

النظام إّن : على الشكل التاليالدوليبدًال من النظام "لعالمي الجدیدالنظام ا"لعبارةهاتحلیل استخدام

م أّمال عائقًا العالمي یمّثل تصّورًا أمریكیًا لتجاهل مفهوم الدولة وما یمّثله من حق السیادة الذي یشكّ 

... دیمقراطّیةوحقوق اإلنسان والالّدولیةمفهوم العالمیة المرتبط بالشرعیة إلى واالنتقال ل األمریكيالتدخّ 

عود إلى ا تهفإنّ ،ل األمریكيضرورات التدخّ أّما.ههذا التوجّ أكدت حرب الخلیج الثانیةقد و ،لخإ

ألجل إعادة ؛الّدولیةدم التجانس بین القوى عظلّ ضرورة توظیف مرحلة ما بعد الحرب الباردة في 

  .األمریكّیةامة صالح توكید الزعأوضاع العالم بالشكل الذي یصّب في صیاغة وترتیب

                                                            
سلسلة ,اإلستراتیجیةوالبحوثارات للدراساتممركز اإل: أبو ظبي("مفهوم النظام الدولي بین العلمیة والنمطیة":مصطفىممدوح محمود)1(

  .35ص, )1998, 17دعدال, دراسات استراتیجیة
  .30ص, )2001, 1ط, دار الكندي: إربد(التغّیرات في النظام الدولي وأثرها على األمن القومي العربي: نظمي أبو لبدة)2(
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ها على دور الوالیات المتحدة األمریكیةأّكدت حیث ،المّتحدةاألمم منظمة على األمریكّیةالهیمنة - 

دت مكانتها إثر وبعدما تأكّ ،ضّد العراقالدوليبادئ األمر واستخدمتها للحصول على شرعیة التحّرك 

  .هاتهاما یخدم توجّ بظیف مجلس األمن على تو تعملو ،إلى تهمیشهاسعت تي یالسوفیاالتحادانهیار 

إّال أّن ،التي أطلقت على نظام ما بعد الحرب الباردةمتعّددةوبغض النظر عن التسمیات ال  

بین القّوةاختالل في عالقات القوى بین الدول ناجم عن فجوة في إمكانات الواقع الحقیقي یشیر إلى 

مسعى أمریكي إلعادة ظلّ وباقي القوى في األمریكیةالوالیات المتحدة وخاصًة بین ،القوى المختلفة

یتجّلى بمبادرات ووثائق البنتاجون وهذا،س عالم األحادیة القطبیةیترتیب أوضاع العالم والسعي لتأسّ 

  .قوى عظمى أخرىةغیاب أیظلّ قرنًا أمریكیًا في 21لجعل القرن األمریكّیینووزارة الخارجیة 

عامسقوط جدار برلینبیالحظ أّنه:مشروع الهیمنة الجدید/ جدیدالميعبروز مالمح نظام : ثانیاً 

وبدا العالم على أبواب مرحلة جدیدة إثر االنتقال من نظام الحرب ،خمدت نار الحرب الباردة1989

،1990عام األب "جورج بوش"اإلفصاح عنه في خطاب إلى نظام جدید تمّ ،الباردة بین المعسكرین

  :وهي)1(والذي اّتسمت مرحلته بثالثة مالمح أساسیة"جدیدنظام عالمي "عن والدة والذي أعلن فیه

  .دع النوويالرّ - 

  .ستراتیجي السیاسي على العامل االقتصاديغلبة العامل اال- 

  .إخضاع نزاعات المسارح الطرفیة إلى المركز- 

مقولة إلى وبالرجوع،ه العامةفله سماته ومالمح"م العالمي الجدیدالنظا"وهو الولید القادم أّما  

"Scot " من حیث سواءٌ مه طبیعة مغایرةسق آخر تحكنى لإالذي یواجه أزمة ینتقل الدوليالّنسقبأّن

ّن هذا قد برز إثر یالحظ أ،هجدیدة الحاكمة للعالقات بین أعضائأو القواعد الالّنسقأهداف أعضاء 

االتحادار یانهمعالمه مع ح ضّ تتالذي بدأت الجدیدلنظام ملیة االنتقال من النظام القدیم إلى اع

.االشتراكيتالشي مصداقیة النموذج لنظام اللیبرالي بعد قال دول أوروبا الشرقیة إلى اانتتي و یالسوفی

ما عرفكأو،تقوده الوالیات المتحدةي جدید النتقال لنسق دولى بطبیعة الحال إلى اهذا االنهیار أدّ و 

حاق ل عملیة تغییر واسعة شهدتها بلدان العالم الثالث للّ التحوّ هذا وكان من نتائج ،حادیة القطبیةباأل

،بركب اإلیدیولوجیا اللیبرالیة على اعتبارها أثبتت فعالیتها وبقائها بعد سقوط التجربة والعقیدة االشتراكیة

                                                            
  .14ص,مرجع سابق, القّوةسیاسة : غّسان العزي)1(
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إلى " الجیوبولیتیك"ن أي االنتقال م،الجدید نحو العوامل االقتصادیةالّنسقأعضاء اهتماماتهت وتوجّ 

  .سیة إلى الجغرافیة االقتصادیةأي من الجغرافیا السیا"یكونومكسالجیوإ "

تظهر في منتصف ثمانینیات القرن " أو العالمي الجدیدالّدوليالنظام "بدأت مالمح وبوادر 

لمصطلح وأول من استخدم هذا ا،الّدولیةإثر بروز تلك التغّیرات في معادلة توازن القوى ،العشرین

ها مرة وكّرر ،المّتحدةفي كلمة ألقاها في األمم ،1988في كانون الثاني " میخائیل غورباتشوف"هو

الدفع واالنتشار الواسع لهذا قّوةلكن )1(.م الجمعیة العالمیة لإلعالمأّما1990أخرى في موسكو نیسان 

له منذ األیام األولى لحرب "جورج وولكر بوش"یعودان لكثرة استخدام الرئیس األمریكي ،المصطلح

عامة في وأحادیثه ال،مرة خالل خطاباته الرسمیة274حیث استعمل هذه العبارة حوالي ،الخلیج الثانیة

القائمة على ،"النظام العالمي الجدید"مؤّكدًا إرساء قواعد )2(،1991آذار-1990الفترة بین آب 

وااللتزام بمبادئ ،المنازعات بالطرق السلمیةضرورة حلّ و ،واحترام حقوق اإلنسانالدیمقراطّیةالحریة و 

  .وليالدّ واحترام القانون الّدولیةالشرعیة 

األمریكّیةما هو إال تسارع أو تطّور سریع للسیاسة " الجدیدالعالميالنظام "أّن یؤّكد الكثیرون 

فحسب ".بریجینسكي"عبیر توتحقیق حلم السلطة السیاسیة العالمیة على حدّ لفرض هیمنتها على العالم

یدعو ،"Paul D Wolfowitz"المكّلف بالشؤون السیاسیةاألمریكي نائب وزیر الدفاع تقریر أصدره 

وهو ،تيیالسوفیاالتحاداألعظم الوحیدة بعد انهیار القّوةاألمریكّیةالمّتحدةفیه لدعم دیمومة الوالیات 

الع نافس محتمل أن ال حاجة له في الطمع لالضطّ إقناع كل م: "یدعوها لتحدید هدفها المتمّثل في

لوالیات لالجدید هو الضمانة العالميوٕاّن النظام )3(،"األمریكّیةالمّتحدةدور یفوق دور الوالیات بأيّ 

  .الهیمنة وفرض سیطرتها على العالم سیاسیًا واقتصادیًا وعسكریاً بلتحقیق هدفهااألمریكّیةالمّتحدة

ل نوعي في مسار تحوّ بدایة، بقدر ما كان اً حدثًا سوفییتیتيیالسوفیحاداالتلم یكن انهیار 

عیل تراكماته الداخلیة وحلفاؤها على إنضاج وتفاألمریكیة المّتحدةعملت الوالیات ،ر العام للبشریةالتطوّ 

  ."لجدیداالنظام العالمي "ـ ى با یسمّ كقطب أحادي یتولى إدارة م، تمهیدًا لدورها والخارجیة

یكي مر لصالح المشروع األقد تكرسالعالميمیزان القوىساد االعتقاد بأنّ الدة هذا المشهد، بو 

للسیاسات والمصالح - یر مباشرةو غبصورة مباشرة أ–الهیمنة على هذا الكوكب وٕاخضاعه في

یكة من الدرجة و شر معظم حكومات وأنظمة هذا العالم إلى أدوات خاضعة ألت، حیث تحوّ األمریكّیة

                                                            
  .77ص) 1998, 1ط, مكتبة المدینة: مصر(المتغّیرات الّدولیة ومستقبل النظام الدولي : ماجد شّدود)1(
.12ص, مرجع سابق, وأثرها على األمن القومي العربيالدوليالتغّیرات في النظام : نظمي أبو لبدة)2(
, )1997نیسان , 65العدد , جمعیة الدراسات الّدولیة: تونس(مجلة دراسات دولیة , "الّدولیةالمتغّیرات في العالقات : "بول ماري دي التورس)3(

  .5-4ص
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ثر من القرن الحادي كتمتد إلى عقدین أو أفي هذه المرحلة التي قد.مبریالي األمریكيالثانیة للنظام اال

المّتحدةوالوالیات ،العالميالرأسماليللنظامالجوخالالسوفیتياالتحادانهیارمعو ،والعشرین

،أزماتهمنصوالتخلّ استمرارهو هبقائوسائلمنوسیلتینأهمبممارسةوقام،على رأس هرمهاألمریكّیة

السوقوأجواء،االقتصادیةوالحریة،واللیبرالیة،العالمیةالرأسمالیةفإغراءات،عوالتوسّ الدمجوهما

،العالمیةالرأسمالیةفلكفي السیرإلىتيیالسوفیحاداالتّ عنالمنفصلةالدولقّوةوبتدفع،المفتوح

لیسالتيالعالمیةللرأسمالیةالقّوةمنكبیراً اً قدر روفّ اممّ ،حرّ الاالقتصاديالنظاممعتركدخلتحیث

اتومبررّ وعسكریةسیاسیةقّوةأعطاهاماوهو،األرباحوتحقیق،المالسرأتراكمإالهدفلها

أیضاوشّد اهتمامها،لهاالرئیسیةاألطرعنتخرجأوخرجتالتيالمناطقفيلللتدخّ أخالقیة

الخلیجفيحصلماهوذلكعلىشاهدخیرولعل،العالمفيالثرواتمناطقعلىلسیطرةواللبحث

  .تاریخ إعداد هذه الدراسةإلىمستمراً زالوما،العشرینالقرنمناألخیرالعقدبدایاتفيالعربي

رت بعد أن تحرّ ،كافةالعالمل المادي الهائل الذي انتشر تأثیره في أرجاء في سیاق هذا التحوّ 

تطویر بل وٕانتاج النظم المعرفیةمن، كان البدّ محدودع الّال أسمالیة العالمیة من كل قیود التوسّ الر 

وأنّ ، خاصةً ز هذا النظام العالمي األحادير وتعزّ لى جانب الفلسفات التي تبرّ السیاسیة واالقتصادیة إو 

، قد أصبح جاهزًا السوفیتيدحااالتّ السابقة في األطراف و النامیةبلدان الفي العام المهزوم المناخ

فقدت وعیها لالستقبال واالمتثال للمعطیات الفكریة والمادیة الجدیدة عبر أوضاع مأزومة ألنظمة

تحت " لجدیدلمي االنظام العا"ستنبتها ، وقامت بتمهید تربة بالدها للبذور التي االوطني أو كادت

باعتبارها أحد الركائز الضروریة ،الخصخصة، كّیفوالتمیة، إعادة الهیكلةتحریر التجارة العال:عناوین

أت تنتشر ، التي بد"Globalization""العولمة"ـ أو ما یسمى ب" الجدیدالنظام "تفعیل آلیات لالالزمة و 

  .القرن الحادي والعشرینبدایةات القرن الماضي حتى یثمانینبدایةمنذ ،وتتغلغل في أرجاء العالم

، التي جاءت على إثر الفراغ السیاسي والعسكري الّدولیةي العالقات ت الجدیدة فالتحوالّ ٕانّ و 

مات لى استكمال مقوّ ت إ، أدّ الحرب الباردةنهایةو السوفیتياالتحادذي تركه انهیار یدیولوجي الواإل

راهنة، التي ال"العولمة"رات شعوب العالم في إطار ظاهرة هیمنة النظام الرأسمالي العالمي على مقدّ 

قّوةلخدمة ة التي وظفتالعسكریالقّوة، تسیطر علیه إرادة عالمیاً مجتمعاً ن كوكب األرضجعلت م

  : وقد ترّتب على ذلك عّدة نتائج من أبرزها،االقتصاد ورأس المال

جع مصداقیة النموذج ترابف،أو اآلخذة في النموالتغییر في البلدان النامیةسریان موجة من

ي الفكر اللیبرالي تحت ضغط التأثیر الحاصل في تبنّ إلى خذة بالنمو اآلدول الاالشتراكي أسرعت 
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متمّثًال بسقوط ةاالشتراكیته بعد انهیار التجاربأثبت صحّ هعلى اعتبار أنّ ،الدوليالّنسقبنیة 

التاریخ على اعتبار أّن اللیبرالیة هي النموذج النهائي نهایةوسرت كتابات تقول ب،السوفیتياالتحاد

تتبنى الفكر الدول النامیةوتبعًا لذلك أخذت ،"فوكویامافرانسیس "وذلك حسبالبشریةلتطور 

  .اللیبرالي سیاسیًا واقتصادیاً 

 ومكسالجیوٕایكون"إلى مجال " الجیوبولیتیك"تزاید أهمیة العامل االقتصادي واالنتقال من مجال"

ستراتیجي من السالحان مخزون لك مفه االقتصادي رغم ما یمالسوفیتي بسبب تخلّ االتحادسقوط ف

حیث برزت الجغرافیا االقتصادیة كوسیلة ،الجدیدالدوليالّنسقمّثل تحوًال في أهداف أعضاء 

االقتصادیة القّوةوأمسى واضحًا أنّ ،م بوجودهاناجحة وفاعلة لتحدید الجغرافیا السیاسیة بل والتحكّ 

الجدید الدوليالّنسقوتمّثلت استجابة أعضاء ،ةباتت الدعامة الحقیقیة لعالم ما بعد الحرب البارد

بحیث أّن االقتصاد ،ح لصالح دعم مجهود التنمیة االقتصادیةمن خالل التقلیل من نفقات التسلّ 

فهم حقیقة تُ ومن هنا ،لمرحلة المقبلةفي االّدولیةلتأثیر في العالقات لأمسى األداة األكثر فاعلیًة 

الجنسیات والتي أمست وتزاید دور الشركات متعّددة،ت االقتصادیةالهات نحو بناء التكتّ التوجّ 

  )1(.عنصرًا حاسمًا في النظام العالمي المستقبلي" ألفن توفلر"بحسب تعبیر 

نتیجة ،وضعًا جیوسیاسیًا جدیدًا في أوروباالسوفیتي وتمّزق معسكره الشرقياالتحادنهیار اأحدث

فنجم عن ،وجنوب شرقهاهاوالتصّدع الذي انتشر في وسط،فّكك الذي حدث في أوروبا الشرقیةالت

الذي مّثل خط واجهة تواصل ألكثر من خمسة وأربعین ،ذلك زوال ما كان یعرف بالستار الحدیدي

دون أن یكون لها منافس في إصدار ألن تنفرد بالشأن العالميالمّتحدةوسعت الوالیات ،سنة

من األهمیة في موضوع غایةهذا األمر على و . ن المطلوبقطب یعید للعالم التواز أو ،القرارات

وعدم قدرتها على ،ّن تفّكك الجمهوریات واألنظمة یبّین مدى ضعف الدولحیث إ،ینالدولیالفاعلین 

  .كالعوامل القومیة على سبیل المثالالّدولیةمواجهة التحوّالت والمستجّدات على الساحة 

قّوةعلى عرش العالم كالمّتحدةوترّبع الوالیات ،العالمیةمع غیاب المعسكر الشرقي عن الساحة

إعداد لم یتمّكن حتى ،"لنظام عالمي جدید"ُفِسَح المجال ،ذات نفوذ قوي وسطوة جّبارةدولیة عظمى

في فض المّتحدةباإلضافة إلى غیاب أو تقّزم دور األمم ،من تثبیت هیمنته على العالمهذه الدراسة

،وتراجع التهدیدات العسكریة في أوروبا،الّدولیةوضعف الحاجة إلى األحالف ،لیةالّدو المنازعات 

                                                            
  .144ص, مرجع سابق, المتغیرات الّدولیة ومستقبل النظام الدولي: شّدودماجد 1)(
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،السیاسیة والدیموغرافیة واالجتماعیةوٕاّن هذه التغّیرات في الخرائط ،تقال التوّتر إلى الدول النامیةوان

  )1(.لثانیةي كانت ثابتة منذ الحرب العالمیة االتإلى خطوات غّیرت جوهریًا معالمهدفعت العالم

  سیادة الدوللمعاصرة وانعكاساتها على االّدولیةالمتغّیرات : المطلب الثاني

وتحدید ،اتفاق بین الباحثین حول تحدید أهم المتغّیرات التي شهدتها الساحة الّدولیةیوجد ال 

طار العام واإل،ووصفها وترتیبها بحسب العامل الزمني،أبرز قضایا السیاسة الّدولیة وأبرز تحّدیاتها

تباینتت بذلك الدراسات و فاختلف،وذلك بسبب وجود تداخل كبیر بینها،ودرجة تأثیرها،لحدوثها

یّتفق الكثیرون لكن .من القضایا اإلیدیولوجیةهاوما تبع،تغّیراتمهذه الیبالمواقف والرؤى حول ترتّ 

تحّوالت النظریة اّتسمت بالعدید من ال،مرحلة جدیدةلاً على أّن مرحلة ما بعد الحرب الباردة تمّثل میالد

سرعة وٕاّن ،من حیث وظائفها وأدوارهاالدولة الوطنیةسیادة المؤّثرة بشكل أو بآخر على واالستراتیجیة

یحصر لذا،السیادة الوطنیةزعزعةعملت على ،ات العسكریةواإلمكانكنولوجیااد والتر في االقتصالتغیّ 

  )2(:لتها التحوّالت الّدولیة الجدیدة في عدة محاور رئیسیة هيالمجاالت التي شمبعض الباحثین 

والحركة ،عملیات التبادل الحر،وتندرج تحت هذا العنوان: وٕاشكالیتهالدوليدینامیات التقارب - 1

  .وظاهرة العولمة،عبر القطریة

،الحكومیةالمنظماتبومؤسساته المتمثلة ،وتشمل المجتمع الدولي: دینامیات التفاعل السلمي- 2

  .والتفاوض والتقاضي،واألمن الجماعي،والرأي العام العالمي،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةو 

  .والحصار االقتصادي،والحرب،والعدوان،وتشمل ظاهرة اإلرهاب: صالت التأّزم والتصادم- 3

والجرائم ،قریر المصیرحقوق اإلنسان وتبوالمتمّثلة : الّدولیةقضایا البعد اإلنساني في السیاسة - 4

ومحاوالت ،وظاهرة الفقر،والتمییز العنصري،واللجوء السیاسي،والتدّخل ألغراض إنسانیة،الّدولیة

  .واألقلیات والعرقیات،مكافحته

ومواضیع السیادة والمساواة ،موضوع الدولة والحدودبوالكیانات المتمّثلة : إشكاالت البنى السیاسیة- 5

  .والجیوسیاسیة

  .وغیرهم"أوبك"و"آسیان"وتكّتل ،ومنها االتحاد األوروبي: نماذج البنى والقوى اإلقلیمیة- 6

                                                            
  .8ص, )1998, 1ط, دار العلم للمالیین: بیروت(21العالم في مطلع القرن : سامي ریحانا)1(
  .6ص, )2002, 1ط, دار الكتب الحدیثة: بیروت(من خالل المفاهیم والبنى: المعاصرةالّدولیةأبرز قضایا السیاسة : هادي خضراوي)2(
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والتي تعتبر مصادر االضطراب ،في تحدیده للمتغّیرات الّدولیة الهامة"جیمس روزناو"ویتّفق 

  :فهو یحّددها على النحو التالي،مع العدید من النقاط السابق ذكرها،في السیاسة الّدولیة

یكون دائمًا من مالیین " روزناو"فالتخّوف في النظام الدولي حسب : الجددینعلانتشار الفا- 1

أخرى من الجماعات التي وأنواع ،وجماعات المصالح،والحركات،والمنظمات  ،واألحزاب،الجمعیات

  .لعالمیة السریعةفي شبكة مترابطة تماشیًا مع التغّیرات اتبحث عن الطرق التي تمّكنها من العمل معاً 

وبالتالي دعم ،وتخّطي الحواجز االقتصادیة،ودوره في طي المسافات: أثر التطّور التكنولوجي- 2

  .عملیة االعتماد المتبادل بین األشخاص والحكومات

وهذا بدوره دفع إلى إنشاء ،وربطها بشبكات االقتصاد العالمي: ات الوطنیةعولمة االقتصاد- 3

  .مصالحها االقتصادیةحمایةل،عمل على المستوى العالميمنظمات عبر قومیة ت

تلّوث : لمواجهة التحّدیات التي باتت تهّدد األمن العالمي مثل: زیادة ظاهرة االعتماد المتبادل- 4

  .واألزمات النقدیة،تدّفق الالجئین،مرض اإلیدز،اإلرهاب،تجارة المخدرات،البیئة

  .الدول النامیةثل سیطرة الدول الصناعیة على م: ضعف الدول وانتقال الوالءات- 5

  )1(.نتیجة النزاعات اإلثنیة والعرقیة: ظهور الجماعات الفرعیة- 6

نهت مرحلة مركزیة الدولة في السیاسة أرات العالمیة تغیّ ملأّن هذه ا" جیمس روزناو"ویؤّكد 

لى جانب العالم التقلیدي الذي إف: لى وحدتین منفصلتین ومتجانستینإلى تقسیم العالم إت دّ أو ،العالمیة

یطلق على ،نشأ عالم آخر متعدد المراكز له سیاسات وقواعد خاصة به،كانت فیه الید العلیا للدولة

قلیات واأل،اتالجنسیهمهم الشركات متعّددةأو ،"السیادةفاعلون متحررون من "ى الفاعلین فیه مسمّ 

،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةو ،والجماعات المهنیة،والبیروقراطیات،والحكومات المحلیة،ثنیةاإل

وهذه القوى الجدیدة جمیعها تتنافس وتتنازع وتتعاون وتتفاعل .مزاب السیاسیة عابرة الحدود وغیرهواألح

،دور الدولة نهائیاً إذا كانت تلك التحّوالت لم تلغِ "أّنه"روزناو"ویضیف ،مع فواعل عالم مركزیة الدولة

ولتوضیح الفروق واالختالفات التي تمّیز عالم )2(."تعد الفاعل الوحید في العالقات الّدولیةفإنها لم

  :3االعتماد المتبادل المعّقد أنظر الجدول رقممركزیة الدولة عن العالم متعّدد األطراف في إطار عملیة 

                                                            
(1) James N Rosenau: The United Nations In ATurbulent World (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 
1992), P 22- 36.
(2) Ibid, p 20.



69

  :]3[رقمجدول

  .)العالم متعّدد المراكز،الدولةعالم مركزیة (الهیاكل والعملیات في عالمي السیاسة العالمیة 

  المراكزمتعّددعالم  عالم مركزیة الدولة  البیان

اآلالفمئات  فاعل200قرابة   عدد الفواعل الرئیسیة

  حكم ذاتي  األمن  للفواعلالرئیسیةالمعضلة

  الزیادة في األسواق المشتركة  الحفاظ على وحدة اإلقلیم واألمن  األهداف الرئیسیة للفواعل

  ندماج النظم الفرعیةظ احف  القّوة المسّلحـــــة  ائل تحقیق األهدافوس

خاصًة تلك التي تحفظ و ،العملیات  األولویات المعیاریة 

  السیادة وقواعد القانون

في مجاالت تنشر ،التعاون والشراكة

  الحقوق والعدالة والثروة

  تحاد مؤقتا  تكوین أحالف إن أمكن ذلك  ئتالفطرق اال

  غیر محدود  محدود  األعمالجدولمجال 

  غیر رسمیة،وضعیات المؤسسیة  الممارسات الدبلوماسیة  قواعد تحكم التفاعل بین الفواعل 

بعینالمبادراتوأخذنسبیة،مساواة  القّوةمقدارحسبترتیبیة  الفواعلبینالقّوةتوزیع

  عتباراال

  تناظریةال  تناظریة  الفواعلبینالتفاعلنماذج

  واسعةمصادرمعمبدعةفواعل  الكبرىالقوى  یادةالقزمام

  أقلوقتمنذظاهرة  وقائمةمستقّرة  ساتالمؤسّ 

ةعالینسبة  منخفضةنسبة  التغییرقابلیة

  منتشرة  مرّكزة  المخرجاتعلىالرقابة

  مؤّثرةقیادة،متعّددة للسلطةأنواع  القانون-السلطات  القراراتاتخاذهیاكلقواعد

  :لمصدرا

James N Rosenau: The United Nations In ATurbulent World،op.cit،P 21.                                           
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إال ،ت تلك المتغّیرات التي شهدها المسرح الدولي قد أّثرت سلبًا على سیادة الدولكانلئن و 

یناعلوبخاصة الف،الساحة الّدولیةعلىأّنها كانت على العكس من ذلك بالنسبة للفاعلین اآلخرین 

سیادة الدولة، ّن تآكلحیث إ،أو الفاعلین الخارجین عن نطاق سیطرة الحكومات،خارج السیادة

،الفاعلینهؤالء دة لتنامي تأثیرات بیئة ممهّ یشّكل ،وتداعي وظائفها األمنیة والتنمویة واالجتماعیة

لین الجدد إلى تجرید الدولة ویدفع بالتالي هؤالء الفاع،ر أشكالهم، ومضامین تأثیراتهمعن تغیّ فضالً 

یتم من خاللها اختراق عدیدة ثغرات وٕالى إحداث ،سابقاً لتي كانت تقوم بهاوظائف االكثیر من المن 

  .إلى الدمج التدریجي لهذه الشبكات في نظام جدید ال یعترف بالحدودنهایةویؤدي بال،سیادة الدول

عالم "في مؤّلفه " برتران بادي"ومنهم ل في مفهوم السیادةهذا التحوّ لباحثین العدید من اد كّ یؤ و 

م في أفضلیة الكال،حیث یرّجح من خالل هذا البحث)1(،"الدول بین المراوغة والمسؤولیة: بال سیادة

،وتدل الكثیر من الدراسات على هذا األمر وتدّعمه،ن الكالم في السیادةالمسؤولیة الّدولیة بدًال ع

لمفاهیم التقلیدیة للسیادة تحّدیات ا: "بعنوان"إندیانا"من جامعة " راندال باكر"ـومنها دراسة ل

"Challenges to Traditional Concepts of Sovereignty"،)2( والتي تضّمنت تشخیصًا

القادة وكذلك یوجد تصریحات هامة لبعض ،وعلى قدراتها،ألهم التحّوالت الجدیدة على مفاهیم السیادة

حیث قال " كوفي عنان"مثل تصریح األمین العام السابق لألمم المّتحدة ،السیاسیین حول هذا الموضوع

  )3(".لم یعّد هناك حصانة للسیادة":أّنه

إّن التحوّالت الحاصلة على الساحة العالمیة ال تكاد تخرج من حیث طبیعتها وشكلها وحجم 

لى كیان الدولة الوطنیة اقتصادیًا وسیاسیًا وأمنیًا واستراتیجیًا وهي بال شك تؤّثر ع،تأثیرها عما ُذكر

الدولة لم تكن ّن فحیث إ،وتحّد من سیادتها،قلیدیةوثقافیًا بما یحّول طبیعة وظائفها األصلیة وأدوارها الت

ره ن اختلفت حدود ومجاالت تأثیإ فیه، و كونها الفاعل الرئیس ،الدوليرات النظام بمعزل عن مؤثّ یومًا 

في تأثیرها على سیادة ة من الحدّ فقد كانت تلك المتغّیرات العمیقة ،من دولة إلى أخرى ومن وقت آلخر

سحر اللیبرالیة حیث إّن .دولة المراهنة على المبررات التقلیدیة للسیادةأّیةبحیث یصعب على الدول 

فاهیم وآلیات العولمة أعطى للحریات العامة وحقوق اإلنسان قدسیة أعلى من قدسیة السیادة، وم

                                                            
, )2001, 1ط, ولیةمكتبة الشروق الدّ : القاهرة(لطیف فرج : ترجمة, الدول بین المراوغة والمسؤولیة: عالم بال سیادة: برتران بادي)1(

  .102ص
(2)  Randall Baker: "Challenges to Traditional Concepts of Sovereignty", (USA, Indiana University, 13 
JUN 2000) http://classwebs.spea.indiana.edu/bakerr/challenges_to_sovereignty.htm   

  .مرجع سابق.الحوار المتمّدن: موقع الكتروني, "بعد الحرب الباردةبنیة الفاعلین في التحّول ": بازغ عبد الصمد)3(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307332.  
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دولة ال یمكن أن تتم باالعتماد على نفسها دون االنفتاح أّیةتنمیة قدرات نّ أد االقتصادیة جاءت لتؤكّ 

ثورة المعلومات أّماعلى الدول األخرى، وربط نفسها بمعطیات االقتصاد العالمي وشروطه، 

    .فیهاات هامةر الدولة وٕاحداث تغیّ السالح في اختراق سیادة قّوةمن كانت أمضىقد واالتصاالت ف

، طالما أن سیادتها ستكون أخرىمنقناعةً و من بعضهارات كرهاً لت الدول هذه المتغیّ وقد تقبّ 

الستمرار وجودها ضروریاً أو مقیدة، ولیست منتهكة، وطالما أن ذلك یعدّ رات مخترقةً بفعل هذه المتغیّ 

ذات السیادة المطلقة، الوطنیةیوم لم یعد عالم الدولةعالم النّ إ:ودیمومتها، مما یسمح بالقول

عت وجعلت من مفهوم السیادةفالمبررات الفكریة والقانونیة التي عززت من فكرة السیادة قد تصدّ 

  (1).مرناً 

قد ،وٕاذا كانت جملة المتغّیرات الّدولیة التي شهدها العالم وبخاّصة في العقود الثالثة الماضیة

من جزًا مهماً ظلّ ، حیث سیتماماً سیادة الدولة لم تنهِ إال أّنها ،ى سیادة الدولةعلسلباً تانعكس

رات هو تأثیرها على طبیعة الوظائف أو األدوار التي كل ما فعلته هذه المتغیّ لكن ، مكونات الدولة

التي ولیةالدّ والعالقات ،القانون الدولي التقلیديظلّ بما كانت علیه في مقارنةً ،لع بها الدولةتضطّ 

في مرحلة الدوليالنظام علیه الحال في ظّل تأو مقارنًة بما كان،"الجدیدالدوليالنظام "سبقت قیام 

  .التي سادت فیهالّدولیةوالعالقات ،ما قبل انتهاء الحرب الباردة

  ینأثر المتغّیرات الدولیة المعاصرة على بنیة الفاعلین غیر الحكومی: المطلب الثالث

الحرب الباردة بكونها متسارعة وجذریة ومرّكبة ةیاحوّالت والتغّیرات التي أفرزتها نهتسم التتّ 

وحجم التحّدیات الجدیدة التي صار یفرضها ،بسبب حجم تدّفق األحداث التي ترافقت معها،األبعاد

،العالمیةراتالتطوّ هذه ظلّ فيو ،الّنسق المتنامي للعولمة على جمیع الفاعلین على الساحة الّدولیة

هناك تأثیر كبیر لهذه المتغّیرات یكونأنیفترض،ولو بشكل نسبيالقومیةالدولةدوروتراجع

ًة بعد بروز دور قوي لهؤالء الفاعلین الجدد على وخاصّ ،والتحوّالت على بنیة الفاعلین من غیر الدول

لعل و ،هیكل النظام الدوليوما أحدثته من تداعیات على ،الساحة الّدولیة تحت تأثیر قوى العولمة

فرض ىإلىأدساسیة لصالح المجتمع المدني، مما األهاوظائفبعض أبرزها تراجع احتكار الدولة ل

أو حل الصراعات،من قبل هذا األخیر، سواء فیما یتعلق بالالجئین، أو الفقر،جدیدةولویاتقضایا وأ

كان للمتغّیرات الّدولیة ،وبالتالي.وغیرها،وقضایا البیئة،إلنسانیةأو القضایا ا،ل الدیمقراطيأو التحوّ 

                                                            
: الكویت(مجموعة من المترجمین : ترجمة, "إدارة شؤون المجتمع العالمي"لجنة: نص تقریر,جیران في عالم واحد: عبد السالم رضوان) 1(

  .82ص,)1995, 1ط, سلسلة عالم المعرفة, قافة والفنون واآلدابالمجلس الوطني للث
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وأدواتهم ،تأثیرات هاّمة وجوهریة على بنیة هؤالء الفاعلین،وخاصًة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

ولعّل أبرز تلك .تهم على المسرح الدوليمما انعكس على أدوارهم وقوّ ،وآلیات ومجاالت عملهم

،وتفّكك أوروبا الشرقیة،تيیانهیار االتحاد السوفی: ت على الصعید العالمي هيالتحوّالت والتغّیرا

ثّم تأتي العولمة وتجّلیاتها على الفاعلین ،جدید أو مشروع هیمنة جدیدعالميوبروز مالمح نظام 

زوال عهد و ،ليّن التغّیر العام في بنیة النظام الدو إحیث .عكاساتها على تأثیراتهم وأدوارهموان،الدولیین

الحرب نهایةلنظر إلى مرحلة لماء السیاسة والعالقات الدولیة لدفع الكثیر من ع،الثنائیة القطبیة

تراجع ،االقتصاد االشتراكي الموّجهنهایة: على أّنها عصر النهایات،تيیوتفّكك االتحاد السوفیالباردة

بدایةو ،التاریخنهایةو ،الثنائیة القطبیةنهایة،السیاسةنهایة،الدولةنهایة،اإلیدیولوجیا الشیوعیة

والنظام السیاسي ،واقتصاد السوق،عهد انتصار اللیبرالیةهو ،عصر جدید في العالقات الدولیة

النظام "هذا التحّول الكبیر في بنیة النظام السیاسي الدولي والذي أطلق علیه تسمیة ٕاّن و ،الغربي

  )1(:منهاجدیدة وأوضاع دولیةوز جملة ترتیباتكان من تداعیاته بر ،"العالمي الجدید

  .النزاعات الدولیةشمولیة حلّ - 

  .عولمة السیاسة وقیم الدیمقراطیة على شاكلة النموذج األمریكي- 

.عولمة فكرة حقوق اإلنسان والحریات- 

  على بنیة الفاعلین غیر الحكومیین" النظام العالمي الجدید"مفرزات تأثیر : والً أ

وما تبعها من ،مرحلة ما بعد الحرب الباردةهاتعن أثر التحوّالت التي أفرز الحدیثیرتبط 

شهدها وما ارتبط به من أحداث وتغّیرات"جدیدالنظام العالمي ال"لرؤیته عن " بوش األب"الرئیس طرح 

ومدى تأثیرهم على الحیاة ووظائفهم وسلوكهم ،الفاعلین غیر الحكومیینبنیةالمسرح الدولي على 

تدّك قالع المحمّیات السیاسیة منذ مطلع تسعینّیات القرن العشرین حیث بدأت ریاح التغییر .ولیةالد

التي تنطوي على خطاب سیاسي لیبرالي مكّثف "الّسیاسیةالعولمة"وتجتاح العالم في سیاق ما عرف بـ 

نجد أّنها ،افیة ومعاییرهایطالب بتأصیل قیم الدیمقراطیة وتقالیدها واحترام الحقوق والحریات وقواعد الشف

أصبح یتم تسویق حیث ،الدیمقراطیةو حقوق اإلنسان، كالمفاهیم والقیمبدایة من ،تتبّدى من نواٍح عّدة

السلم احتى مفهومو ، وغیرهاینوالسلم واألمن الدولیّ والحّریةالكثیر من المشاریع باسم حقوق اإلنسان

                                                            
أعمال الملتقى الدولي األول لكلیة , في الدولة الوطنیة والتحّوالت الدولیة الراهنة, "العولمة والدولة ومفهوم السیادة: "كیبشعبد الكریم )1(

. 43، ص)2004, واإلعالممنشورات كلیة العلوم السیاسیة : الجزائر(العلوم السیاسیة واإلعالم 
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مظاهر هذه التحوّالت بعضمنفكان ،"النظام العالمي الجدید"یتماشى مع الً تحوّ اعرفالدولیینواألمن

  :النقاط التالیة

ل آلیة من آلیات أصبحت تشكّ التي هذه القیم والمفاهیم :ل على مستوى المفاهیم والقیمالتحوّ - 1

تسویق سیاسات لم تكن مقبولة من قبل لتبریر و حیث أصبحت مجاالً ،"الجدیدالنظام العالمي"إدارة 

هذا حقوق اإلنسان إحدى المداخل الرئیسیة لقیام و قیم الدیمقراطیةقد اعتبرت ف،تمع الدوليالمج

سیادة األفكار و ،ومبادئ اللیبرالیة الجدیدةسیادة إیدیولوجیة القطب المهیمن، ألّن العالم یشهد ،"النظام"

بالمفهوم "ك بالدیمقراطیة تمسّ وال،والمساواة،واعتماد المنفعة المتبادلة،ومفاهیم التعاون،الرأسمالیة

اإلخالل بهذه الحقوق یتم فإن تمّ ،"الرأسمالي"ل حقوق السوقتشكّ بمجملهاهذه األفكار و ."الغربي

حقوق الدیمقراطیة و حمایةلالدوليلتبریر فكرة التدخّ فیمكن مثًال ،ات حقوق اإلنسانتحریك ملفّ 

ي القیم اإلنسانیة بتحویلها من قیم إنسانیة وكونیة إلى فًا جذریاً ر تغیّ هذا بحد ذاته یعتبراإلنسان، و 

  . ل والسیطرةوسائل للتدخّ 

عرفت العالقات الدولیة بعد الحرب الباردة تغیراّ فقد: التغّیر في ترتیب عوامل القوة بین الدول- 2

اس في سهي األ، حیث لم تعد القوة العسكریة بین الدولل في إعادة ترتیب عوامل القوةتمثّ جذریاّ 

بین قات العولمة ، إذ أصبحت تدفّ داً تحدید قوة الفاعلین الدولیین بل أصبح هذا التحدید أكثر تعدّ 

إلىلهذا التحوّ أدىالتأثیر في العالقات الدولیة، وقدالضابط لقوة و يالفاعلین هي المحدد األساس

ستغالل في تحصیل االوغلبة منطق القوة و ،محاولة تعطیل منطق قوة الدولةو ،المنافسة الشرسة

في زمة ات تدل على وجود أر مؤشّ ظهرتو ،امتالك العلم والتكنولوجیاجلوالحرب من أ،المصالح

النسبي في بعض الوظائف التي جة لتراجع دور الدولة نتیوذلك ة في العالقات الدولیة، القوّ مفهوم 

ى إلى إدخال أدّ مما ،االقتصادو لوجیا التكنو و عالماإلك:بمصادر القوةرهائثااستك،كانت تحتكرها سابقاً 

فتح ،وظائف الدولةبعض الت في نتیجة لهذه التحوّ في مرحلة الشك، و -التقلیديبالمعنى - مفهوم القوة 

یمتلكون قوة تضاهي بل تفوق قوة بعض الدول في ،م ظهور فاعلین جددأّماالباب على مصراعیه 

هانشاطاتكثافة فيب على وجودها ترتّ ،الحیاة الدولیةفي الجدیدةفاعلةالقوى الوهذه،بعض الحاالت

  .الحدود الوطنیةتعّدتجهزة الحكومیة و و رقابة األأعن نطاق سیطرةخرجتالتي ،غیر الرسمیة

م ، فمن اقتصاد عالمي تتحكّ عمیقاً انتقاالً حیث شهد : التحّوالت على مستوى االقتصاد العالمي- 3

تي ی، فبسقوط االقتصاد السوفیعجالتهم السوق فيیتحكّ تصاد عالمي الدولة في السیطرة علیه إلى اق

كل ذلك ،القرن العشریناتتسعینیّ الباهرة لالقتصاد األمریكي في النجاحات االقتصادیةو ،هالموجّ 

عملیات نّ أكما .ةالمعاصر االقتصادیةزماتها الحل لألدة على أنّ على القبول بأسواق غیر مقیّ شجع
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قتصاد السوق ابأنّ كثیرونمن آت من دور الدولة في االقتصاد، فوٕاصالحات أخرى حدّ ،نإعادة التقنی

من االقتصاد دة لكلهو اآللیة األهم المحدّ الجدیدة التي أصبح یمارسها أضحىمن خالل الوظیفة

ظیفة أصبح مع هذه الو ،في العالقات الدولیة من قبلالسوق الذي لم یكن فاعالً وٕانّ .الدوليالمحلي و 

ى فیه البعض الوعاء أو یر للعالقات الدولیة، و مّ ثة ومن السیاسیقتصادیة و االد للشؤون الجدیدة المحدّ 

ـ بالت ما یسمیه البعضأحدثت هذه التحوّ قدو .الحقیقي لمفهوم القوة المعاصرةساسي و الحامل األ

- الدولةندماج، أصبحت، ففي ظل اقتصاد شامل عالي االفي مجال العالقات الدولیة"ةخوصصة القوّ "

الدولة تراجع دورنّ أمن الماضي وفي تراجع مستمر، ویعتقد كثیرون باألمة بحسب البعض شیئاً 

مما دة، قات مالیة غیر مقیّ تدفّ تجارة و ثّم اقتصاد رأسمالي مفتوح وشامل في حقیقته، خلق سیؤدي إلى 

  .فأكثرعالمیة أكثرالهاتنشاطاتنامي و متعددة الجنسیاتلشركات یؤدي إلى تعاظم شأن ا

وعلى مستوى آخر ینطوي المشهد السیاسي المعاصر على تحوّالت تتمّثل بازدیاد أهمّیة هذه 

ومنّظمات المجتمع ،إضافًة إلى تعاظم شأن المنّظمات الدولیة غیر الحكومیة،الشركات عابرة القاّرات

،من قبل األنظمة السیاسیةفوق حقوقهالعب رئیسي ال یمكن تجاهله أو القفز المدني وتحّولها إلى 

:   سابق لشركة البترول الملكیة الهولندیة حیث یقولاإلطار یمكن اإلشارة إلى تصریح رئیس وفي هذا 

التكنولوجیا تعید تعریف العالقات فیما ألنّ ،اختراعها اآلن/ مات المجتمع المدني یعاد تشكیلهاإّن منظّ "

إّن الحكومات الوطنیة واألحزاب السیاسیة والمؤسسات الدینیة : لقولویتابع ا... بین األفراد والدول

ال یمكن لها في ظروف العولمة أن تسترد السلطة التي اعتادت على أن تتمّتع ،والهیئات األكادیمیة

  )1(".وهي القدرة على االنفراد بتحدید نظرة العالم إلى شرائح كبیرة من السكان،بها

جّل أّن یالحظف،في هذه المرحلةالحكومّیینالفاعلین غیر دورفي حّول لتّ بالّنسبة لأّما

الّدولیةوالمنظمات الجنسیات،متعّددةشركاتالك(من غیر الدولتأثیرات الموجة األولى من الفاعلین

ظم هؤالء الفاعلین تجّلت معللدولة، أي أنّ " اختراقیة تساومیة"ذات طبیعةكانت ) الحكومیةغیر

لوظائف المنوطة بها، من أجل بعض اوممارستها ل،إقلیمهاىثیراتهم في إضعاف سلطة الدولة علتأ

وفي هذا اإلطار بدا .تلك الوظائفبعض تهم في ممارسة تساومیة تجعل الدولة تقّر بشراكخلق أنماط

والتي ،المثالعلى سبیل الجنسیات في المنطقة العربیةمتعّددةالنموذج الواضح لشركات النفط ال

غیر الّدولیةلمنظمات بعض اتشاركت مع الحكومات في عوائد النفط، عالوًة على سماح الحكومات ل

بید أن تزاید . الصراعاتالحروب و أدوار إنسانیة ومجتمعیة، خاصًة في مناطقالحكومیة بلعب

                                                            
العدد , مركز الدراسات والبحوث االستراتیجیة: دمشق(مجّلة دراسات استراتیجیة , "مالمح واّتجاهات التحّوالت العالمیة المعاصرة": مدین علي)1(

.16ص, )2004, 13- 12



75

وانتهاج الدول ات العولمة،بضغوطرتأثّ قد ، "ما بعد الحرب الباردةمرحلة "في ةً انكشاف الدولة، خاصّ 

، وتطّور وسائل االتصال واإلنترنت، فضًال عن انتشار تنظیمات جدیدةلیبرالیةلسیاسات اقتصادیة

ذلك أسهم كلّ ،ة في المنطقة العربیةخاصّ العنف العابرة للحدود في العالم، وتنامي الحراكات الثوریة،

محّركات البحث على شبكة ، و "تنظیم القاعدة"كـ غیر الدول، في بلورة موجة جدیدة من الفاعلین من

فكان لها من المالمح ،وغیرها.. ، والفضائیات العابرة للقومیة"Google""جوجل": اإلنترنت مثل

مقارنًة أو ،وانتشارًا من ذي قبلوتشابكاً ما هو أكثر تعقیداً والمجتمع الدوليوالتأثیرات على الدولة

  )1(:أبرز تلك المالمحولعلّ ،تالهانتهاء الحرب الباردة وما مرحلة ابقت بالمرحلة التي س

 ّأي أنّ "االختراق الموازي"ما یمكن تسمیتهىالشراكة في وظائفها إلىل من مساومة الدولة علالتحو ،

، لهاةموازیقّوةشّكلونیوا بدؤ وظائفها فقط، بل ىعلین الجدد ال ینافسون الدولة علهؤالء الفابعض 

ىحة التي سیطرت علالمسلّ إن التنظیمات :سبیل المثالىفعل،في بعض األحیانویفرضون قوانینهم

قة بالشریعةالمتعلّ قوانینالفرضت -كما حدث في شمال مالي- مناطق انسحبت منها الدولة 

تنسخات القاعدة العباً بذلك، أمست مسوارتباطاً ،فرنسیاً عسكریاً الً تدخّ ى، وهو ما استدعاإلسالمیة

ومثال ذلك ما حدث في ،وفي مناطق التوّترحة،غیر الدول في العدید من الصراعات المسلّ منرئیسیاً 

التي تراها ال تطبق نظمةفي إسقاط األتنظیماتلت أهداف تلك الوتمثّ ،وغیرهمانیجیریا،و الجزائر 

.وینادون بهاالمعاییر اإلسالمیة التي یرفعونها

 ،ال استثمر أولئك الفاعلون معطیات العولمة، حیثتسارع النفاذیة العابرة للقومیة للفاعلین عبر الدول

فالحركات الثوریة العربیة ما كان لها أن ،عبر الحدودهمفي دعم انتشار أفكار وسائل االتصال،سّیما

االجتماعيتواصلشبكات المثلتكتسب النفاذیة اإلقلیمیة إال مع وجود فواعل عابرة للقومیة،

وتعمیق المحاكاة في نقل الخبرات،والفضائیات التي لعبت دوراً ،، ووسائل اإلعالم)وتویتربوك،فیس(

.ة بیئة متشابهة دعمت من النفاذیة العابرة للقومیةثمّ ما وأنّ المجتمعیة، ال سیّ 

جماعة اإلخوان المسلمین ذات الطابع كلطة، السىع الشارع إلغیر الدول من مربّ انتقال فاعلین من

بعد اإلمساك بزمام السلطة في مصر وتونس،ىغیر رسمي إللت من فاعلالتي تحوّ و ،العابر للقومیة

.ر في طبیعة قضایاهاض له هذه الفواعل من تغیّ عمق ما تتعرّ ىیشیر إلوهذا ، "الربیع العربي"ثورات 

                                                            
مؤسسة األهرام : القاهرة(مجلة السیاسة الّدولیة , "الدولمتطّلبات فهم الموجة الجدیدة للفاعلین من غیر: ما بعد الدولة: "خالد حنفي علي)1(

  .23ص, )2013, بریلأ/نیسان، 192العدد, للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة
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 ولیس فقط اتیة،غیر الدول أمست أكثر تعبیرًا عن إفرازات محّلیة وهویّ منإّن الموجة الجدیدة للفاعلین

على أّن الخّصیصة العابرة للقومیة ،الحال في الموجة األولى من الفاعلینيتشابكات عالمیة، كما ه

)*("ساأللترا"فروابط ،یة إلى فضاءات عالمیة أوسعأنتجت حراكًا عابرًا للحدود لتلك اإلفرازات المحلّ 

ل نمطًا ّنها تجاوزت الحدود لتشكّ إال أرغم أّنها تعبیر عن فئة مجتمعیة من الشباب، عي الكرة،ومشجّ 

.من الحركات االحتجاجیة العالمیة

 ّغیر الدول بمنطق الموجة الجدیدة من الفاعلین منهذه في المقابل یتعامل مع عالمیاً ة اتجاهاً ثمّ إن

وفي هذا اإلطار، ،إثر ضعف الدولة، واإلقرار بدورهم في االستقرارعیة لهم،وٕاعطاء الشر االحتواء

في كحزب اهللابعض المناطقىحة المسیطرة علمي بالحركات المسلّ یمكن فهم تنامي اإلقرار العال

    .د في إفریقیا، وحركات التمرّ لبنان

  :الفاعلین غیر الحكومّیینوتجّلیاتها على بنیة ودور" العولمة"ظاهرة انعكاسات : ثانیاً 

- ها استقطبتإال أنّ "العولمة"ظاهرة حول المواقفوتناقض انقسام اآلراءمن رغم على ال

اهتمام شرائح فكریة وفئات اجتماعیة متعددة االنتماءات والمشارب - بوصفها ظاهرة في طور التكوین 

هم بجملة اهتمامیربط بینهم سوى فین الاقتصادیین وسیاسیین وعلماء اجتماع ومثقّ منصات والتخصّ 

رات النوعیة المتالحقة التي یشهدها العالم، في مستویات االقتصاد واالجتماع والسیاسة والثقافة، التغیّ 

ر في حیاة الناس بنسب ت نطاق القومیات، وتجاوزت حدود الدول واألقالیم، وأخذت تؤثّ والتي تعدّ 

  .والعرق واللغةلنظر عن الجغرافیا ودرجات متفاوتة، بغّض ا

  :ظاهرة العولمةوتطّور نشأة - 1

وكثرة المؤّلفات التي في مختلف الحقول المعرفیة،ظاهرة هذه النشأة حولبالرغم مما كتب 

وأّن كل كاتب سّیماالواإللمام بموضوعها المرء یكاد یحار في كیفیة دراستها لدرجة أنّ ،تناولتها

،الجانب الثقافي أو االقتصادي أو السیاسي أو اإلعالميكعّین یتناولها بالدراسة والتحلیل من جانب م

صل ثابت واضح ألى إدة المتشابكة التي یصعب معها الوصول بسهولة من المسائل المعقّ دتعهانّ أالّ إ

األدبیات المتوافرة حول هذا الموضوع تثیر كثیرًا من التساؤالت نّ إحیث ،دة المعالمر محدّ ومراحل تطوّ 

                                                            
وتظهر في صورة من مشّجعي الفرق الّریاضیة والمعروفة بانتمائها ووالئها الّشدید " المتطّرفین"هي كلمة التینّیة تعني : Ultrasألتراس )*(

تّم تكوینها عام " ألتراس"وأول فرقة , وتوجد بشكل أكبر بین محبي الریاضة في أوروبا وأمریكا الجنوبیة وحدیثًا في دول شمال أفریقیا, قهالفر 

 Hajduk"ثّم انتقلت الظاهرة إلى أوروبا وبالضبط إلى یوغوسالفیا وكرواتیا وبالتحدید جمهور "Torcida"في البرازیل وعرفت باسم 1940

Split"انظر الرابط التالي, والذي كان أول من أدخل هذا النوع إلى أوروبا:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3  
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ر التكنولوجي لى حقل االقتصاد مرورًا بربطها بالتطوّ إالحدیث عن نسبة نشأتها وح ما بین التي تترا

ن یصل الحدیث إى إلر الرأسمالیة ها مرحلة من مراحل تطوّ لى وصفها بأنّ إضافةً إ،وثورة المعلومات

یمكن و ،تهاوأدوارها واستمراریتها مركة وتطوّ نشأت كفكرة مرتبطة بالهیمنة واألعن كون هذه الظاهرة

  :ةیلى ثالثة اتجاهات رئیسإالعولمة ظاهرة ر صول ونشأة وتطوّ أر حول تصنیف ما ذك

مات وثورة االتصاالت والمعلو ،ر التكنولوجياقترنت بالتطوّ تهانشأاالّتجاه األول أّن أصحاب یرى -أ

  )1(.الحرب الباردةفرازات انتهاءإ و جواء ألى ارتباطها بظروف و إضافةً إ،والثورة الصناعیة والتجاریة

،م التكنولوجيللتقدّ لیست نتاج تاریخي طبیعي آلي ومحتومهانّ أفیرون صحاب التیار الثاني أأّما- ب

أنّ بمعنى ،تمعیة والحضاریة الممكنةن من البدائل التنمویة والمجبل هي خیار سیاسي لبدیل معیّ 

ما هو نّ إظام الرأسمالي اللیبرالي الجدید النحلول نّ أو ،ولیست حتمیة تاریخیةخیار سیاسي هنا العولمة 

ة التي وجدت ذا ما اخفق ذلك الخیار في تحقیق المهمّ إابل للتعدیل والتغییر بل وللنقضرادي قإقرار 

ر ن كانت العولمة قد جاءت نتیجة لتطوّ إ ه حتى و نّ أار صحاب هذا التیّ أویضیف ."العولمة"جلها أمن 

قویاء م األه مثلما تحكّ نّ وأ! ?هناك من یصنعهنّ أم أیخ من تلقاء ذاته ر التار تاریخي طبیعي فهل یتطوّ 

فسادت ثقافتهم السیاسیة ومفاهیمهم ،م علمي وتكنولوجيفي صنع التاریخ الماضي بما فیه من تقدّ 

ولكن االختالف ،والسلوكیاتفكار ویاء الیوم بسیادة هذه القیم واألقم األیتحكّ ،یدیولوجیةواإلاالقتصادیة 

حسب ما لدى كل من هذه الدول من قدرات ،كثر بنسب مختلفةأو أالتاریخ كانت تصنعه دولة نّ أنا ه

ولیس العالم بأجمعه كما یوحي به مفهوم ،عالمیة وثقافیة متنوعةإ و وعسكریة اقتصادیةومؤسسات 

  )2(.د الدولة القویةالعولمة هي ثمار تمدّ نّ إوبالتالي ف،الیوم" العولمة"

رات التاریخیة نتیجة لسلسلة من التطوّ جاءت "العولمة"ظاهرة أّن صحاب التیار الثالث أرىیبینما -ج

وبالتالي فهي لیست نتاج السنوات التي ازدهر فیها مفهوم العولمة وذاع ،بها النظام الرأسماليالتي مرّ 

ر مرورًا بمراحل لى بدایة نمو المجتمعات القومیة في القرن الخامس عشإصلها أنما یعود إ و ،وانتشر

دماج إلى محاوالت إوالتقنیة والصناعیة وصوًال رات السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة مختلفة من التطوّ 

ونهایة الحرب ،وتعمیق قیم ما بعد المادیة،العالم الثالث في المجتمع العالمي وتصاعد الوعي الكوني

وانتهاء نظام ،وظهور حركات الحقوق المدنیة،سات الكونیة والحركات العالمیةوزیادة المؤسّ ،الباردة

  )3(.وتدعیم نظام اإلعالم الكوني،المواطنةو الثنائیة القطبیة وزیادة االهتمام بالمجتمع المدني العالمي 

                                                            
  .20-17ص, )1998, 1ط, دار الشروق: القاهرة(العولمة: جالل أمین)1(
,مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت(المستقبل العربيمجلة , "م ثقافة العولمةأافة عولمة الثق: لعولمة والهویة الثقافیةا":عبداإلله بلقزیز)2(

.92ص,)1998, آذار,229العدد
  .27-23ص , )1999, 1ط, میریت للنشر والمعلومات: القاهرة(العولمة والطریق الثالث: سیناد یالسیّ )3(
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مما ،التي باتت تشّكل روح العصر،إلى حركة اإلیقاع السریع" العولمة"ویعزو البعض ظاهرة   

ان مخفي في التفكیر سمي بالكوننة ك،طلح جدید لمفهومإلى اختراع مصأوجد حاجة ماّسة 

"Globalizetion " أو العولمةMondialisation""، أول من أطلقه معرفیًا عالم االجتماع الكندي و

. في نهایة عقد الستینات" Global Village"ان صیاغته لمفهوم القریة الكونیةإبّ "مارشال ماك لوهان"

لن وهي،"حرب تلفزیونیة"لت إلى ألّنها تحوّ ،المتحدة ستسّخر الحرب في فیتنامالوالیات وقد تنّبأ بأّن 

  .أن یستمروا في قصفهم دون أي احتجاجات ودون أي قصاصب- تعبیرهحسب- لألمریكانتسمح

مستشارًا للرئیس األمریكي _ بعدفیما _الذي أصبح " زبیغینو بریجنسكي"وتبّنى هذه الفكرة بعده   

_ لمیة اة العمن المادة اإلعالمیة المیدیّ % 65التي تمتلك _ على أن تقّدم أمریكاوعمل ،"كارتر"

وانتشرت الحداثة األمریكیة على مستوى العالم ،أمریكي القلب والوجه واللسان،نموذجًا كونیًا للحداثة

طق التي اعتمدت من" السوفیاتیة"بینما بدأت اإلیدیولوجیا ،بسرعة كبیرة في األوساط المختلفة

،ثم أفلت بمفاهیمها االشتراكیة،باالحتقان والضمور یومًا بعد آخر،الدبلوماسیة والشعارات الثقیلة

  )1(.لتحل محّلها ثورة المعلومات،إّبان الشروع في إصالحها"البرولیتاریا"و

نتیجة لسیاسات وٕارادات إال أّنها ،كانت العولمة ظاهرة موضوعیة في جانب من جوانبهاولئن

ر وتحرّ ،عت على القوانین واالتفاقات التي تلغي الحدودكومات وبرلمانات الدول التي وافقت ووقّ الح

ظاهرة هذه الدعوات تصف وجودورغم ،ؤوس األموال في األسواق العالمیةحركة السلع والخدمات ور 

لم تعد تقف خلف العولمةعصر العولمة بالكامل، إال أنّ إلى بعدنا لم نصلالنشوء، وأنّ بأّنها في طور 

د مفهوم بل هي بدأت تفعل فعلها على هذا الكوكب منذ سنوات، ولم تعد مجرّ ،الدخولبالباب تستأذن 

سها من خالل ر على الدوام، ویمكن تلمّ بل هي ممارسة وسلوك یومي وعملیة مستمرة تنمو وتتطوّ 

الظاهرة بدأت مفاهیم هذه بلور ومع بدایة ت،لكمیة والكیفیة في كافة المجاالترات امجموعة من المؤثّ 

وغیرها... ر، حوار الشمال والجنوب، التنمیة االقتصادیةالعالم الثالث، التحرّ :ومصطلحات مثل

ع الجدید، والهیمنة الجدیدة، لرسم ها مقوالت جدیدة متناغمة مع التوسّ محلّ تختفي أو تفقد معناها لتحلّ 

  .الجدیدةایدیولوجیإلى فرض اإلبكافة األبعاد وصوًال خارطة وأرضیة جدیدتین 

،ظاهرة العولمة أمر یقرب من المحالالفكر في تعریفه له وال شّك أّن اإلحاطة بكل ما أنتج

عن 1999التي عقدت حتى ربیع عام ،لخإ. .حیث رصد البعض المؤتمرات والندوات والمدخالت

  :تعریفها كاآلتيإیجاز كن لذا یم)2(،17000یقرب منوجد أّنها تصل إلى رقم مذهلف،العولمة

                                                            
  .396ص, )2006, 1ط, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت(عاصرالعالمیة في التنظیم الدولي الممفهوم: جاسم زكریا) 1(

  .18ص,)2000, 1ط, الهیئة المصریة العامة للكتاب: القاهرة(المثقف العربي والعولمة : مصطفى عبد الغني(2)
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جتماعیة عملیة تعمیم ألنماط إنتاج واستهالك وتوزیع، وتبادل ألنماط ثقافیة واهي :العولمة

،الظاهرةهذه تلبیة نماذج معینة باستخدام أدوات تساعد على بلورة لوٕاعالمیة وسیاسیة؛ وذلك 

  .وعلى الصعید العالمي كاّفة،لیةالتي تمارس سطوتها بكفاءة عاات مثالً دة الجنسیالشركات متعدّ ك

  على الصعید العالميالفاعلین غیر الحكومیین دورتأثیر العولمة على - 2

تحت تأثیر ،الدوليوفي بنیة النظام الّدولیةالتطّورات والتغّیرات الهیكلیة في العالقات بنتیجة

قي بثقلها على المجتمع وتل،هم الظواهر التي جاءت لتفرض نفسهاأمن التي تعتبر ،قوى العولمة

خذت باالنتشار أن منظومة المفاهیم الغربیة التي ضم،ر ما بعد الحرب الباردةفي سیاق تطوّ ،الدولي

،همها مفاهیم النظام العالمي الجدیدأوالتي من ،بعد انهیار المعسكر االشتراكي والنظام الثنائي القطبیة

رات الهامة من التطوّ هامعترافقوما،وصراع الحضارات،التاریخنهایةو ،ةحادیة القطبیة المهیمنواأل

عالم اإلما یتعلق منها بتكنولوجیا وسائل وخاصةً ،صعدة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیةعلى مختلف األ

وفي ،نسانیةالتفاعالت اإلالت جذریة في مجمل لى تحوّ إعار عن بعد، والتي قادت واالتصال واالستش

وفتح ،وفي قضایا االعتماد المتبادل،س األموالو والبشر والخدمات والبضائع ورؤ مسائل انتقال السلع 

وفي العالقات ما بین مختلف الفاعلین على الساحة الّدولیةوفي السیاسة ،ةالحرّ ةاألسواق والمنافس

فقد ،والعقد األول من القرن الحادي والعشرین،وخاصًة في الربع األخیر من القرن العشرین،الّدولیة

بعاد الجوانب واألمتعّددةظاهرة كحیث أّن العولمة ،ظهرت قوى دولیة جدیدة وفاعلون دولیون جدد

على ذت استحو قد رض الواقع أظهورها على بدایةمنذ ،عالمیاً إ و وثقافیاً واجتماعیاً واقتصادیاً سیاسیاً 

،والشركات المختلفة،یر الحكومیةسات الحكومیة وغوالهیئات والمؤسّ ،الّدولیةاهتمام الدول والمنظمات 

ها جعلت المجتمعات نّ أو ةً نسانیة، خاصّ جوانب الحیاة اإلعلى مختلف كبیرلها من تأثیرلما كان

  .رات هیكلیة متسارعة في البنى السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةیات وتغیّ والدول تواجه تحدّ 

ثالثة مستویات فإّن هناك رض الواقعأتجري على العولمة الفعلیة التي اتعند وصف عملیو 

:یمكن الحدیث عنها هي

رؤوس و ،ئع والخدماتتزاید سرعة انتقال مفردات عدیدة في الحیاة الدولیة مثل البضا: المستوى األول

.روالصو ،المعلوماتو ،األخبارو ،رالبشو ،األموال

الحكومیة وغیر الدولیة بین المنظمات كالتفاعل ما بروز شبكات تفاعل عالمیة: المستوى الثاني

.وغیرهااتالجنسیدةوالشركات متعدّ سات المجتمع المدنيالحكومیة ومؤسّ 

والنظام المالي ،ظهور ما یمكن تسمیته نسبیًا بالنظم العالمیة كالنظام العالمي الجدید: المستوى الثالث

  .لخإ.. العالميوالنظام االقتصادي،ونظام الطاقة النوویة العالمي،العالمي
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،الّدولیةفي العالقات القّوةأزمة ما سمي بأو،الدولةقّوةر في مفهوم مؤشر لتغیّ لونتیجةً 

أّثر مما عالم، اإلكالتكنولوجیا واالقتصاد و القّوةبمصادر هااستئثار فيالنسبيلتراجع دور الدولةو 

أكثر من أي وقت اً ممكن،عالمیةحكومةبروزوأصبح الحدیث عن ،تهاسیادو قوتهابشكل سلبي على 

ما تعني دخول البشریة ٕانّ و ،العولمة ال تعني بالضرورة القضاء على الدولةلكّن و ،آخر في ظل العولمة

خاللها االنتقال الحر للقرارات والتشریعات والسیاسات والقناعات والخیارات من مرحلة جدیدة یتم في

،دول والحدود الجغرافیةالضوابط متجاوزة بذلك القیود و وبأقل قدر من ال،عبر المجتمعات والقارات

واالقتصادیة واالجتماعیة بط السیاسیةحدوث زیادة غیر مسبوقة في الرواتنالعولمة تضمّ حیث أّن 

  :على ذلكراتن المؤشّ وم،بین دول العالم

بها هتماماتاالو ،اً سریعنتشاًرا سرعان ما تنتشر امن العواصمخذ في عاصمةتّ القرارات التي تنّ أ-أ

  .والعواصمالدولبین كلبطة ومتبادلة مترا

سات المالیة والتجاریة واالقتصادیة العالمیة وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمیة التي المؤسّ أّن –ب

  .مًال على النشاط التجاري العالميتشرف إشرافًا كا1996ست عام تأسّ 

  .لتشمل العالم بأسرهعددة الجنسیاتمتالشركات ساع نشاط ومجاالت عمل اتّ –ج

مؤتمر قمة : مثل،رةكقوة فاعلة ومؤثّ والمؤتمرات العالمیة غیر الحكومیة الدولیةمات بروز المنظّ –د

،وغیرها،، وحقوق اإلنسان في فییناان في القاهرةین، ومؤتمر السكّ األرض، ومؤتمر قمة المرأة في بكّ 

یقه هو خلق المجتمع المدني العالمي الذي یراقب نشاطات الهدف العام الذي تسعى إلى تحقنّ إ و 

  . والقضایا االجتماعیة واإلنسانیةوسیاسات الدول في مجاالت حقوق اإلنسان والبیئة

والمشاكل التلوث البیئيكب استجابات دولیة وجماعیة بروز مشاكل وقضایا عالمیة جدیدة تتطلّ –ه

  .رها كثیرة وغیالبیئیة كالنفایات النوویة والسامّ 

طهاد حقوق اإلنسان من قبل كثیر من الشعوب بسبب عملیات القمع واالضّ ایابقضاالهتمام زیادة –و

  .ضون لهاوالظلم التي یتعرّ 

تجدر اإلشارة إلى ،وبالحدیث عن أثر العولمة على بنیة ودور الفاعلین على الساحة الدولیة

ها نّ أعلى اعالت الدولیة في مرحلة ما قبل العولمة لتفإلى اونینظر كان دارسي العالقات الدولیةأنّ 

أّما،ي عالقات رسمیة وذات طابع عامأ،ولألحكومات في المقام او بین أبین دول لة عالقاتمحصّ 

فراد والمجتمعات والتنظیمات والمنظمات العابرة للحدود والحواجز الجغرافیة األخرى بین األالتفاعالت 

م العلمي ولكن مع ظهور العولمة والتقدّ ،رةبل كانت تعتبر ثانویة وغیر مؤثّ ،ااالكتراث لهفلم یكن یتمّ 

النظر عن الحواجز الزمانیة عالم بغّض ال تكنولوجیا االتصال وانفتاح اإلفي مجالسّیماوالتكنولوجي 
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ببعضبعضهمر سكانها شبه ما یكون بقریة صغیرة یتأثّ أوثورة المعلومات وغدو العالم والمكانیة

دةمتعدّ الشركات كن الدولیینشكال جدیدة من الفاعلیكبر ألأتأثیر بدأ یظهر ،یتواصلون بسرعة فائقةو 

صبح دور هؤالء الفاعلین الجدد وتأثیرهم أو ،الحكومیةالحكومیة وغیر مات الدولیةوالمنظّ اتالجنسی

صبح أه نّ أحتى ،اعن دور الحكومات وتأثیرههمیة وخطورةأالدولیة ال یقل على مجمل التفاعالت 

ر على نحو فراد والجماعات العابرة للحدود دور فاعل ومؤثّ كات األللمبادرات الفردیة والخاصة وتحرّ 

.التفاعالت الدولیةمتزاید في 

على لم تعد تقتصر الدولیةالعالقاتعلى أنّ الباحثینمعظم یجمعم هذا الوضع الجدید اأمو 

ها نّ أبین كافة الفاعلین الدولیین، و لتشمل العالقة ن تمتدّ أجب یبل،العالقة الرسمیة بین الحكومات

ن تمتد لتشمل كافة أن ما یتعیّ نّ إ و ،بعاد السیاسیةدراسة الجوانب واألال تقتصر على أیجب یضًا أ

لعلم العالقات الدولیة "السوسیولوجیة"النظرة نّ إأي،یة والثقافیة واالجتماعیةخرى االقتصاداألالجوانب 

قات العابرة للحدود على دراسة كافة التفاعالت والتدفّ ن ینصبّ أموضوع الحقل البحثي یجب نّ أترى 

.م غیر سیاسیةأًا كان شكلها سیاسیة كانت یّ أم غیر حكومي و أحكومیًا كان سواء ًا كان مصدرهایّ أ

ي تسهم ات التكل الوحد"صبح یقصد به أساع في ظل العولمة حتى خذ باالتّ أالدولیین مفهوم الفاعلین ف

لى القطاع العام إو معنویة تنتمي أطبیعیةكانتسواء،وجه الحیاة الدولیةأبأنشطتها في التأثیر على 

الدولیین الجددالفاعلینوٕاّن هؤالء )(1،"دوارها الدولیة بصفتها الفردیة والجماعیةأوتمارس ،و الخاصأ

یز على ساحة الدولیة بقدر ما ینبغي التركّ و قدم وجودهم على الألى مسألة حداثةإال یمكن النظر 

ر في تكنولوجیا ن تطوّ زیادة تأثیرهم في تفاعالت السیاسة الدولیة في عصر العولمة وما تبعها م

بعض الفاعلین غیر الحكومیین لدراسة تأثیرات العولمة ویمكن التطّرق إلى .عالماالتصال واإل

:لدولیةوانعكاساتها على بنیتهم ودورهم على الساحة ا

الحدود عمالها الجنسیات و أى في نشاطاتها و تعدّ وهي الشركات التي ت: اتالجنسیدةالشركات متعدّ -أ

و من أسواء بذاتها ونتیجة لما تتمتع به من قوة اقتصادیة ومالیة وسیاسیة ،ةالقومیة للدول ذات السیاد

دولة في الى الحكومات وبخاصّ خالل الدول الكبرى الداعمة لها باتت تمارس المزید من الضغوط عل

صبحت بما تملكه من قدرة على أهذه الشركات نّ أناهیك عن ،وقراراتهاوالتأثیر على سیاساتها نامیةال

زام الدولة ن التحیان دور الشرطي الذي یؤمّ ل في كثیر من األخرى تمثّ ألى إفروعها من دولة نقل 

)2(.القتصادیة وحتى في تفاعالتها على المستوى الدولينة في سیاساتها اداء مقنّ أالمضیفة لها بمعاییر 

                                                            
  .269ص,مرجع سابق, 2زء جال, الّدولیةالدولة والعالقات : مقدمة في علم السیاسة: حسن نافعة)1(
  .58-57ص ,)1,1998ط,جامعة قطر:الدوحة(العرب والغرب والعولمة:لح المسفرمحمد صا)2(
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أصبح كبار و ،هاعنوكیالً ول الرأسمالیة الكبرى باتت الدنّ أما یزید في قوة هذه الشركات ولعلّ 

.سمیة للدول المختلفةالشركات من خالل زیاراتهم الر تلكلین لمصالح ولین في هذه الدول ممثّ ؤ المس

الفرنسیة كیة والبریطانیة و یر مولي الحكومات األؤ موم بین كبار مسسابق المحالت،مثلة على ذلكومن األ

وعلى صفقات بیع السالح الخلیج حربيعمار الكویت والعراق عقب إعادة إوالیابانیة وغیرها على 

جبار رئیس وزراء كندا إل"بل كندا"شركة قامت بهلدور الذي إلى اضافةً إ،ة لدول الخلیجرقام خیالیّ أب

مثلة الكثیرة التي من األغیر ذلك لىإ)1(،لى القدسإ"بیبأتل "ر بنقل سفارة كندا من غاء قرالإعلى

.و غیر مباشرأمباشر بشكلٍ في سیر التفاعالت الدولیة سواءٌ الشركات هذه على مدى تأثیر تدلّ 

م التقدّ اتة الجنسیدقة بالجوانب المالیة تستخدم الشركات متعدّ لى الضغوط المتعلّ إضافة وباإل

النامیة التي ال تمتلك قدرات في دولالة على العلمي والتكنولوجي كوسیلة من وسائل الضغط خاصّ 

م و الحكومات األأالشركات مجال العلم والتكنولوجیا فال یتم السماح بنقل هذه التكنولوجیا من قبل هذه 

و أع السیاسات العامة لهذه الشركات ال للدول التي ال تتعارض سیاساتها مإالتي تتبع لها هذه الشركات 

مدى التأثیر النسبي الذي باتت تمتلكه الشركات على د مثلة جمیعها تؤكّ هذه األلعّل و .الدول المذكورة

ة االعتبار عند دراسا بعیناألمر الذي یستدعي أخذه،في مجرى التفاعالت الدولیةاتة الجنسیدمتعدّ 

.العالقات الدولیةفي التفاعالت

عات و المقاطأالوالیات (الح والسلطات المحلیة ویقصد بها جماعات المص: لقوى تحت القومیةا- ب

و الجماعات السیاسیة النشطة وحركات أزاب السیاسیة والنقابات المهنیة حاأللى إضافةً إ) قالیمو األأ

دولیین بالمعنى فاعلین هذه القوى ال یمكن اعتبارها بمثابة نّ أوبالرغم من ،ر الوطني وغیرهاالتحرّ 

ما لى حدٍ إران ن سلوك هذه الهیئات ونشاطها یؤثّ إالقول یمكنو على نحو كامل بقدر ماأ،الحقیقي

.على الحكومات عند اتخاذها بعض القرارات المتعلقة بالسیاسة الخارجیة

و أرة التي تنقل الحدث تاحت ثورة االتصاالت والمعلومات وتكنولوجیا اإلعالم المتطوّ أقد ف

لهذه القوى القدرة على التواصل رجاء المعمورة بلحظة وقوعهألى كل إي نقطة في العالم أالخبر من 

نفوذ على الصعید مما یزید في قدرتها على ممارسة ال،وٕاقامة التحالفات مع نظیراتها في الخارج

ن یتعیّ لى حكوماتها كهدف إالقوى تنظر في كثیر من األحوال لم تعد بعض هذه،لذا.الخارجي

.التركیز علیه في مطالبها الرامیة إلى التأثیر على السیاسة الدولیة

                                                            
, كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة, جامعة القاهرة: القاهرة(ر السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر والعشرینتطوّ :محمد السید سلیم)1(

  .550ص, )2002, 1ط
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رات العالمیة في عصر العولمة على نمو روابط مباشرة عبر الحدود بین وقد ساعدت المتغیّ 

خذ الكثیر صبحت تتّ أها نّ ألى زیادة تأثیرها لدرجة إیة ت في النهاكثیر من القوى تحت القومیة والتي أدّ 

العدید من المقاطعات نّ إ،فعلى سبیل المثال.ها المركزیةبادرات السیاسیة التي تتجاوز حكوماتمن الم

وهي تعمل ،هیئات دبلوماسیة في الخارجكیة لهایر موالصینیة وكذلك معظم الوالیات األالكندیة 

بع عشرة قلیمیة في سإحوالي خمسین حكومة یوجدوروباأوفي ،ة نسبیة عن سفارات دولهاباستقاللی

قالیم حاد األوروبي لألولجنة االتّ ،دولة تدیر عالقات مباشرة مع بعضها من خالل مجلس أقالیم أوروبا

)1(.وهیئات أخرى عدیدة ومختلفة

و مجموعات أفرادًا ألجماعة التي تضمّ ا"ویقصد بالفاعل عبر القومي : نیالفاعلون عبر القومی-ج

بهدف القیام بعمل مشترك وقد یأخذ هذا الفاعل شكل ; حدطار تنظیمي واإمن دول مختلفة یجمعها 

في و شكل النقابات والتي تضمّ أ،و االجتماعیةأو المهنیة أالعلمیة أوو الدینیة أ،السیاسیةالهیئات 

.نشطتها االقتصادیة داخل عدة دولأكل شركات تنسق بین و شأ،یة موجودة سلفاً الب نقابات محلّ الغ

فراغًا في ما تحاول أن تسدّ وٕانّ ،اهمحلّ ات بدیًال للدول أو تطمح في أن تحلّ هذه الجماعدّ وال تع

كما تحاول من خالل تشكیلها الدولي أن تعثر على ،یر علیها بقصد تعدیل سلوكهاأنشطتها أو التأثّ 

  )2(.وجهة نظرها لدى السلطات المحلیةو ترجیحأولة فرض ها من محاسلطة إضافیة تمكنّ 

و التنظیمات هو ما نتج عن العولمة من تعزیز أو أفي عمل هذه الجماعات المقلقنّ أعلى 

العالم ة في عدة مناطق فيراد والجماعات المختلفظاهرة االرتباط العرقي والدیني بین األفلإعادة إحیاء 

ة بشكل ملحوظ في ساحة الحیاة بحیث أصبحت القیادات الفكریة والروحیة لهذه الجماعات منخرطّ 

بل وأصبح لها تأثیرها القوي على سیر التفاعالت الدولیة وحتى على القرارات الدولیة وعلى الدولیة

خطیرًا بالنسبة یاً وأصبحت هذه التنظیمات تشكل في كثیر من األحیان تحدّ ،العالقات بین الدول

  .للحكومات والدول والمجتمعات

األولى في غیر الدول ال تبدو للوهلة من الفاعلین منوهي)3(:المنظمات الدولیة غیر الحكومیة-د

وأالتضامن عبر الحدود بین األشخاصروابطبهدف دعمنشأت غالبیتها إذوضع المنافسة مع الدول

.یدیولوجيواإلهم المشتركة طابع الحیاد السیاسيالجماعات الخاصة الذین یغلب على أهداف

                                                            
  .550ص, المرجع السابق نفسه)1(
  .289- 286ص, مرجع سابق, 2الجزء,الّدولیةالدولة والعالقات : مقدمة في علم السیاسة: سن نافعةح)2(
.292-290ص, المرجع السابق نفسه)3(
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ر الحكومیة طموحات مات الدولیة غیلبعض المنظنّ أنكار حقیقة إه ال یمكن نّ أوبالرغم من 

زال یاله نّ أ:یمكن القولهنّ أإال ،ؤدي تحقیقها بالكامل إلى المساس بوضع الدولةیأوسع یمكن أن 

عیة التي تنشط في المجال الدولي وتعرف یغلب على هذه التنظیمات طابع المؤسسات المدنیة التطوّ 

مات ال یعد سات أو المنظّ دور تلك المؤسّ برغم أنّ و .(NGOs)المنظمات الدولیة غیر الحكومیةباسم 

إلى االتساع إضافةً لق بها هو نموها نموًا هائالً الجدید فیما یتعإال أنّ ،جدیدًا في السیاسة الدولیة

فكار نتیجة لما أحدثته العولمة من سهولة انتقال البشر وتبادلهم األ،الهائل في عددها وفي أنشطتها

منظمة ":مثلة على هذه المنظماتومن األ.الصور بین مختلف مناطق العالمر و والمعلومات واألخبا

من كثیروغیرها،"مراسلون بال حدود"و"طباء بال حدودأ"و،الدولیة"خضرالسالم األ"و،"العفو الدولیة

دولي ت بین مجال دعوة المجتمع الیتراوح تأثیر هذه المنظماو .یات والغایاتمات المختلفة المسمّ المنظّ 

حیانًا لدفعها في هذا أل لى التدخّ إت، امااحترام الدول لتلك االلتز لى االلتزام بسلوكیات معینة ومراقبةإ

أصبحت منظمة العفو حیث .التزام بعض الدول بهذه السلوكیاتاالتجاه عن طریق إثارة مسائل عدم 

ي نشر تقریرها السنوي یؤدّ وقد،تدین عالنیة االنتهاكات التي ترتكب ضد حقوق اإلنسانمثالً الدولیة

قد مما،دحول هذا الملف المعقّ عن أوضاع حقوق اإلنسان في العالم إلى تأجیج الخالفات بین الدول

.حشد المجتمع الدولي ضد مثل هذه الممارسات التي قد تقوم بها بعض الدولیستدعي أحیانا 

حمایةنّ أه المنظمات هو ما یخص عمل مثل هذالنقطة التي تبقى مثار جدل فیعلى أنّ 

و أ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةضمانًا كافیًا لحیاد شبكةنالشكّ یال نسانیة وغیاب هدف الربحاإل

.و خضوعها إلرادة بعض القوى على الساحة الدولیةأ،الدولينشاط السیاسيعدم انغماسها في قلب ال

،على الساحة الدولیةالفاعلین الجددؤالء هما أحدثه وجود النظر إلى بناء على كل ما سبق وب

ث عن الدولة لم یعد مقبوًال الحدی،ونتیجة لزیادة فاعلیتهم وتأثیرهم على مجمل التفاعالت الدولیة

خذ دور وتأثیر هؤالء الفاعلین من غیر أمن ما البدّ نّ إ و ،المسرح الدوليعلى وحدباعتبارها الفاعل األ

، ذه القوىهیادة تأثیرلى ز إت سباب والعوامل التي أدّ الوقوف على األومحاولة،االعتبارالدول بعین

وما هو تأثیر ،الدولیةعالقاتمدى باتت متغلغلة في درجة تأثیرها على السیاسة واليّ ألى إمعرفةو 

ة الدراسات الجادّ ذ ال زالت تغیبإ.ارات الدولیة وعلى مستقبل الدولةذلك بالنهایة على استقالل القر 

.ن تقیس درجة تأثیر وفاعلیة هؤالء الفاعلین على السیاسة والتفاعالت على الساحة الدولیةأي یمكن الت
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  الفصل الثاني

  .المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، ودورها في العالقات الّدولیة

وذلك من ،في العالقات الدولیةغیر الحكومیة الدولیة دور المنظمات صلهذا الفالباحث في یتناول 

ومعاییر غیر الحكومیةالدولیة یوضح في المبحث األول مفهوم المنظمات . خالل ثالثة مباحث

في المبحث الثاني على في حین یسلط الباحث الضوء . التمییز بینها وبین المنظمات الدولیة الحكومیة

الثالث أما المبحث . أهداف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ومدى فاعلیتها على الساحة الدولیة

.فیدرس فیه عالقة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع الدول وغیرها من المنظمات الدولیة الحكومیة
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  ، ودورها في العالقات الّدولیةالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة:الفصل الثاني

دوراجعر تحیثالدولي،النظامبنیةفيعمیقةالتتحوّ القرن العشرین تسعینیاتفترةشهدت

منوغیرهاالجنسیات،متعددةالشركاتالدولیة،كالمنظماترةمؤثّ جدیدةصاعدةقوىلصالحالدولة

اتر والتغیّ تتماشىمغایرةمواضیعطرحإعادةأوجبلالتحوّ هذإانّ و ،الدولغیرمن یناعلالف

األوبئة،ر،الفقالصحة،اإلنسان،حقوقالتنمیة،البیئة،كموضوعالعالمیة،المنظومةفيالحاصلة

  .حوالتسلّ اعاتز النقضایاجانبإلىث،التلوّ البطالة،

شهدها المجتمع الدولي ال النوعیة التي واالجتماعیة االقتصادیة رات السیاسیة و التغیّ تلك ٕانّ و 

، "نظام عالمي جدید"لیة التأسیس لـ التي رافقت عمو في العقود الثالثة األخیرة من القرن الماضيسّیما 

،عاد على الصعید العالميعنها آثار مختلفة األبمع سلسلة من األحداث والتحوّالت التي نتجمتزامناً 

معظم الحضاریة في الخصوصیات االجتماعیة والثقافیة و االقتصادیة و و باتت تهدد السیادة الوطنیة

منظمات و تقوم علیها مؤسسات دولیة " ولمیةع"برامج إجراءات و ذلك من خالل تطبیق و .بلدان العالم

وفق اإلنساني لك من اإلمكانیات ما یجعلها ذات تأثیر بالغ في توجیه النشاط تغیر حكومیة نشطة، تم

  .راتها وأهدافهاتصوّ 

یكنلمو متسارعبشكلالرسمیةغیرالجماعاتالمؤّسسات و دورالسیاق هذافيتنامىوقد

القومیةالدولةمنالوالءفیهانتقلوالذيالجدید،الدوليالواقعطبیعةإلىذلكومردّ ،قبلمنمعهوداً 

الضروریةالحاجاتالكثیر من تحقیقساتالمؤسّ ههذاستطاعتحیثالوطنیة،عبرالمجموعاتإلى

  .االحتیاجاتلكبعض تبالقیامعنالدولفیهعجزتوقتفيالدول،لسكان

ظمات الدولیة غیر الحكومیة ولعّل من األسباب التي دفعت إلى االهتمام بهذه المؤّسسات والمن  

فشل أسلوب التنمیة الموّجه من القمة إلى القاعدة الذي ساد في فترة الستینیات ،في معظم دول العالم

فقد أظهر سقوط الشیوعیة أّن من المستحیل إقامة تنمیة من دون االشتراك الطوعي ،والسبعینیات

  .یقیةللجماهیر في أعمال تأخذ بعین االعتبار حاجاتها الحق

وٕاّن نمو هذه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة كفاعل شبه رسمي على الساحة العالمیة 

وتعاظم شأنها وتأثیرها في العالقات الدولیة یرجع إلى التأثیرات البنیویة والوظیفیة التي طالت النظام 

قع باتت فیه مجبرة مما جعلها في مو ،العالمي برمته والدولة القومیة في ظل العولمة المفروضة علیها
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مدیر " جان فرانسوا بیار"وقد عّبر ،على التنازل عن بعض من أدوارها وسلطاتها للفاعلین الجدد

  ".الدولة الوطنیة ضحیة العولمة"إنّ :المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا عن ذلك بالقول

آللیات تدفعه إلى كما أّن نشوء ظاهرة العولمة التي تهدف إلى إخضاع العالم بكل كیاناته  

أّدى إلى ،الترابط والتفاعل اقتصادیًا وسیاسیًا وثقافیًا باعتباره كیانًا واحدًا یرتبط بسوق عالمیة واحدة

اعتبار المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ضرورة موضوعیة للتخفیف من اآلثار السیئة الناتجة عن 

عن طریق إدخالها في القطاعات التي ،كافئةآلیات االستغالل القائمة في ظل عالقات دولیة غیر مت

انسحبت منها الدولة بعد التحّرر من النظم المركزیة واتباع اقتصاد السوق وتحّول دور الدولة من دور 

  .   متدّخل إلى دور مراقب

خطاب التنمیة،فيالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةوقد واكب ذلك إعادة تعریف دور 

النظر إلیها مّ كما تالدولي،الواقعفيعدیدةمیادینفياتهاطانشتنوّعو هادادعأادیازدوخاّصًة بعد 

فهي من وجهة ثانٍ وعلى صعیدٍ .شةلتمثیل الجماعات المهمّ وأصیالً حقیقیاً ل مقترباً ها تمثّ على أنّ 

عملیة فيع بمزایا نسبیة عدیدة تجعلها أكثر فعالیة من الدولة والسوق معاً نظر بعض الباحثین تتمتّ 

ها تمتلك نّ أعن د بعض الباحثین هذه المزایا، ففضالً وقد عدَّ ،عملیة التنمیةيتخصیص الموارد وف

سم بالمرونة في االستجابة طریقة عملها تتّ أسالیب أكثر فعالیة في الوصول إلى الفقراء، فإنّ 

سیة قواعد مؤسّ تحكمهالالحتیاجات التنمویة للمجتمعات المحلیة على خالف البیروقراطیة التي 

عن التكلفة هذا فضالً .التعامل مع المشكالتفيع بمهارات أكثر إبداعاً ها تتمتّ نّ أكما ،صارمة

ها مع الناس بطریقة تماسّ وأخیراً ،لى جذب التمویلالقدرة عمه من خدمات، وأیضاً المنخفضة لما تقدّ 

هذه المزایا تدفع المنظمات الدولیة غیر وٕانّ ،منهج قائم على المشاركة القاعدیةيمباشرة من خالل تبنّ 

الدولیةالساحةعلىالمطروحةالقضایاإلىاهتماماتهاتوجیهو ،باستمرارجهودهایرطو تالحكومیة إلى

  .وغیرهاوالعولمةاإلنسانحقوقالسكان،كالبیئة،
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منظمات الّدولیة التمایزها عن ومعاییر ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةمفهوم : المبحث األول

  الحكومیة

اإلنجازاتبینمنالربحدافعلغیرمنهمبمبادرةلألشخاصوالحرّ مالمنظّ االجتماعظاهرةتعد

الدفاعإلىالمباشرةالمصالحأوالضیقةالروابطوالشعوباألممبهاتتجاوزالتيالكبرىالحضاریة

.عالیةإنسانیةوقیممثلعن

وسیلةلیشكّ والثروةالسلطةفضاءخارجالمجتمعأفرادبینقاتعالوجودنّ إ:القولویمكن

الشأناعتبارعنالیونانحكماءأحدرعبّ القدیمومنذدیمقراطیة،أكثرالبشریةالعالقاتلجعلةهامّ 

الرجلهأنّ علىالالعامةبالمسائلیهتمالالذيالرجلإلىننظرنحن: "بالقولإنسانیاً واجباً العام

  )1(."منهنفعالرجلهأنّ علىبلمنهضرر

وتأسیسًا على ذلك یمكن القول بأّن وجود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وتطّورها مرتبط   

د ظهرت بوادر التجّمع اإلنساني في إطار هیئات أو فق،مع وتطّوره عبر مراحل التاریخبوجود المجت

تكن تلك الهیئات تعرف على أّنها غیر حكومیة في ولم ،منظمات أهلیة منذ القدیم وقبل نشوء الدول

لتمییز هذه ،للمنظمة ظهر بعد نشوء الدول" غیر الحكومي"ذلك أّن الردیف اللفظي ،ذلك الوقت

  .المنظمات عن المنظمات الحكومیة التي تنشئها الدول

ذي هو هذا المجتمع ال) 2(،كما أصبحت هذه المنظمات تشّكل إحدى مؤّسسات المجتمع المدني  

عبارة عن مجموعة من التنظیمات الطّوعیة الحّرة التي تمأل المجال العام بین األسرة والدولة لتحقیق 

ملتزمًة في ذلك بقیم ومعاییر االحترام والتراضي والتسامح واإلدارة ،مصالح أفرادها أو منافع جماعیة

فة إلى المنظمات الدولیة غیر وتضم مؤّسسات المجتمع المدني باإلضا،السلیمة للتنّوع واالختالف

الحكومیة األحزاب والنقابات العمالیة والتجّمعات االجتماعیة والدینیة والصحافة وكل منظمات القاعدة 

  .الشعبیة والنوادي االجتماعیة وما إلى ذلك من مؤّسسات وتجّمعات

  

  

                                                            
.473ص, )2000, 1ط, األهالي للطباعة والنشر والتوزیع: دمشق(موسوعة عالمیة مختصرة, اإلمعان في حقوق اإلنسان: هیثم مّناع)1(
ورقة عمل قّدمت إلى المؤتمر العربي حول تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي , "الفرص والمعوقات- دور المجتمع المدني: "أماني قندیل)2(

- األمم المتحدة, )االسكوا(منشورات اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا . 5ص, 1998أیلول25- 22بیروت ,  للسكان والتنمیة

  . 1998نیویورك
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  مفهوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: المطلب األول

تزال موضع التباس ألسباب نظریة كیانات الُتعدّ ة غیر الحكومیةالمنظمات الدولیإنّ   

ال تزال بحاجة إلى ،إّن هذه المنظمات بوصفها ظاهرة حدیثةفعلى المستوى النظري. یة وثقافیةوسیاس

،واتساع دائرة أنشطتها،مزید من التعریف بسبب وجود صعوبات نظریة تتمّثل في حداثة هذه الظاهرة

  .ا التنظیمیة واتجاهاتها اإلیدیولوجیةوتنّوع أشكاله

موضع جدل على المستویین المحلي فهذه المنظمات تعد،توى السیاسيأّما على المس

منساسیاً أوركناً ،المواطنینإرادةفهناك من ینظر إلیها نظرة إیجابیة باعتبارها تعبیرًا عن ،والعالمي

هناك ،وبالمقابل.نسانیةإلاالتنمیةتحقیقأجلمناتجاهلهیمكنالآلیةو ،الدیمقراطيأركان المجتمع

بالتالي فهي أحد مفاعیل الغرب و ،بالمعنى السلبي للكلمة" العولمة"من ینظر إلیها بوصفها أحد نواتج 

ویسعى أنصار هذه النظرة إلى التركیز على مسألة التمویل األجنبي ألنشطة هذه ،مبریالياال

حتى لو كانت هذه ،ي على عمالة هذه المنظمات لآلخر الغربيبوصفه الدلیل الماد،المنظمات

  . األموال تأتي بمعرفة السلطات ووفق اتفاقیات للتعاون الدولي

. سلبیةوال هي ،فال هي إیجابیةغالبیة تقع هذه المنظمات بالنسبة لها في منطقة رمادیة وثّمة  

فمنها ما یعّبر عن اتجاهات ،ه المنظماتفثّمة عدم تجانس كبیر بین هذ،أّما على المستوى الثقافي

ومنها ما ،وكثیر منها یحمل رسائل علمانیة،ومنها ما یعكس توّجهات لیبرالیة،اجتماعیة رادیكالیة

  .وهذا أیضّا مثار جدل واسع،فمرجعیاتها الثقافیة واإلیدیولوجیة متعّددة،یحمل رسائل أخالقیة دینیة

النظریةاألبعادههذأخذ بعد موضوعیة،بصورةالمنظماتبهذهالتعریفأهمیةتنبعهناومن

ا كم،حقهاالمنظماتهذهتبخسالصورةتقدیمأیضاً المهمومن،االعتباربعین والثقافیة والسیاسیة

عنهةمنزّ هاوكأنّ القدسیة،منهالةالمنظماتهذه علىي ضفتالبحیثحیادیة؛تكونأنيینبغ

إلصالحهتسعىيالذالواقعمنجزءاً تظلّ المنظماتفهذه،الخططولعلىوعقالنیةالخطأ،

هذهنقدفإّن ،بالمقابلو .واقعهاومشكالتأمراضتحملاألحیانمنكثیريفيفهولذاوتجاوزه،

غیرلنقدعرضةتعتبر دائمًا هاأنّ السّیماموضوعیة،ومعطیاتمعرفةعلىیرتكزأنیجبالمنظمات

علىالنظاممثالبوكشفلالستقالل،الدائمسعیهابسببومناصریها؛وماتالحكقبلمني ضوعو م

  .والثقافیةواالقتصادیةواالجتماعیةالسیاسیةاألصعدة
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  التطّور التاریخي للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة: أوالً 

،لخیرلقد ارتبطت نشأة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في معظم أنحاء العالم بدایًة بفعل ا  

فهذه،الزمنمنبعیدةحقبةإلىبنایعودتهانشأبدایةعنالحدیثٕانّ و ،ورعایة الفئات المحرومة

نة،معیّ زمنیةفترةفينشأتالدولیة،العالقاتفيیناعلالفأبرزبینمنأصبحتالتيالمنظمات

  .یدةجدومیزاتخصائصتكتسبمنهامرحلةكلفيكانتمتتالیة،مراحلعبررتوتطوّ 

فيالوسطىالقرونإلىالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةظاهرةُیرجع بعض الباحثین نشأة

للقدیسالمشافيمانظمثلحرفیة،نقابیةأودینیةنزعةذاتغالباً وكانتوأوربا،اإلسالمیةالخالفة

إلىثّم )1522-1309(عام رودسإلىوانتقل، 1098عامالقدسمدینةفيستأسّ یوحنا الذي

وقد،حكومتهامعباتفاقمالطافيقلعةإلىثّم ،إلیهاعودتهحتىالجزیرةعنوتّم إبعاده،مالطا

ویوجد ،بلداً  160قرابةفيإنسانیةوخدمات،بلداً  82فيمنتشرةفروعفیما بعد ذا النظاملهأصبح

مفهومعرفهمارصدیمكن،ومن خالل عرض تلك النماذج.هذا النظام الخیريمثال أمثلة كثیرة على 

شكلالت بدایًة منر تطوّ انطلقت و ووظیفیةبنیویةراتتغیّ منالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة

  )1(.دینيال

إال أّن عددًا من الباحثین یعتبر أّن الجمعیات والمنظمات اإلغاثیة تعد بمثابة النواة األولى 

السّیما في أوقات النزاعات ،في الوقت الحاضرللمنظمات الدولیة غیر الحكومیة بشكلها الحالي 

اللجنة الدولیة "ولعّل أبرز مثال علیها اللجنة الدولیة إلغاثة الجرحى والتي عرفت فیما بعد بـ ،والحروب

  )2(".للصلیب األحمر

ولقد مّرت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تاریخها بمراحل مختلفة وعبر أجیال متباینة 

وقد كان لكل ،ها عن ممیزات خاّصة وآلیات ترتبط بهدف وطبیعة النشاط الذي تقوم بهعّبرت كل من

مرحلة تاریخیة سمات خاّصة بها مما انعكس على مفهوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وزاد من 

فكان لزامًا على الباحثین عدم عزل أي تعریف لهذا المفهوم عن ،صعوبة التحّكم به بشكل دقیق

التاریخي الذي ظهر فیه وضبطه انطالقًا من امتداداته التاریخیة وكذا الجغرافیة التي كان لها السیاق

وقد اتفق أغلب الباحثین على أجیال عدیدة مّرت بها معظم ،أكبر األثر في رسم مالمح هذا المفهوم
                                                            

  .476ص , مرجع سابق, موسوعة عالمیة مختصرة, اإلمعان في حقوق اإلنسان: مّناعهیثم )1(
  7ص, 2002آذار : اللجنة الدولیة للصلیب األحمر القاهرة: موقع إلكتروني, "اللجنة الدولیة للصلیب األحمرلمزید من التفاصیل عن")2(

http://www.icrc.org  
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وهي مدرجة في ،االمنظمات الدولیة غیر الحكومیة في كل بلدان العالم مهما كانت توّجهاتها ونشاطاته

  :الجدول التالي

  :]4[رقمجدول

  .المنظمات الدولیة غیر الحكومیةأجیال 

مستوى التعامل مع   أسباب وعوامل ظهوره  البیان        

  القضایا

  أمثلة  النشاط ومجال التركیز

  اسم الجیل

  .األولى والثانیةان العالمیتانالحرب-  جیل اإلغاثة

  .االضطهاد الدیني-

  .الكوارث الطبیعیة-

التعامل مع المشكلة دون 

  .األسباب

  .عملیات اإلغاثة-

الخدمات االجتماعیة للفقراء -

ة وضحایا ّمشهموالفئات ال

  .الكوارث الطبیعیة

ومنظمة "أوكسفام"منظمة 

  إلخ...إنقاذ األطفال 

جیل االعتماد على 

  الذات

ات األفراد االجتماعیة ازدیاد حاج-

  .واالقتصادیة

إدراك عدم جدوى التعامل مع -

  .القضایا ضمن المستوى األول

ازدیاد الهّوة بین الشمال المتقّدم -

  .والجنوب المتخّلف

التركیز على أسباب 

ظهور المشكلة والعمل 

على حّلها أو التخفیف 

  .من حّدتها

زیادة القدرات الذاتیة -

  .للمجتمعات المحّلیة

العمل على الوصول إلى -

وریة والمطلوبة الموارد الضر 

  .لتحقیق التنمیة

إزالة القیود التي تحول دون -

  .تنمیة دول الجنوب

المنظمات الدولیة غیر 

الحكومیة الناشطة في مجال 

  .التنمیة

جیل المشاركة في 

  السیاسات العامة

استمرار وجود الفوارق بین دول -

  .الشمال ودول الجنوب

ظهور دور قوي للمنظمات الدولیة -

  .الت اإلقلیمیةوالتكتّ 

تنامي االحتیاجات التنمویة لدول -

  .الجنوب

التركیز على مستوى 

المشاركة في صیاغة 

وصنع السیاسات العامة 

  .والدولیة

العمل على تطویر بیئة دافعة -

  .لتحقیق التنمیة

تعزیز الدیمقراطیة والمشاركة -

  .لألفراد

  .اعتماد سیاسة التشبیك-

التعاون مع المنظمات -

  .ولیةالد

المنظمات الدولیة غیر 

الحكومیة الناشطة في مجال 

  .البیئة وحقوق اإلنسان

  :المصدر

Steve W. Witt: "Changing Roles of NGOs in the Creation، Storage and Dissemination of Information 

in Developing Countries" (München: K. G. Saur، 2006)، p17-18.
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  :لجدول یّتضح ما یليمن خالل هذا ا

المرونة التي تتمّتع بها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة والتي ظهرت في قدرتها على التكّیف مع - 

  .مختلف السیاقات التاریخیة التي مّرت بها والتي انعكست بشكل كبیر على نشاطها ومستوى أدائها

  .جتمعّشة واألضعف في الممّ همالتركیز منذ ظهورها على الفئات ال- 

االهتمام بالتنمیة والرفاه االجتماعي ال سّیما على مستوى دول الجنوب على الرغم من أّن نشاط هذه - 

  .وهذا ما یعّزز الطرح الذي یؤّكد عالمیة هذه المنظمات،المنظمات انطلق من دول الشمال

كفاعل تبرز قد بلغت ذروتها و المنظمات الدولیة غیر الحكومیةویؤّكد معظم الباحثین أّن 

بعد النمو غیر خاصةً و ،في نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرینعلى الساحة العالمیةرئیس

بلغت أعداد المنظمات الدولیة غیر الحكومیة:المسبوق في العدد والحجم والمجال، فعلى سبیل المثال

ملیون منظمةوصل العدد إلى الهندي، وفملیون منظمة)2(حوالي في الوالیات المتحدة األمریكیة 

  )1(.1995- 1988لت في الفترة منمنظمة تشكّ 100.000يبا الشرقیة حوالو أور ي، وفتقریباً 

عمرأنّ الحظیُ فسوف،"المنظمات الدولیة غیر الحكومیة"مصطلحإلىتمت العودةماوٕاذا 

الكتاباتوتشیر،ماحدّ إلىحدیثصطلحمفهووبالتاليقرن،نصفعلىقلیالً یزیدالمصطلحهذا

 1945عامستتأسّ والتيحدة،المتّ األممتأسیسقبلمتداوالً یكنلمالمصطلحهذاأنّ إلىالصلةذات

  .المنظمات الدولیة غیر الحكومیةتذكرلمحدةالمتّ األمملمیثاقولىاألةالمسودّ إنّ بل

إدماجتمّ وخارجها،كیة األمریحدةالمتّ الوالیاتداخلمنجماعاتضغوطبفضلولكن

هذه بموجبهستتأسّ الذي، 1945عامفرانسیسكوسانرؤتممفيحدةالمتّ األمممیثاقفي المصطلح

  )2(.القرن العشرینتسبعینیابدایةمعإالأوسعبشكلمتداوالً المفهومیصبحولم،الدولیةالمنظمة

الصفةعلىحصلتالتير الحكومیةالمنظمات الدولیة غیأعدادتزاید]3[رقم الشكلحویوضّ 

  .قرننصفمدارعلىالمتحدةألممواالجتماعي التابع لصادياالقتس المجلفي اریةستشاال

    

                                                            
(1) The Non-Governmental Order: Will  NGOs  Democratise, or Merely Disrupt, Global Governance?" 
(London: The Economist, 9th December 1999).
http://www.economist.com/node/266250
(2) Peter Willetts: " What is a Non-Governmental Organization" (London: City University, Center for 
International Politics, School of Social Science,  4 January, 2002).

.htmART-NTWKS/NGO-http:/www.staff.city.ac.uk/p.willets/CS  
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  :[3]رقم الشكل 

1995-1945المتحدة من التابع لألممواالجتماعيفي المجلس االقتصادياالستشاریةالصفةذاتNGOsتزاید أعداد 

  

  :المصدر

The graph was first published in P. Willetts (ed.)، «The Conscience of the World». The Influence of 

Non-Governmental Organizations in the UN System (London: Hurst and Washington: Brookings 

Institution، 1996)، p.38

بالمشاركة ُفّوضت رسمیًا التي یؤّكد عدد من الباحثین أّن عدد المنظمات،في هذا السیاق

بینما وصل العدد عام ،منظمة41قرب من 1948في األمم المتحدة عام )(بالعملیات االستشاریة

حجم و ،نشاطها االستشاريمع تصنیفها في مجموعات بحسب )1(،منظمة1500إلى أكثر من 1998

1946كة هذه المنظمات من عام عن مستوى مشار ]5[ویعّبر الجدول رقم .عنى بهاالقضایا التي ت

  .مع تفصیل مستوى المشاركة بحسب الفئات المذكورة آنفاً 1998إلى عام 

                                                            
)(وضع استشاري عام: 1الفئة: ثالث فئات للوضع االستشاري للمنظمات غیر الحكومیة على مستوى المجلس هيهناك)General 

Consultative Status( ,2الفئة. الحكومیة الدولیة الكبیرة التي تهتم بأغلب القضایا التي تدخل في اختصاص المجلسللمنظمات غیر :

وتغطي جزءًا من , التي تعنى بقضایا خاصةللمنظمات غیر الحكومیة, )Special Consultative Status(وضع استشاري خاص

وهي المنظمات التي یقتصر دورها على المساهمات البسیطة وتقدیم المدرجة ضمن قائمة األسماء: 3الفئة. القضایا التي یهتم بها المجلس

  .االستشارة وقد تشمل هذه الفئة أیضًا المنظمات التي تمتلك وضعًا استشاریًا لدى إحدى وكاالت األمم المتحدة
(1) Barbara Gemmill and Abimbola Bamidele- Izu, The Role of NGOs and Civil Society in Global 
Environmental Governance (Johannesburg: Environment Liaison center International(ELCI), December, 
2002), p 5.
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  :]5[رقم جدول 

واالجتماعيفي المجلس االقتصاديستشارياالوضعالذاتالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةتنامي عدد 

  .المتحدةالتابع لألمم

1أو) A(الفئة   البیان

  "الوضع العام"

2أو) B(الفئة 

  "الوضع الخاص"

فئة القائمة أو سجل 

  األسماء

  المجموع

  السنة

1946  4  0  0  4  

1949  9  77  4  90  

1950  9  78  110  197  

1968  12  143  222  377  

1969  16  116  245  377  

1992  41  354  533  928  

1996  80  500  646  1226  

1998  103  745  671  1519  

  :المصدر

Felix Dodds: "The Context: Multi-stakeholder Processes and Global Governance"، chapter in: Minu 

Hemmati: "Multi-stakeholder Processes for Governance and Sustainability Beyond Deadlock and 

Conflict" (London: Earthscan، 2001)، p28.

واهتمامها بقضایا ذ بدایات القرن التاسع عشرمنالمنظمات هذه ه رغم وجود وجدیر بالذكر أنّ 

وتقدیمواإلحسان،البرأعمالبوقیامھا،ومعالجة أسباب ومشكالت الفقر)1(،مناهضة العبودیةكعدیدة 

ال سّیما بعد ،المنظماتتلك في واقع اً ریجذالً السنوات األخیرة شهدت تحوّ إال أنّ االجتماعیة،الرعایة

ها ومجاالت عملها نشاطاتدائرة وتوّسع،حةالمسلّ النزاعاتساحاتإلىمحلیةالالحدودبعضهاتجاوز

بالجوانبالخصوصوجهعلىقتتعلّ دةمحدقضایابمحصوراً نشاطهاكانبعد أن ف.بشكٍل كبیر

اإلنسانیة،الحیاةجوانبمختلفلتشملدتوتعدّ االهتماماتتلكعتتوسّ ب،و للحر المأساویة

                                                            
(1) Robert K. Christensen: "International Nongovernmental Organizations: Globalization, Policy 
Learning, and the Nation-State", in David Levi-Faur and Eran Vigoda-Gadot, International Public Policy 
and Management Policy, Learning Beyond Regional, Cultural, and Political Boundaries (New York: 
Marcel Dekker, 2004), p 50.
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لدرجة ،فروعهابكلالدولیةوالعالقات،والتكنولوجیا،العلومو ،الطبو ،الصحةو ،والصناعة،التجارةك

Lester M. Salamon"سالمون"قد دفع أحد علماء السیاسة المعنیین بهذه الظاهرة وهو أّن هذا 

  )Global Association Revolution.)1"الثورة التنظیمیة العالمیة"أن یطلق على هذه الظاهرة 

  المنظمات الدولیة غیر الحكومیةتعریف : ثانیاً 

،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةلماهیةوالدارسینالباحثینبینعلیهمتفقتعریفیوجدال

األطرعوتنوّ دبتعدّ التنظیماتمنالنوعهذاعلىتطلقالتيالتسمیاتعوتتنوّ التعاریفدتعدّ تماوٕانّ 

وجودیفرضنشاطاتهاواختالفالمنظماتلهذهالخاصةلطبیعةاأنّ كما،المختلفةوالثقافیةالمعرفیة

التيالتسمیات مختلفإلىاإلشارةمن المنظماتهذه علىفلتعرّ ذلك ال بّد لل،لهاعدیدةمفاهیم

  .القانونیةأوالفقهیةلناحیةبامنهاقتعلّ ماسواءٌ وكذلك مجمل التعریفات التي تناولتها بشأنهاوردت

 Privateالمنظمات التطّوعیة الخاّصة : مثل،المنظماتلهذهعدیدة ت تسمیات ماستخد

Voluntary Organizations المنظمات ذات االهتمامات الخاّصة وInterest Groups،

منظمات القطاع الثالث بعد ،Independent Voluntary Centerالقطاع التطّوعي المستقل 

Grassrootsمنظمات القاعدة ،Third Sector Organizationsالحكومة والقطاع الخاص 

Organizations، المنظمات غیر الربحیة أو منظمات المواطنینCitizens 

Organizations.)2( المؤّسسات من غیر الدول: یطلق علیها بعض الباحثین تسمیةو،)ومنظمات )3

ؤّسسات أو المنظمات والم)4(،والمنظمات العابرة للقومیات،والمنظمات األهلیة،المجتمع المدني

  )6(.والجمعیات غیر الحكومیة)5(،ومنظمات الصالح العام،والجمعیات األهلیة،االجتماعیة

دها بشكل رسمي وعالمي میثاق األمم اعتم" المنظمات الدولیة غیر الحكومیة"أّما تسمیة 

التفریق بین والهدف من ذلك هو،من الفصل العاشر منه71وذلك في المادة 1945المّتحدة سنة 

                                                            
(1) Nongovernmental  Organizations are Fighting and Winning Social, Political Battles (New York:
Knickerbocker, B., Christian Science Monitor Website/Nando Media, 6th February 2000).
http://www.globalpolicy.org/ngos/00role.htm
(2) Martens, Kerstin: "Mission Impossible? Defining Nongovernmental Organizations", (Voluntas: 
International Journal of Voluntary and  Nonprofit Organizations, Vol.13, No.3, September, 2002), p27

  .2ص, )2004, 1ط, ترجمة ونشر مركز الخلیج لألبحاث: دبي(فهم العالقات الدولیة : كریس براون)3(
.35ص, )2010, 1ط, جامعة الیرموك: إربد(مقدمة في العالقات الدولیة: طشطوشهایل عبد المولى ) 4(
مركز : القاهرة(119العدد, مجلة السیاسة الدولیة, "الحاضر والمستقبل: على الصعید الدوليNGOsدور : "سعید عبد المسیح شحاتة)5(

  .221ص, )1995, , الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة بمؤسسة األهرام
  .64ص , )2003, 1ط, ترقا للطباعة والنشر: الزوردیر (هویة االختالف -المجتمع المدني: جاد الكریم الجباعي)6(
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رغم أّن التسمیة قد . المنظمات الخاّصة والوكاالت ما بین الحكومیة المتخّصصة في حقوق المشاركة

بعض الناشطین العّمالیین في بدایة العشرینیات من القرن العشرین المرتبطین بمكتب العمل ها استخدم

 Internationalعملوالجمعیة الدولیة لتشریع الInternational Labour Officeالدولي 

Association for Labour Legislation ًمنظمة غیر حكومیة 132وعندما قامت )1(.سابقا

Union of"ّتحاد الجمعیات الدولیة قامت بذلك تحت تسمیة ا1910ا عام بالتعاون فیما بینه

International Associations"،)2( یمكن":هأنّ دةمن میثاق األمم المّتح71المادةفيجاءقد و

المنظمات الدولیة غیر الستشارةالضروریةالترتیباتكلیأخذأنواالجتماعياالقتصاديللمجلس

  )3(."باختصاصاتهقةمتعلّ بمسائلةالمهتمّ الحكومیة

  :فهو یشیر إلى مضامین كثیرة منها" غیر حكومي"أما تعبیر 

وأّنها لم تؤّسس باتفاقیة بین الحكومات،لحكومیةأّن ثّمة اتفاقیة عامة أنشأت المنظمات الدولیة غیر ا.  

 إلى جمیع الفاعلین على " الفاعلین غیر الحكومیین"في نظریة العالقات الدولیة یشیر مصطلح

كالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة والشركات متعّددة ،المستوى الدولي الذین ال ینتمون إلى الحكومة

الجریمة المنّظمة والمافیا والمجموعات العسكریة اإلجرامیة الجنسیات واإلعالم الدولي وجماعات

على المنظمات الدولیة " غیر الحكومیین"وبذلك ال یقتصر تعبیر )4(،واإلرهابیة على المستوى الدولي

  .غیر الحكومیة

فالعدید منها،أّنه ال یوجد أي تأثیر حكومي على تلك المنظمات وٕان كان الواقع العملي ال یصّدق ذلك

  )5(.یعتمد على التمویل الحكومي أو ما بین الحكومي والذي یؤّثر بشكل سلبي على استقاللیتها

،كن الوقوف عند نقاط التباس عدیدةوباالنتقال إلى تعریف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة یم

البحث في ثّم بعد ذلك یمكن،بدایًة من تعریف الفقهاء والباحثین إلى التعریفات الرسمیة المؤّسسیة

                                                            
(1) Pierre-Yves Saunier, Author manuscript, published in: Akira Iriye et Pierre-Yves Saunier (Ed.), 2009, in 
"The Palgrave Dictionary of Transnational History", in: 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/oo/36/69/PDF/DTh NGOs.pdf
(2) Peter Willetts, "What is a Non-Governmental Organization?", Advanced Reading for Participants of the 
Human Rights NGO Capacity-Building Program – Iraq, in: 
http://www.inhrnetwork.org/files/3.WatisanNGO.pdf 
(3) Steve Charnovitz: "Non-Governmental Organizations and International Law", (The American Journal 
of International Law, Vol.100, 2006), p 351

  .4ص, مرجع سابق, المجتمع المدني ومعالجة النزاعات التجاذبات واإلمكانیات والتحدیات: مارتینا فیشر(4)
(5) Anna, Karimlindblom: Non-Governmental Organizations in International Law (UK: Cambridge 
University Press, 2005), p41.
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فهي بحسب البعض تقسم إلى  أشكال ،حیث وردت لها تصنیفات مختلفة،تصنیف هذه المنظمات

  )1(.عّدة وذلك حسب نوع النشاط أو نوع االلتزام أو بحسب الحجم أو مجال التركیز أو مصادر التمویل

بعض الباحثین وقبل الولوج إلى تعریف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ینبغي اإلشارة إلى أّن 

ولهذا األمر علته؛ ،لمنظماتبعد كلمة ا" الدولیة"یستخدم هذا المصطلح دون إضافة الردیف اللفظي 

الدول هاتشیر إلى المنظمات الدولیة الحكومیة وهي المنظمات التي ُتؤّسس"الدولیة"كلمة نّ حیث إ

فردیة خاصة ودون ا تنشأ بمساعٍ الحكومیة فباعتبارهأّما المنظمات الدولیة غیر.وتكون أعضاء فیها

كان أمهما یكن مجال نشاطها سواء ،"منظمات دولیة"طلق علیها تسمیة أن یإرادة الدول فال ینبغي

وسیأتي ،وذلك رفعًا لاللتباس وتمییزًا لها عن المنظمات الدولیة الحكومیة،عالمیاً محلیًا أم دولیًا أم

  .        تفصیل ذلك في المطلب الثاني

انطالقًا من االختالفات التي ورد ذكرها سابقًا في تعریف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة و   

وبین المؤّسسات والمنظمات الدولیة الرسمیة من جهة أخرى سیتم ،بین الفقهاء والباحثین من جهة

  .الوقوف على نماذج عدیدة من تلك التعریفات التي تغّطي هذا المفهوم فقهیًا وقانونیاً 

  :المفهوم الفقهي- 1

حركةأورابطة أوعتجمّ كل": هاأنّ بالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة" میرلمارسیل"فیعرّ 

تحقیقبغرضوذلك؛مختلفةدولإلىینتمونأشخاصجانبمنلالستمرارقابلنحوعلىةلمشكّ 

  )2(."الربحالحصول على بینهامنلیسهدافأ

منظمات تعتمد على فواعل مستقلة من غیر الحكومات : "هافتعّرفها بأنّ " لكیاسارة م"اأمّ 

وهي منظمات غیر ربحیة قاعدتها التأكید على العمل التطّوعي والعمل من أجل تقدیم ،والشركات

  )3(".الخدمات

تعمل ،ال تنتمي لحكومة ما،منظمات خاصة وغیر وطنیة: بأّنها" جوزیف ناي"ویعّرفها 

تقوم بالضغط على الحكومات ،مي وتعّبر عن الوعي والرأي العام العالميباعتبارها تمّثل الضمیر العال

                                                            
(1) Sara Michael: "The Role of NGOs in Human Security" (USA, Cambridge: Harvard University, 2002), 
p4.

  . 380-379صسابق،مرجع, الّدولیةالعالقاتاسوسیولوجی:میرلمارسیل)2(

(3) Sara Michael: "The Role of NGOs in Human Security", op.cit, p 4.  
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وتقوم بصورة غیر مباشرة بتقدیم التصّورات العاّمة لما ،ورجال األعمال القیادیین لتغییر السیاسات

  )1(.ینبغي على الحكومات والمؤّسسات أن تفعله

عنعبارةلیة غیر الحكومیةالمنظمات الدو إنّ :يتعلى النحو اآل" Streeten"ویعّرفها 

أجنبي،اآلخروالبعضيمحلّ بعضهاعلماني،اآلخروالبعضدینيبعضهاربحیة،غیرمنظمات

المعاناةمنالحدّ فيالمساهمةهوالرئیسيها هدف،مهنیةغیروأخرىمهنیةمنظماتهامنبعضالو 

الكنسیة،المجموعاتوالتعاونیات،هلیةاألالجمعیاتتشملوهيالفقیرة،البلدانفيوالتنمیة،البشریة

االئتمانیة،تحاداتاالالنسائیة،الجمعیاتاالستهالكیة،الجمعیاتالبیئیة،الجماعاتالنقابات،

أوكسفام،منظمةالدولیة،العفومنظمةمثلالكبرىالدولیةالمنظماتعنفضالً حیة،الفّال واالتحادات

  )2(".والعالميالوطنيالمدنيالمجتمعمناً ءجز تشّكالناّللتاناألرض،وأصدقاء

هي كل الجماعات الضاغطة الناشطة على المستوى الدولي ": Thomas Feraru"وحسب 

ثیر في تسعى وراء أهداف عاّمة وتبحث للتأبللها، وسیلةً وأاً والتي ال تتخذ الربح وال العنف هدف

  )3(.الدولیة، العفو الدولیة"أوكسفام"م األخضر، منظمة السال:تهالمثومن أمخرجات السیاسة الدولیة،

علىتعملمفیدة،منظماتعنعبارة:بأّنها"Hudson"و"Bielefeld"ویعّرفها كل من

تسمحوالد،محدّ عامهدفتحقیقإلىوتسعىتخدمبذلكوهيللمجتمع،والخدماتالسلعتقدیم

ستتأسّ هاأنّ یعنيوهذاطوعیة،فیهاویةالعضالفردیة،بصفتهماألشخاصعلىاألرباحبتوزیع

ماغالباً عقالنیةقیمولها أعضائها،منوبمبادرةطوعي،راديإقرارعلىبناءً وانتهتتواستمرّ 

  )4(.قویةإیدیولوجیةوأفكارعناصرحولتتمحور

،نّنها مكّونة من ممثلین خاّصیإ: فیشیر إلى ماهیة تلك المنظمات بالقول" محمود خلف"أّما 

  :وٕاّن أهم ما تمتاز به هو،أي من أفراد أو جماعات أو كیانات خاصة مستقلة عن الحكومات الوطنیة

                                                            
  .136ص, مرجع سابق,القّوة الناعمة وسیلة النجاح في السیاسة الّدولیة: جوزیف س ناي)1(

(2) Lucio Baccaro: "CIVIL SOCIETY, NGOS, AND DECENT WORK POLICIES: SORTING OUT 
THE ISSUES" (Geneva: International Institute for Labour Studies, Discussion Papers Series No. 127, 2001), 
p 10-11.
http://ilo.org/public/english/bureau/inst/publications/discussion/dp12701.pdf, in: 16/4/2012
(3) Bas Arts: "Non-Actors In Global Environmental Governance: New Arrangements Beyond The 
States" In: Mathias Koenig-Archibugi and Michael Zürn: New Modes of Governance in the Global 
System (New York: Palgrave Macmillan , 2005), P 180.
(4) Michael Yaziji and Jonathan Doh: NGOs and Corporations: Conflict and Collaboration (New York: 
Cambridge university press, 2009), p 5.
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اتحادات أو وكاالت أو هیئات أو : بل أسماء مختلفة مثل) منظمة(ّنها نادرًا ما تحمل اسم إ-1

  .إلخ... مجالس أو نقابات أو جمعیات

طیة تحتل مكانة ثانویة بالنسبة لها بعكس المنظمات ّن البنیان العضوي والتنظیمي والبیروقراإ-2

  .الدولیة الحكومیة

  )1(.تزایدت أعدادها بشكل كبیر حتى وصلت إلى اآلالف،ّنها ظاهرة دولیة حدیثة جداً إ-3

  :المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من الناحیتین القانونیة والرسمیة- 2

الحكومیة ال تتمّتع بالشخصیة القانونیة الدولیة الباحثین أّن المنظمات الدولیة غیریرى بعض  

وٕاّنما تخضع لقوانین دولة المقر أو لقوانین محلّیة خاّصة تصدر للتیسیر ،وال تخضع للقانون الدولي

  )2(.على تلك المنظمات وتمكینها من مباشرة مهامها

  :یة الدولیة ما یليویترّتب على عدم تمّتع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بالشخصیة القانون  

  .أّنه لیس لها نظام قانوني مستقل في المجتمع الدولي-1

أي جمعیات وطنیة تنشأ في ظل القوانین ،أّنها مجّرد جمعیات داخلیة تخضع للتشریعات الوطنیة-2

  .الوطنیة

نظمات فإّن هذه األخیرة تعترف بالم،نظرًا لطبیعة عملها وأهمیته في مساعدة المنظمات الحكومیة-3

  .من میثاق األمم المتحدة ما یؤّكد ذلك71وجاء في المادة ،الدولیة غیر الحكومیة وتشاركها نشاطاتها

یجوز للمنظمة أن تأخذ : "من نظام منظمة العمل الدولیة على أّنه12كما تنّص المادة 

    )3(".الحكومیةوحسب ما تراه مناسبًا من استشارة المنظمات الدولیة غیر كافة اإلجراءات الالزمة 

رؤیةلهامنظمات":هابأنّ المنظمات الدولیة غیر الحكومیة المتحدةاألمممنظمة وتعّرف

تضّرهاأوتتجاوزهاالتيالفئاتأوضاعوتحسینواألفراد،للجماعاتخدماتهابتقدیممتهتّ دةمحدّ 

                                                            
  .297ص, مرجع سابق, الّدولیةالعالقاتعلمإلىمدخل: محمود خلف)1(
.284ص, )2002, مكتبة الشروق الدولیة: القاهرة(التنظیم الدولي : حسن نافعة ومحمد شوقي عبد العال)2(
.507-508ص, )1994, 1ط, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر(" األصول والنشأة واألشخاص"المجتمع الدولي : غضبان مبروك)3(
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وكذلكالتأهیل،إعادةالطوارئ،اإلنمائیة،المشاریعمیادینفيعملهادیتحدّ كمااإلنمائیة،هاتالتوجّ 

  )1(".واالجتماعیةاالقتصادیةالحقوقعنوالدفاعالمجتمعثقافة

في التقریر الذي أعّدته حول ) االسكوا(كما عّرفتها اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا 

متابعة المتكاملة دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تنفیذ توصیات المؤتمرات العالمیة وفي ال[

،إحدى مؤّسسات المجتمع المدني وتتكّون من جمعیات ومؤّسسات متنوعة االهتمام)2(:بأّنها] لها

وتّتسم ،وهي تتناول القضایا والمصالح العامة،مستقّلة جزئیًا أو كلیًا عن الحكومة،تطّوعیة وحّرة

ا إلى الربح المادي بل تهدف إلى خدمة وهي ال تهدف في أعماله،بالعمل اإلنساني واإلنمائي المتبادل

ومن ثّم إلى تنمیة المجتمع من خالل تقدیم الخدمات ،المجتمع وتحسین أوضاع الفئات المحتاجة

  .الصحیة والرعائیة والتوعویة والدفاعیة والتنمویة

ة رابعالدورتهفيلةوالمعدّ عشرالحادیةدورتهفيالیونیسكولمنظمةالعامالمؤتمردحدّ وقد 

الحكوماتبیناتفاقطریقعنتنشألمدولیةمنظمةكل":هاأنّ اعتبرحیث"NGOs"الـمفهومعشر

كأعضاءدااألفر أوالمجموعاتمنكبیرةنسبةوتضمحكومي،غیربطابعووظائفهاأهدافهاسموتتّ 

  )3(."دوليتكوینلهادائمةإداریةهیئةلهاوتتوافردة،متعدّ بالدمنینمنضمّ 

الصادر عام 288ف المجلس االقتصادي واالجتماعي لهیئة األمم المّتحدة في قراره وعرّ 

كل منظمة ال یتم تألیفها نتیجة اتفاق بین الحكومات : "المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بأّنها1950

ال یؤدي ذلك إلىارهم من قبل سلطات حكومیة شرط أبما فیها المنظمات التي تقبل أعضاء یتم اختی

  )4(".حریة التعبیر عن رأي هذه المنظماتى لإاإلساءة 

ألجل إغاثة اً منظمات خاّصة تتابع نشاطات وأهداف: أّما البنك الدولي فقد عّرفها بأّنها

  )5(".واالهتمام بتنمیة المجتمع،تقدیم الخدمات االجتماعیة،حمایة البیئة،المنكوبین والفقراء

                                                            
, األمم المتحدة(دور المنظمات األهلیة العربیة في تنمیة المجتمعات المحلیة ): االسكوا(اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا )1(

  .7ص, )1998, یونیو/حزیران, نیویورك
منشورات اللجنة (تقییم ورؤیة مستقبلیة , دور المنظمات غیر الحكومیة في المتابعة المتكاملة للمؤتمرات العالمیة: فهمیة شرف الدین)2(

.4ص, )2000, نیویورك, األمم المتحدة, )االسكوا(االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا 
.314ص, )2007, 1ط, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر(انون المجتمع الدولي المعاصر ق: وأحمد بن ناصرعمر سعد اهللا)3(
.42ص, مرجع سابق, الدبلوماسیة واالستراتیجیة.. العالقات الدولیة الظاهرة والعلم : عالء أبو عامر)4(

(5) Anton Vedder: "Globalization And The legitimacy of Power of non-governmental Organizations",
Final Report For Now Magw Saro,2007, p10-11. Available from:
http://Rechten.uvt.nl/vedder/upload/20081171436964336574077.PDF, in: 16/04/2012



101

عنجزئیاً أوكلیاً مستقلةاالهتمامات،عةمتنوّ جماعاتو ساتمؤسّ ":هابأنّ كذلك هافعرّ وی

  )1(."تجاریةأهدافلهاولیسوالتعاونياإلنسانيبالعملسمتتّ الحكومات،

فار باالعتةالخاصّ األوربیةالمعاهدةبهجاءتالذيالتعریفىتبنّ فقدبيو األور المجلساأمّ 

الشخصیةحول1986لعاماسبورغر ستاتفاقیةباسموالمعروفة"NGOs"للـ القانونیةبالشخصیة

ةخاصّ سةمؤسّ كلهيNGOs""ـ الأنتعتبرالتياألوربي،االتحادإطارفي"NGOs"للـ القانونیة

  )2(:التالیةالشروطعلیهاتنطبقجمعیةأو

دولیةفائدةوذات،الربحأوالكسبهدفهایكونال أن.  

دولتینفياألقلعلىعملهاتمارسأن.

هنّ إأي،الدولةلهذهالداخليللقانونخاضعةتصبحوبالتاليما،دولةفيأنشئتقدتكونأن

هامقرّ علىتحتويالتيالدولةموافقةعلىالحصولعلیهابیتوجّ عملهاالمنظمةتبدأحتى

  .لسلطتهابالتاليوتخضعالدولةلهذهالداخلیةالقوانینحسبالعام

الدولةهذهأرضعلىالحقیقيهاومقرّ ما،دولةمجتمعمعومتوافقفمتكیّ مقرلهایكونأن

  .أخرىدولةأو

الصفاتمنمجموعةهناكنّ إ: یمكن القول،تّم عرضه من تعاریفماعلىوتأسیساً   

  )3(: باآلتيلوتتمثّ ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةمفهومتحدیدعندعلیهااالعتمادیجبوالمعاییر

عاتالتجمّ یستبعدإّن مفهومهافوبالتاليما،حدّ إلىالدوامسمةلهرسميشكلللمنظمةافریتو أن-1

.سیةالمؤسّ وغیرتةالمؤقّ 

أرباحهاعتوزّ منظمةةأییستبعدالتعریففإنّ هناومنالربح،إلىهادفةغیرالمنظمةتكونأن-2

تطویرإلىجهیتّ أنینبغيالمعیارلهذاوفقاً الربحألنّ اإلدارة،مجلسأعضاءأوسیهامؤسّ على

.المنظمةفاعلیة

                                                            
, )2003-2002, 1طنهضة العربیة،دار ال: القاهرة(المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي: سعید سالم الجویلي) 1(

.41ص
(2) Pierre-Marie Dupuy, Luisa Vierucci: NGOs in International Law: Efficiency in Flexibility?, (UK, 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008), p14. 

  .43-42ص, مرجع سابق,ني الدوليالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانو : سعید سالم الجویلي(3)
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دعمعلىجزئیاً تحصلوٕان بالحكومة،هیكلیاً مرتبطةغیرأيحكومیة،غیرالمنظمةتكونأن-3

.الحكومةمنمساندةأو

منظمةأيمجالهمنیستبعدالتعریففإنّ وبالتاليداخلها،منللمنظمةالذاتیةاإلدارةتنبعأن-4

.عنهاخارجیةقوىةأیّ منأوالحكومةمنتدار

یرتبطقدعوالتطوّ أنشطتها،فيأوالمنظمةإدارةفيسواءعیة،التطوّ المشاركةمنقدرتوافر-5

.معاً ثنیناالأواإلدارةبمجلسیرتبطقدأومعین،بنشاط

دیؤكّ وهذا،سیاسیاً تنشطقدهالكنّ معینبحزبأساساً ترتبطالأيحزبیة،غیرالمنظمةتكونأن-6

بكیانارتباطهادونلكنقطاعاتهبعضأوككلالمجتمعإلىههاوتوجّ المنظمةاستقاللیةفكرةعلى

.معینحزبي

،الحكومیةالدولیة غیرللمنظماتجامعتعریفال یوجدأّنهیمكن االستنتاج،وبناًء على ذلك

تطّوعیة بأنشطةیقوموناألشخاص،منمجموعةتضمهیئاتّنهاإ:ولكن بالمجمل یمكن القول

بالشخصیة القانونیةالهیئاتهذهوتتمّتعدائم،نحوعلىإیجابيبدورللقیامالمجتمعإعدادتستهدف

بارة عن تنظیمات خاصة أو جمعیات أو أو هي ع.الدوليالمجالفيمؤسسیهاعنالمتمّیزةوالذاتیة

لقانون هذه الدولة تخضعع مقرها الرئیسي في إحدى الدول و قی،اتحادات في إطار القانون الوطني

قد تشكل لها فروع في م بها و و للمهام التي تقلها امتداد عالمي نظراً یوجد لكن عملیاً ) دولة المقر(

.مناطق أو دول أخرى

بینو هامعاییر التمییز بینو غیر الحكومیة الدولیة لمنظمات األساس القانوني ل: المطلب الثاني

  المنظمات الّدولیة الحكومیة

حقوقهموالجماعاتاألفرادلممارسةأساسیاً شرطاً إلیهاواالنضمامالجمعیاتتكوینحریةتعد

نتمكّ كماالرأيإبداءفيحقهممارسةمنالفردنتمكّ الحریةهذهفإنّ ثمومنوالنقابیة،السیاسیة

    .غایاتهمحقیقلتتسعىجماعاتفيلالتكتّ منالواحدالرأيأصحاب

منالعدیدلدىاعتمادهتمّ المنظمات الدولیة غیر الحكومیةأوالسلمیةالجمعیاتتشكیلوحق

لحقوقالعالميواإلعالنالمتحدة،األممكمیثاقاإلنسان،لحقوقالعالمیةواإلعالناتالدولیةالمواثیق

االتفاقیتینمنهاو اإلنسانلحقوقاإلقلیمیةالدولیةواالتفاقیاتالمواثیقإلىإضافةً 1948لعاماإلنسان
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قراراتأّن كما،والشعوباإلنسانلحقوقاإلفریقي والمیثاقاإلنسان،لحقوقاألمریكیةو بیةو األور 

  .أیضاً الحقهذاتنتضمّ المتحدةلألممالعامةالجمعیةوقراراتواالجتماعياالقتصاديالمجلس

الجمعیات والمنظمات الدولیة إلىاالنتماءوتجیز ،الحقتعترف بهذا العالمدولدساتیروٕانّ 

فیها حدیثمدنيمجتمعوبناءرهاتطوّ الدول إلىفي تلكوممارسته ه ى تطبیقأدّ وقد،غیر الحكومیة

  .یمارسهاالتيالسلمیةالضغطوسائلعبرالحقوق تلكعلىالحفاظفيالفعّ دورلهأصبح

ساساألإلى) دولیةالتفاقیاتالمعاهدات واالو مواثیقال(لدولي اقانونوالالفقهمنكلوقد تطّرق

بالشخصیةها عتمتّ بشأنحدث تباین في وجهات النظرو ،الحكومیةغیرللمنظماتالدوليالقانوني

  .الدولیة الواردة بهذا الشأنالقانونیةالنصوصاء أو من خاللالفقهجانبمنسواء الدولیةالقانونیة

  ألساس القانوني الدولي للمنظمات الدولیة غیر الحكومیةا:المطلب األول

  :الفقهخاللمن:أوالً 

  )1(:فریقینإلىالدولیةالقانونیةبالشخصیةالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةعتمتّ إزاءاءالفقهنقسما

بنیانهابسببالدولیة القانونیةبالشخصیةعیتمتّ الالمنظماتمنالنوعهذاأنّ یرى: الفریق األول

عالوةً ،األفرادمنولكنالدولمنلیستفیهاوالعضویةالداخلي،القانونمنانینبعناللذیوتنظیمها

  .أخرىإلى دولةمنعیتنوّ القانونيمركزهاألنّ المنظمات،لهذهواضحقانونيمركزوجودعدمعلى

الدولي،القانونلقواعدخضعتوالالدولیةالقانونیةبالشخصیةعتتمتّ الفهي بحسب هذا الرأي 

  )2(.ا وأدائها ألعمالهامهامهمباشرةمنلتمكینهاتصدرةخاصّ یةمحلّ لقوانینتخضعماوٕانّ 

تلكفيةخاصّ الدولیةالقانونیةبالشخصیةعیتمتّ المنظماتمنالنوعهذاأنّ یرى:الفریق الثاني

أنّ علىعالوةً الدولیة،الحیاةمجاالتلفمختفيأنشطتهاعتنوّ تو هاحجمفیهایزدادالتيالمرحلة

وهذا.الدولیةالقانونیةبالشخصیةالمنظماتهذهمنكبیرعددعتمتّ إلىبالفعلیشیرالدوليواقع ال

بالشخصیةاالعترافدونیحولماالدوليالقانونيالنظامفيیوجدوال،تساعاالفيآخذالرأي

وقتأيمنأكبرإلیها ت الحاجةأصبحفقد)3(.الحكومیةغیرالدولیةللمنظماتالدولیةالقانونیة

                                                            
  . 111ص, المرجع السابق نفسه)1(
.284ص, مرجع سابق, التنظیم الدولي: حسن نافعة ومحمد شوقي عبد العال)2(
  .129-128ص, مرجع سابق, المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي: سعید سالم الجویلي)3(
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أثبتقدو . هابوظائفالقیامعنالدولیة الحكومیةالمنظماتوعجز،الدولةدورلتراجعنظراً مضى

هاتنشاطتكلفةوانخفاض،بالشعوبالمباشراتصالهخاللمنالتنظیممنالنوعهذاأنّ الدوليالعمل

الكیاناتمنواحداً لیمثّ والتطویرالتغییرإحداثعلىوقدرتهدولیة الحكومیة،البالمنظماتمقارنة

)1(.نلعشریواالحاديالقرنفيالدولیةالعالقاتفيعنهاغنىالالتيالهامةالدولیةالقانونیة

الدولیة للمنظماتالدولیةالقانونیةالشخصیةبهازتتمیّ التيالخصائصأهمدیحدتویمكن

  )2(:التاليالنحوعلىكومیةالحغیر

الشخصیةنوعمنهيالمنظماتهذهبهاعتتمتّ أنیمكنالتيالدولیةالقانونیةالشخصیةنّ إ- 

استجابةالقانوني،النظامفيالثانویةالقانونیةلألشخاصمنحه یمكنالنوعوهذاالوظیفیة،القانونیة

  .ووظیفتهمبدورهمالقیاممناألشخاصهؤالء مثلنتمكّ یولكياالجتماعیة،والحیاةرالتطوّ لضرورات

قانونیةشخصیةهيالمنظمات،هذهبهاعتتمتّ أنیمكنالتيالوظیفیةالقانونیةالشخصیةنّ إ- 

واألهدافالمجاالتفيإالالقانونیةبالشخصیةالمنظماتهذهعتتمتّ فالثارها،وآنطاقهافيمحدودة

رةالمقرّ االلتزاماتكافةلتحمّ تأوالحقوقكافةتمارسأنرالمتصوّ منفلیسجلها،أمنتُأنشئالتي

  .الدولیة الحكومیةللمنظماتأوللدولالممنوحة الدولیةالقانونیةلشخصیةل

ذكره،مالمتقدّ النحوعلىالحكومیة،غیرالدولیة للمنظماتالدولیةالقانونیةبالشخصیةاإلقرارنّ إ- 

یخفىفالالدولیة،العالقاتبهاتمرّ التيراتوالتطوّ الدولیة،راتللمتغیّ ابةاالستجمننوعاً یعكس

علىفعالوةً الدولیة،العالقاتفيالمنظماتهذههتحتلّ الذيالدوليالمركزأوالمكانةالیومأحدعلى

للدولهمیةاألفيغایةووظائفبأنشطةتقومهافإنّ عالميالالمدنيالمجتمعأدواتىحدإلتمثّ هاأنّ 

.الدولیةللعالقاتكةالمحرّ الدولیةالقانونیةالكیاناتىحدإصارتوقدالدولیة الحكومیة،والمنظمات

واإلمكانیاتالتسهیالتلهاقیحقّ الدولیة،القانونیةبالشخصیةالمنظماتهذهعتمتّ نّ فإ،ولهذا

وما،الحكومیةاألجهزةسیطرةعنوبعیداً ةمستقلّ بصورةالعملبترغبفهيعملها،ألداءالالزمة

القانونیةبالشخصیةاعترفتالتيواإلقلیمیةالدولیةالقانونیةالنصوصهواألخیرالرأيهذازیعزّ 

  .الحقاً یأتي ذكرهسماوهذاالحكومیةغیرللمنظماتالدولیة

  

                                                            
.110ص, المرجع السابق نفسه)1(
.129ص, المرجع السابق نفسه)2(
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  من خالل النصوص القانونیة الدولیة:ثانیاً 

  :المواثیق العالمیة- 1

  :ألمم المتحدةمیثاق ا-أ

المنظمات الدولیة غیر الحكومیةإیمانًا من منظمة األمم المتحدة بالدور الحیوي الذي تقوم به   

تمارسها) FunctionConsultative(منح هذه المنظمات وظیفة استشاریةتمّ للمجتمع الدولي،

جاءالتي71مادتهفيالمتحدةاألمممیثاقلنصطبقاً واالجتماعياالقتصاديالمجلسمعبالتعاون

غیرالهیئاتمعللتشاورالمناسبةالترتیباتیجريأنواالجتماعياالقتصاديللمجلس: "هافی

هیئاتمعالمجلسیجریهاقدالترتیباتوهذهاختصاصه،فيالداخلةبالمسائلتعنىالتيالحكومیة

المتحدةاألممعضومعالتشاوروبعدةأهلیهیئاتمع،مالئماً ذلكرأىإذایجریهاقدهنّ أكمادولیة،

  ."الشأنذي

حریةالمادةتلكفيإلیهاعهدحیثالدولي،والقانونالمجتمعفيهاماً اً ر تطوّ ذلكویعدّ   

بالترتیباتالقیامأعطى للمجلس صالحیات و ،واالجتماعياالقتصاديالمجلسمعمباشرةً التعامل

  )1(.اإلنسانحقوقمجال فيمنهالعاملةلمنظمات البالنسبةوخاّصة معهاللتشاورالمناسبة

بالنشاط و المنظمات الدولیة غیر الحكومیةاعترف بمیثاق األمم المتحدةأنّ من ذلكنویتبیّ 

مة على المعلومات المقدّ أجهزة األمم المتحدة أصبحت تعتمدالذي تقوم به في جمیع المیادین، كما أنّ 

ق بحقوق معینة تتعلّ تكالأو معالجتها لمشأثناء دراستهار الحكومیةلمنظمات االستشاریة غیاقبلمن 

ها من المعلومات إلدماجها في الدراسات التي یعدّ كبیراً المنظمات قدراً تلكاإلنسان، وقد قدمت 

  )2(.المجلس

بهاتحظىالتيالمكانةعلى"غاليبطرس"المتحدةبق لألممساألالعاماألمیندأكّ وقد

ومنهاةعدّ مجاالتفيالدولیةالحیاةفياً شریكأصبحتبحیث أّنها ،لدولیة غیر الحكومیةالمنظمات ا

  )3(.اإلنسانحقوق

                                                            
, 1ط, والتوزیعوالنشرهومة للطباعةدار : الجزائر(المنظمات غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطّور : عمر سعد اهللا)1(

.63ص, )2009
  .221ص, ابقمرجع س, "الحاضر والمستقبل: على الصعید الدوليNGOsدور : "سعید عبد المسیح شحاتة)2(
  .222ص, المرجع السابق نفسه)3(
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  :واالجتماعياالقتصاديوالمجلسالعامةالجمعیةقرارات- ب

المنظمات الدولیة غیر الحكومیةاعتراف الجمعیة العامة لألمم المتحدة بظهر:العامةالجمعیةقرارات

شؤونإلدارةتوجیهاً نضمّ یتالذي) 1- د(13رقمالقرارهاأهمّ منوالتيقراراتهامنعدیداللخالمن

لخدماتالینالفعّ والتشجیعالمساعدةتقدیم:"...یليبماالقیامأجلمنالفرعیةومكاتبهااإلعالم

بنشرةالمهتمّ ألخرىاالحكومیةوغیرالحكومیةالهیئاتىوشتّ القطریةالتعلیمیةوالمؤسساتاإلعالم

خدمةتشغیلعلىتعملأنلإلدارةینبغيوسواه،الغرضلهذاهوأنّ ،المتحدةاألممعنالمعلومات

وأنجانبها،منالمحاضرینهؤالءتوفروأنبمعلومات،المحاضریندتزوّ وأنالتجهیز،كاملةمراجع

المعروضاتمنوغیرهاوالفتاتصورو وأشرطةوثائقیةوأفالممنشوراتمنلدیهامااستخدامتتیح

  ".والمنظماتالوكاالتلهذه

الذي یمنح 1990أكتوبر /تشرین أول16المعتمد في 6/45رقمالعامةالجمعیةقراركذلك

بالشخصیةاالعترافسیاقیوفرحیث،المتحدةاألممفيالمراقبمركزاألحمرللصلیبلّلجنة الدولیة

بوجودكذلكدیتحدّ الذيو ز،المتمیّ القانونيطابعهاعلىةوالحجّ الدلیلجنةالللهذهالدولیةالقانونیة

  .القانونیةبالشخصیةعةمتمتّ دولیةكمنظماتبهاالدوليالقانونمن جانباعتراف

القراراتمن عدیدالواالجتماعياالقتصاديالمجلسأصدر:قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي

لمنظماتهذه لیمكنالتيالوحیدةالقناةیعتبرهألنّ ذلكو ،الدولیة غیر الحكومیةالمنظماتبقةالمتعلّ 

أصدرهاالتيالقراراتبینومن. الفرعیةوأجهزتهاالمتحدةاألممإطارفيوتنشطخاللهامنتعملأن

1296مرقالقرار،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةبعالقةلهاوالتيواالجتماعياالقتصاديالمجلس

المنظمات الدولیة غیر منحكیفیةبنودهفيمنظّ والذي 1968مایو /أیار23ادر بتاریخصال) 44- د(

  .المجلسأمانةمعلمشاوراتالمنظماتهذهبإجراءفیهوقضىلدیه،استشاریاً مركزاً الحكومیة

منوامأعثالثةبعدفیهاستعرضالذي1996یولیو /تموزفيخالمؤرّ المجلسقراركذلك

قرار المجلس العملیةهذهنتائجومن،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةمعالتشاوریةترتیباتهالتفاوض

المجلسمعالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة بتشاورقةالمتعلّ الترتیباتحنقّ الذي31/1996

لدىحكومیةغیرمنظماتاعتمادلترتیباتمعاییرالصددهذافيووضعواالجتماعي،االقتصادي
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المجلس،لدىاالستشاريالمركزعلىالحصولطلباتتقدیمعملیةطوبسّ المتحدة،األمممؤتمرات

  )1(.العضویةطلباتبتقدیمالقطریةللمنظماتالسماحفیهروقرّ 

اإلنسانلحقوقالعالمياإلعالننتضمّ :الدولیةواالتفاقیاتلحقوق اإلنسانالعالمياإلعالن-ج

كالعهدالدولیةاالتفاقیاتنتتضمّ كماالجمعیات،تكوینفياألفرادحقعلىالنّص ،1948لعام

سیتم و الحق،هذاعلىالنّص 1949لعاماألربعجنیفواتفاقیاتوالمدنیةالسیاسیةلحقوقلالدولي

  :عرضها تباعاً 

منشرعیتهاالحكومیةالمنظمات الدولیة غیر تستمد: 1948لعاماإلنسانلحقوقالعالمياإلعالن

حریةوكذا)2(،عالتجمّ بحریةلألفراداعترفالذي،1948لعاماإلنسانلحقوقالعالمياإلعالن

  )3(.السلمیةوالجماعاتالجمعیاتفياالشتراك

جمیع أنّ إالاإللزام،صفةإلى یفتقراإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنأنّ منالرغموعلى   

ذلكاإلعالن،هذا فيجاءماتكریسا ونصوصهدیباجتهافينتتضمّ الدولیة،المواثیقو االتفاقیات

مااعتباریمكنوبالتالي،ممارستهامنالحدّ والانتهاكهایجوزاللحقوقسةمكرّ جاءتنصوصهأنّ 

  .الجمعیاتتشكیلفياألفرادحقًا باعترافالسابقتینالمادتینفي جاء

االتفاقیات الدولیة:  

التيالدولیةالصكوكبینمنهذا العهد یعد: 1966لعاموالمدنیةالسیاسیةللحقوقالدوليالعهد-

)4(،السلميعالتجمّ حریةحقعلىدانتؤكّ مادتیننتضمّ فقدالحكومیة،غیرالدولیة للمنظماتستأسّ 

األطرافددةمتعّ ملزمةاتفاقیةلیمثّ الذيالعهدهذا وبموجب)5(آخرین،معالجمعیاتتكوینوحریة

وتحمیهاه فیالواردةبالحقوقفاعتر االتشریعاتها علىتوافقأناألطرافالدولیتوّجب على علىهفإنّ 

–دیمقراطيمجتمعفيضروریاً -كان هذا التقییدإذا،هذا الحقتقییدعلى القانونینّص عندماإال

                                                            
  .321ص, مرجع سابق, قانون المجتمع الدولي المعاصر: عمر سعد اهللا وأحمد بن ناصر)1(
.1948لعاماإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنمن19المادة )2(
.1948لعاماإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنمن20المادة)3(
.1966هد الدولي المتعلق بالحقوق السیاسیة والمدنیة لعام من الع21لمادة ا)4(
  .1966لعاموالمدنیةالسیاسیةبالحقوقالمتعلقالدوليالعهدمن22المادة)5(
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العامةالصحةأوالعامةاألخالقأو ةالعامالسالمةأوالقوميباألمنقتتعلّ مشروعةمصالحلخدمة

  )1(.اآلخرینحریاتأو حقوقأو

األحمر،للصلیبالدولیةاللجنةبحقاالتفاقیاتهذهاعترفت:1949لعاماألربعجنیفاتفاقیات-

هذه االتفاقیات تؤّكد على أحكامو ،اإلنسانيلوالتدخّ اإلسعافاتوتقدیمالحربمساجینزیارةبحق

الدولیةاللجنةطرفمنالطبیةالخدماتوأفرادوالمرضىالجرحىوحمایةإغاثةفيلالحق الكام

  )2(.ذلكعلىالمعنیةالنزاعأطرافموافقةبشرطاألحمرللصلیب

اتفاقیةمن11والمادةاألولىالثالثةجنیفاتفاقیاتبینالمشتركة10المادةتنصكما  

إلىاللجوءعلىوقتأيفيفقتتّ أناالتفاقیات،علىصادقتالتيالدولحقعلىالرابعةجنیف

الدولةعاتقعلىاالتفاقیةتفرضهاالتيبالمهامللقیاموالكفاءة،الحیادضماناتكلفیهارتتوفّ هیئة

منتطلبأنالحاجزةالدولةفعلىالالزمة،الحمایةتوفیرعنالحامیةالدولةعجزحال وفي.میةالحا

بمقتضىیهاتؤدّ التياإلنسانیةبالمهامطالعاالضّ األحمر،للصلیبالدولیةكاللجنةةإنسانیأّیة هیئة

  .اللجنةمهاتقدّ التيالخدماتعرضتقبلأنأواالتفاقیةهذه

عنولةالمسؤ هياألحمر،للصلیبالدولیةاللجنةأنّ ةالسابقالنصوصخاللمننیّ یتب  

نّ وبالتالي فإ)3(،القانونلهذاانتهاكاتوأشكاوىةأیيتلقّ وعناإلنساني،الدوليالقانونأحكامتطبیق

  .المهامبهذهاللجنةلقیامالقانونياألساستعدّ تفاقي،واالالعرفياإلنسانيالدوليالقانونأحكام

المنظمات و الجمعیاتتكوینحریةأنّ بوضوحنتبیّ السابقةالنصوصیتبّین مما تقّدم أّن   

المنظماتهذهدوروأنّ إنكارها،یمكنالحقیقةأضحتالدولي،الصعیدعلىكومیةالدولیة غیر الح

لألمماً ممهاً شریكأصبحتهاأنّ كماالدولیة،األحداثافق مع سیر ر ویتمتعاظم،الدوليالصعیدعلى

  .واالجتماعياالقتصاديمجلسهاطریقعنبالمعلوماتتزویدهاخاللمنوذلكالمتحدة

  :ات اإلقلیمیةاالتفاقی- 2

من عدیدالخاللمناإلقلیمیةالمنظماتبادرتذكرها،سبقالتيالعالمیةاألسسإلىإضافة  

جمعیاتوتكوین،السلمياالجتماعفيالحقاألفرادمنحإلى اإلنسان،بحقوققةالمتعلّ االتفاقیات

                                                            
  . 64ص, مرجع سابق, المنظمات غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطّور: عمر سعد اهللا)1(
  .1949لعامالرابعةجنیفاتفاقیةمن10والمادةاألولىالثالثةجنیففاقیاتاتبینالمشتركة09المادة)2(
  .116ص, )2007, 1ط, دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة(اإلنسانيالدوليالقانونتطبیقعلىالدولیةالرقابة: إبراهیم أحمد خلیفة)3(
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علىوالسهربحقوقهمراداألفتعریفأجلمنوالعمللألفراد،عامةمنفعةتحقیقمنهاالهدفیكون

االتفاقیةالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة بنشاطعلیهایقومالتياإلقلیمیةاألسسلوتتمثّ حمایتها،

اإلنسانلحقوقاإلفریقيوالمیثاقاإلنسان،لحقوقاألمریكیةواالتفاقیةاإلنسان،لحقوقاألوربیة

  .والشعوب

حریةفيالحقاإلنسانلحقوقاألوربیةاالتفاقیةتأقرّ :اإلنسانلحقوقاألوربیةاالتفاقیة-أ

حریةفيالحقإنسانلكل": منها على ما یلي10المادةتنصّ حیثالجمعیاتوتكویناالجتماع

  العامةالسلطةمنلتدخّ دونواألفكارالمعلوماتوتقدیميوتلقّ اآلراءاعتناقحریةیشملالذيالتعبیر

  ."الدولیةالحدودعنالنظروبصرف

وحریةالسلمیةاالجتماعاتحریةفيالحقإنسانلكل" :أنّ علىهامن11المادةتنصّ كما  

)1(،"مصالحهلحمایةالتجاریةاالتحاداتفياالشتراكحقذلكفيبماآخرین،معالجمعیاتتكوین

كمامصالحهم،ایةحمأجلمنالجمعیاتتكوینفياألفرادنت حققنّ قد االتفاقیةوبذلك تكون هذه 

مناإلنسانلحقوقاألوربیةاللجنةإلىاللجوءفيالحقالحكومیةغیرالدولیة للمنظماتمنحتأّنها 

هذهأمامشكاوىبتقدیموذلكمنتهكة،حقوقهمبأنّ عونیدّ الذیناألفرادحقوقعنالدفاعأجل

المنظمات الدولیة غیر و األفرادبحقاقیةاالتفهذه بالملحقعشرالحاديالبروتوكولأقرّ كما)2(اللجنة،

  )3(.حقوقهمتنتهكالتيالدولضدّ اإلنسان،لحقوقاألوربیةالمحكمةأمامشكاواهمبتقدیمالحكومیة

منالسلمياالجتماعحق":أنّ علىهامن15المادةتنص: اإلنسانلحقوقاألمریكیةاالتفاقیة- ب

طبقاً المفروضةتلكإالالحقهذاممارسةعلىقیودرضفیجوزوالبه،معترفحقهوسالحدون

العامةالسالمةأوالقومياألمنلمصلحةدیمقراطيمجتمعوفيضروریة،تدابیرلتشكّ والتيللقانون

".حریاتهمأواآلخرینحقوقأوالعامةاألخالقأوالعامةالصحةلحمایةأوالعامالنظامأو

  :على أنّ تنّص فهيالطوعیةالجمعیاتوتكوینعالتجمّ حریةىعلمنها 16المادةدتؤكّ كما

"أوسیاسیةأودینیةأوإیدیولوجیةلغایاتبحریةآخرینمعجمعیاتوتكوینعالتجمّ حقشخصلكل

  .سواهاأوریاضیةأوثقافیةأواجتماعیةأوالیةعمّ أواقتصادیة

                                                            
, )1995, 1ط, منشورات الجامعة المفتوحة: طرابلس, لیبیا(الزمان والمكان المفاهیم القانونیة لحقوق اإلنسان عبر: ساسي سالم الحاج)1(

  .348-347ص
.1950لعاماإلنسانلحقوقاألوربیةاالتفاقیةمن25المادة)2(
  .1950لعاماإلنسانلحقوقاألوربیةباالتفاقیةالملحق1998لعامعشرالحاديالبروتوكولمن34المادة)3(
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 مجتمعفيضروریةتدابیرلتشكّ والتيقانوناً ةالمفروضالقیودلتلكإالالحقهذاممارسةتخضعالو

أوالعامةالصحةلحمایةأو العام،النظامأوالعامةالسالمةأوالقومياألمنلمصلحةدیمقراطي،

  ".اآلخرینحقوقأوالعامةاألخالق

حقیالحظ أنّ ،اإلنسانلحقوقاألمریكیةاالتفاقیةمن16و15المادتیننصخاللمنو 

منالحدّ یجوزوالبهمعترفحقهو،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةو الجمعیاتوتكوینعالتجمّ 

الجمعیاتتكوینبوجوبوذلكالتقیید،بعضعلىتنصّ 16المادةمن2الفقرةأنّ إال،ممارسته

ناإلعالمن22والمادةتعارضاً اعتبارهیمكنماوهوالدولة،داخلبهاالمعمولللقوانینطبقاً 

اآلخرینمعاالتحادفيالحقشخصلكل" :على أنّ تنّص التياإلنسانوواجباتلحقوقاألمریكي

أودینيأواقتصاديأوسیاسياتحادأليالشرعیةالمصالحوحمایةوممارسةتعزیزأجلمن

  ".طبیعتهكانتاً أیّ أوالي،عمّ أومهنيأوثقافيأواجتماعي

حكومیةغیردولیة منظماتتكوینفياألفرادحقستكرّ التيةالسابقالنصوصإلىإضافةً 

األمریكیةاللجنةأمامشكاوىتقدیمحقالمنظماتهذهتمنحاإلنسان،لحقوقاألمریكیةاالتفاقیةفإنّ 

  )2(.اإلنسانلحقوقاألمریكیةالمحكمةأماموكذلك)1(اإلنسان،لحقوق

منأصبحالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة ظاهرةأنبوضوحنتبیّ هاذكر السابقالمواثیقإنّ 

هذهأنّ منمن تحّدیات جدیدة وما أثبتهالواقعأفرزهلماوذلك)3(عنها،االستغناءالممكنغیر

ربماحقوقاً لألفرادوتضمناإلنساني،النشاطمیادینمنعدیدةمیادینفيتنشطأصبحتالمنظمات

  .بانتهاكهاتقومربمابلتضمنهاأنالدولحتىتستطیعال

  :1981لعاموالشعوباإلنسانلحقوقاإلفریقيالمیثاق-ج

المنظمات الدولیة تشكیلفياألفرادحقعلىوالشعوباإلنسانلحقوقاإلفریقيالمیثاقنّص   

:على ما یليتنّص التيو منه10المادةخاللمنذلكویظهراإلفریقي،الصعیدعلىغیر الحكومیة

القانونبأحكامااللتزامشریطةآخرینمعجمعیاتوبحریةنیكوّ أنّ إنسانلكلیحق.  

                                                            
  .1969لعاماإلنسانلحقوقاألمریكیةاالتفاقیةنم41المادة)1(
.2001لعاماألمریكیةللمحكمةالداخليالنظاممن31المادة)2(
.286ص, مرجع سابق, التنظیم الدولي: حسن نافعة ومحمد شوقي عبد العال)3(
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بمبدأااللتزاممعذلكیتعارضأالعلى،جمعیةأيإلىاالنضمامعلىشخصأيإرغامیجوزال

  .المیثاقهذافيعلیهالمنصوصالتضامن

التيو من هذا المیثاق11المادةفيلهاأساساً المنظمات الدولیة غیر الحكومیةتجدكما  

واحدشرطإالالحقهذاممارسةمن یحدّ والآخرین،معبحریةیجتمعأنفيإنسانلكلالحقتمنح

القومياألمنبمصلحةمنهاقتعلّ ماةً خاصّ واللوائح،القوانیندهاتحدّ التيالضروریةالقیودفيلیتمثّ 

فياألفرادحقبالمیثاقأقرّ وقد،یاتهموحر األشخاصحقوقأواآلخرین،وأخالقوصحةوسالمة

اإلنسانلحقوقاإلفریقیةالمحكمةأمامو والشعوب،اإلنسانلحقوقاإلفریقیةاللجنةأمامبشكاواهممالتقدّ 

  )1(.ذلكهيقبلتإذاوالشعوب

القانونیةبالشخصیةاالعترافشأنب1986بریلإ/نیسان24فيالمبرمةاألوربیةاالتفاقیة-د

              : الحكومیةغیرالدولیة للمنظماتولیةالد

نشاطاتها في المجاالتعوتنوّ ،أعداد المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بشكل كبیرتزایدبعد   

عاممجلس أوروبا ّتجهااألوروبي،للمجتمعوبخاّصةالحیویةأهمیتهاتعاظم شأنها و و ،كافةاإلنسانیة 

1972عاموفي.عملهالهاأدائمنلیسهّ لكي،استشاریاً كزاً مر منحهابضرورةإلى االعتراف 1954

المنظمات الدولیة و أوروبامجلسبینالعالقةشأنب1972لعام35رقمالقرارالوزراءلجنةأصدرت

المنظمات عملتعترضكانتالتيللعقباتونظراً ،االستشاريبالمركزعتتمتّ التيغیر الحكومیة

قامتموظفیها،جنسیاتعولتنوّ دول،عدةفيعملهاممارسةعنالناجمة،الدولیة غیر الحكومیة

منلجنةبتكلیفالقانونيللتعاوناألوربیةاللجنةمناقتراحعلىبناءً 1981عامفيالوزراءلجنة

المنظمات الدولیة بقیتعلّ بيو األور الدوليالصعیدعلىحكوميعملإیجادإمكانیةلدراسةالخبراء

القانونیةبالشخصیةاالعترافشأنباتفاقیةمشروعإعدادمناللجنةهذهنتتمكّ وقد،كومیةغیر الح

تشرین 24فيالوزراءلجنةالمشروعهذاعلىوافقتوقد.الحكومیةغیرالدولیة للمنظمات

فيأوربامجلسفي عضاءاألالدولجانبمنعلیهاللتوقیعاالتفاقیةعرضتثم،1985أكتوبر/أول

)2(.1991ینایر/كانون الثانيأولفيالنفاذحیزدخلتوقد1986ریلأب/نیسان24

المنظمات الدولیة غیر الحكومیةباالعترافأنّ اإلقلیمیة،االتفاقیاتنصوصخاللمننیتبیّ 

الدولأبرمتهاالتيبهاالملحقةوالبروتوكوالتاإلقلیمیةاالتفاقیاتفيسمكرّ اإلقلیميالمستوىعلى

                                                            
  .والشعوباإلنسانلحقوقیةإفریقمحكمةبإنشاءوالخاص2004لعاماإلضافيالبروتوكولمن03فقرة05المادة)1(
.121-120ص, مرجع سابق, المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدولي: سعید سالم الجویلي)2(
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مناً شخصفعالً أصبحتالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة أنّ علىدلیلذلكوفيبینها،فیما

اإلنسانحقوقحمایةمجالفيبهتقومالذيبالنشاطأیضاً لهاواعترفالدولي،القانونأشخاص

إقلیمیةأسسعلىالعالمیة،األسسإلىباإلضافةیقومالمنظماتهذهنشاطنّ إأي،األساسیةوحریاته

  .اإلقلیميالصعیدعلىالمنظماتهذهونشاطفعالیةمنزادماوهوكذلك،

  معاییر التمییز بین المنظمات الدولیة غیر الحكومیة والمنظمات الّدولیة الحكومیة:المطلب الثاني

  :تنقسم المنظمات التي تنشط على المستوى الدولي إلى نوعین

منظمات الوهي الشق اآلخر العامل على الساحة الدولیة من:المنظمات الدولیة الحكومیة- أوالً 

هي و ،دةالدولة، وتقوم على إدارتها ودعمها من أجل القیام بمهمات محدّ هائتنشطنیة التي و الحكومیة ال

ها في حقیقة األمر لیست إال امتداداً ألنّ "فكرة المؤتمر الدولي"تلك المنظمات التي ترجع نشأتها إلى 

تلك رات حدثت في نطاق أمانات ات، بعد إعطاء عنصر الدوام لها من خالل تطوّ لهذه المؤتمر 

وتكّونت ،فیهاة عن الدول األعضاءحصلت على إرادة ذاتیة مستقلّ المنظماتهذه لكنّ .. المؤتمرات

نة من أجهزة مكوّ باتت لها خذ باألغلبیة البسیطة أو الموصوفة، و ة، وقرارات تتّ سكرتاریة مستقلّ لها 

"للمنظمة الدولیةاإلدارة المدنیة "وهي ،غیر ممثلي الدولوممثلین یقومون على إدارتها وهماص أشخ

قبل من حقیقي المنظمات سلطات ذاتیة ناتجة عن تفویض تلك امتلكت قد ن، و و ن الدولیو أو الموظف

  .هیئة قویة فوق الدولشكل لهارسمت واسعة وصالحیاتالدول، 

والتي یضفي علیها بعض ،التي لها نشاطات عالمیة:غیر الحكومیةالمنظمات الدولیة - ثانیاً 

وعدم انتمائها لجنسیة محّددة ،الباحثین مجازًا الصفة الدولیة بالنظر إلى اتساع نشاطاتها عبر العالم

  )2(.وكون عملها ال ینحصر في خدمة شعب معّین بل في خدمة اإلنسانیة جمعاء)1(،بذاتها

البكونهااألخرىالدولیةالمنظماتز عنتتمیّ لدولیة غیر الحكومیةولكّن هذه المنظمات ا

وفق تسیروالسیطرتهاتحتتعملوالالحكوماتبینباتفاقتنشأالهاأنّ أيالحكومیة،بالصفةسمتت

أیضاً یظهرو ،"المنظمات الدولیة غیر الحكومیة"ـ بتسمیتهافيأوالً یظهرماوهذاوبرامجها،خططها

هدف هذه یكونمافكثیراً لدولتها،تنتسبالتيالحكوماتبرامجأحیانًا تخالفالتيمالهاأعفي

                                                            
.169ص, )1998, 1ط, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر(قانون المجتمع الدولي المعاصر: بن عامر تونسي)1(
أطروحة دكتوراه في القانون الدولي , جامعة الجزائر: الجزائر(غذاء في إطار القانون الدولي المعاصرالحق في ال: أحمد بن ناصر)2(

.131ص, )2002-2001, 1ط, والعالقات الدولیة
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العنصريوالتمییزكالتفریقالحكوماتتلكتدعمهاقراراتوحتىوأفكارمبادئمحاربةهوالمنظمات

  )1(.وغیرهاالتعذیبعقوبات اإلعدام و و مثالً 

الحكومیة والمنظمات الدولیة الحكومیة من خالل ویمكن التفریق بین المنظمات الدولیة غیر   

بدایًة من اإلطار النظري لكال النوعین ثّم من خالل بیان الخصائص التي تفترق بها ،عّدة معاییر

وذلك فضًال عن الدور ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة عن أّیة فواعل أخرى على الساحة العالمیة

  .ت والذي ُیظهر بشكل جلي الفوارق بین هذین النوعین من المنظماتالمیداني الذي تؤّدیه تلك المنظما

تعّددت التعاریف الخاصة بالمنظمات الدولیة الحكومیة :تعریف المنظمات الدولیة الحكومیة- 1

فهناك من یعّرفها انطالقًا من ،بسبب اختالف الزاویة التي یدرس من خاللها كل باحث هذه المنظمات

فبعض الباحثین یعتبر أّن المنظمة . من الجانب الهیكلي أو من الجانب التاریخيالجانب القانوني أو

یمتلك بعض الصالحیات والوسائل التي ،مؤّسسة أو جهاز تنشئه مجموعة من الدول: "الدولیة هي

  )2(".تمّكنه من القیام بالمهام المنوطة به

منظمات ترجع نشأتها إلى المؤتمرات : "ومن الناحیة التاریخیة ُتعّرف المنظمات الدولیة بأّنها  

الدولیة التي تحّولت أماناتها العامة بسبب التحوّالت الدولیة إلى أمانات دائمة في ظل تسمیة جدیدة هي 

  ".إلى جانب الدوللدولیینایناعلوقد باتت أحد الف،ظمات الدولیةالمن

ئات دولیة دائمة تضم عددًا من هی: "لكّن التعریف األشمل للمنظمات الدولیة الحكومیة هو أّنها  

وتهدف إلى حمایة المصالح المشتركة لتلك ،تتمّتع بإرادة مستقّلة عن إرادة الدول األعضاء)(الدول

وأهم ،ویظهر من خالل هذا التعریف التركیز على طبیعة المنظمات الدولیة الحكومیة)3(".الدول

عى إلى تحقیقها باإلضافة إلى طبیعة العضویة خصائصها كالدیمومة واالستقاللیة واألهداف التي تس

فیها والتي تمّیزها عن غیرها من المنظمات الفاعلة على الساحة الدولیة كالمنظمات الدولیة غیر 

  .الحكومیة وغیرها

  

                                                            
.222ص, )1984, 1ط, دار الثقافة العربیة: القاهرة(الوسیط في قانون المنظمات الدولیة : أحمد أبو الوفا)1(
, دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر(دراسة تحلیلیة وتقییمیة لتطور التنظیم الدولي-نظیم الدولي والمنظمات الدولیةالت: مبروك غضبان)2(

.20ص, )1994, 1ط
)( المنظمات الدولیة الحكومیة قد ال تضم فقط الدول في عضویتها إذ یوجد ما یسمى المنظمات الدولیة الهجینة وهي تلك المنظمات التي

.األفراد في عضویتها إلى جانب الدول كمنظمة العمل الدولیةتشرك 
.55ص, )2004, 1ط, دار الفكر العربي: بیروت(المنظمات الدولیة: سهیل حسین الفتالوي)3(
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  :والمنظمات الدولیة الحكومیةالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةبین ما معاییر التفریق- 2

،التعاریف التي تبّین مفهوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة سابقاً على الرغم من إیراد مجمل  

إال أّن الفقهاء قد ،والتي ُتظهر بشكل أو بآخر نقاط التمایز بینها وبین المنظمات الدولیة الحكومیة

وضعوا عدة معاییر أساسیة للوقوف على مفهوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بدّقة وتمییزها بالتالي 

  :المنظمات الدولیة الحكومیة وهي كاآلتيعن

ویمكن من خالل هذا المعیار بیان طبیعة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة :المعیار االجتماعي-أ

ال تتمّثل فیها الحكومات ولیس لها ،وهي أّنها تجّمعات أو جمعیات أو حركات تضم عددًا من األفراد

ة فیها والتي عي لهذه المنظمات انطالقًا من طبیعة العضویومن هنا یظهر البعد االجتما. هدف ربحي

فهي بذلك تختلف عن المنظمات الدولیة الحكومیة التي تنحصر عضویتها .تنحصر باألفراد فقط

وكذلك فإّن الخدمات التي تقّدمها معظم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ،وتأسیسها بالدول

یجعلها تفترق ،إلخ...التنمویة،الحقوقیة،ف المجاالت اإلنسانیةكالمساعدات المختلفة لألفراد في مختل

كافة ولكن بوجهة حكومیة مثل عن المنظمات الدولیة األخرى التي تعنى بشؤون الدول في المجاالت 

المجاالت مختلفحّل النزاعات وتحقیق السلم واألمن الدولیین والسعي لتحقیق التكامل الدولي في 

  .دول التي تمّثل شعوبهاولكن عبر حكومات ال

مفهوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وهو من أهم المعاییر التي تمّیز : المعیار االقتصادي- ب

" غیر ربحیة"فهي منظمات ،الرتباطه الكبیر بنوع النشاط وطبیعة العمل الذي تقوم به هذه المنظمات

ة النشاط االجتماعي الذي تمّثله تلك للداللة على مساح" القطاع الخیري"أو هي كما یطلق علیها 

فهذه المنظمات ال توّزع ،فهو نشاط ال یهدف إلى الربح الشخصي وٕاّنما هدفه الصالح العام،المنظمات

ألّن هدف هؤالء األعضاء هو تحقیق األهداف التي جمعتهم،أي ربح على أعضائها المؤّسسین لها

قیرة أو رعایة ضحایا الكوارث وغیرها من األهداف كإحداث تنمیة في دولة ما أو في منطقة ف،فقط

اإلنسانیة التي تمّیز المنظمات الدولیة غیر الحكومیة عن المنظمات والهیئات الدولیة األخرى التي وٕان 

كان لبعضها أهداف مشابهة إال أّنه یغلب علیها الطابع التنظیمي لجمیع قطاعات المجتمع والقطاعات 

كالقطاع الصناعي والزراعي والتجاري والمالي ،لى المستوى العالميالخدمیة في جمیع الدول ع

  .إلخ...والقانوني والصحة والتعلیم
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تتبّدى أهم صفة للمنظمات الدولیة غیر ومن خالل هذا المعیار: المعیار السیاسي والقانوني-ج

التي ،ّلة في قراراتهافهي مستق،أي ال تّتصف بالطابع الرسميالحكومیة وهي أّنها ال ترتبط بالحكومات

في ،بل إّنها قد تعمد إلى مراقبة أداء الحكومات،قد تكون متباینة في كثیر من األحیان مع حكوماتها

وخاّصًة إذا ارتبط هدف هذه المنظمة بأهداف إنسانیة ،وفضح انتهاكاتها،محاولة منها لتتّبع أخطائها

ها من األهداف التي تمّس المواطنین بصفة حمایة حقوق اإلنسان أو محاربة الفقر أو غیر : مثل

أّما المنظمات الدولیة الحكومیة فإّنها ال تنتهج ذلك الطریق بالضرورة ،وتّتصل بحیاتهم الیومیة،مباشرة

وال تعّبر بشكل مطلق عن توّجهات الشعوب ،فهي تمّثل بالنهایة حكومات الدول األعضاء فیها

  .والمجتمعات في تلك الدول

الناحیة القانونیة فعلى الرغم من تمّتع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بالشخصیة أّما من   

بما في ذلك حق التقاضي لدى الجهات ،القانونیة وامتالكها لحقوق هذه الشخصیة وتحّملها اللتزاماتها

هي من إال أّن هذه الصفة تنبع من الحقوق المكفولة لألفراد كالحق في التعبیر والتجّمع و .یةالدول

والتي ال یمكن أن تكّیف حسب ،وفي مختلف القوانین الوطنیة،الحقوق المقّدسة في القانون الدولي

وبالتالي لن تكون المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ،أهواء الحكومات أو المنظمات الدولیة الحكومیة

  )1(.عضویةأو شروط ال،ال سّیما على مستوى التمویل،خاضعة للقیود المعیقة لنشاطها

إذ ،ویتجّلى في الطابع التطّوعي ألعضاء المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: المعیار األخالقي-د

وكذلك انطالقًا من الحّس المشترك بالجماعة ،یندفعون إلى تشكیلها انطالقًا من إرادتهم الذاتیة

فمن الممكن وجود ،معّینةحیث یتقاسمون هدفًا واحدًا هو الدفاع عن قضیة معّینة أو فئة،والتضامن

منظمة غیر حكومیة مقّرها في النمسا مثًال إال أّن نشاط أعضائها یرّكز على قضیة الفقر في إفریقیا أو 

وهي بذلك تختلف في مجاالت عملها ونوعیة نشاطاتها عن المنظمات ،أّیة قضیة أخرى من هذا القبیل

دول األعضاء فیها والمؤّسسین لها ثّم تتّجه الدولیة الحكومیة التي تعنى بشكل رئیس بقضایا ال

  .بنشاطاتها عالمیًا حسب برامج وتوّجهات عالمیة ولكن بإرادة الدول والحكومات األعضاء فیها

وال بّد إلعطاء تعریف شامل للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة یغطي كافة نشاطاتها من الجمع   

وقد حّدد المجلس االقتصادي ،ت الدولیة الحكومیةبین كل هذه المعاییر التي تمّیزها عن المنظما

                                                            
(1) Neilma, Ganther, Helen, Morris: "Toward an Enabling Legal Environmental for Civil Society", 
(Kenya: The International Journal of Not-for-Profit Law, Jssue1, November, 2005), p 4.



116

واالجتماعي جملة من الشروط یجب توافرها ألجل تحدید مفهوم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 

  )1(:وهي

  .یجب على المنظمات الدولیة غیر الحكومیة أن تساعد على تحقیق أهداف وأعمال األمم المّتحدة-1

  .وبمقّرات محّددة وأعضاء دائمین وأن تضمن شفافیة مواردها،سمیاً یجب أن تكون هیئة ممثّلة ر -2

  .ال تكون ربحیةیجب أ-3

  .وذلك للتفرقة بینها وبین حركات التحّرر،ال تستخدم العنفیجب أ-4

  .یجب أن تحترم مبدأ عدم التدّخل في الشؤون الداخلیة للدول-5

  .یجب أن تتأّسس بواسطة اتفاقیات حكومیة-6

  .سنوات على األقل10أن تستمر في أداء نشاطاتها یجب -7

ومن خالل ما تقّدم یمكن إیجاز النقاط التي تفترق بها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة عن 

  :المنظمات الدولیة الحكومیة بما یلي

عدا حالة (لیة فیما بینها، وأعضاؤها دولباتفاقیة دو الدولتنشئها:المنظمات الدولیة الحكومیة

،)هي حالة منظمة العمل الدولیة التي أشركت منظمات العمال وأصحاب العمل مع الدولو ة احدة شاذّ و 

ى الحقوق وااللتزامات الدولیة من القانون الدولي مباشرة، أي تتلقّ ،ع بالشخصیة القانونیة الدولیةوتتمتّ 

یة، وتخضع في سلوكها وتشارك في وضع قواعد القانون الدولي من خالل االتفاقیات واألعراف الدول

  :شكالأعلى عدة يضع للقوانین الداخلیة للدول، وهلقواعد القانون الدولي، وال تخ

كمنظمة الصحة العالمیة :صةكاألمم المتحدة، أو عالمیة متخصّ :ةعالمیة عامّ ":اإمّ فهي 

بي، و واالتحاد األور كجامعة الدول العربیة،: ةا إقلیمیة عامّ وٕامّ ،راعة واألغذیة والیونسكو وغیرهاوالز 

،وبككمنظمة األ:صةإقلیمیة متخصّ ، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، أواإلفریقيتحادومنظمة اال

ع بتسهیالت عمل وتتمتّ ،لك تفویضًا من الحكومات بالنسبة إلى وجودها وأنشطتهاتتمهي و ،"وغیرها

  ". االمتیازات والحصانات"بلوماسیة ى في اللغة الدمعینة تسمّ 

                                                            
(1) John Baylis & Steve Smith: The Globalization of World Politics, An Introduction of International 
Relations, op.cit, p 437.
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ال تستهدف ،تنظیمات طوعیة لألفرادو فهي مجموعات :المنظمات الدولیة غیر الحكومیةاأمّ 

لیست من أشخاص القانون هي و ،ي أو قطري أو دوليعلى أساس محلّ مها مواطنون الربح، ینظّ 

عضویة المنظمة أو نشاطها على بلد قتصرعندما تو ،ما تخضع للقوانین الداخلیة للدولالدولي، وٕانّ 

تنشأ في ظل القانون الداخلي لدولة ما ،یةمحلّ أو تعتبر منظمة غیر حكومیة وطنیةإّنها فنمعیّ 

فاتها فیضفي علیها الشخصیة القانونیة الداخلیة إذا كانت ویحكمها ذلك القانون في سلوكها وتصرّ 

اخلي وقد یتیح لها القانون الد.األحمر العراقي على سبیل المثالأهدافها مشروعة كمنظمة الهالل

أو اتحاد ،االنضمام إلى مثیالتها في الدول األخرى لتكوین اتحاد عالمي كاتحاد المحامین العرب

یة في ق علیها الخناق إذا كانت ال تروق له كمنظمات حقوق اإلنسان المحلّ یضیّ قدو ،األطباء العرب

ا إذا أمّ .ذلك البلدفيمها إذا كانت تتعارض مع القانون الداخليحرِّ أو یُ ،بعض البلدان القمعیة

المنظمات الدولیة ومن بین ،تصبح منظمة غیر حكومیة دولیةفإّنها البلدهذا تجاوزت أنشطتها حدود 

،اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،العفو الدولیةمنظمةأطباء بال حدود، :المعروفةغیر الحكومیة

.إلخ..."أوكسفام"منظمة و منظمة رصد حقوق اإلنسان، 
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  أهدافها، وفاعلیتها على الساحة الّدولیةالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة: حث الثانيالمب

ة خاصّ طوعیة سات جمعیات ومؤسّ كنشأت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في بدایة أمرها  

،إلنسانیة المتعارف علیها عالمیاً القیم االدفاع عن بتعزیز وتطبیق وحمایة مبادئ حقوق اإلنسان و تهتمّ 

المجال فيمنها ما یختّص اماتها وتخّصصاتها وظروف عملها، فأهدافها باختالف اهتمتختلفوقد ا

  .إلخ.. الطبياالقتصادي أو في مجال التعلیم أو في المجال وأاالجتماعي وأالسیاسي وأالقانوني 

تجابة وتأتي اس،ومبادرات خاّصةالدولیة غیر الحكومیة تنشأ بمساعٍ وباعتبار المنظمات   

وكونها قائمة على التطوّع ،للرغبة في تنظیم الوضع من أجل ممارسة نشاط معّین في الحیاة العاّمة

اً بل إّن لها أهداف،فهي ال تسعى إلى تحقیق ربح مادي،الفردي الناجم عن اإلرادة الواعیة بالهدف

  .سامیة ونبیلة تسعى إلى تحقیقها وغایات تبغي الوصول إلیها

  أهداف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: لالمطلب األو

وتناميبروزنتیجة؛ الحكوميالدوليالتنظیمعصرأّنه العشرینإن صح القول باعتبار القرن  

وضبطإدارةفيذات السیادةةالمستقلّ الدولمعجنبإلىجنباً الحكومیةالدولیةالمنظماتدور

األخیرینالعقدیننّ فإ،ووحداتهالدوليالمجتمعأشخاصبینوالمتبادلةالحاصلةوالعالقاتالتفاعالت

المنظمات الدولیة غیر الحكومیةفیهأصبحتنحوعلىیمكنالقرنهذاوبدایاتالفائتالقرنمن

الوطنیةللحكوماتشریكًا أساسیًا أیضاً ماوٕانّ ،العالمیةالقضایاجهةمنفاعًال أساسیاً فقطتلیس

المدنيالمجتمععصرإطالقبحقمعهجازاممّ ،الخصوصهذافيومیةالدولیة الحكوالمنظمات

  .الدوليالنظامرتطوّ منالراهنةالمرحلةعلىالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةعصرأو

  نشأة المنظمات الدولیة غیر الحكومیةدوافع وأسباب : أوالً 

المنظمات الدولیة غیر ظاهرةنمولتفسیرباب عدیدةأسو دوافعوالمفكرونالباحثونساق

ویمكن من خالل تحلیل تلك األسباب ،والدوليالداخليالمستویینعلىدورهاوتعاظمالحكومیة

والدوافع الوقوف على أبرز األهداف التي تنشط المنظمات الدولیة غیر الحكومیة عمومًا من أجلها 

  .كافةوتسعى إلى تحقیقها على المستویات

یكونأنیعدوالهبأنّ ،الحكومیةغیرالدولیة للمنظماتالفتلّ او المفاجئدالصعو البعضربرّ فقد- 

،التعقیدمتزایدعالمإطارفيعالميمدنيمجتمعبناءوأهمیةبضرورةواإلدراكالوعيلتزایداستجابة



119

المدنيالمجتمعبناءبهیتطلّ ماخاللمنوذلك،الدولیةالمواطنةمفهوملتحقیقمنهنیتضمّ بما

الجامعاتدیةبتعدّ تسمحالتيعیةالتطوّ والتنظیماتعاتالتجمّ مندةمعقّ شبكهبناءمنالعالمي

التحلیلفينیتضمّ بماالرأيعنالتعبیرحریة و المشاركةوتأكید إتاحةخاللمنو ،االجتماعیة

بصورهوالعنفوالقمعالمساواةعدموٕازالةةالقوّ ومنحهماألفرادودعمشة المهمّ الجماعاتتمثیلاألخیر

  )1(.الشأنهذافيالحكوماتتفعلهماتفوق

هادوتعقّ العالمیةیاتوالتحدّ المشكالتعتنوّ أنّ مناآلخرالبعضإلیهذهبماسبقبماویرتبط- 

القیودمنبالعدیددةالمقیّ الدولیة الحكومیةالمنظماتوكذلك،فرادىالدولقدرات یفوقنحوعلى

المنظمات الدولیة دورإلىالحاجةاقتضىذلككل،دورهامنیحدّ بماوالعملیةلسیاسیةواالقانونیة

،الروتینیةاإلداریةوالتعقیداتالسیاسیةراتالتوتّ عنوالبعدوالكفاءةبالمرونةزتتمیّ التيغیر الحكومیة

كالمجاعاتنسانیةاإلوالكوارثالطارئةالظروفمواجهةفيالالفعّ كالتحرّ سرعةمننهایمكّ بما

  )2(.والهجرةواإلغاثةالطبیعیةوالكوارث

انتهاء مرحلةبعدةوخاصّ الدوليالنظامرتطوّ منالراهنةالفترةفيحصلماأنّ مفادهرأيةثمّ و - 

معحةالمسلّ األهلیة والصراعاتوالحروبفوالتطرّ العنفأعمالانتشارحیثمن،الباردةالحرب

جعلنحوعلىالمعارضةوالنخبالجماعاتوٕابادةقمعإلىالدولبعضاتحكوممنبعضلتحوّ 

التيالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةلبروزمدعاةكانتراتالتطوّ هذهكل.األمنتفتقدالشعوب

ضمانأينسانياإلبمفهومهاألمنتحقیقتبتغيإنسانیة أسسعلىوتقومالسیاسةعنبعیداً تعمل

  )3(.السیادةذاتالدولمنأولیس"اإلنسانیة"والشعوبلجماعاتوااألفرادأمن

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة انتشاروراءالكامنةوالعواملاألسبابتفسیرفيرأيویذهب- 

الدولیة المنظماتمنكثیرمهتقدّ ماإلىیرجعماضمنیرجعذلكبأنّ القولإلىدورهاوتنامي

  .والدولیةالمحلیةالحكومیةالدولیة غیر للمنظماتوتمویلدعممنالمانحةیةالغربوالدولالحكومیة

كانتوالتي الثوریةراتوالتغیّ األزماتمنمجموعةبوجودالقولإلىالباحثینمنفریقذهبوقد- 

راتالتغیّ هذهلوتتمثّ ،دورهاوتناميالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةالنتشارالرئیسيالدافعبمثابة

                                                            
دور): رانمحرّ (عابدینصدقيوالسیدسمكنجوى:في, "العولمةلظفيالحكومیةغیرللمنظماتالمتغیرالدور ":العظیمعبدزینب)1(

, )2002, 1ط, الدراسات اآلسیویةمركز, القاهرةجامعة: القاهرة(والیابانیةالمصریةالخبرتان:العولمةظلفيالحكومیةغیرالمنظمات

  .53-52ص
  .55ص, المرجع السابق نفسه)2(
  .22-21ص, )2006, 1ط, السیاسیةوالعلوماالقتصادكلیة:القاهرة(تنمويمدخل:حكومیةالغیرالمنظمات:أفنديحسینعطیة)3(
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صوتقلّ الدولةإمكاناتقصورلشعبهادتجسّ التي"الرفاهیةدولةأزمة "علیهأطلقماباألزماتوتلك

  )1(.لشعبهاوالرفاهیةالرعایةتوفیرفينفوذها

للمنظماتالمتصاعدالدوروتبریرتفسیربشأنواالتجاهاتاآلراءاستعراضنّ أاألمروواقع  

بأنّ القولإلىینتهيیمكن أن ،المنظماتهذهبالخاصةالطبیعةاراستحضمعالحكومیةغیرالدولیة 

  )2(:واألسبابالعواملمنمتداخلةمجموعهفيلخیصهتیمكندورهاوتناميانتشارها

الرغبةبلةوالمتمثّ الحكومیةغیرالدولیة للمنظماتالذاتیةوالخصائصالسماتمنأولها  

والتعامل،الطاقاتوحشدالتعبئةعلىوالقدرة،والخبراتالكوادروفرةمعللمشاركةواالستعدادالطوعیة 

.العامالرأيقطاعاتمختلفلدىعالیةبمصداقیةعوالتمتّ ،ةوالملحّ العاجلةاالجتماعیةالمشكالتمع

من"والخاصالحكومي"اآلخرینالقطاعینیشوبمافي نمكفیاألسبابهذهثانياوأمّ 

بالحقوقعهموتمتّ والشعوباألفرادحاجاتإشباعدونبأخرىأوهبدرجتحول،وعیوبمثالب

وروتینوجمودفسادمنالحكوميالقطاعیسودمابالعیوبو المثالبتلكلوتتمثّ ،األساسیةوالحریات

ماإذاوالتنمویةالخدمیةالمشروعاتبعضإلغاءوربماتجمیدأوتأجیلعنفضالّ ،األداءفيوبطء

یسیطراعمّ ناهیك،لهادر االمو وتعبئةالطاقاتحشديتقتضقومیةیاتوتحدّ قضایاالدولةواجهت

االجتماعیةاالعتباراتحسابعلىذلككانولوالربحاستهدافجشعمنالخاصالقطاععلى

  .اسةوالحسّ الدقیقة

لىعدورهاوتناميالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةنهوضوراء: الثالثالسببیكمنوأخیرا

وتناميالمسافاتحواجزتالشيمنالراهنالدوليالنظامبهسمیتّ مافيوالدوليالمحلىالمستویین

منكثیرقبلمنالحكومیةغیرالدولیة للمنظماتوالسیاسيالماديالدعموتقدیم،المتبادلاالتصال

  .رةوالمؤثّ الفاعلةالكبرىالقوى

المنظمات الدولیة غیر بتنهضالبعضهابعضفيمتداخلةو مجتمعةاألسبابهذهكل

معوالتعاملالطارئةواألزماتالمواقفمواجهةخاللهامنیمكنآلیة أوأداةمنهالتجعلالحكومیة 

اإلصالحعملیةعنالناجمةالسلبیةاآلثارومعالجة،ةوالملحّ العاجلةاالجتماعیةالمشكالت

                                                            
  .57-56ص, مرجع سابق, "العولمةظلفيالحكومیةغیرللمنظماترالمتغیّ الدور: "زینب عبد العظیم)1(
حالة تطبیقیة على المنظمة العربیة لحقوق ","حكومیة في حمایة حقوق اإلنسانالغیر دور المنظمات الدولیة ": إبراهیم حسین معّمر)2(

.17-16ص, مرجع سابق,"اإلنسان
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التنمیةتحقیقفيفاعلیجابيإبدورواإلسهامبل،النامیةالدولمعظمتشهدهاالتياالقتصادي

  .الدولهذهلشعوبوالشاملةالمتواصلة

  مهاومهاالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةأهدافرتطوّ : ثانیاً 

ت شهدقدالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةبهالعتضطّ التيوالمهاماألنشطةأنّ األمرواقع  

شائعةظاهرة باتتحتى،المنظماتهذهبهاتمرّ التيالنشأةمراحلربتطوّ ،واسعاً جوهریاً ًا ر تطوّ 

فقد ساهمت منذ بدایة نشأتها في .كافةالمجاالتوفياألصعدةمختلفعلىنفسهاتفرضومستقّرة

كمساهمتها في إلغاء تجارة الرقیق في ،ها محمل جدّ مور التي لم تأخذ الدول على إلغائإلغاء بعض األ

بل ،دول وأصبحت تخشى التقاریر الصادرة عن مثل هذه المنظماتالمما أخاف ،عشرالقرن التاسع 

،لقد زادت حدة تأثیرها نتیجة قدرتها على الضغط على القاعدة الشعبیة وعلى المسؤولین على حّد سواء

بعد أن تعرض كل ما لدیها من براهین أو حجج عن طریق حمالت إعالمیة كبرى تدعو الشعوب إلى 

على اتخاذ وتنّظم مظاهرات لتغییر مواقف الحكومات وحّثها ،ألجل تغییر الوضع السيءالنهوض

لّما قال في بدایة النصف األول من " شولدن ویلن"وقد صدق العالم السیاسي .إجراءات فّعالة وجاّدة

ارج حدود ّن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ال سّیما بعدما امتدت تأثیراتها إلى خإ: القرن العشرین

  ".الدولیةال یتجزأ من واقع العالقات اً لقد أصبحت حقیقة وجزء"الدولة 

وراءمنالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةتنشدهاالتياألهدافتصنیفیمكن،عامةوبصفة

العملفيأولهمایكمن:األهدافمنرئیسییننوعینإلى،بهاعتضطلّ التيوالمهاماألنشطةمختلف

فياألهدافهذهمناألخرالنوعیكمنحینفي،الواسعبالمفهومةاقتصادیأغراضقتحقیعلى

الخدماتوتقدیم،معاً كالهماأوالدولیةأوالداخلیةالمجتمعاتقتؤرّ ةنمعیّ قضایاعنالدفاع

  .معّینةلجهاتالمطلوبةوالدراساتبالبحوثوالقیامواالستشارات

المنظمات الدولیة غیر جانبمنالعمللتشملألولىاالفئةمنالعملأهدافسعوتتّ 

ذلكفيبماالمحتاجینإلىالمختلفةالخدماتتقدیمخاللمن،الرفاهیةتحقیقعلىالحكومیة 

األغذیةتوزیعمثلللفقراءالخاصةاجاتتیحاالوتلبیةالمساعداتتقدیمجانبإلى،الصحیةالخدمات

وغیرالطبیعیةواألزماتالكوارثأوقاتفيالمساعدة السّیمالأشكامنوغیرهاواألدویةوالمالبس

بلوغالنهایةفيیضمنبماالفقیرةالجماعاتعلىةأساسیةبصفزتركّ إنمائیةبأعمالالقیامو ،الطبیعیة

وبحوثاستشاریةخدماتتقدیمجانبإلىعموماً الفقیرةوالمجتمعاتالدولفياالقتصادیةالتنمیة
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وتطویرابتكارجلأمنبهاةخاصّ مشروعاتء أداوصوًال إلى،ةنمعیّ جهاتسابلحودراسات

  )1(.معینمجالفيالموجودةأوالناشئةالمشكالتلحلالقائمةالمقترباتتحسینأوجدیدةمقتربات

فيفیكمنالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةتنشدهاالتياألهدافمنخراآلالنوعاأمّ   

أوقاتفياإلنسانالطفل وحقوقو المرأةو البیئةإنسانیة عالمیة مثل قضایا قضایاعنعوالدفاالتصدي

  .غیرها من هذه القضایا التي تؤّرق البشریة جمعاءو سواءحدّ علىوالحربالسلم

  المنظمات الدولیة غیر الحكومیةأثر العولمة على فاعلیة : المطلب الثاني

تهمباتجاهارتأثّ فقد ،العولمةظاهرةتعریفحولنوالمفكریالباحثینمنالكثیراختلف

منجعلمما،كما ورد سابقاً معهاوالتفاعلورفضهاالظاهرةقبولبینتأرجحهمو ولوجیةییداإلومیولهم

بالشمولالتعریفهذاصفاتّ مهماواحدتعریففيمفهوم العولمة وتحدیدحصرة بمكانبو الصع

منالراهنةالمرحلةوطبیعةالعالمیةاالقتصادیةالمستجداتعلىزكّ یر الذيفاالقتصادي)2(والدقة،

راتالتطوّ تأثیرفيیبحثالذيللسیاسيخالفاً بالعولمةیهتمّ العالميالصعیدعلىالرأسماليالتراكم

عالمنّ أكمایوم،بعدیوماً انكماشاً یزدادعالمفيودورهاالدولةعلىالمعاصرةوالتكنولوجیةالعالمیة

والفقروالبیئةالسكانياالنفجاركقضایاالمعاصرةالعالمیةالقضایابروزیرصدالذياالجتماع

یفهمالعالمي،الصعیدعلىالمدنيتمعلمجابروزعنفضالً واإلرهابالمدنوازدحاموالمخدرات

وترابطهاالحضاراتو للثقافاتانفتاحمنیحدثماهیهمالذيالثقافيبالشارعالمهتمبخالفالعولمة

توجدفالالمحلیة،والعاداتللقیمدیدهاتهو االستهالكیةالثقافةهیمنةواحتماالتالبعضبعضهامع

والعولمةالثقافیةوالعولمةالسیاسیةوالعولمةاالقتصادیةالعولمةبینالتمییزبل یجب واحدةعولمة

  .االجتماعیة

  :رهاأبعادها ومظاه،مفهومها،العولمة: أوالً 

الشعوببینالحواجزإلغاءیتم بمقتضاهاالتيالعملیة"ظاهرة العولمة بــالمفكرینبعضعرفّ ی

،"التوافقحالةإلىالصراعحالةومند،والتوحّ االقترابحالةإلىؤوالتجزّ الفرقةحالةمنتنقلهاوالتي

االجتماعیةالعالقاتفیهاتتكاثفالحداثةرتطوّ مراحلمنجدیدةمرحلة"بأّنها اآلخرالبعضفهاویعرّ 

استبدالهو المحليإلغاءتعنيالالروابطوهذهوسیاسیة،وثقافیةاقتصادیةبروابطالعالميالصعیدعلى

                                                            
  .51-50ص, مرجع سابق, العولمةظلفيالحكومیةغیرللمنظماتالمتغیرالدور: زینب عبد العظیم)1(
  .23ص،)2008, 1طدجلة،دار: انعمّ (العربيالوطنفيالمستدامةالبشریةوالتنمیةالعولمة: التمیميالرزاقعبدساميرعد)2(
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یصبحبحیثمحليهولماجدیدُبعدإضافةتعنيوٕانماالداخلبالخارجاستبدالتعنيوالبالعالمي

  )1(."تمعاتلمجوااألفرادعلىتأثیرهفييالداخلالعاملحضورمثلالخارجيالعالم

مستمرةدینامیكیةعملیة: "ّن العولمة عبارة عنأ" فریدمانتوماس"وهوالعولمةُدعاةأحدى یر و 

قبل،منتحدثلمدرجةإلىوالتكنولوجیاواألمموالدولاألسواقفيالصارمالتكاملذلكعلىتنطوي

وأعمقأبعدمسافاتإلىوالوصولالعالمحوللوّ جالتمنمواألموالدولوالشركاتفراداألنتمكّ 

  )2(".مضىوقتأيمنرخصأو 

العولمةفهم ظاهرةإلىمن خاللها لالتوصّ یتم،تعملیاثالثهناكنّ أ"روزناو"یرىبینما

ركةالمشتوالخصائصالسماتفيالكبیرةالزیادةوثانیهاللمعلومات،الكبیراالنتشارأولهاوٕادراكها،

یكونماأشبهالعالمجعلما وهذا )3(،لالدو بینالحدودذوبانفهيالثالثةالعملیةاأمّ تمعات،لمجابین

)4(.والشعوباألممبیناالقتصادیةالمصالحوتشابكواالتصالالتواصلعمقبسببالكونیةبالقریة

عالمفينعیشأصبحنادرجةإلىوسرعتهاالمعلوماتانتقالكثافة: ّنهابأ" غلیونبرهان"لّخصها وقد

جمیعنّ ألللعولمة،علیهومتعارفدموحّ تعریفوضعیمكنالالعموموعلى)5(،دوموحّ واحد

،قناعاتعنرتعبّ رؤىمجردتبقىأّنهاإالالظاهرة،هذهمعالمتحدیدحاولتالمذكورةالتعاریف

لةُمكمّ التعاریفجمیعتعّد ،لیهوع.للظاهرةفهمهومدىباحثكلرغبةمنتنطلقوأطروحات

أنّ إال،للبشرالحیاتیةالجوانبمختلفتمّس إنسانیةظاهرةالعولمةاعتبرناماإذاالبعض،لبعضها

األخرىالشعوبلدىأهمیتهامنَقللَ الرأسماليالغربيالفكربلوالمتمثّ واحدعبمنعلىاعتمادها

الثقافاتدوتعدّ ،والشعوبباألممالخاصةالروحیةاتالمكونتمّس ّنها ألوریبةشكمحلوجعلها

ن مفهوم العولمة یتجاذبه إ: یمكن القول،ما سبقفي ضوء و .علیهاترتكزقیملدیهاولیسلهاضوابط

وزیادة االتصال بین شعوب ،العولمة عملیة تبادل وتدویل المنافع بین األممتیاران األول یرى أنّ 

.العولمة هیمنة أمریكیة على العالمأّن ني فیرى التیار الثاأما ،العالم

                                                            
، )السادسالعدد, إفریقیاشمالاقتصادیاتمجلة, الشلفجامعة: الجزائر("العربيالعالمعلىوأثارهاالعولمةتحّدیات": محمدغربي)1(

  //:f06/article.pd-N-renaf-chlef.dzlrenaflarticles-www.univhttp          :نشر على الموقع اإللكترونيبحث.20ص
السیاسیةالمجلة,السیاسیةالعلومكلیة,الجامعة المستنصریة: بغداد(العربيالوطنفيالوطنیةالدولومستقبلالعولمة: اويالندّ نقلحمید)2(

  .106-105ص, )2005األولالعددوالدولیة،
علىنشربحث, )3097،17/8/2010العددالمتمدن،الحوارمجلة" (وظائفهافيتغیرأموالدولة، انهیارهاالعولمة":بواطنةحسیننسأ)3(

  //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=226058http:                                            اإللكترونيالموقع
.7ص, )2006نیسان, 326العدد, العربیةالوحدةدراساتمركز:بیروت(العربيالمستقبلمجلة, "والعولمةالعروبة: "الحّص سلیم)4(
  .24ص, مرجع سابق, العربيالعالمعلىوأثارهاالعولمةتحّدیات: محمدغربي)5(



124

مسارأّنهاعلىإجماعشبههناكنّ أإالالعولمةحولالواردةالتعریفاتاختالفورغم

ومعلوماتیةاقتصادیةآلیاتنّ أعلىالتأكیدنحومجملهافيجهتتّ واالنعكاسات،األبعاددةمتعدّ لظاهرة

واالقتصادالسیاسةعوالمفيدموحّ بنموذجأخذهنحوالعالماتجاهفيساهمتعدیدة،وسیاسیةوثقافیة

ألمورالواضحالتداخل:ّنهابأتعریفهاویمكن،األمریكيالغربيالنمطوفقوالثقافةوالمعلومات

السیادةذاتللدولالسیاسیةبالحدودُیذكراعتداددونوالسلوكوالثقافةوالسیاسةواالجتماعاالقتصاد

العولمة االقتصادیة بل العولمة تنطوي على عدة أبعاد تتمثّ ف)1(.معینةلدولةأودمحدّ لوطنماءانتأو

  :ها فهي التالیةا مظاهر أمّ ،الثقافیة واالجتماعیةإضافة إلى العولمة البیئیة و العسكریة،السیاسیة و و 

سوق عالمیة ى لإلعالم تحویل المتعددة الجنسیات وتنامي قوتها في محاولة لشركاتنشاط ااتساع- 

  .ت رؤوس األموال واألسهم العالمیةكاقات وتحرّ تدفّ بحیث تتحكم ،اتها وسیطرتهاواحدة خاضعة لنشاط

وٕاضعاف فاعلیة السیاسات االقتصادیة ،تقویض دور الدولة االقتصادي والسیاسي واالجتماعي- 

  .صناعة القرار االقتصادي والسیاسير على الوطنیة بما یؤثّ 

  . حریر شبه المطلق لحركة السلع والخدمات ورؤوس األموالالت- 

  . عولمة السوق االستهالكیة وعولمة العرض والطلب- 

  .والتشابك في االقتصاد الدولي مع إهمال البعد االجتماعيتزاید درجات االرتباط- 

  .اركة عبر القومیةسات والمشوالسرعة المتزایدة لعملیة بناء المؤسّ الكثافة المتزایدة لالتصاالت،- 

  )2(.ركائز الدیمقراطیةومنظماته باعتباره أحدبروز دور أقوى للمجتمع المدني- 

  المنظمات الدولیة غیر الحكومیةنشاط في اتساع العولمة ظاهرة دور:ثانیاً 

سلسلة من مع في العقود الثالثة األخیرة من القرن الماضي تزامن بروز ظاهرة العولمة

التي رافقت عملیة التأسیس لنظام عالمي جدید، ونتجت و قتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة،رات االالتغیّ 

الخصوصیات االجتماعیة والثقافیة االقتصادیة و و عاد باتت تهدد السیادة الوطنیةعنها آثار مختلفة األب

                                                            
تشرین فينشربحثدراسات،للالرأيمركز،"الدولیةالعالقاتفيواإلعالماالتصالوتكنولوجیاالعولمةتأثیر: "الشقرانخالد)1(

: على الموقع اإللكتروني, 2006/الثاني

2006-11-http://www.alraicenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177:2010

11&Itemid=4-58-16-03-11-06&catid=14:2010-55-10-06  
  .18ص, )1،2002طالوراق للنشر والتوزیع،:عمان(العولمة والجدل الدائر حولها: فالح كاظم المهند)2(
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یها ولمیة تقوم علبرامج عمن خالل تطبیق إجراءات و ذلك و ،معظم بلدان العالمالحضاریة في و 

منظمات غیر حكومیة نشطة، تملك من اإلمكانیات ما یجعلها ذات تأثیر بالغ في مؤسسات دولیة و 

باإلضافة إلى ثورة  التكنولوجیا واالتصاالت الهائلة ،راتها وأهدافهاوفق تصوّ النشاط اإلنسانيتوجیه 

،فة القطاعات اإلنسانیةوكانت لها آثار واسعة النطاق على تطویر كا،التي غّیرت وجه الحیاة الدولیة

ساته ومنظماته عیة بمؤسّ ر قطاع األعمال الخیریة والتطوّ تطوّ بینهاكان من ،وعلى مختلف الصعد

ة، ت محل الحكومة المركزیة في تقدیم الكثیر من الخدمات والمنافع العامّ غیر الحكومیة، والتي حلّ 

ت مضامین ع من خالل برامج ومشاریع ذالیشمل العالم أجم،ع نشاط عدد كبیر منها عبر الحدودسواتّ 

  .العولمةتسویقها عبر العالم في إطار عملیاتهي ذات القیم التي یجري و ،لیبرالیة وقیم رأسمالیة

لها وتقلیص سلطتها كجزء نظر في دور الدولة، وحدود تدخّ الفي الوقت الذي تجري فیه إعادة و 

ونزعة نحو تقویة اً عالمیاً هناك اهتمامفإنّ ،ديخاصة في بعدها االقتصامن إجراءات عملیة العولمة 

رة على مؤثّ وٕانمائها وٕاعطائها أدواراً ،میة المحلیة واإلقلیمیة والدولیةالمنظمات والمؤسسات غیر الحكو 

یة سیادة مراكز اتخاذ القرارات السیاسیة واالقتصادیة حتى شمل نفوذها القرى والمدن واألحیاء متخطّ 

المنظمات الدولیة جمیع دون أنّ یؤكّ "MSF"حدودمنظمة أطباء بالجعل مؤّسسياألمر الذيالدولة،

  )1(.ر سلطة الدولةبحكم التعریف تنتهك وتدمّ غیر الحكومیة

وعجز الحكومات ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة انحسار سلطة الدولة نسبیاً قد استغلت و 

حیث ازداد الدعم الدولي ،وحاجات الناس المتزایدةرات العالمیة على األفراد،احتواء أثر التغیّ عن

على اعتبار أنّ ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةهة للفئات متدنیة الدخل والفقراء عبر للمشاریع الموجّ 

هذه المنظمات أدوات قادرة على التعامل مع اآلثار السلبیة لسیاسات اإلصالح االقتصادي التي باشرها 

هذه السیاسات التي كانت ،في العدید من دول العالمكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

  .على الفئات الفقیرةسلبًا رت أثّ و ، شدیدةتها وطأ

الصادر 2000- 1999لعامتقریر التنمیة العالمیةفيأشارلك فإلى ذوقد تنّبه البنك الدولي

التي سوف تقع علیها مسؤولیة تهیئة البیئة رة و المتطوّ نمیة مرهونة بالمؤسسات الفاعلة و الت":إلى أنّ هعن

لمسؤولیة بالمنظمات الدولیة غیر أنیطت هذه اوقد، "العالمیة المالئمة لتطبیق إجراءات العولمة

مجاالت لهااقتحامتها االستراتیجیة، و هاتوجّ رات هامة في تغیّ حدوث فكان من نتیجة ذلك، الحكومیة

قضایا هایإضافة إلى تبنّ ،الرسمیةالحكومات والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة احتكار حیویة كانت من 

                                                            
  .72ص, مرجع سابق, والیابانیةالمصریةالخبرتان:العولمةظلفيالحكومیةغیرالمنظماتدور: عابدینصدقيوالسیدسمكنجوى)1(
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الدیمقراطیة واهتمامات نوعیة كالبیئة وحقوق اإلنسان والحریات السیاسیة واألسرة والمرأة ونشر القیم 

  .وغیرها

وبما أّن ظاهرة العولمة تهدف إلى إخضاع العالم بكل كیاناته آللیات تدفعه إلى الترابط 

فقد أّدى ذلك إلى ،والتفاعل اقتصادیًا وسیاسیًا وثقافیًا باعتباره كیانًا واحدًا یرتبط بسوق عالمیة واحدة

السیئة الناتجة عن آلیات االستغالل اعتبار هذه المنظمات ضرورة موضوعیة للتخفیف من اآلثار 

عن طریق إدخالها في القطاعات التي انسحبت منها الدولة القائمة في ظل عالقات دولیة غیر متكافئة

  .بعد التحّرر من النظم المركزیة واتباع اقتصاد السوق وتحّول دور الدولة من متدّخل إلى مراقب

واتباع آلیات عمل معینة من قبل منظمة التجارة ،وٕاّن التداعیات التي أفرزتها ظاهرة العولمة

والتي ال تأخذ بعین االعتبار عدم التكافؤ االقتصادي ،العالمیة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

أدى إلى زیادة الهّوة االقتصادیة بین دول الشمال والجنوب والتي تمّخض عنها أزمة ،بین الدول

ولم تكن فكرة االستمرار بتقدیم المساعدات التي .بحاجة إلى حلوطرحت نفسها كمشكلة،المدیونیة

حیث ترى هذه الدول أّن المساعدات ،تحتاجها دول الجنوب فكرة صائبة ومرغوبة لدى دول الشمال

ورافق ذلك اتهام لحكومات الدول النامیة بإساءة استعمال ،الممنوحة ال تصل إلى الفئات المستهدفة

لهذا .باستخدامها في أغراض غیر إنمائیةمساعدة الفئات الفقیرة والمحتاجة المعونات المخّصصة ل

من خالل تكلیفها بإدارة برامج ،ساهمت الدول المانحة في تعزیز دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

بغیة تجاوز المتطلبات المالیة واإلداریة غیر المرنة التي تفرضها األنظمة الحكومیة في ،مساعدتها

  .دارة وتنفیذ هذه البرامجإ

توماس ریتشارد "الباحث في مجال المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وفي هذا السیاق یرى

فإّن اتساع نشاط المنظمات الدولیة غیر الحكومیة یعود ،Thomas Richard Davies"دیفاس

  :إلى مجموعة من العوامل وهي

وعولمة تكنولوجیا اإلعالم ،والنقل،االتخاصة في مجال االتص:التطّورات التكنولوجیة- 1

مجموعة صغیرة ةحیث أصبح بإمكان أی،واالتصال فقد كانت سببًا مهمًا في زیادة قوة هذه المنظمات

وقد استفادت المنظمات الدولیة .عّین مع مجموعة أخرى في مكان آخرأن تؤّسس لتعاون في مجال م

،والبرید اإللكتروني من أجل التنسیق فیما بینهاNetworkingغیر الحكومیة من ظاهرة التشبیك 
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كالتحالف من أجل محكمة الجزاء الدولیة الذي ضّم مئات المنظمات الدولیة غیر الحكومیة عبر العالم 

  ) 1(.للضغط باتجاه إنشاء هذه المحكمة

توّسع وجد عالقة وثیقة بین فترات تعّمق عولمة االقتصاد وبینحیث ت:نمو االقتصاد العالمي- 2

  .المجتمع المدني العبر قومي والعكس صحیح

والتغّیرات النفسیة ،مثل النمو الحضريةفي التغّیرات الدیموغرافیتمّثلتوهي : العوامل االجتماعیة- 3

  .مثل تطّور الوعي العالمي

اسیة ونشوء قضایا سی،مثل تعمیم قیم الدیمقراطیة والسالم الدولي: التأثیرات السیاسیة الخارجیة- 4

  .وتطّور القانون الدولي والمعاییر الدولیة،عبر قومیة

أي درجة الوحدة ،في خصائص هذه المنظمات نفسهاتمّثلتوهي :التأثیرات السیاسیة الداخلیة- 5

والتي یمكنها جمیعًا أن تسهم في زیادة قوة ونشاط ،والتنسیق فیما بینها وطبیعة أهدافها وتبعات أعمالها

  )2(.یة غیر الحكومیة على مستوى عالميالمنظمات الدول

وُیرجع بعض المفكرین زیادة دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة واتساع نشاطها في القضایا   

  )3(:العالمیة إلى جملة من العوامل منها

 زیادة المفاوضات ما بین الحكومات حول السیاسة الداخلیة في إطار التكّتالت التي عرفها االقتصاد

  .الميالع

نهایة الحرب الباردة التي أنهت االستقطاب الذي مّیز السیاسة العالمیة بین القوتین العظمیین.  

 ظهور نظام إعالمي عالمي)Global Media System (ات الدولیة غیر والذي سمح للمنظم

مختلف كما مّكنها من التواصل المباشر مع األفراد في ،رائها في مختلف القضایاالحكومیة بإبداء آ

  .أنحاء العالم وأتاح لها فرصة االتساع واالنتشار أكثر من ذي قبل

                                                            
(1) Petter Willets: Transnational Actors and Internationals Organizations in Global Politics, in: John 
Baylis  Stave Smith, The Globalization of World politics, Third Edition (London: oxford University Press, 
2003), p 440.
(2) Thomas Richard Davies: "The Rise and Fall of Transnational Civil Society: The Evolution of 
International Non-Governmental Organizations since 1839" (London, Center for International Politics, 
City University, Working Paper CUTP/003, 2008), p 5-6. 
(3) David, Lewis: The Management of Non-Governmental Development Organization (London, 
Routledge, 2001), p 32.
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مما سمح بوجود ،من أبرز قیم النظام العالمي الجدیدي مؤّشرات الدیمقراطیة التي تعداتساع وتنام

ما أّدى إلى زیادة مصداقیتها في ،المشاركة والشفافیة في اتخاذ القرارات على مستوى هذه المنظمات

  .المجتمعات وباتت تحظى بالشرعیة في نظرها أكثر من الدول والحكوماتمختلف

 التي تجاوزت الحدود الضّیقة للدول) التكنولوجیا(الزیادة الكبیرة للتقنیات.  

والتي ال یمكن للطرق ،المشاكل والتحدیات االجتماعیة واألخالقیة التي صاحبت ظاهرة العولمة

هي مجال اقتصادي واجتماعي " رونالد روبرتسون"حسب الباحث فالعولمة. التقلیدیة التعامل معها

،وسیاسي جدید یجمع بین المحلي والعالمي والفردي واإلنساني مما ینقل البشریة باتجاه المجتمع الواحد

وهذا المفهوم البسیط )1(.وربما الحكومة الواحدة من خالل إزالة الحواجز الجغرافیة بین الدول والشعوب

مات مل أكثر من تحّد للدولة التي باتت مجبرة على فتح حدودها لیس فقط للسلع والخدللعولمة یح

أكثر مما جعل النظام الدولي بسبب العولمة ،العابرة للحدودتكالوٕاّنما للمش،العابرة للحدود

  )2(.فوضویة

ة مع وجود خاص،افتقاد األجهزة والهیئات الرسمیة الخبرة الكافیة للتعامل مع التحّدیات الجدیدة

  .البیروقراطیة الثقیلة التي تمتاز بها

 انتقال التحّدیات من المستویات المحلیة إلى المستویات الدولیة والعالمیة مثل قضایا البیئة واإلرهاب

على تراجع " برتراند بادي"ویؤّكد . وحقوق اإلنسان والتي ال یمكن للدول أن تتعامل معها بشكل فردي

وأّن الدولة ،لداخلیة وعالقتها بالمجتمع المدني بسبب بروز العبین دولیین جدددور الدولة وسیادتها ا

  )3(.لصالح العبین جدد یجمعون موارد تزداد خطورتها شیئًا فشیئاً ،باتت تواجه أزمات وعوارض متعددة

ت لزیادة مما فسح المجال أمام هذه المنظما،ازدیاد أهمیة القانون الدولي وسمّوه على القوانین الداخلیة

  )4(.باعتبارها تستمد قوتها من القوانین الدولیة،صالحیاتها

المنظمات الدولیة غیر الحكومیةع ال یمكن فصل ظاهرة العولمة عن انتشار وتوسّ ،لذلك

الة على المستوى حیث أصبحت هذه المنظمات قوة فعّ ،عي والخیري عبر الحدودوزیادة النشاط التطوّ 

                                                            
  .126-109ص, )2008صیف , 19العدد: بیروت(المجلة العربیة للعلوم السیاسیة,"أثر العولمة في المواطنة": مسعود موسى الربضي)  1(
, 20السنة, مركز دراسات الوحدة العربیة, بیروت(المستقبل العربيمجلة ,العولمة والهویة الثقافیة عشر أطروحات, محمد عابد الجابري) 2(

  .22-14ص, )1998, 228العدد
  .112ص, مرجع سابق, أثر العولمة في المواطنة: عود موسى الربضيمس)3(

(4) Anton, Vedder, Vivien, Collingwood & other, NGO Involvement in International Governance and 
Policy (Nether Lands, Nijhoff Publishers, 2007), p 23.
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سع مجال نشاطها واتّ ،الدولیة الحكومیةوخبراتها الحكومات والمنظمات عادلت مواردهاو الدولي، 

وتقوم ،ك الرأي العاموتحتج وتحرّ ،م الخدمات، وتدافعوتقدّ فهي تنتج األفكار الجدیدة،وأعمالها عالمیاً 

راقب وتق ل وتطبّ وتشكّ وتقّدم تقاریرهاتحلیل لسیاسات، وأحیاناً ،مل تحلیالت قانونیة وعلمیة وفنیةبع

وقد أثبتت سات والمعاییر المجتمعیة السائدة،ر من المؤسّ وتغیّ ذ االلتزامات الوطنیة والدولیة،وتنفّ 

  .براعتها في العدید من الظروف السیما في أوقات األزمات والنزاعات والحروب

أستاذأو ما عّبر عنه ،كما أّنها أصبحت قریبة من المواطن أكثر من مؤسسات الدولة

فقد أّثرت مسائل ،بالقدرة على اجتذاب األتباع" القوة الناعمة"في مؤلفه " جوزیف ناي"الدولیة العالقات

وأضحى یبحث عن فواعل ال تطمح لبلوغ ،عدم الثقة والصراع حول السلطة السیاسیة على المواطن

  .بل طموحها إنساني وعالمي،السلطة السیاسیة

وحتى متعددة الجنسیات،الوطنیة إلى الشركات بسبب العولمة الحكوماتى تأثیرهاتعدّ قد و 

باتت تعترف بقوة الدور الذي تقوم به المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الحكومیة المنظمات الدولیة 

على أهمیة الدور الذي تلعبه هذه المنظماتد وتؤكّ تقرّ التي األمم المتحدة وعلى رأسها منظمة ،عالمیاً 

  )1(.في الشؤون العالمیة

                                                            
  .75ص, مرجع سابق,والیابانیةالمصریةالخبرتان:العولمةظلفيالحكومیةغیرالمنظماتدور:عابدینصدقيوالسیدسمكنجوى)1(
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مع الدول وغیرها من المنظمات الدولیة المنظمات الدولیة غیر الحكومیةعالقة : لمبحث الثالثا

  الحكومیة 

لذا ،والذمة المالیة المستقلة،إّن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة تتمّتع بالشخصیة االعتباریة  

أم منظمة دولیة ،یادةأكان هذا الغیر دولة ذات سسواء ،الدخول في عالقات مع الغیرق كان لها ح

یمكنالو .أم غیرها من أشخاص المجتمع الدولي،منظمات دولیة غیر حكومیة أخرىأم،حكومیة

معرفةدونالدولیةالعالقاتعلى صعیدالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةالدور الذي تؤّدیه تحدید

األمماألخیرةهذهرأسوعلى،حكومیةالالدولیةوالمنظماتالدولبینها وبینتربطالتيالعالقةطبیعة 

وال.الدوليالمستوىعلىمصداقیةةأیّ الحكومیةغیرالدولیةللمنظماتیكونالانهبدو هألنّ المتحدة،

تقیمهاالتيالعالقاتوٕاّن ،القانونيالجانبمنخاصة،التنظیماتمنالنوعذابهعترفیُ أنیمكن

علىالحكومیةالدولیةوالمنظماتالدولحكوماتمعبادلهاوتتالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة

منالمنظماتكللتیتسنىالتيالوسائلأهممنتعدّ فیهاالعضویةونمط،اصاتهتخصّ اختالف

  .على صعید العالقات الدولیة وفي جمیع المجاالت التي تنشط فیهاالمنشودبدورهااالضطالعخاللها

  دولت الدولیة غیر الحكومیة مع القة المنظماعال: المطلب األول

تحتاجفاألولى،متبادلتأثیرعالقةالدولمع المنظمات الدولیة غیر الحكومیةعالقةتعد  

الغربیة،ل الدو أورةالمتطوّ الدولحالةفيوذلكوتمویل،مقرعلىالحصولمننتتمكّ حتىللدول

تستطیعالومجاالتبمیادینلتتكفّ حتىمیةالحكو غیرالدولیةللمنظماتتحتاجالدولأيوالثانیة

العالقةهذهتتسموهناالنامیةالدولحالةفيذلكوسیكون،ذلكعلىتها قدر لعدمنظراً ابهاالهتمام

  :شكلینالعالقةهذهوتأخذأخرى،أحیاناً روبالتوتّ ،أحیاناً التجانسنوع من ب

هذهتكونماوغالباً ،ت الدولیة غیر الحكومیةالمنظمادعمعنتبحثالتيالدولمعتعاوناتعالق

  .كبنغالدشجداً الفقیرةالدولمنالدول

حقلكّن )1(،الداخلیةشؤونهافيلالتدخّ بعدموتناديسیادتهابكتتمسّ التيالدولمعرتوتّ عالقات

التنظیماتهاهتواجالتيللعراقیلنتیجةً رظهالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةبهتناديالذي لالتدخّ 

أهمالسیادة حق دّ عیو .منهاالتقلیلأومجازاً الدولسیادةختراقالفلجأتبعملها،قیامهاعنداإلنسانیة

                                                            
  .1965/المؤّرخ في تشرین الثاني2131طبقًا للمادة األولى من قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم )1(
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أنّ فترىالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةاأمّ استقاللها،بعدالثالثالعالمدولعلیهحصلتمكسب

  ".على اإلطالقبهیحتجّ وال،الدولیةالتقاریرفيإالمكانلهلیسالسیادةخطاب"

في ممارسة نشاطاتها داخل الدولة المنظمات الدولیة غیر الحكومیةوبالنظر إلى حریة 

حیث تحرص هذه المنظمات على اإلبقاء على عالقات جیدة ،المضیفة فإّنها تعتبر مقّیدة إلى حّد ما

ومن هنا .ّخل في شؤونها الداخلیةي أو التدمع الدول المضیفة وتحاول تفادي المساس بأمنها القوم

یكون نشاطها متوقفًا على موافقة الدول المعنیة ومحصورًا فقط في المجال الذي ال یدخل في 

مثل النشاط اإلنساني أثناء النزاعات ،أو أن تكون الدولة عاجزة عن العمل فیه،اختصاص الدولة

لذا یمكن دراسة العالقة بین )1(.تزاماتها الدولیةأو حالة خرق الدولة ال،أو الكوارث الطبیعیة،المسّلحة

األولى هي عالقة المنظمات الدولیة غیر ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة وبین الدول من زاویتین

  .الحكومیة مع الحكومات الوطنیة والثانیة عالقتها مع الحكومات األجنبیة

  : ومات الوطنیةمع الحكالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةعالقة : أوالً 

  :درجة استقاللیة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة عن الحكومات الوطنیة وفاعلیتها بعاملیندتتحدّ 

  .ومدى قربه أو بعده عن الدیمقراطیة،العامل األول هو طبیعة النظام السیاسي في الدولة-1

،ستوى البناء والفاعلیةوالعامل الثاني هو درجة نمو وتطّور مؤّسسات المجتمع المدني على م-2

ویجب التأكید هنا على أّن العالقة بین الدولة .تماعیة التي تعّبر عنها مؤّسساتهواتساع القاعدة االج

والمجتمع المدني هي عالقة جدلیة تقوم على التأثیر المتبادل والتطّور من خالل حركیة الصراع وآلیاته 

  .ة واالجتماعیة والسیاسة والثقافیة في المجتمعالتي تتغّیر بدورها بتغّیر الظروف االقتصادی

،تحّدد هذه المعطیات شكل العالقة بین المنظمات الدولیة غیر الحكومیة والحكومة المحلیة  

وقیام هذه العالقة أمر محتوم یبدأ من مجّرد تسجیل المنظمة لدى الوزارة أو الهیئة المختّصة في 

دساتیر معظم وبالرغم من أّن .أو حتى منع قیامها بدایةً ،ّلهاالحكومة إلى ممارسة الرقابة علیها أو ح

تنّص على حق تكوین الجمعیات والحق في المشاركة واالجتماع السلمي ألهداف مشروعة إال الدول

،أّن شكل العالقة یتحّدد سلبًا أو إیجابًا حسب النظام السائد في الدولة التي تنشأ فیها هذه المنظمات

وتساهم على ،متقّدمة تتمّتع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بدرجة كبیرة من االستقاللیةففي البلدان ال

                                                            
  .170ص, )2007, 1ط,دار العلوم:عنابة,الجزائر(المجتمع الدولي التطّور واألشخاص : عبد الرحمن الحرش)1(
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وتحقیق التنمیة في ظل مبدأ سیادة القانون على الجمیع ووجود ،مختلف أنواعها في خدمة المجتمع

ماتها مع حق فقد تعاملت حكو ،أّما في البلدان المتخّلفة.ة مستقّلة وفّعالة تطّبق القانونسلطة قضائی

واعتبرت أّن األصل هو حظر ،تكوین الجمعیات بشكل یتناقض والمواثیق الدولیة والدساتیر الوطنیة

  .وأّن االستثناء هو منح هذا الحق بالقیود واإلجراءات الصارمة التي یضعها القانون،تكوین الجمعیات

أهمها ،وات تنظیمیة عدیدةوتلجأ الحكومات في عالقتها بالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة ألد  

المنطق العام للعالقة الذي یتمّثل في أّن الحكومة هي التي ترسم السیاسات االجتماعیة المالئمة 

ناهیك عن ،وتخضع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لرقابة أمنیة صریحة أو ضمنیة،لعملها

وین الجمعیات والمنظمات الدولیة الصالحیات الواسعة الممنوحة لإلدارة في الرقابة على منح حق تك

والرقابة المسبقة التي تتضّمن حق الجهة اإلداریة المختّصة باالطالع على ،غیر الحكومیة أو منعه

،للتحّقق من تطبیق القوانین ونظام الجمعیة،الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها الجمعیة وفحصها

لس اإلدارة والجمعیة العمومیة إلى جانب تعیین كذلك الحق في حضور ممثلي الحكومة اجتماعات مج

وحق اإلدارة كذلك في ،الجهة اإلداریة ألعضاء یمثلونها أو یمثلون الجهات المعنیة في مجلس اإلدارة

ویعني ذلك سلطة اإلدارة بالتدّخل في قرارات المنظمات بعد .لرقابة الالحقة على نشاط المنظمةا

وكذلك سلطة اإلدارة في حّل المنظمة ،ت أو تعدیلها أو وقف تنفیذهاصدورها سواء بإلغاء هذه القرارا

مما یخّل ،ویعني ذلك إنهاء الوجود القانوني للمنظمات بقرار إداري،أو دمجها في منظمات أخرى

  .ویضع األخیر في موقف التبعیة،بالتوازن بین السلطة والعمل غیر الحكومي

مبادرات األهلیة في هذه المجتمعات إضافة إلى نشوء هذا الموقف أّدى إلى تقیید وتحجیم ال  

والتي تتجّلى في العزوف ،وبروز ظاهرة االتكالیة من جانب الشعب،أزمة الثقة بین الحكومة والشعب

.بیة باستثناء بعض شرائح المثقفینعن المشاركة المدنیة والسیاسیة الفاعلة من قبل غالبیة القوى الشع

العقبة األساسیة أمام نمو وتطّور هذه المنظمات وزیادة قدراتها على أداء دورها یرى الكثیرون أنّ ،لذلك

  .الكامل هو ضعف المناخ الدیمقراطي السائد في المجتمعات المتخّلفة بشكل عام

ومن الجدیر بالذكر أّن هناك ازدواجیة في سلوك الحكومات في الدول المتخّلفة تجاه 

فمن ناحیة أّدى االهتمام الدولي بمشاركة المنظمات الدولیة غیر ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

ولیة والثنائیة الحكومیة في تحقیق التنمیة إلى أن أصبحت تلك المشاركة جزءًا من االتفاقیات الد

كما أّدى نجاح هذه المنظمات في توفیر الخدمات االجتماعیة التي تراجعت الدولة .ومتعدّدة األطراف

ولكن من ناحیة . تقدیم الخدمات والتنمیةبراكها ورغبتها في إش،زیادة اهتمام الدول بهاعن أدائها إلى 
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وخاصًة تلك المنظمات التي ،زال تخّوف هذه الدول من المبادرات األهلیة المنظمة قائماً أخرى ال ی

فع مما ید،تحمل رؤیة شمولیة ذات طابع سیاسي تواجه أخطاء الحكومة مثل منظمات حقوق اإلنسان

  .المنظمات بهدف تحجیمهاهذه بالحكومات إلى التمّسك بكل أدوات السیطرة الممكنة على 

والحكومات المنظمات الدولیة غیر الحكومیةلكن رغم ذلك یوجد تقارب وتداخل كبیرین بین 

ة هناك حاالت تكون فیها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة أداة تنفیذ سیاس،فإلى جانب الروابط المالیة

بإرسال معونات إلى جنوب قرار الكونجرس األمریكي: خارجیة معّینة لدولة ما أو عدد من الدول مثل

إلى جانب وجود نوع ،السودان عن طریق هیئة المعونة األمریكیة والمنظمات الدینیة المتعاونة معها

وفي بعض )1(.لحكومیةواألجهزة االمنظمات الدولیة غیر الحكومیةمن تبادل العاملین فیما بین أجهزة 

مع النظام الحاكم في بلدها من أجل تعزیز الحمایة المنظمات الدولیة غیر الحكومیةتتعاون ،الدول

وكثیرًا ما ،واآللیات القضائیةوتلعب دورًا إیجابیًا وفعاًال في تطویر القانون،القانونیة لحقوق اإلنسان

دور الذي تقوم به هذه المنظمات في إقامة دورات إضافة إلى ال،تستشیرها الحكومة في هذا المجال

تعلیمیة ألجهزة الشرطة والقوات المسّلحة في بعض الدول حول احترام القانون واحترام حقوق اإلنسان 

ومن أفضل األمثلة على ذلك الدور الذي تقوم به لجان الصلیب األحمر ،في النزاعات المسّلحة

  . دولي اإلنساني في العدید من البلدانوالهالل األحمر في تعلیم القانون ال

بحیث ال ،وهنا ال بّد من التأكید على أهمیة زیادة الوعي والفهم الصحیح لماهیة هذه العالقة

وذلك من خالل ،یكون تطّور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على حساب إضعاف سلطة الدولة

،على جهود الحكومات في تمثیلها لمصالح الشعبفالدولة الحدیثة تقوم .ریق بین الدولة والحكومةالتف

ولذلك فإّن مطلب تفعیل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة یجب أن یصاحبه مطلب إقامة دولة قویة 

وینبغي تبدید المخاوف ،وٕاعطاء حریة العمل والمشاركة للقطاع األهلي،قادرة على تطبیق الدیمقراطیة

  )2(.مات الدولیة غیر الحكومیة سیؤدي إلى إضعاف سلطة الدولةلدى بعض القائلین بأّن تطویر المنظ

  :مع الحكومات األجنبیةالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةعالقة : ثانیاً 

فلها أن ،تستطیع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الدخول في عالقات مع الحكومات األجنبیة  

وال تحكمها بالتالي اتفاقیتا ،دولیةاالتفاقات ال ُتعدّ ة إلى أّن هذهمع اإلشار ،تعقد معها اتفاقات مباشرة

                                                            
.412ص, )2005, 1ط, الهیئة المصریة العامة للكتاب: القاهرة(العولمة ما لها وما علیها : محمد عبد القادر حاتم)1(
المجلس العربي: القاهرة("محددات الواقع وآفاق المستقبل, المنظمات األهلیة العربیة على مشارف القرن الحادي والعشرین": شهیدة الباز) 2(

  .64ص, )1997,إنترناشیونال برس للطباعة,لجنة المتابعة لمؤتمر المنظمات األهلیة العربیة, للطفولة والتنمیة
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وذلك باعتبارها لیست )1(.أو باقي أحكام القانون الدولي1986وعام 1969یینا للمعاهدات لعام 

حیث ،إّنما یسري علیها قانون اإلرادة المشتركة للطرفین،شخصًا من أشخاص القانون الدولي العام

أو قواعد ومبادئ قانونیة یتفق علیها ،ى تطبیق قانون خاص بدولة معینةتلتقي إرادة الطرفین عل

وفي حال )2(.القانون عبر الوطني أو القانون عبر الدول: الطرفان والتي تعرف بأسماء مختلفة مثل

عدم النّص على قانون یحكم االتفاق یطّبق القانون الدولي الخاص المنصوص علیه في القانون 

كما یتفق الطرفان على ،متعاقدة باعتبار العالقة هنا تشتمل على عنصر أجنبيالوطني للدولة ال

أو إسناد ،وسائل لحل الخالفات التي قد تنشأ جّراء تطبیق هذه االتفاقات كاللجوء إلى التحكیم الدولي

  .مهمة الفصل في هذه المنازعات للقضاء في الدولة المتعاقدة

ة حسب موضوعها الذي قد یكون تقدیم خبرة فنیة أو وتأخذ هذه االتفاقات أشكاًال متنوع  

وقد تكون اتفاقًا لفتح مقّر للمنظمة الدولیة غیر الحكومیة في الدولة ،مساعدات نقدیة أو عینیة

فمثًال عقدت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر اتفاقیات مقر مع حكومات البلدان التي تعمل ،األجنبیة

والذي یعترف بموجبه مجلس االتحاد السویسري 1993ع سویسرا عام كاالتفاق الذي وّقعته م،فیها

كانت لدى اللجنة 2001وفي تشرین األول .ة القانونیة الدولیة لهذه اللجنةبالشخصیة القضائیة والصف

ونظرًا للطابع )3(.دولة60اتفاقیات مقر تعترف لها بامتیازات وحصانات دبلوماسیة فیما یزید عن 

وتتمّتع اللجنة ،ا ووضعها القانوني فقد ُأخضعت هذه االتفاقیات ألحكام القانون الدوليالممّیز لمهمته

وتشمل هذه ،من خاللها باالمتیازات والحصانات التي تمنح عادة للمنظمات الدولیة الحكومیة

ني وحصانة المبا،الحصانات الحصانة القضائیة التي تحمیها من التعّرض للمالحقة اإلداریة والقضائیة

  .مما یشّكل ضمانة للحیاد واالستقالل اللذین تتمّتع بهما اللجنة،والمحفوظات وغیرها من الوثائق

ركیزة لحكومیة والحكومات األجنبیة ُتعدّ إّن العالقات التي تقوم بین المنظمات الدولیة غیر ا

تستفید ،ستوى المحّليفعلى الم.ا على المستویین الداخلي والدوليلنشاط هذه المنظمات وزیادة فاعلیته

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من المساعدات والخبرات التي تحصل علیها من الدول األجنبیة مما 

أّما على .د الوطنيوتحسین أداء عملها للوصول إلى أهدافها المبتغاة على الصعی،یؤدي إلى تطویرها

 تستطیع هذه المنظمات مّد نشاطها إلى حیث ال،فیكون لهذه العالقات أهمیة أكبر،المستوى الدولي

في بعض األحیان المنظمات الدولیة غیر الحكومیةكما تقوم .الخارج إال بموافقة الدول المعنیة

                                                            
  .89ص, )1998, 1ط, دار النهضة العربیة: القاهرة(الوسیط في المعاهدات الدولیة : علي إبراهیم) 1(
.203- 202ص,)11996ط, دار الكتب القانونیة: المحلة الكبرى,صرم(دراسة تطبیقیة -قانون المنظمات الدولیة: مصطفى أحمد فؤاد) 2(
  .326ص, مرجع سابق, قانون المجتمع الدولي المعاصر, عمر سعد اهللا وأحمد بن ناصر)3(
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وحتى تقدیم ،وتبادل المعلومات،كتقدیم االستشارة وتوجیه النصح،بمهمات مشتركة مع حكومات الدول

  )1(.والعلمیةالمساعدات اإلنسانیة واالجتماعیة والصحیة 

إذ تجعلها وسیلة ،ّن الدول ال تكون دائمًا على خالف مع هذه المنظماتیمكن القول إ،علیهو 

فقد تشجع على تكوینها وتساعدها في بعض نشاطاتها وأعمالها وذلك ،وأداة لتحقیق أهدافها وسیاساتها

رغم ذلك یصعب وجود لكن ،تحاول الدول الوصول إلیهانفس اتجاه السیاسة العامة التيعندما تسلك 

  .دة على إقلیم دولة ما ولها نفس سیاسة تلك الدولةو جمو حكومیةغیردولیة منظمات

فهي في كثیٍر من ،الحكومیةغیرالدولیة لمنظماتالهدف الرئیس لفإّن الدول ُتعدّ ،وبالمجمل

كالوالیات ،ین مكانتهاوأحیانًا أخرى قادرًة على تحس،مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنساناألحیان 

حیث ،المتحدة األمریكیة التي تعتبر حلیفًا وعدوًا قویًا للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة في آٍن معاً 

وخاصًة في ،غیر قادرة على تنفیذ برامجها دون دعم وتوجیه منهاتظهر أمامها هذه المنظمات عاجزة و 

،بادئ بعض الدول التي تفّضل االقتصادموضوع حقوق اإلنسان الذي ال یحتل مكانة هامة في م

یمكن أن تساعد الدول من المنظمات الدولیة غیر الحكومیةكما أّن ،وغیرها،واالستثمار،والبترول

كما تقوم بتقویة ،وتقاریرها التي یرتكز علیها اإلعالم والرأي العام وُیؤمن بهاخالل تحقیقاتها المؤّكدة

  .السیاسیةتكالخالل معالجة بعض المشمن،خارجیةالعالقات الدولیة ال

فأي ،یحتاج إلى الثاني ویعتبر مكّمًال لهالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةإذًا كل من الدول و 

المنظمات بینما ،تعمل بمبدأ السعي إلى االنتظام،سلطة بصرف النظر عن ظروف ووسائل تشكیلها

،عن قضایا الناسوذلك بسعیها إلى التعبیر .كةتعمل بمبدأ السعي إلى الحر الدولیة غیر الحكومیة

والعمل المباشر مدنیًا ومیدانیًا من أجل تلبیة االحتیاجات ،والتأثیر في القرارات والسیاسات العامة

تضمن ،وهذان المبدآن یتفاعالن بطریقة جدلیة. مباشرة أو التأثیر في واقع ما في المجتمع أو تغییره

م باالستقرار في ظل االنتظام العام واألمن والقانون الذي یرعى العالقات للمجتمعات البشریة أن تنع

والبحث باستمرار عن وتضمن إمكانیة تطویر آلیات تسییر الشؤون المجتمعیة المشتركة،المجتمعیة

القلب الذي ینبض دائمًا في جسم المنظمات الدولیة غیر الحكومیةوفي هذه الحال تكون .الخیر العام

المنظمات وٕاذا صّح أّن الحكومات و . فیعّبر عن احتیاجاته وطموحاته ویسعى إلى تلبیتهاالمجتمع

فأول مسؤولیة تترّتب ،وتنطلق من موقعین مختلفین،تعمل بمبدأین مختلفینالدولیة غیر الحكومیة

                                                            
.229ص, )1998, 4ط, منشورات الجامعة المفتوحة, طرابلس: لیبیا(العالقات السیاسیة الدولیة: عدنان طه الدوري)1(
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كونه من المضلل ضالالً )1(،على الفریقین هي التمّسك بخصوصیة واحترام استقاللیة اآلخر ودوره

،ألّن ذلك یشي- تتعایش–والدول ذات السیادة المنظمات الدولیة غیر الحكومیةّن إ: كبیرًا أن یقال

ألّن مثل هذه المساواة ،بوجود نوع من المساواة بین طرفي المعادلة وهذا غیر صحیح،بصورة مضمرة

  )2(.ولو كانت موجودة لوجدنا أنفسنا في عالم مختلف جذریاً ،غیر موجودة

  :ّقف منح المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الموافقة على العمل في الدول األجنبیة على عاملینویتو 

فالحكم الدیمقراطي ال یترّدد عادًة في . شكل الحكم السائد في الدولة األجنبیة المعنیة:العامل األول

أّما الحكومات ،وقبول العمل األجنبي على إقلیم الدولة الوطنیة،االنفتاح على العالم الخارجي

ألنها ،فال تسمح للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة بممارسة نشاطها داخل إقلیم الدولة،الدیكتاتوریة

  .تعتبر أي نشاط من هذا القبیل یؤّثر على مركزها السیاسي في الدولة

بیة من حیث یتأّثر موقف الدول األجن. طبیعة عمل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: العامل الثاني

فالحكومات األجنبیة توافق عادًة على أنشطة ،هذه المنظمات بحسب نوع النشاط الذي تمارسه

وتترّدد في منح الموافقة بالنسبة لألنشطة ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة العاملة في قطاع الخدمات

.حقوق اإلنسانویصل األمر إلى حّد رفض عمل المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن،التنمویة

ّن رفض الحكومات األجنبیة لعمل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة سینعكس سلبًا إ: ویمكن القول هنا

وسیجعل المنظمات الدولیة غیر ،وعلى التواصل بین الشعوب،على العمل غیر الحكومي المنّظم

  .لدوليفال تستطیع مّد أنشطتها على الصعید ا،الحكومیة حبیسة إقلیمها الوطني

  المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع المنظمات الدولیة الحكومیةعالقة : المطلب الثاني

،میةتسعى المنظمات الدولیة الحكومیة إلى توثیق التعاون مع المنظمات الدولیة غیر الحكو   

ّنه على الرغم من االختالف الجوهري في نمطیة نشأة كل من المنظمة الحكومیة وغیر حیث إ

  ]4[ویتضح ذلك من خالل الشكل رقم .تعاون بین النوعین عمیقة ومتنوعةإال أّن جسور ال،ومیةالحك

فغالبًا ما تطلب المنظمات الدولیة الحكومیة المشورة والنصح من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي 

                                                            
المنظماتمجموعة دراسات عن دور , "االسكوا"اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا , "أخالقیات العمل المدني وسلوكه": وانفادیا كی)1(

, )2003, نیویورك, األمم المتحدة(في تنفیذ توصیات المؤتمرات العالمیة وفي متابعتها خالل عقد التسعینات من القرن العشرین الحكومیةغیر

.206ص
, )2003, 1ط, العبیكان للنشر: الریاض(فاضل جتكر : ترجمة, سلوك اإلنسان في عالم عامر بالدول: میثاق العولمة: جاكون روبرت)2(

  .201ص
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ي وتحرص على تمثیل عضو من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ف،تعمل في ذات المجال

إذا كانت مناقشات المنظمة تدور حول موضوعات تمّس ،اجتماعات المنظمات الدولیة الحكومیة

منظمة األمم : ومن بین المنظمات الدولیة الحكومیة البارزة في المجتمع الدولي،صمیم اختصاصها

،دول العربیةكجامعة ال: والمنظمات اإلقلیمیة،وما یرتبط بها من الهیئات والوكاالت الدولیة،المتحدة

منظمة األمم : وكذلك المنظمات الدولیة المتخّصصة مثل،واالتحاد األوروبي،واالتحاد اإلفریقي

ومنظمة " FAO"ومنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ،"الیونسكو"المتحدة للتربیة والتعلیم والثقافة 

  .وغیرها،الصحة العالمیة

  :]4[رقم الشكل 

  فاعالت بین المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة والدولدائرة العالقات والت

  

  .396صسابق،مرجع،الّدولیةالعالقاتسوسیولوجیا:میرلمارسیل:المصدر

  عالقة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع منظمة األمم المتحدة: أوالً 

لتنظیمأحكاماً ةالمتحداألمممیثاقتضمینإلىالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةسعت

وٕاّن األمم المتحدة باعتبارها منظمة ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةوبیناألخیرةهذهبینالعالقة

دولیة حكومیة تقتصر العضویة فیها على الدول التي یتم تمثیلها في كافة أجهزتها وفروعها لم یكن 

میكیة وحیویة على المستوى الدولي بوسعها أن تتجاهل ظاهرة أصبحت واحدة من أهم الظواهر دینا

حیث كان مؤسسو األمم المتحدة على وعي تام بأهمیة هذه .ي المنظمات الدولیة غیر الحكومیةوه
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الظاهرة وبإمكانیة االستفادة من أنشطتها لدعم أهداف ومبادئ األمم المتحدة والترویج لها والعمل على 

تخاذ إجراءات لتعزیز التعاون مع تلك المنظمات في لم یكن من الغریب أن یتم ا،لهذا)1(.تحقیقها

من میثاق األمم 71وقد جاءت المادة .دة بكاملها وفي كل مجاالت نشاطهامنظومة األمم المتح

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن یجري الترتیبات : "المتحدة تتویجًا لذلك والتي نصت على ما یلي

وهذه .عنى بالمسائل الداخلة في اختصاصهحكومیة التي تُ المناسبة للتشاور مع الهیئات غیر ال

ویفهم ".مع عضو األمم المتحدة ذي الشأنالترتیبات قد یجریها المجلس مع هیئات أهلیة بعد التشاور

من هذا النص أـّن التعامل بین األمم المتحدة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة یجب أن یتم من خالل 

وأن ،الجتماعي دون سواه من أجهزة األمم المتحدة الرئیسیة أو الثانویة األخرىالمجلس االقتصادي وا

أي في أمور االقتصاد واالجتماع والثقافة ،یقتصر على المسائل التي تدخل في اختصاصه فقط

وانطالقًا من ذلك تعّین على .رة بالمسائل السیاسیة أو األمنیةوغیرها من األمور التي ال تتصل مباش

إجراءات وترتیبات ،س أن یضع من خالل لجنة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة المنبثقة عنهالمجل

وأن یختار من ،محّددة للتشاور مع هذه الهیئات وأن یحدد المعاییر العامة التي یمكن االستناد إلیها

غب في من یر -الوقتالتي قارب تعدادها ستمائة في ذلك–بین المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

الذي ) 44-د(1296وینّظم هذه الترتیبات قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم .التعاون معها

وقد صّنف المجلس االقتصادي ،ینّص على مبادئ معّینة تطّبق لدى إقامة عالقات التشاور

  )2(:واالجتماعي المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي یتعامل معها إلى ثالث فئات هي

ویشترط لحصول المنظمة الدولیة : المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ذات المركز االستشاري العام- 1

  :غیر الحكومیة على هذا المركز ما یلي

أن تكون المنظمة مهتّمة بمعظم أنشطة المجلس االقتصادي واالجتماعي وأجهزته الفرعیة.  

ونشاطات جوهریة ومستمّرة ن لدیها أعماالً أن تكون المنظمة قادرة على تقدیم أدلة مرضیة للمجلس أ

  .یمكن أن تسهم بها في بلوغ أهداف األمم المتحدة في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة

عضویة المنظمة القطاعات الرئیسیة للمجتمع في عدد كبیر من دول العالمأن تمّثل.  

                                                            
  .284-283ص, مرجع سابق, التنظیم الدولي: حسن نافعة ومحمد شوقي عبد العال)1(
.286-285ص, المرجع السابق نفسه)2(
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في عالقتها التشاوریة مع وامتیازات واسعة اً ومیزة هذا النوع من المنظمات أن لها حقوق  

االتحاد ،غرفة التجارة الدولیة: ومن أمثلتها،المجلس االقتصادي واالجتماعي مقارنة بالنوعین اآلخرین

  .الكونفدرالیة الدولیة للنقابات الحرة،البرلماني الدولي

مة  منظةویشترط لحصول أی: المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ذات المركز االستشاري الخاص- 2

  :دولیة غیر حكومیة على هذا المركز توافر شرطین

أن یكون للمنظمة اختصاص أو اهتمام محّدد في بعض میادین النشاط التي یغطیها المجلس - 

  .وأجهزته الفرعیة

  .أن تكون المنظمة معروفة في المیادین التي تعمل فیها- 

ّنها أقل درجة من المنظمات ذات ولها حقوق وامتیازات لك،هذه المنظمات األكثر عدداً وتعدّ   

رابطة المرأة ،اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،منظمة العفو الدولیة: ومن أمثلتها،المركز السابق

،جمعیة الهالل األحمر المصریة،اتحاد المحامین العرب،المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان،العربیة

  .إلخ.. أطباء بال حدود

وهي المنظمات الدولیة غیر الحكومیة : یر الحكومیة المدرجة في القائمةالمنظمات الدولیة غ- 3

التي یرى المجلس أو األمین العام لألمم المتحدة بالتشاور مع المجلس أو لجنته المعنیة بتلك 

أّنها یمكن أن تقّدم في نطاق اختصاصها مساهمات معتبرة في أعمال المجلس أو أجهزته ،المنظمات

وتتمّتع ،"القائمة"وتدرج هذه المنظمات في سجل یعرف باسم .ة األمم المتحدة األخرىة أو أجهز الفرعی

هذه المنظمات بامتیازات وحقوق لكّنها دون الحقوق واالمتیازات التي یتمّتع بها الصنفان السابقان من 

  .المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

ستشاري للمنظمات الدولیة غیر ویبّت المجلس االقتصادي واالجتماعي في منح المركز اال  

وهذه ،الحكومیة بناًء على توصیة اللجنة الحكومیة الدولیة المعنیة بالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة

أّما مؤتمر المنظمات الدولیة غیر الحكومیة . وهي تجتمع سنویاً ،دولة عضواً 19اللجنة مؤّلفة من 

جتماعي فهو لسان حال المنظمات الدولیة غیر ذات المركز االستشاري للمجلس االقتصادي واال

ومن أهدافه كفالة تمّتع هذه المنظمات بكامل الفرص المالئمة ألداء ،الحكومیة الممّثلة لدى المجلس



140

وتأمین مقر للعملیة التشاوریة وعقد اجتماعات للمنظمات األعضاء من أجل ،وظائفها االستشاریة

  )1(.مام المشتركتبادل اآلراء بشأن المسائل ذات االهت

 تزال تتمّتع فقط بالمركز المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الیالحظ أنّ ،من الناحیة القانونیة

على الرغم من أّن هذا الحق قد تجاوزه الوقت ،االستشاري الممنوح لها قانونًا في میثاق األمم المتحدة

71خارج نطاق المادة كات ومساهماتوتعّدته تلك المنظمات نظرًا لما تقوم به من نشاطات ومشار 

إال أّن هذا المركز ورغم أّنه تقلیدي وبعید عن واقع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة فال .من المیثاق

یزال یواجه العدید من االنتقادات والمساومات والمعارضة السیاسیة واإلیدیولوجیة بشأن رفضه أو سحبه 

وذلك عن طریق العمل على .أو التقلیص من فعالیته وتطبیقاته،من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

وهي مطالب أو نداءات صادرة ،مراقبة تدّخالت هذه المنظمات من أجل متابعة نشاطاتها أو الحّد منها

  )2(.من بعض الدول األعضاء في المنظمة ومن بعض أجهزتها

ا وبدورها في أجهزة األمم بمكتسباته- على األقل- وتناضل هذه المنظمات من أجل الحفاظ

كي ال یحدث أي تراجع في موقف المنظمة األممیة تجاهها؛ نتیجة ضغوط بعض الدول ،المتحدة

هّدد المجلس االقتصادي واالجتماعي المنظمات 1975ففي عام ،األعضاء لالنتقاص من دورها

" اإلخفاق في مراعاة السّریة"و"بأدب المنطق"الدولیة غیر الحكومیة صراحًة بأّن عدم االهتمام المالئم 

  )3(.قد یؤّدیا إلى سحب االستشاریة من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

المعلومات التي تقدمها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تتمّتع بالصفة االستشاریة وتعدّ 

تاح لها القیام األمر الذي أ،لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي ضروریة لنهوض المجلس بمهامه

  . بالعمل الكثیر والمجدي في أروقة األمم المتحدة

  )4(:فإن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من الممكن أن،ومن وجهة نظر األمم المتحدة

  .وللسكرتاریة التي تقوم بتنفیذ القرارات،تقدم المعرفة والمشورة لصانعي القرار في األمم المتحدة-1

                                                            
نقًال , "القانون الدولي العام..لرقابة الهیئات والمؤّسسات الدولیة على أداء السلطات الوطنیةاألساس القانوني": أحمد لطفي السید مرعي)1(

  .ت. د, اإللكترونيعن موقع مركز الفرات للدراسات

thread.php?t=26832law.net/law/show-www.f  
.369ص, )2007, 1ط, المؤّسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: لبنان(دمقرطة منظمة األمم المتحدة :نعیمة عمیمر)2(
, 3العدد, :تونس(المجلة العربیة لحقوق اإلنسان , "في الدفاع عن حقوق اإلنسانالمنظمات غیر الحكومیةدور ": فاتح سمیح عّزام)3(

.125ص, )1996
دور المنظمات غیر الحكومیة في األراضي المحتلة وفرص التشابك فیما بینها تقییم, )االسكوا(جتماعیة لغربي آسیا االقتصادیة واالاللجنة)4(

  .148ص, )1999نیویورك -األمم المتحدة(في إطار السلطة الفلسطینیة
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  .والذي قد یكون غیر مسموع بشكل كاٍف من قبل ممثلي الدولبتمّثل صوت الشعو -2

  .تستعمل كشبكات رئیسیة لنشر المعلومات-3

  .تدعم برامج األمم المتحدة عن طریق تنفیذ النشاطات التعلیمیة الموّجهة لعامة الناس-4

علیا لشؤون الالجئین ّن المفوضیة الحیث إ،مم المتحدة بتنفیذ مهامهاتلعب دورًا حیویًا في قیام األ-5

  .تتعاقد مع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لتنفیذ المشاریع التي تمّولها

االتفاقیات : تشارك في المبادرة واإلعداد والتفاوض بشأن عدد من اتفاقیات األمم المتحدة مثل-6

  .والتصّحر،وحقوق الطفل والمرأة،والتعذیب،والمخّدرات،المتعّلقة بحقوق اإلنسان

وقد استطاعت منظمة العفو الدولیة لعب دور هام في مجال حمایة حقوق اإلنسان الذي یشّكل   

أحد أهداف منظمة األمم المتحدة بما تقدمه من شكاوى وتقاریر إلى لجنة حقوق اإلنسان والجهات 

یة وحیاد ونشاط ونظرًا لما تتمّتع به منظمة العفو الدولیة من استقالل،المعنیة األخرى في األمم المتحدة

  .فإّن تقاریرها تحظى بمصداقیة كبیرة لدى األمم المتحدة،ممّیز على المستوى الدولي

إّن معظم األقسام الرئیسیة في األمم المتحدة لدیها منّسق یكون على اتصال دائم مع   

مع كما تجتمع بشكٍل دوري مجموعات عمل تابعة لألمم المتحدة،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

ولوضع سیاسة متوافقة ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لتبادل المعلومات حول العالقات المشتركة

وٕاّن العدید من المنظمات التابعة لألمم . والقتراح اإلجراءات لتطویر التعاون بینهما،ومنسجمة معاً 

وصندوق ،یا لشؤون الالجئینوالمفوضیة العل،)إیفاد(الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة : المتحدة مثل

شّكلت روابط استشاریة وعملیة مع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة،األمم المتحدة لألنشطة السكانیة

كثیرة على العالقة بهذا الصدد یمكن اإلشارة إلى أمثلةو .ة غیر الحكومیةنظائرها من المنظمات الدولی

یذكر منها موافقة مجلس إدارة ،الدولیة غیر الحكومیةوأوجه التعاون بین األمم المتحدة والمنظمات 

حیث ،والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة" إیفاد"على انعقاد المنتدى السنوي لـ)1(1990في عام " إیفاد"

وقام صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانیة بإنشاء ،منظمة دولیة غیر حكومیة400شاركت فیه 

لدولیة غیر الحكومیة تتألف من ممثلین محّلیین ودولیین لمساعدتها في هیئة استشاریة للمنظمات ا

ویقوم برنامج ،إیجاد التعاون المناسب مع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لتنفیذ برامجها بشكل أفضل

                                                            
  .150ص,المرجع السابق نفسه)1(
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،األغذیة العالمي بوضع اتفاقیة تفاهم مع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من أجل التعاون العملي

لة كثیرة ومتعددة على التعاون والمشاركة بین منظمة األمم المتحدة والمنظمات الدولیة غیر واألمث

  .الحكومیة

وبما أّن الكثیر من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة المحّلیة تشارك في الشبكات العالمیة   

فاعل مع األمم فإّن التوّجه في المستقبل یدعو إلى مزید من الت،للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة

حیث تضم الهیئات اإلقلیمیة االقتصادیة واالجتماعیة التابعة لها ،المتحدة على المستوى اإلقلیمي

والعمل على إیجاد حضور دائم لها في األمم المتحدة یمّثل ،منسقین للتعاون العملي مع هذه المنظمات

  .أصوات المجتمع المحلي

  :لحكومیة مع المنظمات الدولیة المتخّصصةعالقة المنظمات الدولیة غیر ا: ثانیاً 

تدخل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بعالقات مع المنظمات الدولیة المتخّصصة بهدف   

وقد برزت هذه العالقة في بعد ،التوّصل إلى صیغة عمل مشترك تحّقق أهداف كل من الطرفین

حتضان الذي تمارسه المؤّسسات المالیة وفي اال،المؤتمرات العالمیة التي دعت إلیها األمم المتحدة

كة في تنفیذ برامج تلك والعالمیة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة بهدف تنمیة قدراتها على المشار 

أقّر البنك الدولي بأهمیة مشاركة المستفیدین من أنشطة البنك فتّم : فعلى سبیل المثال.المؤّسسات

لتحدید شكل المنظمات 1982میة في البنك الدولي عام تشكیل لجنة المنظمات الدولیة غیر الحكو 

وتسمى مجموعة عمل المنظمات –وتكون عضویة هذه المنظمات في اللجنة،الدولیة غیر الحكومیة

وینصّب ،عن طریق االنتخاب بشكل دوري وتجتمع اللجنة سنویاً –الدولیة غیر الحكومیة في البنك

  :عملها حالیًا على ثالثة محاور

  . التنمیة عن طریق المشاركة-ب ،تعدیل الهیكلي ومشكلة الفقرال-أ 

  .آلیات التمویل للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة–ج 

وقد قام البنك الدولي بجهود كبیرة لزیادة مشاركة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة خالل السنة   

لبنك والمنظمات الدولیة غیر واعتبر أّن الهدف األساسي للتعاون العملي بین ا،1988المالیة 

وكان ،الحكومیة هو زیادة مشاركة الشعوب الفقیرة في تخطیط وتنفیذ المشروعات التي یدعمها البنك

بعمل دراسة حول المشاركة في التنمیة استغرقت ثالث 1992البنك الدولي قد بدأ منذ السنة المالیة 
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)1(حیث یشیر البعض،مشاركة وأهمیتهاة إلى زیادة الالحاجWapenhansویوضح تقریر ،سنوات

  :إلى أنّ 

مة لنجاح مهمن تجربته أّن مشاركة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة قد تعّلم البنك الدولي "  

ألّن مثل هذه المجموعات تسهم بشكل كبیر ،االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیةواحيالمشروعات من الن

باإلضافة إلى دعم ومساندة ،وتنفیذهالمشروعكتها في تصمیم خاصة من خالل مشار في فعالیة تنمویة 

  ".عدد من األهداف الرئیسیة األخرى وخاصًة المسؤولیة

لدولیة غیر الحكومیة كما تقیم المنظمات الدولیة المتخّصصة عالقات تعاون مع المنظمات ا  

م في التصّدي مهبدوٍر فمنظمة العفو الدولیة تضطلع،واألهداف الملقاة على عاتقهابحسب المهام

لك بالتعاون مع وذ،النتهاكات حقوق اإلنسان الموّجهة نحو الكتاب أو المفّكرین أو أساتذة الجامعات

حیث تتصّدى لالنتهاكات ،كما تنهض بدوٍر مماثل لدى منظمة العمل الدولیة".الیونسكو"منظمة 

بع من استقاللیة للمنظمات غیر الحكومیة ینالممّیزوٕاّن هذا الدور )2(،المرتكبة ضد الحریات النقابیة

  .العمل األهلي عن الحكومات وسیاساتها

عالقة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع منظمة األمم المتحدة للتربیة والتعلیم والثقافة - 1

  ":الیونسكو"

ر وتتمّثل أهدفها الرئیسیة في نش،1945تشرین الثاني 16في " الیونسكو"تأّسست منظمة 

مختلفبجمیع الدول والتعاون مع من خالل االتصال،كافةالتعلیم والتربیة والثقافة لشعوب العالم

وتتدّخل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة من أجل مساعدتها على ،المنظمات التي تعنى بهذا الشأن

وتحاول ،یم أفضلفتوّفر صوتًا للفئات المهّمشة من أجل المطالبة بمستوى تعل،تحقیق هذه األهداف

وذلك بعد أن تختبر طرائق التعلیم المناسبة  ،دفع الحكومات والمنظمات الدولیة على السیر بهذا االتجاه

  )3(.والخّالقة وخاصة ما یتعّلق منها بالفقراء

وهي مختّصة بالتنسیق " غیر الحكومیة والمؤّسساتالدولیة للمنظمات دائرة"تضم الیونسكو   

ویحق ،ویناط بها مسؤولیة إصدار التوجیهات بهذا الشأن،مات الدولیة غیر الحكومیةالمنظوبین بینها

                                                            
بالتعاون مع لجنة , مركز الدراسات والمعلومات القانونیة لحقوق اإلنسان: قاهرةال("الحكومات وحقوق اإلنسان- البنك الدولي": أمیر سالم)1(

.71ص, )1995, 1ط, المحامین األمریكیین لحقوق اإلنسان
75ص,)2003, 1ط, مركز التعلیم المفتوح, جامعة دمشق(حقوق اإلنسان: في كتاب, "القانون الدولي لحقوق اإلنسان": یاسر الحویش)2(
8ص, )2004كانون الثاني , 11العدد, نشرة فصلیة: باریس("التربیة الیوم"": الیونسكو"األمم المتحدة للتربیة والتعلیم والثقافة منظمة )3(
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.مع الیونسكوللمنظمات الدولیة غیر الحكومیة بموجب هذه التوجیهات إقامة عالقات عملیة أو رسمیة 

بحسب دور المنظمة الدولیة غیر الحكومیة ،وتهدف العالقات الرسمیة إلى إقامة تعاون ثابت

ویمكن تقدیم طلبات للحصول على الصفة الرسمیة إلى لجنة المنظمات الدولیة غیر ،یتهاوهیكل

  .الحكومیة التابعة للمجلس التنفیذي

  ":FAO"عالقة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة - 2

وذلك من خالل تشجیع ،إلى تخفیف وطأة الفقر والجوع لدى الشعوب" الفاو"تهدف منظمة 

ویناط بها باإلضافة إلى رفع المستویات الغذائیة ،وتحسین الغذاء والصحة الغذائیة،التنمیة الزراعیة

وذلك من خالل ،وتحسین الحالة المعیشیة لسكان الریف،زیادة اإلنتاجیة الزراعیة،والمستوى المعیشي

ّن هذه األهداف العامة ویالحظ أ. ة المعلوماتوٕاتاح،صائح للحكوماتالمساعدة التقنیة وتقدیم الن

فیمكن ،شجعت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على التعاون معها بهذا الشأنقد لمنظمة الفاو 

.المتخّصصة منها في هذه القطاعاتالسّیما المنظمات،استثمار جهودها وتوظیفها في هذه المجاالت

ها ترمي إلى التعاون مع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة سیاسة الفاو وٕاستراتیجیت«ومن هنا كانت 

حیث یمكن أن تحصل المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على صفة )1(.»ومنظمات المجتمع المدني

وتضم المنظمة قسمًا خاصًا بالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة ،"الفاو"استشاریة متخّصصة لدى 

ویحتاج التعاون )2(".الفاو"لعالقات بین المجتمع المدني وباإلضافة إلى فریق عمل داخلي یدیر ا

الدولي الفّعال من الناحیة العملیة إلى بذل جهود منّسقة بین المنظمات من أجل ضمان حق الشعوب 

  .وٕاّن هذا هو المجال الذي یمكن أن تلعب فیه هذه المنظمات دورًا رائداً ،في الغذاء الكافي والمناسب

  :الدولیة غیر الحكومیة مع مجلس حقوق اإلنسانعالقة المنظمات- 3

مجلس حقوق اإلنسان هو الهیئة الحكومیة الدولیة الرئیسیة في األمم المتحدة التي تضطلع   

،بالمسؤولیة عن حقوق اإلنسان التي كانت تضطلع بها من قبل لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

م مهرها الذي َأنشأت بموجبه مجلس حقوق اإلنسان بالدور الوتقّر الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قرا

الذي تؤّدیه المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على األصعدة الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة في تعزیز 

                                                            
  ت . د: ماندا إنترناشیونال: موقع إلكتروني: "العمل مع المنظمات الدولیة")1(

IO-http://www.mandint.org/ar/guide  
  .المرجع السابق نفسه)2(
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بما فیهم المنظمات الدولیة غیر ،وتشترط أن تكون مشاركة المراقبین)1(.وحمایة حقوق اإلنسان

.التي كانت تطّبقها اللجنة من قبلید على أساس الترتیبات والممارسات في المجلس الجد،الحكومیة

فإّن التمّتع بمركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي هو شرط للمشاركة في ،ولذلك

منظمة دولیة غیر حكومیة ذات مركز 154وقد تّم اعتماد قرابة ،أعمال مجلس حقوق اإلنسان

تصادي واالجتماعي بصفة مراقب في الدورة األولى لمجلس حقوق استشاري لدى المجلس االق

  )2(.اإلنسان

  :مع بعضهاالمنظمات الدولیة غیر الحكومیةعالقة - 4

ترتبط المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بعالقات مع غیرها من المنظمات الدولیة غیر   

  :الحكومیة سواء الوطنیة منها أو األجنبیة وفق التفصیل التالي

  :الوطنیة مع بعضهاالمنظمات غیر الحكومیةعالقة -أ

تنشأ بین المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة عالقات تخدم أهداف كل منها وتأخذ هذه 

  . العالقات أشكاًال مختلفة كالتشاور والتعاون وتبادل الخبرات وتنسیق المواقف فیما بینها

غیر الحكومیة التي تعمل في قطاع واحد إّن إحالل التعاون بدًال من التنافس بین المنظمات 

ألّنه سیعّزز الدیمقراطیة ،من شأنه أن یعود بالفائدة على تلك المنظمات وعلى المجتمع بأسره

ّن التعاون بین المنظمات كما أ،ة تتفق مع أهدافهاوسیلهم الحكومة انتهاج سیاس،والمشاركة والتنمیة

ات مختلفة سیخلق فرصًا حقیقیة لتطّور وازدهار كل غیر الحكومیة الوطنیة والتي تعمل في قطاع

وغني عن البیان أّن هذه ،وسیكون عامًال مشّجعًا لألفراد لالنخراط في العمل الجماعي،منها

  .وتخضع لوالیة القضاء الوطني أیضاً ،المنظمات تخضع لقانون واحد هو القانون الوطني

  :منظمات الدولیة غیر الحكومیة األجنبیةعالقة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مع ال- ب

تقیم المنظمات األهلیة الوطنیة عالقات مع غیرها من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة   

فقد ،ویأخذ هذا التعاون أشكاًال مختلفة،األجنبیة للتعاون فیما بینها بغیة الوصول إلى أهدافها المطلوبة

عمانجتماع الذي عقدته المنظمات األهلیة العربیة في یكون بهدف تنسیق المواقف كما حصل في اال

                                                            
  . 2006مارس /آذار15المؤّرخ في 06/251: قرار الجمعیة العامة)1(
قصر : نیفوجنیویورك(دلیل للمجتمع المدني,العمل مع برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلنسان:ضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسانمفو )2(

.   67ص, )2008,األمم
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فقد كان مندوبو هذه المنظمات الدولیة .لمناهضة العنصریة" دربان"مؤتمر ُقبیل انعقاد2001عام 

الصادر عن األمم 1975لعام 3379غیر الحكومیة یسعون إلى تنسیق المواقف إلحیاء القرار 

  .ا شكل من أشكال العنصریةوالذي یصف الصهیونیة بأّنه،المتحدة

كما حدث في اللقاءات التي تّمت بین ورشة ،وقد یكون التعاون بهدف التشاور وتبادل الخبرات

بهدف تطویر دور المنظمات الدولیة ،)رادا بارنن(الموارد العربیة وبین جمعیة إنقاذ األطفال السویدیة 

قد یكون هذا التعاون بهدف إنشاء هیئة مشتركة و ،غیر الحكومیة في مراقبة تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل

  :بین هذه المنظمات فالحركة الدولیة للصلیب األحمر والهالل األحمر تتكّون من

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر.  

الجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والهالل األحمر.  

االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والهالل األحمر.  

وٕاّن ،ملیون عضو ومتطّوع100لحركة في كافة بلدان العالم تقریبًا وتضم حوالي تعمل هذه ا

،اللجنة الدولیة واالتحاد والجمعیات الوطنیة هیئات مستقّلة ولكل منها نظامها األساسي الخاص بها

  .ولیس إلحداها سلطة على األخرى

ما تجتمع من حیث المبدأ ك،تجتمع هذه المؤّسسات معًا كل سنتین في إطار مجلس المندوبین  

وذلك في إطار المؤتمر الدولي ،مرة كل أربع سنوات مع ممثلي الدول األطراف في اتفاقیات جنیف

وقد اجتمعت الهیئات المكّونة للحركة الدولیة على مبادئ سبعة )1(.للصلیب األحمر والهالل األحمر

ویشّكل اتفاق ،لتطوعیة والوحدة والعالمیةاإلنسانیة وعدم التحّیز والحیاد واالستقالل والخدمة ا: هي

النظام األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر 1997إشبیلیا الذي اعتمده مجلس المندوبین عام 

  .وینّظم العالقة فیما بینها،حمروالهالل األ

                                                            
:القاهرة(منشورات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر : أنظر الموقع اإللكترونيحمراللجنة الدولیة للصلیب األلمزید من التفاصیل عن)1(

  .10ص, )2002آذار

http://www.icrc.org  
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  الفصل الثالث

  .مدى فاعلیة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال حمایة حقوق اإلنسان

  ."راسة حالة منظمة العفو الدولیة واللجنة الدولیة للصلیب األحمرد"

في مجال حمایة حقوق هذا الفصل مدى فاعلیة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة یتناول

وذلك من خالل .واللجنة الدولیة للصلیب األحمرمن خالل دراسة حالة لمنظمة العفو الدولیة ،اإلنسان

في مجال حمایة حقوق اإلنسان جهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ثالثة مباحث یتناول أولها

ال حمایة ى دراسة دور منظمة العفو الدولیة في مجعلبینما ینصب المبحث الثاني ،وآلیات عملها

  . للصلیب األحمر في المجال نفسهاللجنة الدولیة في حین یدرس المبحث الثالث جهود . حقوق اإلنسان



148

فاعلیة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال حمایة حقوق مدى : الفصل الثالث

  "دراسة حالة منظمة العفو الدولیة واللجنة الدولیة للصلیب األحمر"اإلنسان 

فاعالً باعتبارها شطة في میدان حقوق اإلنسان االمنظمات الدولیة غیر الحكومیة النرغم أّن 

التي تكمنخاصة، الهاممیزاتو ، هاتعریفمن حیث ، ةصوصیختتمّتع بشيء من الفي العالقات الدولیة 

إال ،واضحة المعالمعها بوضع أو شخصیة قانونیةوعدم تمتّ ،عها، وامتداد نشاطها عبر الدولتنوّ في 

جانب الدول والمنظمات الدولیةإلى القوة الثالثة في المجتمع الدولي هذا لم یمنعها من أن تكونأنّ 

لحال لم تكن تلك المنظمات من حیث مستوى نشاطها وفاعلیتها على الساحة وبطبیعة ا.الحكومیة

بینما كان لبعضها ،فبعضها اقتصر نشاطه على الصعید المحلي المحدود،الدولیة على حٍد سواء

الحظ یو .بأسرهفي حین بلغ نشاط بعض تلك المنظمات العالم ،امتداد أوسع على المستوى اإلقلیمي

ها شطة في میدان حقوق اإلنسان، وأنّ االمنظمات النتلك لدولیة، أنها إحدى أكبر على منظمة العفو ا

ة نشأت مهتمّ 1961تأسیسها عاممنذ فهي .للدول إزاء انتهاكات حقوق اإلنسانوٕاحراجاً أكثرها تأثیراً 

احي كل منبقضایا سجناء الرأي والضمیر، ثم مناهضة حكم اإلعدام فیما بعد، لیمتد نشـاطها شامـالً 

ة خاصة تمتد على المستوى الدولي إلى المستوى الوطني، یوتمتلك هذه المنظمة هیكل،حقوق اإلنسان

مركزیة خصوصاً الدولیة غیر الحكومیةأكثر المنظماتمندّ عبنشاطها اإلعالمي الكثیف، وتُ زوتتمیّ 

ن من جهات مختلفة من مساجی) ىتتبنّ (بموجبهاالتي تعتمدو " التبنـي"اتوفي عملی،في مجال نشاطها

وهذا بهدف الحفاظ على .اج التي تنشط على المستوى الوطنيدهم األمانة الدولیة لألفو العالم، تحدّ 

  .ز، إذ ال تسمح لألفواج بتبني قضایا بلدانها أو إصدار بیانات بشأنهاالحیاد وعدم التحیّ 

مجالفيإسهامات بالغة األهمیة وال یخفى على أحد دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وما لها من 

أوالسلموقتفيهذه الحقوقعلىالواقعةاالنتهاكاتبمراقبةحیث تقوماإلنسان،حقوقحمایة

أیضاً تقومكمادقیقًا،توثیقاً وتوثیقهاالمعلوماتجمعخاللمنبرصد تلك االنتهاكاتوذلكالحرب،

التزمتالتيالدولیةلالتفاقیاتوفقاً لألفرادتقدیمهاجبالواالحمایةمنللتأّكدمیدانیةبعثاتبإرسال

لعاماألربعجنیفالتفاقیاتوفقاً الالزمةالمساعدةبتقدیمالحربوقتفيتقوم أیضاً الدول، كمابها

  .1977لعاماإلضافیینوالبروتوكولین 1949
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قوق اإلنسان وآلیات جهود المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال حمایة ح: المبحث األول

  عملها

وكانت أسبق إلى الظهور من الدول والمنظمات ،بدأت حقوق اإلنسان بالتشّكل منذ القدم

بسبب ارتباطها بالطبیعة اإلنسانیة وما یتعّلق بها من البحث المستمر عن كل ما من شأنه أن ،الدولیة

سیة أو عقائدیة أو حتى أخالقیة قد ویضمن بقاءه بعیدًا عن أیة اعتبارات سیا،یحّسن حیاة اإلنسان

،موضوع حقوق اإلنسان بما له من أهمیة وقدسیة كبیریننّ كما أ،تحّد من حقه في الكرامة اإلنسانیة

وباتت القضایا المتعّلقة ،أصبح یشّكل المحور الرئیس لمعظم االتفاقیات الجاریة على الصعید العالمي

بما تشمله ،ود على بنیة وتشكیل الفواعل على الساحة الدولیةبه تشّكل ثورة كامنة لها تأثیر غیر محد

وقد ترجمت هذه األهمیة في معظم .حكومیة ومنظمات دولیة غیر حكومیةمن دول ومنظمات دولیة 

اللوائح والمواثیق واالتفاقیات التي صیغت من قبل مختلف الفواعل الدولیة التي تعنى بمجال حقوق 

تنظیمات أو باعتبارها،الدولیة غیر الحكومیة الناشطة في هذا المجالالسّیما المنظمات،اإلنسان

رغم غیاب اإلجماع حول -ى نشاطها نطاق الدولة الواحدةجمعیات أو اتحادات عبر قومیة، یتعدّ 

خاصةالتهاقو لها ،ال یمكن تجاوزها أو إنكارهاحقیقة في المجتمع الدوليمما جعلها تصبح- تعریفها

في جمیع المجاالت ال سیما العمل في مجال لها دورها وتأثیرها على الحیاة الدولیةو دواتهاوأسالیبها وأ

  .الدفاع عن حقوق اإلنسان

  المنظمات الدولیة غیر الحكومیة لقضایا حقوق اإلنسانتبّنيأهمیة : المطلب األول

غیرالدولیةالمنظماتالعدید منباهتمامالمختلفةاإلنسان بتصنیفاتهاحقوققضایاحظیت

علىاألولىالعالمیةالحربوُیرجع الكثیر من الباحثین بدایة ذلك إلى نهایة،منذ زمن بعیدالحكومیة

علىالتالیةالفترةخاللتدریجيوبشكلملحوظةبدرجةتضاعفقداالهتمامكان هذاوٕان.تقدیرأقل

والحیلولةالسالمإحاللفيوفّعالهامدورالمنظماتلهذهكانفقد)1(،الثانیةالعالمیةنهایة الحرب

علىالحربفترةطوالجهودهاكلورّكزتالثانیة،العالمیةالحربأثناءالحرب وخاصةنشوبدون

نشوب دونوالحیلولةدائمعالميسالمبتحقیقالكفیلةالدولیةالتنظیمیةوالهیاكلدراسة الوسائل

المتحدةالوالیاتفيالحكومیةغیرالمنظماتأوالهیئاتهذهأهممنوكان. رىأخمرةالحرب

" السالمدعمعصبة"نفسهاعلىأطلقتالتي The League of to Enforce Peaceاألمریكیة

                                                            
  286.ص,  2003)،1طالدولیة،الشروقمكتبة: القاهرة(والتطبیقالنظریةفيمقارنةدراسةاإلنسانحقوق: الرشیديأحمد)1(
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أحد السابقاألمریكيالرئیس"تافتولیم"وكان 1915عامفیالدلفیافيقیامهاعنُأعلنوالتي

  .(1)زعمائها

تطّور فيالبارزأثرهالمتحدة،األممومیالد منظمةالثانیةیةالعالمالحربلنهایةكانوقد

المطروحة بالقضایاوظائفها واهتمامهاتطّورإلىبدورهأدىوالذي،الحكومیةغیرالدولیةالمنظمات

،المنظمات محدوداً هذهعددكانأنفبعد. اإلنسانحقوققضایاالدولیة وعلى رأسهاالساحةعلى

ُیالحظ أّنها ،للحروبالمأساویةبالجوانباألخصعلىتتعّلقمحّددةقضایافيمحصوراً ونشاطها

العمل في ال سّیمااإلنسانیة،الحیاةجوانبمختلفلتشملاهتماماتهاوتعّددتكبیر،بشكلتوّسعت

تّم لماالحاكمةاألنظمةتعزیز احترامعلىوالعملوالدفاع عنها،العالمفياإلنسانحقوقمجال حمایة

  .دولیة بهذا الشأنواتفاقیاتمعاهداتمنإلیهالتوّصل

یرجعبها،الدولي والفعلياالهتمامأنّ إالالعصور القدیمة،منذاإلنسانحقوقحمایةظهرت

هذهففي. اإلنسانحقوقتاریخفيمراحل التطّورأهممنُتعدّ العالمیة التياإلعالناتمرحلةإلى

قواعدإلى،مثالیةوفكریةمبادئمجردمنتحولتحیث،مرحلة جدیدةنساناإلحقوقدخلتالمرحلة

األمریكياالستقاللإعالنفيالقواعدهذهوقد ترّسخت،تضمن حمایتها والدفاع عنهاإلزامیةقانونیة

  )2(1789.عاموالمواطناإلنسانلحقوقالفرنسيواإلعالن، 1779عام

ویأتي في مقدمتها اإلنسان،حقوقوحمایةبتكریسالدولیةواالتفاقیاتالمواثیقاهتمتكما

أنوالتي اعتبرت، 1948اإلنسان عاملحقوقالعالميواإلعالن، 1945عامالمتحدةاألمممیثاق

لحقوقدولیةأیضا أبعاداً االتفاقیاتهذهوأعطتبها،المساسیجبوالمقّدسةاإلنسانحقوق

اإلنسانلحقوقجدیدةخلقت ضماناتوبالتاليانتهاكها،والهاتجاهلالدولتستطیعالاإلنسان،

  .األساسیةوحریاته

توفیریجب علیهاالتيالسیادة،صاحبةالدولةإلىاألصلفيترجعاإلنسانحقوقحمایةإن

ولّما.اإلنسانلحقوقواإلعالنات العالمیةاالتفاقیاتتضّمنتهاالتيالحقوقلمختلفالالزمةالحمایة

فإنهتطبیقها،علىوقدرتهاالدولةرغبةترجع إلىاالتفاقیات،هذهعلیهانّصتالتيااللتزاماتانتك

قداألحیانمنكثیرفيبلدولیة،اتفاقیاتمنصادقت علیهماتطبیقعلىالدولإجباریمكنال

                                                            
  .51ص, مرجع سابق, التنظیم الدولي, حسن نافعة  ومحمد شوقي عبد العال(1)

  .63ص, )2006, 3طوالتوزیع،للنشرالشروقدار: عمان(األساسیة وحریاتهاإلنسانحقوق: الطعیماتسلیمانهاني)2(
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تغّلبوقدلحمایة،امحللألفرادالالزمةالحمایةبتوفیرأو قد ال تقومالحقوق،هذهتنتهك الدول

  .اإلنسانمصلحتها على حقوق

لهذه الحقوقالالزمةالحمایةتوفیرعلىكذلكالحكومیةالدولیةالمنظماتتعملكما

اإلنسان، لحقوقواإلقلیمیةمن المواثیق واالتفاقیات الدولیةالعدیدخاللمنذلكتجّسدوقدوالحریات،

واالتفاقیة، 1953عامالنفاذحیزدخلتوالتي 1950عاماإلنسانلحقوقاألوربیةكاالتفاقیة

، 1980عاموالشعوباإلنسانلحقوقاإلفریقيوالمیثاق، 1969اإلنسان عاملحقوقاألمریكیة

  .واإلقلیميالدوليالمستوىعلىاألخرىالمواثیقمنوغیرها

وتحتاج ،النتهاكاتعّرضتتاإلنسانحقوقظّلتاالتفاقیات فقدهذهأهمیةمنوبالرغمأّنهإال

نصتالحقوق كماالالزمة لهذهالحمایةتوفیرأجلومن،لذا. االتفاقیاتهذهعلىفعالةإلى رقابة

صادقتماتطبیقإلىوتدعو الدولالحمایة،بهذهتناشدبرزت منظماتالدولیة،االتفاقیاتعلیها

الفعليظهورهالكنعصور قدیمةمنذالمنظمات قد نشأتوبالرغم من أّن هذه.اتفاقیاتمنعلیه

وجودهاأثبتتالتيالحكومیةغیربالمنظمات الدولیةتسمىماوهيالمتحدة،األممتأسیسبعدكان

  .المستویاتجمیععلىاإلنسان والدفاع عنهاحقوقتكریس حمایةإلىوسعتالدولیة،الساحةعلى

وتعاون واسع ،فهي تحتاج إلى دعم كبیر،سانونظرًا لألهمیة الكبیرة التي تحتلها حقوق اإلن  

یتحّقق إال وهذا ال ،وكذا إلى معاییر تكون مضبوطة وثابتة،بین مختلف الفاعلین على الساحة الدولیة

: والمعادلة الهامة التي تؤّسس لحمایة دولیة فعالة لحقوق اإلنسان تتألف من.عبر مأسسة هذه الحقوق

وعلى الرغم من الدور الذي تقوم .تنسیق المجتمع الدولي+ ع المدني فعالیة المجتم+ التزام حكومي 

إذا لم یتعّزز بالتعاون مع أطراف ،إال أّن هذا الدور ال یكفي،به الحكومات لحمایة حقوق مواطنیها

ممثلًة بمنظمات المجتمع المدني : سواٌء على المستوى الوطني،أخرى تتبنى الدفاع عن هذه الحقوق

عبر المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تنشط في مجال حمایة : و على المستوى الدوليأ،المختلفة

ویعّبر بعض الباحثین عن هذا النوع من المنظمات .وترّكز على ترقیتها والدفاع عنها،حقوق اإلنسان

مویة أو إغاثیة على اعتبار أّنها ال تقّدم مساعدات تن" الجیل الرابع للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة"بـ 

ریة بل ترّكز على القیم اإلنسانیة وعلى مبادئ الكرامة البش،أو أي نوع من السلع والخدمات المادیة

وقد كانت تلك المنظمات ترّكز في بدایة نشاطها على الحقوق .التي تندرج ضمن حقوق اإلنسان

بنى استراتیجیات جدیدة تهدف إلى باتت تت،لكن مع التحوّالت الكبیرة والهامة التي مّرت بها،الفردیة

حمایةفأصبحت تدافع مثًال عن ،التركیز على الحقوق الجماعیة لألفراد إلى جانب الحقوق الفردیة
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 Issues of Climate(الصحة العالمیة وترّكز على االهتمام بالبیئة وقضایا تغّیر المناخ 

Change...(القضایا على اعتبار أّن هناك عالقة قویة بین هذه ،إلخ)الصحة،تغّیر المناخ (..

  )1(.وحقوق اإلنسان

:                          وتتمثل رسالة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الناشطة في مجال حقوق اإلنسان بـ   

  .حمایة حقوق اإلنسان-1

  .نشر ثقافة حقوق اإلنسان-2

  .ونیةوتقدیم المساعدة القان،مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان-3

اتخاذ اإلجراءات اإلداریة والقانونیة لمعالجة الشكاوى المتعّلقة بضحایا االنتهاكات والتجاوزات ضد -4

  .حقوق اإلنسان

  .إعداد الدراسات واألبحاث وتوفیر المعلومات وعقد الندوات والدورات التدریبیة-5

  .نسانإدارة الحمالت وٕاعالن المواقف المختلفة تجاه ما یجري لحقوق اإل-6

من خالل النشاط في حقل التربیة ،وحمایتهاوتهدف هذه المنظمات إلى تعزیز حقوق اإلنسان

والتدریب المتخّصص ،وحلقات النقاش،المؤتمرات: على هذه الحقوق عبر الفعالیات المختلفة مثل

،و رصد االنتهاكاتأ،بتقدیم المساعدة القانونیة للضحایاتمّثلتتي وقیامها بأعمال الحمایة ال،والشعبي

ونشر ذلك عبر التقاریر ووسائل اإلعالم واللجوء إلى ،والقیام بالحمالت الدوریة أو الخاصة لمناهضتها

  )2(.جهات اإلنصات الداخلیة والدولیة

  ة الناشطة في میدان حقوق اإلنسانآلیات عمل المنظمات الدولیة غیر الحكومی: المطلب الثاني

تقوم بها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال الدفاع عن إّن طبیعة النشاطات التي

واستخدام أسالیب وأدوات واتباع ،حقوق اإلنسان تحّتم علیها العمل من أجل تبّني استراتیجیات معّینة

                                                            
(1) Alexandra, Mcewan, Jennifer, Bowers & Timsaal, Ahman: Rights Based Approach to Mental Health 
Promotion in the Context of Climate Change in Rural and Remote Australia (Queensland, Center for 
Rural and Remote Mental Health), p 6.

: تعز, الیمن(ة في الیمنواقع المنظمات غیر الحكومیة لحقوق اإلنسان وأثره على الشراك: محمد أحمد المخلفاوي وعبد الباقي شمسان)2(

  .17ص, )2006, 1ط, مركز التعلیم والتأهیل لحقوق اإلنسان
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ویمكن تحدید بعض من تلك اآللیات ،آلیات تمكّنها من تحقیق أفضل النتائج في مثل هذه القضایا

  :عظم المنظمات الدولیة غیر الحكومیة العاملة في میدان حقوق اإلنسان ومنهاالمتّبعة من قبل م

  .تؤّسسها الدول أو المنظمات الدولیة الحكومیةحقائق والمشاركة في لجانإنشاء لجان تقّصي : أوالً 

والتي تستطیع من ،هذه اللجان من اآللیات المتاحة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیةحیث ُتعدّ 

فیمكن لهذه المنظمات التعاون مع ،الوصول إلى المعلومات التي تتطلّبها في تحقیق أهدافهاخاللها

ویمكن لها أن تساعدها على دعم ،تلك اللجان واإلسهام في نجاح عملها بفضل الخبرة التي تمتلكها

مكنها وبفضل شبكة عالقات المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ی.بنیان المؤسسات السیاسیة الضعیفة

وال ریب أّن ،)مثل الضحایا الذین ینتمون إلى القطاعات المهّمشة(أن تضمن تمثیل الفئات المعنیة 

لجان تقّصي الحقائق التي تعتمد علیها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة خاصة في مجال حقوق 

تحظى بمصداقیة فهي.ال سیما تلك التي تنشئها الدول،اإلنسان تختلف كثیرًا عن غیرها من اللجان

ّن الدول تمارس تأثیرًا كبیرًا على اللجان التي تنشئها حیث إ،لرأي العام الوطني والدوليأكبر في نظر ا

من أجل أن یكون التقریر الصادر عنها في صالح الدولة وال یضر بمصالحها وال سیما بمصداقیتها 

التابعة لها طرف من األطراف المتوّرطة في وكثیرًا ما كانت الدولة أو األجهزة الرسمیة،أمام مواطنیها

أما اللجان التي تنشئها المنظمات الدولیة .ع التحقیق الذي تجریه هذه اللجانارتكاب االنتهاكات موضو 

غیر الحكومیة وتشرف علیها فهي ذات مصداقیة عالیة وتحظى بقبول أكبر وبتغطیة إعالمیة واسعة 

والتي قد تتبّنى في كثیر من ،ع نقاش الدول والمنظمات الدولیةحتى أّن نتائجها كثیرًا ما تكون موض

وسبب ذلك أّن تقاریر هذه اللجان أكثر شموًال ودقة ،الحاالت التقاریر التي تصدر عن هذه اللجان

  .وأوسع انتشارًا من التقاریر الحكومیة

  .تعزیز دور الرأي العام الدولي: ثانیاً 

السیما مع تنامي ،كل كبیر ومتزاید على العالقات الدولیةإّن الرأي العام الدولي یؤثر بش  

قضایا : وأتاحت المجال له لتناول القضایا التي أفرزتها مثل،ظاهرة العولمة التي طرحت قضایا عدیدة

  .إلخ.. والتمییز العنصري،ومنع عمالة األطفال،واإلرهاب،والبیئة،حمایة حقوق اإلنسان بشكل عام

العام الدولي بالنسبة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة في كونه بات مشاركًا تتمّثل قوة الرأي  

وألّن معظم نشاط هذه المنظمات مستقى من اهتمامات الرأي العام ) 1(،فاعًال في حوار السیاسة العالمي

                                                            
(1) Jem, Bendell: Debating NGO Accountability (New York: U-N, 2006), p 51.
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ى فالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة تسع،كما أّن اهتماماتها تعّبر عن اهتمامات هذا الرأي،الدولي

  :من أجل تحقیق هدفین أساسیین

أن تعّبر عن اهتمامات الرأي العام الدولي وتوّجهاته وطموحاته.  

 أن تعتمد علیه في نجاح نشاطاتها ومختلف عملیاتها عن طریق الضغط الذي یمارسه على الحكومات

  .والهیئات الرسمیة المختلفة

ر الذي یلعبه الرأي العام في دعم وٕایمانًا من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة بأهمیة الدو 

فقد عمدت إلى استخدام وسائل االتصال ،والقضایا التي تدافع عنها،مختلف النشاطات التي تقوم بها

وترّكز بشكل كبیر على إصدار التقاریر كنوع من الرصد والمتابعة ،من أجل التأثیر على توّجهاته

وال یخفى ما .اء وانطباعات الرأي العام الدوليجیه آر وكذا نوع من التأثیر لتو ،ألوضاع حقوق اإلنسان

فهي تعتبر في مقدمة األدوات التي ،لوسائل اإلعالم من دور فّعال وهام في توجیه الرأي العام الدولي

عمدت هذه ،لذا.موالتأثیر على الرأي العا،تساعد المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في التواصل

،وعالقتها بالرأي العام الدولي،وجعلتها حجر األساس في استراتیجیتها،یهاالمنظمات إلى التركیز عل

  )1(: ومن هذه األدوار،فهي تساعدها في أداء عملها عبر مختلف األدوار التي تقوم بها

تستخدم إلیصال المعلومات لفئات ازاإلذاعة أو التلف،المجالت،مثل الصحف: قنوات لالتصال-أ

  .واسعة من الجمهور

وٕالى ،تساهم وسائل اإلعالم في النقل المنتظم للمعلومات إلى عموم الجمهور: نقل المعلومات- ب

اً هاماً فهي تلعب دور ) International Decision Makers(وٕالى صّناع القرار الدولیین ،الحكومة

  .وتشكیل الحوار والنقاش العام،في التسویقاً وكبیر 

اإلعالم تؤّسس للتحالفات األكثر أهمیة بالنسبة لتجّمع المنظمات أجهزة إنّ : تؤّسس للتحالفات-ج

الدور الذي یقومون به مكّمًال حیث ُیعدّ ،ات الجیدة مع الصحفیینوتنشئ العالق،الدولیة غیر الحكومیة

  .للحمالت الفّعالة التي تقوم بها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

على التعریف بعملیات وأنشطة المنظمات الدولیة اإلعالمتعمل وسائل:تقّدم وجهات نظر مختلفة-د

من الضغط السیاسي اً فیشكل ذلك نوع.. غیر الحكومیة كما تقدم رأیها فیها عبر المقاالت والصور

                                                            
(1) The Coalition for the International Criminal Court, NGO Media Outreach: Using the Media as an 
Advocacy Tool, September 2003, p 1-11.
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كما تنقل المعلومات والتي تندرج ضمن عملیات التعلیم التي ترّكز علیها المنظمات ،على الحكومات

  .الدولیة غیر الحكومیة

وسائل اإلعالم تدعو الحكومات إلى مساندة ودعم الحمالت التي تقوم بها : دعوة الحكومات-ه

الحملة اإلعالمیة التي قامت بها أجهزة اإلعالم من أجل : المنظمات الدولیة غیر الحكومیة ومثال ذلك

  .المتعّلق بمنح الحصانة لجنود حفظ السالم1422العمل على منع التجدید للقرار األممي 

  .إعداد مشاریع االتفاقیات وصیاغة المواثیق والمعاهدات الدولیة: الثاث

تحدید مدى نجاح المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في أداء عملها مرهون إنّ : یمكن القول  

،بمدى التسهیالت التي تجدهاكما أّنه مرهون،بحجم النشاط واإلنجازات التي تحرزها هذه المنظمات

وخاصة إذا تعّلق األمر بنشاطات دولیة ،القانونیة التي تساعدها على أداء مهامهاال سیما التسهیالت

  .واسعة أو قضایا تتصل بعدة دول

من هنا كان تركیز المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على المشاركة في صنع المعاییر الدولیة   

.حتى إعداد هذه الدراسةا وهذه اآللیة رافقت تلك المنظمات منذ بدایة ظهوره،التي تخدم نشاطها

فإعداد االتفاقیات والمعاهدات في أي مجال تنشط فیه المنظمات سواء كانت دولیة حكومیة أو دولیة 

وهذا .یطرأ على هذا المجال من تحوّالتومتابعة ما،غیر حكومیة یساعدها في مأسسة هذا النشاط

مجال حمایتها لحقوق اإلنسان برامج حیث وضعت في،األمر یظهر جلیًا على مستوى األمم المتحدة

وأجهزة مختلفة لكّنها لم تغفل المعاهدات واالتفاقیات التي تساعدها على رصد االنتهاكات التي تحصل 

والسیاسیة للمنتهكین لهذه وهي تعمل وفقًا لهذه االتفاقیات على المتابعة القضائیة ،لحقوق اإلنسان

التفاقیات التي أصدرتها الهیئة األممیة لحّث الدول على ویوجد في هذا االتجاه عشرات ا.الحقوق

حقوق : (المزید من االهتمام والدفاع عن حقوق اإلنسان والحریات األساسیة لجمیع الفئات االجتماعیة

  ).إلخ.. حقوق المعاقین،الطفل والمرأة 

میة أهمیة أدركت المنظمات الدولیة غیر الحكو ،انطالقًا من هذا االتجاه ولألسباب ذاتها  

حیث قامت ،المعاهدات واالتفاقیات الدولیة كآلیة قانونیة هامة في أي مجال یمكن أن تنشط فیه

بالمشاركة القویة وأحیانًا بالمبادرة من أجل دعوة المجتمع الدولي إلى صیاغة اتفاقیات تخدم المجاالت 

وفي هذا األخیر .إلخ...سانق اإلنأو مجال البیئة أو مجال حقو ،كمجال التنمیة،التي تعمل فیها

نجازات التي قدمتها على صعید الترسانة القانونیة منظمات الدولیة غیر الحكومیة باإلیزخر تاریخ ال
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إذ عملت على تقدیم تولیفة من القوانین الدولیة التي تخدم مختلف ،الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان

  .والتي تمّس مختلف أجیال حقوق اإلنسان،الفئات

یات الجدیدة التي فرضتها األحداث الدولیة السیما منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة مع التحدّ و   

جدیدة من أجل اً بل أن تستحدث صیغ،كان لزامًا على هذه المواثیق والمعاهدات أن تتغّیر وأن تتجّدد

وهذا ما دأبت علیه .نواحترامًا جادًا لحقوق اإلنساحقیقیةً مواجهة هذه التحدیات بما یضمن كفالةً 

یذكر لها إنجازات هامة في صیاغة المواثیق حیث ،المنظمات الدولیة غیر الحكومیةمختلف 

والمشاركة في عملیة رسم السیاسات ،والمعاهدات الدولیة في إطار نشاطها في میدان حقوق اإلنسان

ام الذي لعبته في إنشاء الدور اله: ومنها على سبیل المثال،العامة الدولیة الخاصة بتلك الحقوق

تحظر استخدام األلغام التي" أوتاوا"ودورها الكبیر في صیاغة اتفاقیة ،محكمة الجنایات الدولیة

  . المضادة لألفراد

وقد كان للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة دور هام في تشكیل فروع القانون الدولي المختلفة 

وتنامى دورها وتأثیرها ،ى القانون الدولي لحقوق اإلنسانمن إرساء قواعد القانون الدولي اإلنساني إل

  )1(.في تنقیح وسّد الثغرات القانونیة أو اإلجرائیة على مستوى إثراء القواعد الموضوعیة السائدة

،كما عملت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على تكریس العدید من المبادئ القانونیة الدولیة  

وهذا في إطار إرسائها ،المجال تكریس مبدأ االختصاص القضائي العالميومن أهم ما قدمته في هذا

إذ تجاوزت ،وقد كان لهذا المبدأ دور كبیر في الحّد من االنتهاكات.لقواعد العدالة الجنائیة الدولیة

مكان وقوع : بهذا المبدأ العوائق التي كانت تحول دون إتمام التحقیقات وتسلیم المجرمین ومنها

وتمّكنت المنظمات الدولیة غیر الحكومیة كذلك من تكریس هذا المبدأ ،اكات وجنسیة مرتكبیهااالنته

  )2(.1984اتفاقیة مناهضة التعذیب الصادرة عن األمم المتحدة عام : في المعاهدات الدولیة مثل

ویعّدد بعض الباحثین آلیات أخرى تشترك بها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الناشطة في   

  :في إدارة نشاطاتها ومن بینها- مع غیرها من المنظمات–جال حقوق اإلنسانم

  .Research & Studyاألبحاث والدراسات -1

  .Representationالتمثیل والشراكة -2

                                                            
  .145مرجع سابق، ص, في القانون الدولي بین النظریة والتطبیقالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة: عمر سعد اهللا)1(
  .146ص, المرجع السابق نفسه)2(
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  .Networkingالتشبیك -3

  .Campaigningتنظیم حمالت موّجهة للتأثیر على الرأي العام -4

  .Communication Strategy & Mediaاستراتیجیات إعالمیة واتصال -5

  .Aid and Educationالمساعدة والتعلیم -6

تختلف درجة نشاط المنظمات الدولیة غیر الحكومیة العاملة في مجال الدفاع عن حقوق   

،وذلك باعتبارها تستند في نشاطها على القانون الدولي،اإلنسان بحسب درجة التفویض المنوطة بها

مات أخرى لها بینما توجد منظ،یضًا ضیقًا ومنفصًال ویرّكز على صنف واحدفبعضها یمتلك تفو 

والمالحظ على تفویض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة كغیرها من .تفویضات أشمل وأوسع

ومرن بحیث یتغّیر طبقًا لتغّیر الظروف عملي المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة هو أّن هذا التفویض 

وعملیة جمع ،المؤّسساتي والمذهبي والموقع الجغرافي وكذا قضیة العضویةو ،كالسیاق السیاسي

كما ترتبط درجة التفویض )1(.وحجم الضغوطات من طرف المجموعات والمؤّسسات األخرى،التبرعات

،والعالم النامي عموماً ،الممنوح للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة بالتقسیمات بین العالم المتقّدم

ترّكز أكثر من منظمات العالم النامي على First Worldعالم المتقّدم أو العالم األول فمنظمات ال

في حین أّن ،حمایة األفراد من تدّخالت الدول: فهي تعمل على)2(،الحقوق المدنیة والسیاسیة

،المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الناشطة على مستوى العالم النامي ترّكز على الحقوق الثقافیة

وذلك بهدف جلب انتباه .ف بالجیل الثالث من حقوق اإلنسانأو ما یعر ،واالقتصادیة،واالجتماعیة

فبعض المنظمات الدولیة .لثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیةالمجتمع الدولي إلى حقوق العالم النامي ا

كما هي مجّسدة في ،غیر الحكومیة في العالم النامي تدفع باتجاه مقاربة اإلصالح العمیق والشامل

فال یمكن أن یجري الحدیث أو ،كشریك هام إلى جانب الدول والفواعل األخرى)3(،دول العالم المتقّدم

  .االتفاق في مجال حقوق اإلنسان دون حضور هذه المنظمات

القانونوتطویرتطبیقدائرةتوسیعأجلمنالحكومیة كذلكغیرالدولیةالمنظمات تعمل  

وذلكمؤّكدة لحقوق اإلنسان،انتهاكاتوجودحالفياإلجراءاتمنمجموعةباتخاذني،الدولي اإلنسا

                                                            
(1) Wouters Jan &Rossi, Ingrid: Human Rights NGOs: Role, structure and Legal Status (K.U. Leuven: 
Institute for International Law, 2001), p 8.
(2) Ibid, p 10.
(3) Henry. j. Steiner, Divers, Partners: Non-Governmental Organization in the Human Rights Movement
(U.K, Harverd Law School, human rights program and human rights internet), p 34-37.
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حال عدمفياالنتهاكاتبهذهعلناً التشهیرعلىتعملكما،االنتهاكاتهذهعنسریةبنشر تقاریر

ن لحقوق اإلنسااالنتهاكات المزعومةحاالتوفي. بالسریةالمتمّثلاألولاإلجراءمنجدوىوجود

وتقوم.تحقیقفتحالشكاوى وطلباتبتلقيتتمّثلأخرىإجراءاتاتخاذعلىالمنظماتهذهتعمل

والبروتوكولینجنیفاتفاقیاتلهالما تخّولهاوفقاً بالمبادرةالحقبأخذاألحمرللصلیبالدولیةاللجنة

اإلنسانیةاعداتالمسوتقدیمتعزیزأجلمنبها وذلكالخاصاألساسيالنظاموكذااإلضافیین

  .الحمایةمحللألشخاص
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  دور منظمة العفو الدولیة في مجال حمایة حقوق اإلنسان: المبحث الثاني

إّن إنشاء آلیات لحمایة حقوق اإلنسان یعّد نقلة نوعیة وهامة شهدها المجتمع الدولي بمختلف   

وسائر العهود 1948لعام ذلك أّن التوّقف عند مضامین اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،مكوناته

وال ،والمواثیق الدولیة الالحقة المتصلة بحقوق اإلنسان ال یؤّمن بالضرورة الحمایة الفعلیة لتلك الحقوق

  .یكفل صیانتها من كافة أشكال الخرق واالنتهاك

فكان من الطبیعي جدًا أن یسعى المجتمع الدولي إلى إقامة مؤتمرات على نطاق عالمي لغایة   

وٕارساء آلیات تؤّمن تفعیل تلك ،مبدأ حمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة من ناحیةتكریس

  .         الحقوق والحریات وتضمن صیانتها من الخروقات واالنتهاكات تحت أي بند من البنود

فقد كان لزامًا ،الحكومیةغیرالدولیةالمنظمات وبما أّن حقوق اإلنسان لها آلیة حمایة لدى 

.ئل التي تتدخل لحمایة تلك الحقوقى الباحث بل ومن الضروري أن یرّكز على األجهزة أو الوساعل

كمثالین أو نموذجین - "اللجنة الدولیة للصلیب األحمر"و" العفو الدولیة"ویمكن دراسة منظمتي 

  .الحكومیة المهتّمة بحمایة حقوق اإلنسان دولیاً غیرالدولیةباعتبارهما من أبرز المنظمات 

أن تقوم بدور فّعال إعداد هذه الدراسةفقد استطاعت منظمة العفو الدولیة منذ إنشائها حتى   

وملموس في إثارة الرأي العام العالمي وأن تتصّدى ألخطر صور االنتهاكات المرتكبة ضد حقوق 

ذه المنظمة فله.مكانیات تحّرك على الصعید الدوليلما تتمّتع به من قوة أدبیة ومعنویة وإ ،اإلنسان

ابتداًء من نشر تقاریرها ،مبادئ تعتمد علیها وأسالیب تنتهجها من أجل التصّدي لتلك االنتهاكات

  .الدوریة وانتهاًء بالضغط والتأثیر على مختلف الحكومات

  وتاریخ نشأتها،تعریفها،الدولیةمنظمة العفو : المطلب األول

،اإلنسانحقوقحمایةأجلمنتعملة،حكومیغیردولیةمنظمةهيالدولیةالعفومنظمة

واالتفاقیات،اإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنعلیهنصماوفقوهي تعمل،1961عامتأّسست

إلى نشأتها،یجب التطّرق،أكثرالمنظمةهذهعلىوللتعّرف. اإلنسانبحقوقالمتعّلقةاألخرىالدولیة

  .إلى تحقیقهاتسعىالتياألهدافیجب معرفةوأیضاً ،علیهاتقومالتيوالتعّرف على المبادئ
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  تعریف منظمة العفو الدولیة: أوالً 

وحمایة منظمة دولیة غیر حكومیة یناضل أعضاؤها من أجل تعزیز :منظمة العفو الدولیة هي  

  .ویستند عملها على بحوث دقیقة وعلى المعاییر التي اتفق علیها المجتمع الدولي،حقوق اإلنسان

فهي مستقّلة عن جمیع الحكومات ،"مبدأ الحیاد وعدم التحّیز"بـ هذه المنظمة تتقّید   

وتحشد في إطار عملها نشطاء ،والمعتقدات الدینیة،والمصالح االقتصادیة،واإلیدیولوجیات السیاسیة

یجمعهم ،ینتمون إلى كافة فئات المجتمع،دولة150ولدیها أعضاء وأنصار فیما یزید عن ،متطّوعین

  ) 1(.یًا اإلصرار على العمل من أجل بناء عالم ینعم أفراده بالحقوق اإلنسانیةسو 

  نشأة منظمة العفو الدولیة: ثانیاً 

إلى –أحدهما یعود : الدولیة إلى عاملین أساسیینالعفومنظمةلنشأةاألولىالبدایاتتعود  

أما ،بفترة الحرب الباردةوخاصة في سیاق ما یعرف - رغبة الدول في تأكید عالمیة حقوق اإلنسان

فخالل الحرب الباردة كان یتم تفسیر ،العامل اآلخر فهو مرتبط بمسار المؤّسسین لهذه المنظمة

كان ُیفّسر ،ّن أي انتهاك لتلك الحقوق في بلد ماإذ إ،ان تبعًا لقضایا تلك الفترةوضعیة حقوق اإلنس

وكان من غیر الممكن أن تتم اإلدانة ،ي ذلك البلدعلى أّنه نتیجة للنظام السیاسي واالقتصادي السائد ف

  .ذ بعین اإلعتبار نظام تلك الدولة المعنیةخَ وق اإلنسان في دولة ما دون أن ُیؤ النتهاك حق

فيمقالنشرإلى"بینسونبیتر"البریطانیینالمحامینأحدفقد بادر،سینأّما من حیث المؤسّ 

علىمكانكلوفي،جمیعاً الناسفیهحثّ 1961مایو/أیار28بتاریخ اللندنیة" األوبزیرفر"صحیفة 

فيالكبیرتأثیرهالمقاللهذاوكانالرأي،سجناءعناإلفراجأجلمنسلمیةبطریقةالعملضرورة

المعلوماتجمعطریق المساهمة فيعنالدعوةلتلبیة تلكاستعدادهمأبدواالذینالكثیریننفوس

بخصوصهم، لتقدیم المساعدة الالزمة لهم والدفاع المعنیةبالحكوماتواالتصال،بالسجناءالخاصة

بمثابة الشرارة األولى النطالق تلكالدعوةفكانت هذه،عنهم في جمیع المیادین والمحافل الدولیة

أولفياألساسينظامهاأقّرتأنلبثتثّم ما،المنظمة ـــــــــــرین الذي یقوم على 1961أكتوبر/14تشـــــــــ

  .في جمیع أعمالها ونشاطاتهاوالحیاداالستقاللأساس

                                                            
  .154ص, )1998, 1ط, مكتبة المدینة: اإلسكندریة(موسوعة حقوق اإلنسان: عبد الفتاح مراد)1(
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كما ،نشر أول تقریر سنوي لمنظمة العفو الدولیة1962في كانون الثاني من عام شهد العالم   

ثم بعثتان ،وتبعتها بعثة أخرى إلى تشیكوسلوفاكیا في شباط،بدأت بإیفاد أولى بعثاتها البحثیة إلى غانا

اُتخذ قرار بإنشاء منظمة تحمل اسم ،جتماع عقد في بلجیكاوخالل ا،إلى البرتغال وألمانیا الشرقیة

  ".منظمة العفو الدولیة"

وعلى مدار العامین ،مجموعة350أصبحت منظمة العفو الدولیة تضم 1963في عام   

تشّكلت األمانة نفسهوخالل العام،منهم140ُأطلق سراح ،سجیناً 770السابقین كانت قد تبنت حالة 

رئیسًا " بیتر بینسون"أختیر ،1964في عام ،في لندن-الرئیسي لمنظمة العفو الدولیةالمقر–الدولیة

وفي آب من نفس العام حصلت منظمة .بلداً 14مجموعة في 360صبحت تضم التي أ،للمنظمة

نشرت أول تقاریرها عن 1965في عام ،العفو الدولیة على الصفة االستشاریة لدى األمم المتحدة

كما رعت قرارًا في األمم المتحدة بخصوص ،ون في البرتغال وجنوب إفریقیا ورومانیاأوضاع السج

  . تمهیدًا إللغائها في نهایة المطاف،وقف العمل بعقوبة اإلعدام في وقت السلم

حصلت منظمة العفو الدولیة على الصفة االستشاریة لدى 1969في كانون الثاني من عام   

ملة عالمیة من أجل وفي عقد السبعینیات بدأت المنظمة أول ح،مم المتحدةمنظمة الیونسكو التابعة لأل

وافق النظام الجدید في تشیلي على السماح لبعثة من منظمة العفو 1973ففي عام .إلغاء التعذیب

الدولیة تضم ثالثة أفراد من أجل تقّصي الحقائق بشأن االّدعاءات الخاصة بوقوع انتهاكات كبیرة 

ووافقت األمم المتحدة باإلجماع على قرار یستلهم مبادئ منظمة العفو الدولیة ،ان فیهالحقوق اإلنس

رئیس اللجنة "سین ماكبراید"ُمنحت جائزة نوبل للسالم إلى 1974في عام ،ویدین التعذیب رسمیاً 

.نسانحیاته في الدفاع عن حقوق اإلتقدیرًا لجهوده طوال ،التنفیذیة الدولیة لمنظمة العفو الدولیة

حصلت 1977وفي عام ،1975عام " إعالن مناهضة التعذیب"واعتمدت األمم المتحدة باإلجماع 

ومن ،لمشاركتها في ضمان أسس الحریة والعدالة"منظمة العفو الدولیة على جائزة نوبل للسالم تقدیرًا 

إلسهاماتها المتمّیزة "رًا كما حصلت على جائزة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تقدی،"ثم السالم في العالم

  .1978وذلك عام " في مجال حقوق اإلنسان

أصدرت أولى 1985وفي عام ،1984حملة مناهضة التعذیب الثانیة عام "بدأت المنظمة   

وُعقد اجتماع المجلس الدولي للمنظمة في ،"تعّلم حقوق اإلنسان وتعلیمها"مجموعاتها التعلیمیة بعنوان 

وأصبح ،خذ خالله قرار بتوسیع نظامها األساسي لیشمل العمل من أجل الالجئینوُات،هلسنكي بفنلندا

أصدرت1987وفي عام .من األعضاء والمؤیدین والمشتركینللمنظمة ما یزید عن نصف ملیون 



162

ویمّثل ،تقریرًا یبّین أّن تطبیق عقوبة اإلعدام في الوالیات المتحدة یّتسم بالتحّیز العنصري والتعّسف

  )1(.ّا للمواثیق الدولیةانتهاك

وبدأت حمالت عالمیة كبرى عن حقوق المرأة ،في عقد التسعینیات تزاید عدد أعضاء المنظمة

تلتها حملة من " وقف تجارة التعذیب"وفي السنة التالیة بدأت المنظمة حملة تحت شعار ،1994عام 

  .1998ي تبّنته األمم المتحدة عام وهو االقتراح الذ1996أجل إقامة محكمة جنائیة دولیة دائمة عام 

أصبحت الحقوق اإلنسانیة لالجئین في شّتى أنحاء العالم إحدى القضایا 1997في عام 

وافق اجتماع المجلس الدولي للمنظمة 1999وفي عام .ة التي ینصّب علیها نضال المنظمةاألساسی

ودعم المدافعین عن ،وق اإلنسانتأثیر العالقات االقتصادیة على حق: ها لتشملعلى توسیع صالحیات

،وتعزیز العمل من أجل حمایة الالجئین،والنضال ضّد ظاهرة اإلفالت من العقاب،حقوق اإلنسان

  .وتعزیز األنشطة الجماهیریة

بدأت بالتعاون 2003وفي عام ،2000عام " حملة مناهضة التعذیب الثالثة"بدأت المنظمة 

حملة عالمیة تحت شعار " ك الدولي بخصوص األسلحة الصغیرةشبكة التحرّ "و" أوكسفام"مع منظمة 

ثّم أصدرت ،2004عام " أوقفوا العنف ضّد المرأة"تلتها حملة عالمیة تحت شعار ،"الحّد من األسلحة"

وقد حققت .2005عام " الحرب على اإلرهاب"اق أوقفوا التعذیب وسوء المعاملة في سی: تقریرًا بعنوان

انتصارًا كبیرًا عندما صّوتت الجمعیة " الحّد من األسلحة"ة ومعها الشركاء في حملة منظمة العفو الدولی

2007وفي عام . العامة لألمم المتحدة باإلجماع على بدء العمل إلعداد المعاهدة الخاصة بهذا الشأن

لك من وقد تمّكنت منظمة العفو الدولیة خالل مسیرتها ت،وّجهت المنظمة حملة من أجل إنقاذ دارفور

  )2(.ملیون من األعضاء والمؤیدین والمشتركین في جمیع أنحاء العالم2.2استقطاب ما یربو على 

  :مبادئ منظمة العفو الدولیة وآلیات عملها: المطلب الثاني

إّن نشاطات منظمة العفو الدولیة تتماشى مع قانونها األساسي الصادر في أیار من عام   

خل علیه من قبل المجلس الدولي السابع عشر المنعقد في هلسنكي طبقًا للتعدیل الذي ُأد،1961

والذي أشار إلى أّن لكل ،الذي تضّمن أهداف المنظمة1985أیلول 1آب إلى 27بفنلندا من 

وأّن كل شخص ملزم ،شخص رجًال كان أم امرأة مطلق الحریة في التمّسك بمعتقداته والتعبیر عنها

                                                            
  .ت. د, منظمة العفو الدولیة: موقع إلكتروني, تاریخ منظمة العفو الدولیة)1(

www.amnesty.org/ar/who-we-are/history
  .المرجع السابق نفسه)2(
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ترتكزمنظمة العفو الدولیة وانطالقًا من ذلك فإّن جهود ،ریة مماثلةبأن یهیئ لغیره من األشخاص ح

  :على المواضیع التالیة

یعّد الحق :العمل من أجل وضع حّد لعقوبة اإلعدام وكل عمل تعّسفي أو تعذیب ضّد السجناء- 1

ي شخص ویترّتب على ذلك أّن المساس بحیاة أ،في الحیاة من أهم الحقوق التي یتمّتع بها اإلنسان

فالنصوص الوضعیة الداخلیة .ریمة مرتكبة ضّد اإلنسانیة جمعاءیعّد جریمة معاقب علیها بل ج

وكمثال على ذلك یمكن ذكر .ویؤّیدها في ذلك القضاء الدولي،والدولیة تجّرم أفعال القتل بكل صورها

تسلیم هذا حیث رفض،"سورینغ"في قضیة 1989تموز 7الحكم الصادر عن القضاء األوروبي في 

مما ،الشخص إلى السلطات األمریكیة كون والیة فرجینیا المختّصة بمحاكمته تطّبق عقوبة اإلعدام

  .سیؤّدي إلى حرمان هذا الشخص من حقه في الحیاة

إّن النضال الذي یباشره القضاء الدولي من أجل منع فرض وتنفیذ عقوبة اإلعدام في كل   

كون عقوبة اإلعدام تضع ،لنشاطات الرئیسیة لمنظمة العفو الدولیةاألحوال ودون أي تحّفظ یعّد من ا

حقوق اإلنسان وهو الحق في حّدًا للحق الذي أقّرته جمیع اإلعالنات واالتفاقیات الدولیة في میدان 

1948كما أّن القواعد التي أقّرتها منظمة األمم المتحدة والمنظمات اإلقلیمیة ابتداًء من عام .الحیاة

كل المعامالت والعقوبات القاسیة والالإنسانیة أو المهینة للسجناء أو غیرهم من األشخاص تحّرم 

منظمة فمن أجل هذه األسباب القانونیة وأسباب أخرى اجتماعیة ترى .لمعتقلین أو الذین تقّید حریاتهما

أّنها مفروضة ومنّفذة العفو الدولیة أّنه قد حان الوقت إللغاء هذه العقوبة باعتبارها وسیلة للقمع وخاصةً 

ّن األبحاث التي قامت بها مصالح منظمة العفو الدولیة لم إ: "وقد أوردت في تقریر لها،فیةبصفة تعسّ 

مستندة في ،.."تثبت عملیًا أّن عقوبة اإلعدام لها هدف ردعي أكثر من عقوبة السجن لمدى الحیاة

بخصوص العالقة بین عقوبة 1988ام ذلك إلى الدراسات التي أجرتها منظمة األمم المتحدة ع

  .اإلعدام ونسبة اإلجرام

العمل على وضع حّد للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة والالإنسانیة أو - 2

نّصت المادة األولى المشتركة بین االتفاقیة الدولیة لمناهضة التعذیب واإلعالن الصادر في : المهینة

أي عمل ینتج عنه ألم أو عناء شدید جسدیًا : "على أّن التعذیب هو1975كانون األول من عام9

أّما منظمة .القوانین الداخلیة هذه المعامالتوقد أدانت الجمعیة العامة لألمم المتحدة و ،"كان أم عقلیاً 

،1975العفو الدولیة فهي بدورها تطالب الحكومات بتنفیذ أحكام إعالن األمم المتحدة الصادر عام 

لحمایة جمیع األشخاص من التعّرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو 
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حیث یحتوي اإلعالن المذكور على حظر عالمي للتعذیب بكل ،دون تحّفظسجناءالمهینة ولجمیع ال

،وینّص على أّن الحكومات مسؤولة عن اتخاذ اإلجراءات القانونیة في حاالت التعذیب،صوره

وتبذل المنظمة جهودًا كبیرة لتطویر أسالیب دولیة لمنع التعذیب ،ومسؤولة كذلك عن تعویض الضحایا

  .المعاینة الدولیة المستقّلة لمراكز االعتقال: مثل

سجناء: مساعدة سجناء الرأي والنضال من أجل احترام حقوقهم الدفاعیة واسترجاع حریتهم- 3

أوالجمعیاتالتعبیر وتكوینلحقوقهم فيممارستهمبسببالهماعتقیتمالذینالرأي هم األشخاص

أو،سیاسیةصلتهم بأحزابلمجّردأو،دینیةأوسیاسیةنشاطاتلممارستهمبسببأو،التجّمع

هم منظمة العفو الدولیة عن حیث تساعد،تاإلضرابات والمظاهرافيالمشاركةوأالنقابيلنشاطهم

فهي .بعد اإلشعار بشأن حالتهم،السرعةة عادلة لهم على وجه طریق السعي إلى إتاحة محاكم

ماغالباً إذالعلنیة،منهاوخاصةالدولیةللمعاییرتمتثلالالتيإجراءات المحاكمةجمیعتعارض

محاممنالسجناءویحرمالمعنیة،السلطاتتختارهممنیحضرهاحیث،فقطاسمیةالعلنیةتكون

كالمحاكمخاصةمحاكمقضایاهمفيتنظروقداألدلة،تقدیمأوالشهوداستدعاء ویرفض،للدفاع

وتقوم ،المحاكم العادیةفيالمتبعةتلكمعفیهاالمتبعةواإلجراءاتتشكیلتهاتتنافىالتيالعسكریة

كما تقوم ،المنظمة بتوجیه النداءات إلى الجماعات الدولیة للتندید بحالتهم والتعریف بشكواهم وآالمهم

،إرسال لجان یرافقها عادة أطباء من أجل زیارتهم وتقدیم فحوص طبیة لهم وخاصة لضحایا التعذیبب

  .وتسعى بعد ذلك إلى إعادة تأهیلهم بعد إطالق سراحهم وٕادماجهم في المجتمع

ُتناضل منظمة العفو الدولیة باستمرار من أجل احترام الحقوق الدفاعیة لسجناء الرأي الذین 

وفي هذا .وخاصة في حاالت الطوارئ،محاكمةحقوقهم بإیداعهم في السجن دونتهدر الحكومات

ولجمیع اإلجراءات التي ،الشأن طالبت المنظمة حكومات مختلفة من أجل وضع حّد لالعتقال اإلداري

وعندما تتأّكد منظمة العفو الدولیة من وجود هؤالء السجناء تعمل .تطیل فترة االعتقال دون محاكمة

ولم یمارسوا إال حقوقهم ،طالق سراحهم الفوري غیر المشروط وغیر المقّید فهي تعتبرهم أبریاءعلى إ

األساسیة المكّرسة في جمیع المواثیق والمعاهدات الدولیة السّیما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

  .1948الصادر عام 

یتمّثل دور المنظمة في : ماتالنضال من أجل وضع حد لعملیات االختفاء والقتل من قبل الحكو - 4

هذا اإلطار بتشكیل شبكة من المتطّوعین لكي تضغط على السلطات للكشف عن أماكن األشخاص 
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كما تشن منظمة العفو الدولیة حمالت ،ویمّكن القیام بتنظیم دراسات طویلة األجل لحالتهم،المختفین

  )1(.مصیر الفرد مثار االهتمام العامضمان بقاءائیة خاصة للتركیز على انتهاك حقوق اإلنسان و وق

  :مبادئ منظمة العفو الدولیة: أوالً 

  :ملتزمًة بالمبادئ التالیة،وتسعى لتحقیق أهدافها،تمارس منظمة العفو الدولیة عملها  

،باعتبارها اإلطار المرجعي لعمل المنظمة: النظر إلى أحكام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان- 1

حق كل فرد في : األحكام التي تؤّكد على الحقوق والحریات األساسیة التالیةوعلى وجه الخصوص

،منع التعذیب وغیره من صنوف المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة،الحیاة والحریة واألمان الشخصي

عدم جواز ،المساواة بین الناس جمیعًا أمام القانون والتمّتع بالحمایة ضد التمییز أو التحریض علیه

الحق في حریة الفكر ،الحق في المحاكمة العادلة،عتقال أي شخص أو حجزه أو نفیه تعّسفیاً ا

  .وحریة الرأي والتعبیر،والضمیر وممارسة الشعائر

تنأى بنفسها عن تأیید ،یعني هذا المبدأ أّن منظمة العفو الدولیة عند قیامها بعملها: االستقاللیة- 2

وهي تنتهج .معهمها ال تباشر أي نشاط مشترك كما أنّ ،م سیاسيحكومة أو أي نظاةأو معارضة أی

في جمیع األحوال منهجًا محایدًا تجاه اآلراء السیاسیة التي یعتنقها السجناء الذین تسعى من أجل 

،والتزامًا بهذا المنهج تفتح المنظمة أبوابها لكل من یقتنع بأهدافها وأسالیب عملها،الدفاع عن حقوقهم

  .ا أیًا كان اتجاههویلتزم به

فطبقًا ألحكام نظامها األساسي ترّكز منظمة العفو الدولیة على الوصول : الصدق والموضوعیة- 3

وتحرص في سبیل ذلك على االعتماد على المصادر ،إلى الحقیقة كاملة بشأن الموضوع محل البحث

أو األشخاص الذین ،المعنیةسواًء بما تعلنه الحكومات،دون االلتزام المسبق،والمعلومات الصحیحة

ویتصل بذلك حقیقة أّن المنظمة ال تقتصر في مباشرتها لعملها . تعّرضت حقوقهم وحریاتهم لالنتهاك

وٕاّنما تتوّجه ،على جذب انتباه الحكومات وحدها لما قد یقع من جانبها من انتهاكات لحقوق اإلنسان

وأیًا ،جح في بسط هیمنتها على أجزاء من بلدهابندائها أیضًا إلى المجموعات المعارضة التي قد تن

  .كان الباعث علیها

                                                            
-93ص, )2008, 3ط, دار هومه للنشر والتوزیع: الجزائر(ان في القانون الدولي والقانون الداخلي حمایة حقوق اإلنس: نورة یحیاوي)1(

101.
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المنظمة على رفض مبدأ یقوم عمل: رفض مبدأ المقاطعة الذي یقود إلى العقوبات الجماعیة- 4

ألّن ذلك من شأنه أن یؤّدي إلى فرض ،وخاصة االقتصادیة والثقافیة منها،كافةأشكالهاالمقاطعة ب

كما تقف المنظمة بشّدة ضّد عملیات نقل األجهزة أو .لشعوب والجماعاتبات جماعیة على اعقو 

المعّدات الخاصة بالقوات العسكریة أو بقوات الشرطة من دولة أخرى بغرض استخدامها في أعمال 

  .التعذیب أو لتنفیذ عقوبات اإلعدام

لغ مالیة من أیة تحرص المنظمة على عدم تلّقي أیة مبا: االعتماد على مبدأ التمویل الذاتي- 5

وتسعى من أجل تمویل أنشطتها المختلفة إلى االعتماد على التبرعات التي یتقّدم بها ،حكومة

  .كما تعتمد على االشتراكات السنویة لهؤالء األعضاء،أعضاؤها والمتحّمسون لها

  :تستقي منظمة العفو الدولیة معلوماتها من مصادر عّدة من بینها  

والتي یتقّدم بها ذوو الشأن من ،بانتهاكات حقوق اإلنسان والحریات األساسیةالشكاوى المتعّلقة-أ

  .كافةالدول

  .الرسائل التي یبعث بها أهالي األشخاص الذین تعّرضت حقوقهم وحریاتهم لالنتهاك-ب

  .الصحف والنشرات الحكومیة: ما تنشره أو تذیعه وسائل اإلعالم في الدول عمومًا ومنها- ج

  .ه إلیها منظمات حقوق اإلنسان الوطنیة وغیرها من الهیئات ذات الصلة كنقابات المحامینما ترفع-د

،وتقاریر لجان مراقبة المحاكمات،تقاریر بعثات تقّصي الحقائق التي ترسلها المنظمة إلى الدول- ه

  )1(.ونتائج مقابلة السجناء ومسؤولي الحكومات

  :آثارهاآلیات عمل منظمة العفو الدولیة و : ثانیاً 

نظرًا ألهمیة عمل منظمة العفو الدولیة والذي یقوم أساسًا على التصدي النتهاكات حقوق   

فإّن المنظمة تتبع آلیات وتعتمد على أدوات ،اإلنسان في جمیع أنحاء العالم وخاصة السیاسیة منها

من خالل تقاریر وتنشرها،ووسائل معّینة تستخدمها من أجل الحصول على المعلومات الالزمة لعملها

ویمكن إیراد ،معینة بهدف التأثیر على صّناع القرار لتغییر مسار قراراتهم التي تمّس بحقوق اإلنسان

  :بعض من تلك اآللیات على سبیل المثال ال الحصر وهي

                                                            
  .293-292ص, مرجع سابق,والتطبیقالنظریةفيمقارنةدراسةاإلنسانحقوق,أحمد الرشیدي)1(
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  : االتصال المباشر_ 1ً

ا أي نوع كأن تقوم منظمة العفو الدولیة باالتصال مع رئیس أو ملك الدولة التي یمارس فیه  

بعد أن تقوم بتوثیق االّدعاءات عن التعذیب والمعاملة السیئة من ،من انتهاكات حقوق اإلنسان

رّبات ،سائقون،ليخبراء في الحاسب اآل،طالب،أطفال"أشخاص ینتمون إلى مختلف فئات المجتمع 

ًا ودون قید أو شرط عن واإلفراج فور ،وتطالب بموجب ذلك الحكومات بالتزاماتها الدولیة".إلخ... بیوت

والذین لم ،جمیع سجناء الرأي المعتقلین ألسباب تتعّلق بمعتقداتهم الدینیة أو السیاسیة أو غیر ذلك

فضًال عن قیامها بإجراء مقابالت صریحة مع العدید من ،یستخدموا العنف ولم یدعوا إلى استخدامه

عّده المنظمة بعد ذلك شهادات شریحة صغیرة ویتضّمن التقریر الذي ت،ضحایا التعذیب وسوء المعاملة

  )1(.من أولئك الضحایا الذین تغّیرت حیاتهم نتیجة المحن المؤلمة التي مّروا بها

  :التقاریر السنویة_ 2ً

فهي تقوم بإصدار تقریر سنوي عن ،ُتسهم منشورات المنظمة في توجیه الرأي العام العالمي  

  )2(.ومراسلوها بخصوص سجناء الرأي في مختلف بلدان العالمنتائج التحقیقات التي یجریها باحثوها

،تتضّمن التقاریر السنویة التي تصدرها منظمة العفو الدولیة على سجالت عمل هذه المنظمة  

ویحتوي كل تقریر سنوي على أسماء بلدان العالم مع شرح مبّسط .ین مواقع البلدانوخرائط إقلیمیة تب

ان وتجاوزه لالتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنس،في كل بلد على حدةلمدى انتهاك حقوق اإلنسان 

ویعرض كل تقریر سنوي المالحق التابعة له من زیارات قامت بها الوفود .والتابعة لهیئة األمم المتحدة

والبیانات الصادرة عنها خالل ،مع عرض القانون األساسي للمنظمة،الخاصة بمنظمة العفو الدولیة

والتقاریر المتأخرة التي فات ،مع اإلشارة إلى المعاهدات اإلقلیمیة الخاصة بحقوق اإلنسان،هنفسالعام

  )3(.وٕاحصائیات مختارة تبّین حجم انتهاكات حقوق اإلنسان في بلدان العالم،موعد تسلیمها

إلى ضرورة تحقیق العدالة عن طریق حمایة 2010أشار التقریر السنوي للمنظمة في عام   

وضرورة مساءلة  الشركات عما ترتكبه من أفعال قد ،ومساءلة مرتكبي الجرائم،وق الناس كافةحق

                                                            
منظمة العفو دراسة حالة 2001إلى 1991بي من أثر المنظمات الدولیة على الحقوق السیاسیة في الوطن العر : مادلین معدي مشهور)1(

.81-80ص, )2005األردن، (, رسالة ماجستیر مقدمة لجامعة آل البیت معهد بیت الحكمة, الدولیة
.13ص, )2000, 1ط, المؤسسة الحدیثة للكتاب:طرابلس, لبنان(مدخل إلى الحریات العامة وحقوق اإلنسان : خضر خضر)2(
دراسة حالة 2001إلى 1991أثر المنظمات الدولیة على الحقوق السیاسیة في الوطن العربي من ,مرجع سابق, ورمادلین معدي مشه)3(

.87-86ص,منظمة العفو الدولیة
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في الهند " یونیون كارباید"ومثال ذلك حادثة تسّرب مواد فتّاكة من مصنع شركة ،تودي بحیاة البشر

تسییس كما طرحت المنظمة في التقریر ذاته قضیة ،عامًا والتي لم یتم مساءلتها آنذاك25منذ 

فقد بّینت أّن الوالیات المتحدة األمریكیة ،وهي أمر هام جدًا ویحسب لمنظمة العفو الدولیة،السلطة

من جمیع حمایة الكیان اإلسرائیليودول االتحاد األوروبي استغّلت موقعها في مجلس األمن من أجل

  )1(.في غزةاإلجراءات التي قد تعّرضه للمحاسبة على أفعاله العدوانیة واإلجرامیة 

  :إصدار الكتب والدوریات والنشرات الخاصة بحقوق اإلنسان_ 3ً

،تتمّتع هذه اإلصدارات بأهمیة بالغة في تنمیة الوعي لدى األفراد وخاصة في الدول النامیة

فإّنها ترّكز كثیرًا في إصداراتها على هذه البلدان وعلى ،لذا.ركت منظمة العفو هذه الحقیقةوقد أد

دور المقرر الخاص المعني "ومن بین إصداراتها یمكن ذكر وثیقة تحمل عنوان ،سان فیهاحقوق اإلن

وقد أصدرتها " بعملیات اإلعدام خارج نطاق القضاء أو اإلعدام التعّسفي أو اإلعدام دون محاكمة

كّفوا عن اختطاف األطفال : أوغندا"ووثیقة أخرى تحمل عنوان ،1997المنظمة في تشرین الثاني 

دلیل إلى المیثاق اإلفریقي "وكتّیب یحمل عنوان ،1999صدرت في أیار " ترقاقهم وتسخیرهمواس

  .2006أصدرته المنظمة في حزیران " لحقوق اإلنسان والشعوب

تصدر المنظمة نشرة شهریة تتضّمن وصفًا تحلیلیًا للقضایا ،وباإلضافة إلى الوثائق والكتیبات

كما تصدر تقاریر ،تفاصیل عن رأي ثالثة سجناء في كل نشرةو ،والمواضیع الخاصة بحقوق اإلنسان

عض المواضیع ودراسات حول ب،سنویة ونصف سنویة تبّین وضعیة حقوق اإلنسان في كل دول العالم

ومدى احترام الدول لإلجراءات والمبادئ ،مثل موضوع المحاكمات العادلة؛التي أثارت انتباهها

د الحظت منظمة العفو الدولیة أّن النظم القانونیة واألجهزة القضائیة األساسیة لمثل هذه المحاكمات فق

وخاصة في الدول اإلفریقیة ال تحترم مبادئ العدل واإلنصاف في أحكامها ،في كثیر من دول العالم

أصدرت ،لهذا.یخّص المتهمین في فترة المحاكمةمما یؤّدي إلى انتهاك حقوق اإلنسان فیما،الجزائیة

  : حیث تناولت فیه بالشرح ما یلي،"دلیل المحاكمات العادلة: " ظمة دراسة شاملة بعنوانهذه المن

التهمة الجنائیة،القبض،السجن،الحجز: التعریف ببعض المصطلحات ذات العالقة بالموضوع مثل،

.المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة وغیرها،التعذیب،الفعل الجنائي

                                                            
: رقم الوثیقة, )2010, 1ط: لندن(منظمة العفو الدولیة مطبوعات , "2010التقریر السنوي لمنظمة العفو الدولیة لعام")1(

POL10/001/2010.  
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حق الشخص المحتجز باإلطالع على ،الحق في الحریة: لحقوق في مرحلة ما قبل المحاكمة مثلا

الحق في ،الحق في االتصال بالعالم الخارجي،الحق في االستعانة بمحام،المعلومات الخاصة به

الحق في ،الحق في الطعن بمشروعیة الحجز،المثول دون إبطاء أمام قاٍض أو مسؤول قضائي آخر

الحق في مساحة زمنیة ،اكمة عادلة خالل مدة زمنیة معقولة أو اإلفراج عن الشخص المحتجزمح

.إلخ... الحق في أوضاع إنسانیة أثناء الحجز وعدم التعّرض للتعذیب،وتسهیالت كافیة إلعداد الدفاع

اكمة أمام الحق في المح،الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم: الحقوق أثناء المحاكمة ومنها

الحق في النظر المنصف والعلني ،محاكم مختّصة ومستقّلة ونزیهة ومشّكلة وفقًا ألحكام القانون

الحق في عدم اإلكراه على االعتراف بالذنب ،افتراض براءة المتهم حتى یثبت العكس،للقضایا

تطبیق القوانین الجنائیة عدم ،واستبعاد جمیع األدلة المنتزعة أثناء التعذیب أو غیره من ضروب اإلكراه

،الحق في حضور المحاكمات واالستئناف،بأثر رجعي أو محاكمة المتهم على نفس الجرم مرتین

.واالستعانة بمترجم إن لزم األمر،الحق في استدعاء الشهود واستجوابهم

ار فإّن منظمة العفو الدولیة كانت تستشهد فیما یخّص المصطلحات أو الحقوق المش،ولإلشارة  

واالتفاقیات الدولیة ،والعهدین الدولیین،بالمواثیق الدولیة كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،إلیها أعاله

،واالتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان،كاالتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان،واإلقلیمیة،ذات العالقة

اللجان والمحاكم ذات الشأن مثل قرارات وكذلك بقرارات،والمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب

  )1(.اللجنة والمحكمة األمریكیة وقرارات اللجنة اإلفریقیة

  :تنظیم حمالت عالمیة_ 4ً

آلیة تنظیم الحمالت العالمیة من أبرز اآللیات التي تستخدمها المنظمات الدولیة غیر ُتعدّ   

دف هذه الحمالت إلى التعریف بقضیة حیث ته،الحكومیة في الوصول إلى تحقیق أهدافها بشكل عام

بغیة ،وٕایصال النداءات التي توّجهها تلك المنظمات إلى أكبر عدد ممكن من الدول والشعوب،معینة

ولیة النصیب وقد كان لمنظمة العفو الد،كسب الرأي العام الدولي من أجل مناصرتها في قضایاها

ى المستوى العالمي وفي مختلف المجاالت ّنها نظمت عشرات الحمالت علحیث إ،األكبر من ذلك

  .وسیأتي بیان ذلك في المطلب الالحق،حتى وصلت إلى المرتبة األولى تقریبًا في هذا األسلوب

  

                                                            
  .POL 30/02/98: رقم الوثیقة, )2000, الطبعة العربیة األولى, لندن(منظمة العفو الدولیة , "دلیل المحاكمات العادلة")1(
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  :التنسیق مع قوى أخرى_ 5ً

تقوم منظمة العفو الدولیة بالتعاون مع جهات مختلفة من الجهات الداعمة لحقوق اإلنسان في   

طرة على هذه الظاهرة والحّد كات متعّددة في جمیع أنحاء العالم من أجل السیمواجهة اعتداءات وانتها

الشبكة األوروبیة المتوسطیة لحقوق : ومن الجهات التي تتعاون معها منظمة العفو الدولیة.منها

االتحاد الدولي لحقوق ،منظمة مراقبة حقوق اإلنسان،لجنة المحامین لحقوق اإلنسان،اإلنسان

  )1(.والمنظمة العالمیة لمناهضة التعذیب،صد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسانمر ،اإلنسان

  حمالت منظمة العفو الدولیة على الصعید العالمي ومدى فاعلیة عملها: المطلب الثالث

تأتي منظمة العفو الدولیة على رأس الهرم بالنسبة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تعنى   

وٕاّن هذا یستلزم منها العمل ،وحشد المناصرین لقضایاها في أنحاء العالم،ام الدوليبتعبئة الرأي الع

على تنظیم حمالت عالمیة تبعث من خاللها برسائل وتوجیهات ونداءات إلى المجتمع الدولي بشكل 

وقد كان ذلك بالفعل فقد بدأت بتنظیم .لدول والمنظمات الدولیة بشكل خاصعام وصناع القرار في ا

لكن تلك الحمالت لم تكن على نفس المستوى بالنسبة لتأثیرها ،حمالت العالمیة منذ بدایات نشأتهاال

وهي ،"نرید حقوقنا اآلن"ویذكر من بینها حملة عرفت باسم .مدى فاعلیتها على المستوى الدوليو 

،حقوق اإلنسانحملة نظمت في معظم أنحاء العالم بمناسبة مرور أربعین عامًا على اإلعالن العالمي ل

وٕارسالها إلى مجلس حقوق ،هدفها جمع أكبر عدد ممكن من توقیعات الناس في كل دول العالم

ومن تلك الحمالت أیضًا تلك التي قامت بها منظمة العفو الدولیة عام ،اإلنسان في األمم المتحدة

وفي إطار )2(.مالیةضّد الحكومة البریطانیة بسبب انتهاكها لحقوق اإلنسان في ایرلندا الش1988

نقطة 14وبرنامجًا آخر من ،نقطة لمنع التعذیب12عملها وضعت منظمة العفو الدولیة برنامجًا من 

نقطة أیضًا لمنع وقوع عملیات اإلعدام خارج 14وآخر من ،"االختفاء"للحیلولة دون وقوع حوادث 

ة التي تجّمعت لدیها على مدار وهي برامج مستمّدة من حصیلتها من الخبرات العملی،نطاق القضاء

  )3(.سنوات طوال من العمل في شّتى أرجاء العالم

  

                                                            
منظمة العفو دراسة حالة 2001إلى 1991أثر المنظمات الدولیة على الحقوق السیاسیة في الوطن العربي من , مادلین معدي مشهور)1(

  .89ص, مرجع سابق,الدولیة
, دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر(حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولیة المحتویات واآللیات: قادري عبد العزیز)2(

.196ص, )2002, 1ط
.4ص, مرجع سابق,دلیل المحاكمات العادلة, منظمة العفو الدولیة)3(
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  :أبرز الحمالت التي قامت بها منظمة العفو الدولیة: أوالً 

على " فلنطالب بالكرامة: "ترّكز حملة منظمة العفو الدولیة التي تحمل عنوان:المطالبة بالكرامة- 1

من تظهر مدى التداخل بین الحرمان وانعدام األ،ق اإلنسانمجاالت وأنماط مهّمة النتهاكات حقو 

ویتحّدد هدفها الرئیس في وضع حّد لتلك االنتهاكات التي تُبقي على .واإلقصاء وتجاهل أصوات البشر

حیث یطالب من یعیش تحت وطأة الفقر بالكرامة وبوضع حد للظلم واإلقصاء اللذین ،فقر الفقراء

كان ال بّد لهم من اإلمساك بزمام القرارات التي تؤّثر ،لذا.یدة الحرمانان على الفقراء في مصیبقی

،ومن أجل ذلك.جتمعوتؤّدي إلى احترام حقوقهم وتجعل ألصواتهم حسابًا على ساحة الم،على حیاتهم

وقد عرض التقریر الذي صدر ،أصدرت المنظمة تقریرًا یستعرض سبل تقویة األهداف اإلنمائیة لأللفیة

الخطوات الحاسمة التي ینبغي " من الوعود إلى اإلنجاز"ك الحملة باللغة اإلنجلیزیة تحت عنوان في تل

یة على مدار الخمس سنوات على الحكومات اتخاذها لتحقیق تقّدم بشأن األهداف اإلنمائیة لأللف

ة صح،المساواة بین الجنسین: وسّلط التقریر الضوء على ثالثة موضوعات رئیسیة هي.المقبلة

شون تحت بالمائة ممن یعی70حیث قّدرت منظمة العفو الدولیة أّن نحو ،أحیاء الصفیح،األمهات

حّثت معظم البلدان على تسریع الجهود الرامیة إلى مكافحة وفیات ،لذلك.وطأة الفقر هم من النساء

وبالفعل ،األمهات الالئي یقضین نحبهن بسبب المضاعفات التي تحدث لهن أثناء الحمل والوالدة

  .2008حالة في عام 358،000إلى 1990حالة في عام 546،000انخفض العدد من 

مما ،وأّكدت منظمة العفو الدولیة أّن العدید من الدول تقوم بعملیات إجالء قسریة جماعیة  

فعلى .وانتهاك حقهم في الحصول على سكنیؤّدي إلى تعمیق هّوة الفقر بالنسبة لسكان مدن الصفیح

شخص من مدینة واحدة في نیجیریا خطر اإلجالء ألّن 200،000یواجه أكثر من ،یل المثالسب

وكینیا مثال ". بورت هاركورت"مستوطنة غیر رسمیة في منطقة 40السلطات تخطط لهدم أكثر من 

.وتمّثل نیكاراغوا حالة أخرى،فیحآخر على بلد تجاهلت سیاساته احتیاجات من یعیش في مدن الص

.ي إلى تعزیز جهود أهداف التنمیةّن اآللیات الفّعالة الخاصة بمساءلة الحكومات یمكن أن تؤدّ بید أ

قضت المحكمة الهندیة العلیا بأّن البرنامج الذي یوّفر وجبات مدرسیة في منتصف 2001ففي عام 

ومنذ ،مدارسوأن یكون متاحًا لجمیع أطفال ال،الیوم الدراسي یجب أن یحّقق المعاییر الدنیا للجودة
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ُقّدر العدد اإلضافي للبنات الالئي یلتحقن بالمدارس في كل عام لتوّفر الوجبات المدرسیة ،ذلك الوقت

  )1(.فتاة350،000بنحو 

ونادرًا ما یلقى مرتكبوه ،كثیرًا ما یتم تجاهل العنف ضّد المرأة: فلنضع حدًا للعنف ضّد المرأة- 2

  :ة العفو الدولیة بما یليمن أجل ذلك تقوم حملة منظم،العقاب

 الضغط من أجل إنفاذ القوانین الساریة المفعول التي تكفل الوصول إلى العدالة واإلنصاف بحق

  .الناجیات من االغتصاب وغیره من صنوف العنف الجنسي

الدعوة إلى سّن قوانین جدیدة تضمن حمایة حقوق المرأة.  

وضع حّد للقوانین التي تنحاز ضد المرأة.  

والعمل من أجل تمكین موقعها في ،لبة بوضع حّد للعنف الذي تقترفه الدولة ووكالؤها ضّد المرأةالمطا

  )2(.كافةالمجاالت

وقد نّصت ،تعّد عقوبة اإلعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشریة:إلغاء عقوبة اإلعدام- 3

قاد والمعارضة الشدیدین من جانب لكّنها لم تسلم من االنت،)وضعیة وسماویة(علیها قوانین عدیدة 

وقد كان  لمنظمة العفو .ومیة وغیر الحكومیة على حٍد سواءالعدید من الدول والمنظمات الدولیة الحك

فهي تعارض عقوبة اإلعدام بكافة صورها وفي جمیع األحوال بدون ،الدولیة النصیب األكبر من ذلك

أّما فیما یتعّلق بدورها وجهودها في .ت المذنبعن طبیعة الجریمة أو صفاوبصرف النظر ،استثناء

غط وممارسة الض،فإّنه یتمّثل بتعبئة الرأي العام على المستوى الدولي،السعي إلى إلغاء هذه العقوبة

مع وضع برامج دولیة وعقد مؤتمرات وحلقات دراسیة ،تطّبق تلك العقوبةعلى الدول التي ال تزال

  .لوضع ذلك الهدف موضع التطبیق

لوضع برنامج 1977عام " ستوكهولم"عقدت المنظمة مؤتمرًا دولیًا في مدینة ،وفي هذا الصدد  

وتتمّثل . من منطلق أن تلك العقوبة تشّكل انتهاكًا للحّق في الحیاة،دولي إللغاء عقوبة اإلعدام

وذلك عن ،واتاستراتیجیة المنظمة من أجل الوصول إلى إلغاء عقوبة اإلعدام كلیًا بالتدّرج في الخط

هذاتوفي الوقت ،وحصرها في أضیق نطاق،طریق تقلیص قائمة الجرائم المعاقب علیها باإلعدام

                                                            
2013/12/1, منظمة العفو الدولیة: يموقع إلكترون, "المطالبة بالكرامة")1(

http://www.amnesty.org/ar/demand-dignity.
2004/4/16, منظمة العفو الدولیة: موقع إلكتروني, "أوقفوا العنف ضد المرأة")2(

http://www.amnesty.org/ar/campaigns/stop-violence-against-women.
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وفي إیجاد النصوص التي تجیز تخفیض هذه العقوبة أو إبدالها ،التوّسع في تطبیق قواعد العفو

هذا .ت العقابیةف تنفیذها في التشریعامع تفعیل النصوص التي تسمح بوق،بعقوبات سالبة للحریة

،من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام1977وكانت األمم المتحدة قد وجهت نداًء إلى دول العالم عام 

  )1(.دولة للنداء وُنّفذ اإللغاء قانونیاً 26فاستجابت 

وصل العدد 2010وفي آخر تقریر لها حول عقوبة اإلعدام واعتبارًا من كانون األول من عام 

  )2(.كثر من ثلثّي دول العالم عقوبة اإلعدام في القانون أو الواقع الفعليوألغت أدولة96إلى 

تنتشر ممارسات التعذیب وسوء المعاملة ضّد الّسكان األصلیین على نطاق : مناهضة التعذیب- 4

في ،وتأتي غالبًا في إطار المنازعات على الحقوق الخاصة باألراضي،واسع في دول أمریكا الجنوبیة

وقد .اإلعدام بصورة قائمة على التمییزلمتحدة یشّكل العنصر عامًال مهمًا في تطبیق عقوبة الوالیات ا

لعب األصل العرقّي دورًا رئیسیًا في تعذیب وقتل العدید من المدنیین العّزل في خضم النزاعات 

هاكات التي ترتكبها وتعتبر الطبقة االجتماعیة عامًال هامًا في االنت.ّلحة الدائرة في الدول اإلفریقیةالمس

بینما تظل األقلیات العرقیة في دول أخرى تواجه االضطهاد بشكل ،الشرطة في بعض الدول اآلسیویة

القرن سبعینیات ال مكافحة ومناهضة التعذیب منذ ومن هنا اتخذ عمل المنظمة في مج)3(.متواصل

لبحث الوسائل 1973عام حیث نّظمت مؤتمرًا ُعقد في باریس،شكل حمالت دولیة مكثّفةالماضي 

بدأت منظمة العفو 2000وفي تشرین األول عام )4(.منع التعذیب والمعامالت غیر اإلنسانیةالفّعالة ل

وأخذ معظم ،))شارك في القضاء على التعذیب((الدولیة حملة عالمیة لمناهضة التعذیب تحت شعار

ولم یّدخروا جهدًا في سبیل كسب ،همأعضاء المنظمة في شتى أنحاء العالم هذا التحّدي على عاتق

وقد أرسلت نداءات كثیرة من .صالح أشخاص معّرضین لخطر التعذیبوالتدّخل ل،تأیید الحكومات

لى القضاء على فضًال عن تنظیم األنشطة التي تهدف إ،أجل مئات الضحایا والناجین من التعذیب

درة المنظمة على تحقیق تغییر في الواقع واستمرت تلك الحملة التي أظهرت مق.التعذیب بشكل كامل

ألف شخص من 30وسّجل ما یزید على ،من خالل جهودها النضالیة المنّسقة والدؤوبة والخّالقة

والذي حصل على ،دولة أسماءهم للمشاركة في تحّركاتها من خالل موقعها المخّصص لذلك188

                                                            
  .118-117ص, )1996, 1دار الشروق، ط: بیروت(ات العامةحقوق اإلنسان والحری: رامز محمد عمار)1(
 ACT: رقم الوثیقة, 49ص, )2011آذار , 1ط: لندن(منظمة العفو الدولیة , "2010أحكام اإلعدام وما نّفذ من أحكام في ")2(

50/001/2011.
, 5ص,  )ت. د: لندن(منظمة العفو الدولیة , "ئقسد الفجوة بین الحقوق والحقا: 2001دور لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لعام ")3(

.IOR 41/14/00رقم الوثیقة 
  .117ص, مرجع سابق,حقوق اإلنسان والحریات العامة: رامز محمد عمار)4(
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معتقًال 79رًا بالتحّرك العاجل لصالح إشعا18وقد عرض على الموقع ،جائزة أفضل موقع للحمالت

ونتج عن ذلك إطالق سراح ،في البرازیل والّصین وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة واإلكوادور وغیرها

  .العدید منهم أو إنقاذهم من التعذیب أو اإلعدام الوشیك خارج نطاق القضاء

ّن إذ إ،مة البؤس في العالم بأسرهنظتنشر تجارة األسلحة العالمیة غیر الم: الحّد من األسلحة- 5

ویرغمون على الفرار ،آالف األشخاص یقعون ضحایا عملیات القتل واإلصابة بالجروح واالغتصاب

وتظهر أبحاث منظمة العفو الدولیة أّن أغلبیة انتهاكات حقوق اإلنسان ترتكب ،من دیارهم نتیجًة لذلك

  .یرها من المعّدات العسكریةباستخدام األسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة وغ

انضّمت منظمة ،وللمساعدة على وقف عملیات نقل األسلحة الالمسؤولة على الصعید العالمي  

"إیانسا"وشبكة التحّرك الدولي بخصوص األسلحة الصغیرة " مؤّسسة أوكسفام الدولیة"العفو الدولیة إلى 

،م من مرحلة قوة إلى أخرىلحملة تتقدّ أخذت تلك ا2003ومنذ ".الحّد من األسلحة"إلطالق حملة 

استطاعت أن لكنها،ّنها عندما ُأطلقت لم یكن لدیها سوى عدد قلیل من الحكومات المؤّیدة لهاحیث إ

وأسفرت التعبئة الشعبیة وما رافقها من ،ملیون شخص من سائر أنحاء العالمنحوتحصل على دعم 

دد كبیر منها في الجمعیة العامة لألمم بلد عن تصویت ع100عمل دعوي ذكي في أكثر من 

حظر استخدام الذخائر "وهي معاهدة ،من أجل وضع معاهدة قویة وُمحكمة لتجارة األسلحة،المتحدة

والتي تّم التوّصل إلیها بعد حملة عالمیة قامت بها منظمات المجتمع المدني ،"العنقودیة وٕانتاجها ونقلها

في شباط " أوسلو"بدأت في ،لمنظمات الدولیة غیر الحكومیةومؤتمرات دولیة عدیدة للحكومات وا

  .ودامت عشرة أیام،بقیادة الحكومة األیرلندیة" دبلن"وانتهت بعد مفاوضات مكثّفة جرت في ،2007

" اإلئتالف المناهض للذخائر العنقودیة"انضمت منظمة العفو الدولیة إلى شركائها وحلفائها في   

رحیب بهذه االتفاقیة التي تمّثل عالمة فارقة یمكن أن ُترسي معاییر قانونیة في شّتى أنحاء العالم للت

أثناء النزاعات وحمایة المدنیین،دولیة جدیدة في حظر استخدام األسلحة واالتجار بها أو نقلها

إن لم تكن بعد ،وقد حّثت المنظمة جمیع الحكومات على التوقیع على المعاهدة فوراً .المسّلحة وبعدها

مؤّكدة بذلك على التزامها بحمایة المدنیین من اآلثار الممیتة للصراع ،ي عداد الدول الموّقعة علیهاف

،وتابعت منظمة العفو الدولیة بالتعاون مع العدید من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة،المسّلح

  )1(.لكامل للذخائر العنقودیةوالناجین من انفجارات القنابل العنقودیة العشوائیة الكفاح من أجل التحریم ا

                                                            
  .ت. د, منظمة العفو الدولیة: موقع إلكتروني, "حمالت من أجل الحّد من انتشار األسلحة") 1(

http://www.amnesty.org/ar/campaigns/control-arms.
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تُناضل منظمة العفو الدولیة من أجل حّث جمیع بلدان العالم على إقامة نظام : العدالة الدولیة- 6

وضمان التعویض الكامل على ارتكاب أفظع الجرائم التي ،وكشف الحقیقة،فّعال یكفل تحقیق العدالة

اإلعدام خارج ،التعذیب،جرائم الحرب،ضّد اإلنسانیةالجرائم،اإلبادة الجماعیة: عرفتها اإلنسانیة وهي

  :وذلك عن طریق،والرّد بشكل سریع وفّعال في حال ارتكابها،اإلخفاء القسري،نطاق القضاء

ومحاكمة المشتبه بهم عند توّفر األدلة ،بالتحقیق في مثل هذه الجرائمویتمّثل: ضمان العدل-أ

،إلى عقوبة اإلعدام أو التعذیب وغیره من صنوف المعاملة السیئةودون اللجوء،الكافیة بطرق عادلة

تسلیمهم أو)1(،وتسلیم المشتبه بهم إلى دول لدیها القدرة واالستعداد على توفیر مثل هذه المحاكمات

وقد أصدرت منظمة العفو الدولیة في هذا الشأن دلیًال للمحاكمات العادلة .إلى محكمة جنائیة دولیة

ویسعى إلى وضع معاییر حقوق اإلنسان ذات الصلة أمام كل من یرید رصد ،ا سبق ذكرهیتفق مع م

ومن أجل معرفة ما إذا ،وتقییم مدى تماشي المحاكمات الجنائیة أو نظم العدالة مع المعاییر الدولیة

  )2(.كان نظام المحاكمات الجنائیة في بلد ما یكفل احترام المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة

  .بالتوّصل إلى األدلة والحقائق عن هذه الجرائم واإلقرار بها: ضمان كشف الحقیقة- ب

لتعویض الضحایا وأفراد أسرهم ویكون عن طریق اتخاذ إجراءات فّعالة: ضمان التعویض الكامل-ج

  .ومساعدتهم على إعادة بناء حیاتهم،عن المعاناة التي سببتها لهم تلك الجرائم

من خالل حثّها ،ساهمة منظمة العفو الدولیة في نجاح عمل المحكمة الدولیةباإلضافة إلى م  

الذي یكفل لهذه المحكمة التمّتع بوالیة " نظام روما األساسي"لجمیع الحكومات على التصدیق على 

وأن َتسّن جمیع الحكومات قوانین فّعالة قابلة للتنفیذ بحیث تستطیع الدول نظر تلك ،قضائیة واسعة

جمعیة "وأن توّفر ،والتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائیة الدولیة،م أمام المحاكم الوطنیةالجرائ

الدعم الكامل للمحكمة " نظام روما األساسي"المؤّلفة من الدول التي صّدقت على " الدول األطراف

التحقیقات وأن تتعاون جمیع الحكومات بشكل كامل مع المحكمة في إجراء ،واإلشراف الكامل علیها

فضًال عن أّنها تحّث المحكمة على إجراء التحقیق والمحاكمة ،والمحاكمات المتعّلقة بتلك الجرائم

  .المتعّلقة بالجرائم وفقًا ألعلى مستویات العدالة الدولیة

                                                            
  .ت. د, منظمة العفو الدولیة: موقع إلكتروني, "المحاكمات العادلة")1(

http://www.amnesty.org/ar/international-justice/background.
  .4ص, مرجع سابق, دلیل المحاكمات العادلة)2(
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بل إّن اهتمامها ،فإّن منظمة العفو الدولیة ال تتدّخل غالبًا بخلفیة سیاسیة،فضًال عن ذلك  

.ه الحضاریة والثقافیة واإلنسانیةناول األمور التي لها عالقة بالقانون الدولي ومفاهیمینصّب على ت

ومن ذلك حثّها للحكومات على تمكین محاكمها الوطنیة من القیام بهذا الدور عن طریق سّن وتطبیق 

ة التحقیق بحیث تتیح هذه القوانین للسلطات المحّلیة صالحی،قوانین تكفل الوالیة القضائیة العالمیة

أو إلى ،دون الّنظر إلى المكان الذي وقعت فیه،ومحاكمة أي شخص یثبت ضلوعه في تلك الجرائم

وقد . باإلضافة إلى صالحیة منح تعویضات للضحایا وأفراد أسرهم،جنسیة المتهمین أو الضحایا

في سّن وتنفیذ واجب الدول: الوالیة القضائیة العالمیة: "أصدرت المنظمة مذّكرة قانونیة بعنوان

دولة لدیها والیة قضائیة عالمیة على واحدة من الجرائم 125وهي توّثق حالة ما یزید عن ،"القوانین

وتسعى حالیًا إلى دفع جمیع الدول باّتجاه سّن قوانین ،على األقل" نظام روما األساسي"المقررة في 

تقریرّا تتهم 2006آب 23وقد نشرت بتاریخ .لعالمیة على كافة الجرائم الكبرىتكفل الوالیة القضائیة ا

استهدف معتبرًة أّن جیش الكیان اإلسرائیلي،في لبنان" جرائم حرب"بارتكاب اإلسرائیليفیه الكیان 

عشوائیة "وأّن الكثیر من الهجمات المرّكزة ضد المنشآت المدنیة كانت ،منشآت مدنیة" بشكل متعّمد"

  )1(."وغیر متكافئة وتمّثل جرائم حرب

  :مدى فاعلیة عمل منظمة العفو الدولیة: ثانیاً 

تقوم منظمة العفو الدولیة بنشاطات وأبحاث ودراسات من أجل منع االنتهاكات التي یمكن أن   

مستندًة في ذلك ،تمّس بالحّق في السالمة الجسدیة والعقلیة وحریة الفكر والتعبیر والتحّرر من التمییز

  )2(.اثیق الدولیة لحقوق اإلنسانإلى النصوص الواردة في المو 

ویسعى أعضاء منظمة العفو الدولیة إلى استمالة الحكومات في شتى أنحاء العالم من أجل   

ففي إندونیسیا مثًال ُأقّر قانون .حلیة لمنع انتهاكات حقوق اإلنسانوضع تشریعات وٕانشاء هیئات م

نغال ُأّسس مكتب لحقوق اإلنسان من وفي الس،یقضي بجواز اعتبار التعذیب جریمة ضد اإلنسانیة

كما شّكل برلمان روسیا االتحادیة فریقًا عامًال باالشتراك مع ،أجل التصّدي لمسالة التعذیب في البالد

وقد أوصت )3(،مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان یهدف إلى التصّدي ألعمال التعذیب في الشیشان

                                                            
  .111-109ص, مرجع سابق, عمر سعد اهللا)1(
ترسیخ دور ", الجزء الثالث, آفاق وتحدیات: مؤتمر القانون الدولي اإلنساني,اك القانون الدولي اإلنسانيبعض مظاهر انته: أحمد كرعود)2(

  .217ص, )2005, 1ط, منشورات الحلبي الحقوقیة: بیروت" (القانون الدولي اإلنساني وحمایته
منظمة العفو دراسة حالة 2001إلى 1991عربي من أثر المنظمات الدولیة على الحقوق السیاسیة في الوطن ال,مادلین معدي مشهور)3(

  .58ص, مرجع سابق,الدولیة
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تیا وسلوفینیا إجراءات فوریة من أجل حظر التمییز المنظمة بأن تتخذ كل من البوسنة والهرسك وكروا

  .في مجال التعلیم" الروما"ضد أطفال طائفة 

الوسائل القانونیة من 2002في ساحل العاج استعملت منظمة العفو الدولیة خالل أزمة عام   

ا على مؤكدًة بنجاحها في ذلك على كفاءتها وقدرتها وفعالیته،أجل فّض النزاع الذي نشب في البالد

  .رغم تحّركها البطيء مقارنًة بمنظمة مراقبة حقوق اإلنسان،الصعید الدولي

ثّم تابعت ،ینبولیفیالینمواطنالعدد منفي بولیفیا تبّنت المنظمة مسألة التحقیق في مقتل   

أبدت منظمة العفو 2009وفي عام ،م النتهاكهم الشنیع لحقوق اإلنسانائالجر هذه محاسبة مرتكبي 

من إعادة االلتزام باتخاذ إجراء مبّكر فور " باراك أوباما"یة ترحیبها بما أعلنه الرئیس المنتخب الدول

وضمان عدم لجوء ،من أجل إغالق سجن غوانتانامو2009توّلیه مهام منصبه في كانون الثاني 

  .ةالوالیات المتحدة إلى استخدام التعذیب وغیره من صنوف المعاملة القاسیة أو الالإنسانی

2003نیسان من عام 24فقد تواجد مندوبو منظمة العفو الدولیة فیه منذ ،أّما في العراق  

وزاروا ،وخاصًة في مجال حفظ األمن،حیث قاموا بالتقصي عن وضع حقوق اإلنسان بشكل عام

.موصلإلضافة إلى أربیل وكركوك والبا،بغداد والرمادي والفّلوجة والبصرة والعمارة والنجف والناصریة

وقد قاموا بإجراء مقابالت مع ُأسر بعض الضحایا ومع معتقلین سابقین ومحامین وقضاة وضباط 

وال تزال منظمة العفو الدولیة منذ ذلك .ؤولین من السلطة المؤّقتة آنذاكباإلضافة إلى مس،شرطة

وقد أعرب عن ،اقالحین تشعر بقلق عمیق تجاه حالة انعدام األمن والقانون في العدید من مناطق العر 

  .ذلك الكثیر من العراقیین أمام مندوبي المنظمة

ولعّل أهم القضایا التي أبرزتها عملیات التقّصي التي قام بها باحثو منظمة العفو الدولیة في 

بول "فقد بعثت منظمة العفو الدولیة برسالة إلى السفیر األمریكي: استخدام القوة- :العراق هي

ادث إطالق نار من قبل جنود أعربت فیها عن قلقها بشأن حو ،2003من عام أیار26في " بریمر

  .ن على متظاهرین مدنیین عراقیین في ظروف اختلفت بشأنها اآلراءأمریكیی

أجرت منظمة العفو الدولیة عدة تحقیقات بشأن حاالت اعتقال : القبض على األشخاص واحتجازهم- 

الفوري للقرارات واألحكام التي أصدرها القضاء العراقي والتي جاءت نتیجة لعدم التنفیذ،غیر قانونیة

  .تقضي بإطالق سراح بعض المشتبه بهم
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تلّقت منظمة العفو الدولیة عددًا من التقاریر یتضّمن وصفًا لعملیات التعذیب : المعاملة في الحجز- 

  )1(.والمعاملة السیئة التي تقع في بعض السجون

ولیة حملتها للتحّري عن جمیع حاالت المعتقلین الذین تعّرضوا وُتواصل منظمة العفو الد  

ففي ".أبو غریب"راق ال سّیما سجناء ن في العلمعاملة على أیدي الجنود األمریكییللتعذیب وسوء ا

أبو "سجن تّم التأكید على أن االنتهاكات في" جورج بوش االبن"رسالة منها إلى الرئیس األمریكي 

من أّنه ُذهل من " دونالد رامسفیلد"األمریكيوبالرغم مما ادعاه وزیر الدفاع .حربتمّثل جرائم " غریب

إال أّن المنظمة قد ،وأّنها لیست بنمط أو ممارسًة ثابتة،وأّنها ال تمّثل إال استثناء،تلك االنتهاكات

معتقلین من قبل العرضت بیانات وأدّلة ثابتة تؤّكد على ممارسة التعذیب واألسالیب الالإنسانیة ضّد 

وذلك على أعلى مستویات الحكومة األمریكیة بما فیها البیت األبیض ووزارتا ،نالجنود األمریكیی

مّما ،وأّكدت المنظمة على أّنها ُمنعت من زیارة جمیع مراكز االعتقال األمریكیة،الدفاع والخارجیة

ود الجبارة من قبل منظمة العفو الدولیة تعّد وٕاّن هذه الجه) 2(،یؤّكد أّن لدى اإلدارة األمریكیة ما تخفیه

  .انجازًا ضخمًا أضاف لها الكثیر ورفع من شأنها في مجال حمایة حقوق اإلنسان

  !أین تقف منظمة العفو الدولیة مما یحدث في األراضي الفلسطینیة؟

جمیع انتهاكات االحتالل فهي تدین بشدة،إّن موقف منظمة العفو الدولیة صریح وواضح  

ففي تقریرها الذي یحمل عنوان .وانتهاكه السافر للقانون الدولي،لحقوق الشعب الفلسطینيإلسرائیليا

دعت المنظمة 2010عام الصادر في كانون الثاني " قّطاع غزة تحت الحصار اإلسرائیلي: االختناق"

اد ها من المو والسماح بدخول الوقود والمواد الغذائیة وغیر ،إلى رفع الحصار عن غزة"سرائیلإ"

كما طالبت بإعادة جمیع األراضي الزراعیة المستخدمة كمنطقة عازلة .الضروریة إلى القطاع بال قیود

ود قطاع للقوة على حدعدم استخدام قوات الكیان اإلسرائیليودعت إلى ضمان ،إلى أصحابها فوراً 

سّلطت منظمة " إلى العدلمتعطشون"وفي تقریر مطّول لها تحت عنوان .غزة إال في حالة الضرورة

ّن سلطات حیث إ،لحقوقه"إسرائیل"العفو الدولیة الضوء على معاناة الشعب الفلسطیني جّراء انتهاكات 

لكّنها أیضًا تحاربهم بحقهم في ،االحتالل ال تكتفي بقتل الفلسطینیین وهدم منازلهم وتدمیر ممتلكاتهم

حیث یتم ،توطنات المقامة على األراضي الفلسطینیةوتحرمهم منها بتحویلها إلى المس،میاه الشرب

                                                            
  .230-227ص, مرجع سابق,بعض مظاهر انتهاك القانون الدولي اإلنساني, أحمد كرعود)1(
أطروحة دكتوراه (ون الدولي دراسة في المقدمات والنتائج وفي قواعد القان: المسؤولیة الدولیة عن احتالل العراق: فراس عبد الجلیل الطّحان)2(

  .582-581ص, )2010, جامعة دمشقى كلیة الحقوق في لإمقدمة 
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،هدرها وٕاغراق األراضي والحدائق العامة بها في مناطق االحتالل لیحرم منها الشعب الفلسطیني

لضمان المساءلة ینبغي إجراء تحقیق دولي في : غزة((وفي تقریرها )1(.ویضرب الجفاف كل أراضیه

إّن : قالت منظمة العفو الدولیة)2())ل المساعدات إلى غزةحوادث الوفاة التي وقعت على ظهر أسطو 

إجراء تحقیق دولي عاجل ذي مصداقیة في الوفیات التي نجمت عن العملیة العسكریة ضّد أسطول 

أمر ضروري وفي غایة 2010أیار 31المساعدات الذي توّجه إلى قطاع غزة عبر المیاه الدولیة في 

فضًال عن ذلك فإّن منظمة العفو الدولیة تؤّكد ،تكبي هذا الفعلاألهمیة من أجل ضمان مساءلة مر 

،یشَكل انتهاكًا للقانون الدوليو اً جماعیًا عقابوالذي ُیعدّ ،دائمًا على موقفها بشأن حصار قطاع غزة

  .إلى رفع هذا الحصار بشكل فوري ودون تأخیر"إسرائیل"وتدعو 

تعكیر ((لها بعنوان في تقریرٍ ة بالكرامة نشرت وفي إطار حملة منظمة العفو الدولیة للمطالب  

على أّن فیهنّصت،))حرمان الفلسطینیین من الحق في الحصول على المیاه: صفو المیاه

والتي أقیمت بشكل " معالیه أدومیم"ینعمون بحمامات للسباحة في مستوطنة سرائیلیین اإلنمستوطنیال

اني الفلسطینیون في المناطق القریبة منها من شح في بینما یع،غیر مشروع على أرض الضفة الغربیة

وقد ذكرت ما .كمیات التي یمكن أن تسّد حاجاتهمبل حتى أّنهم ال یمكنهم الحصول على أقل ال،المیاه

قامت به سلطات االحتالل من أعمال تؤّدي إلى تقیید حق الفلسطینیین في الحصول على المیاه متخذًة 

وٕالحاق ،باإلضافة إلى تدمیرها للمرافق األساسیة،جیرهم من أراضیهممن ذلك وسیلة لطردهم وته

وهي تطالب المجتمع )3(.أضرار بالغة في شبكات المیاه للحیلولة دون الوصول إلیها أو االستفادة منها

الدولي بأن یكفل دخول المساعدات اإلنسانیة والصحفیین والعاملین في مجال حقوق اإلنسان إلى غزة 

،وأن یجري تحقیقات شاملة ومستقّلة ومحایدة في االنتهاكات والجرائم المرتكبة،أو شروطدون قیود

وینشر ،على تداول األسلحة بین جمیع األطرافاً فوریاً وأن یفرض حظر ،وأن یقدم مرتكبیها إلى العدالة

  )4(.مراقبین دولیین معنیین بحقوق اإلنسان

                                                            
نقًال عن , مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات: موقع إلكتروني,"سرقة إسرائیل میاه فلسطین وتدمیرها لشبكات المیاه والصرف الصحي")1(

.2014/10/9, جریدة الحیاة التي تصدر في لندن

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&a=104496.
منظمة العفو ,"على ظهر أسطول المساعدات إلى غزةلضمان المساءلة ینبغي إجراء تحقیق دولي في حوادث الوفاة التي وقعت : غزة")2(

.MDE 15/008/2010: رقم الوثیقة, )2009, 1ط: لندن(الدولیة
: رقم الوثیقة, )2009, 1ط: لندن(منظمة العفو الدولیة , "ینیین من الحق في الحصول على المیاهحرمان الفلسط: تعكیر صفو المیاه")3(

MDE 15/027/2009.  
  .MDE 15/006/2009: رقم الوثیقة, )2009كانون الثاني 12: لندن(منظمة العفو الدولیة , "أسئلة وأجوبة: غزة: وثیقة بعنوان")4(



180

ّن إال أ،نظمة حیال ما یجري في األراضي الفلسطینیةلكن بالرغم من هذا الموقف اإلیجابي للم  

ودلیل ذلك اتهام حركة ،سیاسیةخلفیةالتي قد تنطوي على األمر ال یخلو من بعض االنحرافات

في إشارة إلى الكیان )) ةالجالد على حساب الضحی((لمنظمة العفو الدولیة باالنحیاز لصالح " حماس"

ارها إلى إرسال رسائل احتجاج لقادة حركة حماس والفصائل حین دعت المنظمة أنص،اإلسرائیلي

وتجاهلت حالة ،باإلفراج عنهفي قطاع غزة تطالبهم فیها" غلعاد شالیط"المحتجزة للجندي اإلسرائیلي 

معتقالت وسجون أسیر فلسطیني یتعّرضون ألبشع أنواع التعذیب والقهر في8000أكثر من 

  )1(.بعضهم ما یزید على ثالثین عامًا داخل تلك المعتقالتوالذین أمضىاالحتالل اإلسرائیلي

ّن التقاریر السنویة لمنظمة العفو الدولیة ترّكز على الحقوق المدنیة یمكن القول أخیرًا إ  

قد تجاوزت القرن العشرینلتسعینیاتكانت تقاریرها منذ النصف الثاني وٕان ،والسیاسیة بشكل عام

على تناول االنتهاكات الخاصة باالعتقال التعّسفي والمفقودین والتعذیب الشكل التقلیدي الذي یعتمد 

.ها الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسانبعد لحمایة جمیع الحقوق التي تقرّ إال أّنها لم ترتقِ ،وعقوبة اإلعدام

ند كما أّن المنظمة ظلت عازفًة لفترة طویلة من الزمن عن أخذ القانون الدولي اإلنساني بحسبانها ع

حتى عندما تكون البلدان المعنیة مسرحًا ،إعدادها لتقاریرها بشأن االنتهاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان

ولكن هذه المنظمة غّیرت موقفها هذا في اآلونة .النتهاكات والجرائم ضد اإلنسانیةللنزاعات المسّلحة وا

لمسّلحة من انتهاكات للقانون وتعّدت ذلك إلى إدانة ما ترتكبه بعض جماعات المعارضة ا،األخیرة

  )2(.الدولي اإلنساني

من األدوار الهامة في بالعدیدّن منظمة العفو الدولیة تقوممن خالل ما تقّدم یمكن القول إ

المعلومات والبیانات بدءًا من جمع،ومیادین شتى السّیما في مجال الدفاع عن حقوق اإلنساننواحٍ 

میدانیة بعثاتوانتهاًء بإیفاد،لتي تجري على الساحة الدولیة وتوثیقهاحول الوقائع واألحداث اوالوثائق

إلىإضافة،)اإلغاثةوبعثاتالمحاكمات،ومراقبةالقضائیةوبعثة المالحظةالحقائق،تقّصيكبعثات(

وقد حّققت على مّر ،ولینالمسؤ علىوالضغطالعام الدولي،الرأيعلىالتأثیربه فيتقومالذيالدور

ولعّل منظمة العفو الدولیة هي أشهر منظمة دولیة غیر .لسنین إنجازات حقیقیة ال تخطئها العینا

                                                            
, 2010/4/26,صحیفة الریاض اإللكترونیة: موقع إلكتروني, "یة باالنحیاز لصالح الجّالد اإلسرائیليمنظمة العفو الدولحماس تتهم ")1(

  .15281العدد 

http://www.alriyadh.com/2010/04/26/article519912.html.
, 1ط, اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: جنیف(أحمد عبد العلیم : ترجمة, ضوابط تحكم خوض الحرب: تسغفلندفریتس كالسهوفن ولیزابیث)2(

  .236ص, )2004
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،والتأثیر على المسؤولین وصناع القرار في جمیع الدول،حكومیة تعمل على تعبئة الرأي العام الدولي

  )1(.مماثلدون إغفال الدور الذي تقوم به المنظمات الدولیة غیر الحكومیة التي تشتغل بسلوك

                                                            
.117ص,المرجع السابق نفسه)1(
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  في میدان حقوق اإلنساناللجنة الدولیة للصلیب األحمرجهود : المبحث الثالث

من أكثر األدوار فاعلیة في  یزال والالدور الذي تقوم به اللجنة الدولیة للصلیب األحمر كان   

یة مقارنة بما تقدمه مثیالتها من المنظمات الدولیة غیر الحكوم،مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان

وبما تقّره الدوائر المعنیة بالعمل اإلنساني بدءًا من العسكریین الذین تسعى إلى ،العاملة في هذا المجال

مرورًا باألوساط األكادیمیة والجامعیة حیث تهدف إلى تعزیز ،إلزامهم بأحكام القانون الدولي اإلنساني

لیة في میادین القتال وساحات المعارك وصوًال إلى نشاطاتها العم،ثقافة مناهضة العنف بكافة أشكاله

وانتهاًء بزیاراتها للمعتقلین واألسرى في السجون ،والحروب بین الجرحى والمرضى والسكان المدنیین

  .   والمعتقالت

  .التعریف والنشأة:للصلیب األحمرماهیة اللجنة الدولیة: المطلب األول

وقانونًا هي منظمة دولیة ،سانیة عالمیةمنظمة إنC.I.C.Rاللجنة الدولیة للصلیب األحمر   

لتحقیق 1863وبالتحدید عام ،نشأت في مطلع الستینیات من القرن التاسع عشر،غیر حكومیة

تعمل وفقًا لمبادئ متفق ،ومعترف لها بمركز قانوني دولي،لها شكلها الخاص،أغراضها اإلنسانیة

  )1(.ها في هذا المیدانهذه الخصائص التي تتمّتع بها تعّد سر نجاح،علیها

  : تعریف اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: أوالً 

مستقلة ومحایدة تقوم بمهام دولیة غیر حكومیةمنظمةهي :اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

یهاوكل إلوقد أُ .حب والعنف المسلّ و الحر النزاعات و لضحایا اتوتقدیم المساعد،الحمایة اإلنسانیة

ز لصالح السجناء والجرحى والمرضى والسكان دولي مهمة دائمة بالعمل غیر المتحیّ بموجب القانون ال

مراكز في حوالي هالیوجد،جنیفوٕالى جانب مقرها الرئیسي في .رین من النزاعاتالمدنیین المتضرّ 

تتولى اللجنة في ،موظف12000عددهممن الموظفین یتجاوز كبیرمعها عددیعمل،اً بلد80

العمل الذي تقوم به الجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والهالل األحمر ومتابعةحاالت النزاع تنسیق

لحركة الدولیة للصلیب والجهاز المنشئ لس مؤسّ الهي للصلیب األحمر واللجنة الدولیة،واتحادها العام

  )2(.حمر والهالل األحمراأل

                                                            
كلیة , شمسجامعة عین: القاهرة(، أطروحة دكتوراه حمایة المدنیین واألعیان المادیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة: رقیة عواشریة)1(

.365ص, )2001, 1ط, الحقوق
  .104مرجع سابق، ص, الداخليوالقانونالدوليالقانونفياإلنسانحقوقحمایة:یحیاوينورة)2(
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تعمل هذه اللجنة على أساس صارم من الحیاد وعدم التحّیز لتحقیق حمایة ومساعدة 

قدر من وجود تسعى إلى الحفاظ على وهي ،المتضّررین من النزاعات المسّلحة واالضطرابات الداخلیة

أي : ب نفسهاو حدود للحر یسترشد عملها بالمبدأ القائل بوضع ،الحروبالمعارك و اإلنسانیة في خضم 

  .في میادین القتالوحدود لسلوك الجنود،حدود لتسییر األعمال الحربیة

العالم تقریباً دولتها كل إلى هذا المبدأ والتي أقرّ ُتعرف مجموعة األحكام التي وضعت استناداً 

الدولیة للصلیب وٕاّن اللجنة،هفیساساألل اتفاقیات جنیف حجر بالقانون الدولي اإلنساني الذي تشكّ 

وبتفویض من المجتمع الدولي یقع على عاتقها مسؤولیة ،األحمر تعتبر المحّرك الرئیس لهذه االتفاقیات

أو أو انتهاكاتشكاوىأّیةتلقيعنالمسؤولةبل هيأحكامه،وتطبیقحراسة القانون الدولي اإلنساني

  .القانون لهذامخالفات

  :لصلیب األحمر وتأسیسهانشأة اللجنة الدولیة ل: ثانیاً 

"هنري دونان"إلى رجل األعمال السویسري اللجنة الدولیة للصلیب األحمرتعود فكرة تأسیس   

Henri Dunant، والذي أصیب بالهلع لدى رؤیته ألف من الجنود الجرحى یموتون بسبب ندرة

والتي كانت بین ،"باردیالوم"شمال إیطالیا في مقاطعة " سولفارینو"الخدمات الطّبیة على أرض معركة 

ّنها خّلفت في حیث إ،1859تموز عام الجیش الفرنسي والجیش الّنمساوي في الرابع والعشرین من 

" دونان"ومن جملة ما شهد .ضحیة بین قتیل وجریح40000رب من الساعات األخیرة منها ما یق

وكان یمكن إنقاذ الكثیر ،افتسعة آالف من الجرحى العسكرّیین كانوا قد تركوا دون عنایة أو إسع

فكانت هذه المشاهد األلیمة بمثابة المحّرك .سعافات الالزمة في الوقت المناسبمنهم لو قدمت لهم اإل

ومؤّكدًا ،وتوجیه نداء إنساني إلى السكّان المحّلیین طالبًا منهم المساعدة،الذي دفعه إلى االستغاثة

  .الجانبین بغض النظر عن الطرف الذي ینتمون إلیهعلى واجب العنایة بالجنود الجرحى من كال

ُنشر على حسابه " تذكار سولفارینو"بتألیف كتاب أسماه " دونان"قام ،وتأّثرًا بهذه التجربة

  :وقد وّجه من خالله نداءین رسمّیین،1862الخاص عام 

ات لعالج الجرحى تضم ممّرضات مستعدّ ،یدعو فیه إلى تشكیل جمعّیات إغاثة في وقت الّسلم: األول

  .في وقت الحرب
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فقد دعا فیه إلى االعتراف بهؤالء المتطّوعین الذین قد یتعّین علیهم مساعدة الوحدات : أّما الثاني

  )1(.وحمایتهم بموجب اّتفاق دولي،الطّبیة التابعة للجیش

ي ولق،وفي غضون بضعة أشهر انتشر هذا الكتاب بقوة بسبب إثارته للرأي العام في سویسرا

أفكاربصیاغةآخرونابكتّ وفرنساإیطالیافيوقام،دًى واسعًا بین الناس في جنیفترحیبًا كبیرًا وص

وكان من جملة من تأثّر .فرنسافي"آدو"وإیطالیافي"باالسینو"مثل"دونان"صاغه لمامشابهة

حیث دعا هذا ،لعاّمةرئیس جمعیة جنیف للمنفعة ا" جوستاف موانیه"عمومًا المحامي " دونان"بكتاب 

جمتها على أرض وتر " دونان"لمناقشة مقترحات 1863عام شباط3األخیر جمعیته إلى االنعقاد في 

فقد قررت الجمعیة تحقیقًا لذلك تشكیل لجنة مكّونة من خمسة أشخاص ،وقد كان ذلك بالفعل.الواقع

" هنري دونان"،نائبًا للرئیس" موانیهجوستاف "،الذي انُتخب رئیسًا للجنة" هنري دوفور"الجنرال : هم

وقد قّررت هذه الّلجنة الخماسّیة في )2(.عضوین" لویس أبیا"و" تیودور مونوار"والدكتورین ،أمینًا للسر

والتي سّمیت ،"لجرحىاللجنة الدولیة إلغاثة ا"اجتماعها األول مواصلة عملها كلجنة دولّیة دائمة باسم 

  )C.I.C.R.")3"أو " ة للصلیب األحمراللجنة الدولیّ "فیما بعد بـ

لكن بالمقابل أعرض عنها آخرون شّككوا  بإمكانیة ،لقیت دعوة دونان الكثیر من المؤیدین  

وال ،وقالوا كیف ننشئ في أیام السلم جمعیات لإلغاثة في الحروب،وبقیمتها العملیة ثانیاً ،إنشائها أوالً 

  .الحروبیستطیع أحد أن یعرف متى یمكن أن تقع هذه

مما استدعى منه زیارة إلى كل من برلین ،كان على دونان أن یتحّرك بهمة ونشاط كبیرین،لذا  

وتمّخضت جهوده .إلى إقناع نابلیون الثالث بدعوتهوكان نتیجة ذلك أن ُوِفق ،وفیینا ومیونخ وباریس

قد مؤتمر دولي في جنیف دولة وأربع جمعیات إنسانیة على إیفاد ممثلین عنها لع19كذلك عن موافقة 

وفي ،لمناقشة مشروعه الرامي إلى إنشاء لجنة إنسانیة،1863تشرین األول عام /أكتوبر26بتاریخ 

  .هذا المؤتمر تّم اعتماد إشارة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

والحصول ،ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على حمایة الخدمات الطبیة في میدان القتال  

وبناًء على جهود أعضاء اللجنة وافقت الحكومة ،راف دولي باللجنة الدولیة للصلیب األحمرعلى اعت

وتّم ،حكومة12شارك فیه ممثلو 1864السویسریة على عقد مؤتمر دبلوماسي في جنیف عام 
                                                            

.4ص, )2000, یب األحمرمطبوعات اللجنة الدولیة للصل: جنیف" (إجابات على أسئلتكم, القانون الّدولي اإلنساني")1(
.366ص, مرجع سابق, المدنیین واألعیان المادیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیةحمایة, رقّیة عواشریة)2(
  .7ص, )2002آذار , 1ط: القاهرة: (لكترونياإلموقع الأنظر, "اللجنة الدولیة للصلیب األحمرلمزید من التفاصیل عن")3(

.http://www.icrc.org  
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والتي تعتبر بموادها " اتفاقیة جنیف لتحسین حال جرحى الجیوش في المیدان"اعتماد معاهدة بعنوان 

  .ّنها كانت أولى معاهدات القانون الدولي اإلنسانيحیث إ،نواة األولى للجنة الدولیةشر الالع

ثّم عقدت مؤتمرات أخرى الحقًا وّسعت نطاق القانون الدولي اإلنساني لیشمل فئات أخرى من   

األمر الذي انعكس بقوة على دور ووظیفة اللجنة _ كأسرى الحرب مثالً _ ضحایا النزاعات المسلحة

.نوناألول بتطبیق أحكام ذلك القاار أّنها الحامي الرئیس والمعني الدولیة للصلیب األحمر على اعتب

حیث ،ففي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة عقد مؤتمر دبلوماسي بعد مداوالت دامت ألربعة شهور

تنص على التي ضمت للمرة األولى أحكامًا ،1949اعتمدت على إثره اتفاقیات جنیف األربع عام 

  . ببروتوكولین إضافیین1977واكتملت هذه االتفاقیات في عام ،حمایة المدنیین وقت الحرب

  أجهزة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: ثالثاً 

اللجنة - جمعیات وطنیة للصلیب األحمر: تتألف الحركة الدولیة للصلیب األحمر عمومًا من  

ولكل منها ،وهي جمیعها مستقلة،معیات الصلیب األحمراالتحاد الدولي لج- الدولیة للصلیب األحمر

  .نظامه األساسي

،یوجد جمعیة وطنیة واحدة في الدولة الواحدة،بالنسبة للجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر  

التي لها األهداف والوظائف _ة للصلیب األحمر والهالل األحمروهي تجّسد عمل ومبادئ الحركة الدولی

  .وتتمّتع بصفات قانونیة تختلف في حالة السلم عنها في حالة الحرب،اً دبل179في _ هانفس

  :في حالة السلم

تأخذ الجمعیات الوطنیة في حالة السلم صفة الهیئة المساعدة للسلطات العامة في بلدها فیما   

اف فهي تعمل على توفیر الخدمات األساسیة التي تتعّلق باإلغاثة واإلسع،یتعّلق بالمجال اإلنساني

وٕاعداد ،باإلضافة إلى االستعداد والتدریب لمواجهة الكوارث وآثارها،والصحة والبرامج االجتماعیة

  .وتنفیذ برامج خاصة بالشباب

  :في حالة الحرب

أّما في حالة الحرب فإّن الجمعیات الوطنیة في بلد ما تقوم بمساعدة الضحایا المدنیین في   

،ة الهیئة المساندة لوحدات الخدمة الطبیة التابعة للجیش الوطنيویكون لها صف،مناطق النزاع المسّلح
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حیث یندمج ،وفق أسس ومعاییر منصوص علیها في اتفاقیات جنیف والبروتوكولین الملحقین بها

  )1(.موظفوها المكلفون باإلسعافات األولیة في الوحدات الطبیة التابعة للجیش

جمعیة في سائر أنحاء 160ر والهالل األحمر تجاوز عدد الجمعیات الوطنیة للصلیب األحم  

من الحركة الدولیة للصلیب األحمر إال بعد اً لكن ال یمكن لهذه الجمعیات أن تصبح جزء،العالم

في االتحاد اً وفي وقت الحق یمكن أن تصبح عضو .نة بها استنادًا إلى شروط معّینةاعتراف اللج

الرسمي للجمعیات الدولیة للصلیب األحمر والهالل الدولي للصلیب األحمر والذي یعتبر الممّثل

األحمر على المستوى الدولي وهو یعمل على تشجیع وتسهیل وترویج األنشطة اإلنسانیة التي تقوم بها 

  .وهو بمثابة مظلة لها ،الجمعیات األعضاء فیه

ى میادین النوع األول ترسل به إل،ن من البعثاتللجنة الدولیة للصلیب األحمر نوعایتبع   

أّما اآلخر فهو عبارة عن مجموعة من البعثات اإلقلیمیة التي تغطي ،العملیات والمناطق المتضّررة

والتي تضّطلع بمهمات خاصة ذات صلة ّررة مباشرة من النزاعات المسلحة؛جمیع البلدان غیر المتض

جود هذه البعثات في یساعد و .دبلوماسیة اإلنسانیة من جهة أخرىوبال،بأنشطة العملیات من جهة

،وعلى العمل كجهاز إنذار مبكر،منطقة من المناطق على رصد تطّور األحداث الخطرة والمحتملة

  .مما یساعدها على العمل السریع عند الضرورة

الشرق "من األمثلة على البعثات التي أرسلتها اللجنة الدولیة للصلیب األحمر إلى منطقة 

بعثات وطنیة في ،بعثة إقلیمیة في القاهرة،كتب إقلیمي في الكویتم: - بحسب تقسیماتها- "األوسط

  )2(.فلسطین،سوریة،لبنان،العراق،األردن

  مبادئ اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وأهدافها: المطلب الثاني

تتمّیز اللجنة الدولیة للصلیب األحمر عن المنظمات الدولیة الحكومیة وعن غیرها من   

المبادئ واألهداف تتناسب من حیث أهمیتها مع المهام بمجموعة منیة غیر الحكومیةالمنظمات الدول

  :والمساعي اإلنسانیة التي الزمت تأسیسها والتي تشتمل في معظمها على فرعین أساسیین

سواء كان ذلك بالبحث عن ،األول یمّثل حرصها على حمایة ومساعدة ضحایا النزاعات المسّلحة

،وتوفیر الغذاء والمیاه والمساعدة الطبیة للمدنیین،مین العنایة الطبیة الالزمة للجرحىأو بتأ،المفقودین

                                                            
.21ص, )1997, مطبوعات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: جنیف(التعریف بهویة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر )1(
  .21-4ص, المرجع السابق نفسه)2(
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والسعي إلى إعادة الروابط بین ،باإلضافة إلى جهودها في زیارة أسرى الحرب والمحتجزین المدنیین

  .األسر التي شّتتها النزاع

ومراقبة تنفیذ ،الدولي اإلنسانيأّما الفرع الثاني فیتمّثل بالعمل على تكریس قواعد القانون

والسعي ،فضًال عن دورها في لفت االنتباه إلى االنتهاكات المرتكبة ضده،أحكامه وااللتزام بقواعده

  .الدائم من أجل المساهمة في عملیة تطویره

  .مبادئ عمل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: أوالً 

الدولي المؤتمرفياألحمرللصلیبدولیةالباللجنةاألساسیة الخاصةالمبادئإعالنجاء

:هيالمبادئوهذه، 1965عامفیینافيعقدالذياألحمرللصلیبالعشرین

بدافع نشأت بدایةً األحمر والتيوالهاللاألحمرللصلیبالدولیةالحركةأنبمعنى: اإلنسانیة1-

للمعاناةوضع حدّ وبهدف،بینهمتمییزدونالقتالمیادینالجرحى والضحایا فيإغاثةفيالرغبة

العمل على صون كرامة اإلنسان وكفالة- بالدرجة األولى- یتوّجب علیهامنها،البشریة والتخفیف

.احترامها

تمییز بینهم،دونالناسجمیعیكون موّجهًا لخدمةأنیجباإلنسانيالعملأنّ أي:التحّیزعدم2-

أنیجبالدولیةاللجنةنشاطات وعملیاتوأنّ ینهم،ودوجنسهموعرقهمأصلهمالنظر عنوبغض

وبعبارة.حة دون تحّیز لفریق منهم دون آخرالمسلالنزاعاتضحایااحتیاجاتنحو تلبیةموّجهةتكون

المساعدةتقدیمیجببلمعتقداته،أوهویتهبسببأو الحمایةالمساعدةمنأحدیحرمأالیجبأخرى

  )1(.دون االلتفات إلى معاییر أخرىلالحتیاجاتوفقاً والحمایة

فيالسیاسیةعن الرهاناتبأنفسهم بعیداً اإلنسانيالمجالفيالعاملونیحتفظأنأي:الحیاد3-

)2(.النزاعات

ینبغي أن یكون بعیدًا كل العمل اإلنساني للجنة الدولیة للصلیب األحمرأنّ هذا یعني:االستقالل4-

  .النحوهذاعلىإلیهویجب أن ُینظر،عسكریةأوةسیاسیمصالحةالبعد عن أی

                                                            
, آذار, 48العدد, األحمرللصلیبالدولیةالمجلة: جنیف("حیاد اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وحیاد المساعدة اإلنسانیة":دلیز بالتنر)1(

.183-182ص, )1996, نیسان
  .67ص2001)عامأعدادمنمختاراتاألحمر،للصلیبالدولیةالمجلة: جنیف(" فیهامشكوكشرعیة:اإلنسانيالعمل ":اسكییهبأندریه)2(
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الخدمة فكرةعلىاألحمروالهاللاألحمرللصلیبالدولیةیقوم عمل الحركة:عيالتطوّ العمل5-

.الصورمنصورةةبأیالربحتحقیقإلىینبغي لها أن تسعىلذلك ال،التطّوعیة

وعلیها أن،األحمرللصلیبواحدةوطنیةةجمعیسوىهنفسالبلد فيجدیو جب أن الی:الوحدة6-

)1(.األراضي في ذلك البلدجمیعاإلنسانیةتغطي بأنشطتها

موّجهاً قبل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ینبغي أن یكوناإلنساني منوتعني أّن العمل:العالمیة7-

)2(.العالمفيفیهاجدونیو التيالمنطقةأیًا كانت،والحروبالصراعاتضحایاكلإلى

به اللجنة تقومعمللكلارتكاز وانطالقنقطةمجموعهافياألولىالثالثةالمبادئتشّكل

محقًا كان أمالنزاعأطرافطرف منأيبمعرفةاإلطالقعلىتتمالوهي،للصلیب األحمرالدولیة

العامةأو الجمعیةمن،األمجلسمثلالمختّصةالهیئاتوعلىللعدوان،ضحیةأممعتدیًا كانمخطًأ،

  )3(.أحیاناً حّلهایصعبالتيالمسائلهذهتناقشأنلألمم المتحدة

الحركة الدولیة للصلیباتخذتهالذيالتنظیميتبرز الطابعاألخیرة فهياألربعةأّما المبادئ

تقاللیتهاباسوأّنها تحتفظاالجتماعي،الطابععلیهایغلبمؤسسةوالهالل األحمر على أّنهااألحمر

سوىلهایكونأنیجوزوالمكسب أو ربح مادي،أيوراءتسعىوأّنها ال،سلطة حكومیةعن أّیة

فإّنها تضمنممثلوهااجتمعماوٕاذابأسره،العالملیشملوأّن نشاطها یمتد،بلدكلفيواحدةجمعیة

  .في الحقوقتامةمساواةالبالدكللممثلي

  .لیة للصلیب األحمرأهداف اللجنة الدو : ثانیاً 

  :بـإجمالهایمكناألهدافمنللصلیب األحمر إلى تحقیق مجموعةالدولیةتسعى اللجنة  

وردت سابقًا والتي،للحركة الدولیة للصلیب األحمراألساسیةالمبادئونشردعمعلىالعمل-1

  .دة، العالمیةالوحالتطّوعیة،الحیاد، االستقالل، الخدمة،التحّیزاإلنسانیة، عدم:وهي

للقبولدةالمحدّ الشروطتستوفيوالتيتأسیسها،یعادأوإنشاؤهایتموطنیةمنظمةبكلاالعتراف-2

.بذلكاألخرىالوطنیةالجمعیاتوٕاخطارللحركة،األساسيالنظامفي

                                                            
  .109ص, مرجع سابق, الداخليوالقانونالدوليالقانونفياإلنسانحقوقحمایة:یحیاوينورة)1(
.66ص, جع سابقمر , فیهامشكوكشرعیة:اإلنسانيالعمل:باسكییهأندریه)2(
, 1ط,والتوزیعللنشرالثقافةدارمكتبة: عّمان" (اإلنسانحقوق "الثالثالكتاب,العامالدوليالقانونفيالوسیط:علوانالكریمعبد)3(

  .132ص, )2004
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المیدانيالتطبیقأجلمنوالعملجنیف،اتفاقیاتبموجبإلیهاالموكلةبالمهاماالضطالع-3

وقوععنشكاوىة بأیّ واإللمامحة،المسلّ النزاعاتفيالتطبیقالواجباإلنسانيالدوليللقانون

.لقانونهذا الانتهاكات

الخصوصوجهعلىاإلنسانيبعملهاتقوممحایدةمؤسسةبوصفها–األوقاتجمیعفيالسعي-4

الحمایةضمانمن أجل–داخليالالصراعحاالتوفيالدولیةوغیرالدولیةحةالمسلّ النزاعاتفي

النزاعات المسّلحة و األعمالتلكفي والمدنیینالعسكریینمصابین والجرحى منللالكاملةوالمساعدة

  .المباشرةعواقبهاضحایاوالعمل قدر اإلمكان على إنقاذ 

اتفاقیاتفيعلیهمنصوصهوكماالمفقودینعنللبحثالمركزیةالوكالةعملسیرضمان- 5

.نیفج

اتالمعدّ توفیروفي،الطبيالمجالفيالعاملینتدریبفي–حةالمسلّ للنزاعاتباً تحسّ –المساهمة-6

السلطاتوسائروالمدنیةالعسكریةالطبیةوالوحداتالوطنیةالجمعیاتمعبالتعاونوذلكالطبیة،

.المختصة

حة،المسلّ النزاعاتفيالتطبیقلواجبااإلنسانيالدوليبالقانونوالفهمالمعرفةنشرعلىالعمل-7

.لهتطویرأيوٕاعداد

  .األحمروالهاللاألحمرللصلیبالدوليالمؤتمربموجبهابأنیطتالتيبالمهامالقیام-8

كمؤسسةنطاق دورهافيتأتيإنسانیةمبادرةبأّیةتقومأناألحمرللصلیبالدولیةللجنةیجوز-9

)1(من منظمة لها نفس الوظیفة والدورعنایةتتطّلبقضیةأّیةتدرسأنو وكوسیط،ومستقلةمحایدة

الوطنیة للصلیبالجمعیاتإلىالدولیة نداءاتاللجنةتوّجهالمطلوبة،المعونةلحجموتبعا

غیرالحكوماتوٕالىوالهالل األحمر،األحمرالصلیبجمعیاترابطةوٕالىاألحمر،والهاللاألحمر

أعمالتنّظمإذاألحمرللصلیبالدولیةوٕاّن اللجنة. الطوعیةالمنظماتإلىوكذلكاعالنز فيالمشتركة

مراقبة تطبیق وتنفیذ علىالحرصمهامهاأّن منأیضاً المسّلحة تعتبرالمنازعاتفيوالغوثالحمایة

عنه بأياءاالستغنیمكنوٕاّن هذا األمر جدُّ ضروري وال)2(،اإلنسانيالدوليالقانونقواعد وأحكام

                                                            
  .ط-ح-ز-و- ه-د-ج- ب-أ, 1الفقرة , 4المادة , 1998النظام األساسي للجنة الدولیة للصلیب األحمر لعام )1(
  .133ص, مرجع سابق, اإلنسانحقوق "الثالثالكتاب,العامالدوليالقانونفيالوسیط: عبد الكریم علوان)2(
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لذلك لم یعد باإلمكان إنكار أو تحیید الجهود،القانونفي معرض تطبیق أحكام هذااألحوالمنحال

والتي تزداد أهمیة یومًا بعد یوم على للصلیب األحمرالدولیةاللجنةبهاتضطلعالتياإلنسانیة

رائدة والمسؤولة بالدرجة األولى في هذا السّیما وأّنها تعتبر الجهة ال،الصعیدین المحلي والدولي بآٍن معاً 

  .المجال

  الجهود المیدانیة للجنة الدولیة للصلیب األحمر: المطلب الثالث

وبروتوكولیها " جنیف"رغم أّن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر لیست طرفًا في اتفاقیات   

قة اللجنة الدولیة وثیقة إال أّن عال،تصادق علیها الدول فحسب،اإلضافّیین ألّنها معاهدات مفتوحة

ّن النظام األساسي للحركة حیث إ.بالقانون الدولي اإلنساني عموماً بل بكّل ما یتعّلق ،الّصلة بها

الدولیة للصلیب األحمر والنظام األساسي لّلجنة ذاتها یضعان على عاتقیهما مهّمة العمل على تطبیق 

یفوق في والقیام بدور فاعل وعملي في هذا المجال،أحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني وتنفیذها

ّن عمل كما أ. مل على تنفیذ أحكام هذا القانوننواحیه التطبیقّیة والعملیة دور اآللیات األخرى التي تع

بل یمتد ،اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ال یقتصر على الجوانب التطبیقیة للقانون الدولي اإلنساني

بما في ذلك من مهام المساعدة والحمایة ،ویره والتأكید على ضرورة االلتزام بهلیشمل جوانب نشره وتط

.في ذلك خطوط المواجهة المیدانیةممّثلة،القانونیة كونها على اتصال دائم بأطراف النزاع وبالضحایا

وتزور ،وتقوم بعملها بالقرب من مواقع القتال،فهي تتحّرك بحّریة داخل البلدان التي تمزقها الحروب

  .وتساعد المحتاجینالسجون والمعسكرات وتعید جمع شمل العائالت وتعتني بالجرحى

  حمایة األسرى: أوالً 

تقوم اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بنشاطها في حمایة األسرى مستندة في ذلك إلى المهمة   

وهي تشمل ،إلضافّیینوبروتوكولیها ا" جنیف"الخاّصة التي عهدت بها إلیها الدول بموجب اتّفاقیات 

االطالع على المعاملة التي یتلقاها أسرى الحرب واألشخاص المحتجزین جّراء الحروب والمنازعات 

تعرض جمیع الخدمات التي یمكن أن تخّفف من اآلالم واألضرار بالنسبة لهؤالء هاحیث أنّ ،المسّلحة

  .الّضحایا

الح األشخاص المحرومین من الحّریة وبذل تستطیع اللجنة الدولیة للصلیب األحمر التدّخل لص  

وٕاذا كانت اللجنة الدولیة تقوم خالل المنازعات ،ما یمكن تقدیمه من المساعدات لهم وفي صالحهم

المعتقلین (الرابعة " جنیف"المسّلحة الدولیة بزیارة أسرى الحرب واألشخاص المحمّیین بموجب اتّفاقیة 
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بما في ذلك ،عین إلجراءات جنائیة أو الذین یقضون عقوبةاألشخاص المحمّیین الخاض،المدنّیین

فإّنها ُتعنى أیضًا في إطار النزاعات الداخلیة باألشخاص المحرومین من الحّریة ،)معتقلي القانون العام

المدنّیین المحتجزین أو ،مقاتلي الحكومة أو المعارضة المسّلحة الواقعین في قبضة العدو(بسبب النزاع 

- الحقیقي أو المزعوم-ّدهم أحكام من جانب السلطات القائمة أو المتمّردین بسبب دعمهمالصادرة ض

  ).للقوات المعادیة

تقوم اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بزیارة األشخاص المحتجزین بسبب عالقتهم بالنزاعات   

ن أسرى الحرب لوصول إلى مئات اآلالف ملالتفاوض عندما بدأ مندوبوها ،1915ذ عام المسّلحة من

وهم المقاتلون -سرى الحربألثّم جرى تنظیم زیارات ،الذین احتجزوا خالل الحرب العالمیة األولى

التي انضّمت إلیها 1949لعام " جنیف"بموجب اتفاقیات - الذین یقبض علیهم خالل نزاع دولي مسّلح

جنة الدولیة الحق في طلب األربع تمنح الل" جنیف"المشتركة بین اتفاقیات 3فالمادة .دولة191

وبموجب النظام .روب األهلیةكالح،الوصول إلى األشخاص المحتجزین في نزاعات مسّلحة غیر دولیة

طلب الوصول ،األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والهالل األحمر تستطیع اللجنة الدولیة أیضاً 

  .ة من النزاع المسّلحإلى األشخاص المحتجزین بسبب عالقتهم بحاالت عنف أقل شد

من األمثلة العملیة على دور اللجنة الدولیة في حمایة األسرى یمكن ذكر ما قامت به اللجنة   

على " غوانتانامو"بالنسبة لألشخاص الذین اعتقلتهم الوالیات المتحدة األمریكیة واحتجزتهم في سجن 

مة لیس للوالیات المتحدة فحسب والتي كانت بمثابة صد،2001سبتمبر عام / أیلول11إثر أحداث 

فما كان من المنظمات اإلنسانیة بعد الدول إال أن أدانت في الحال هذه الهجمات ،بل للعالم أجمع

معتبرًة إیاها أّنها تمّثل تحّدیًا هائًال تواجهه الوالیات المتحدة وبلدان أخرى في ،على الوالیات المتحدة

إال أّن موقف اللجنة الدولیة لم یقف عند التندید فقط وٕان ،رهابیةدفاعها عن مواطنیها أمام الهجمات اإل

ألّنه ثّمة مفارقات وتباینات مهمة في الرأي حول القوانین ذات الصلة التي یمكن أن ،كانت تقّر به

وقد أثار هذا األمر قلق اللجنة الدولیة بشأن احتجاز ،تطّبق على رد الحكومة األمریكیة على اإلرهاب

ویحتجز عدد كبیر من ،ت المتحدة لعدد غیر معروف من األشخاص خارج أي إطار قانونيالوالیا

في معتقالت وسجون أمریكیة تقع في " الحرب على اإلرهاب"الذین ُقبض علیهم في إطار ما یسّمى بـ 

إضافًة إلى بعض األشخاص المحتجزین في ،في كوبا" غوانتانامو"داخل أفغانستان وفي خلیج " غراماب"

في الوالیات المتحدة وأشخاص آخرین ال یمكن االتصال بهم وهم محتجزون في " شارل ستون"مدینة 

  .عنهاأماكن لم یكشف 
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،"شارل ستون"و" غوانتانامو"و" بغرام"من هنا كان دور اللجنة الدولیة بزیارة المحتجزین في 

ین في ألشخاص المحتجز كما وّجهت نداءات كثیرة إلى السلطات األمریكیة من أجل الوصول إلى ا

الجویة التي تشرف علیها " بغرام"كانت أول زیارة للجنة الدولیة في قاعدة .األماكن التي لم یعلن عنها

وقد كانت غالبیتهم من المواطنین األفغان ،2002الوالیات المتحدة األمریكیة منذ كانون الثاني عام 

،محتجز300قّدرت اللجنة عددهم بما یقرب من وقد .علیهم في جنوب أفغانستان وشرقهاالذین ُقبض

في كوبا والتي كان یوجد فیها بحسب تقدیرات " غوانتانامو"ثّم كانت زیارة اللجنة الدولیة إلى خلیج 

  .لغة مختلفة17تقریبًا یتكلمون اً بلد40محتجز من 600ما یقرب من 2002اللجنة في عام 

مختلف منبلدًا 80محتجز في 470000ب من ر زارت اللجنة الدولیة ما یق2003في عام

  .محتجز بصورة فردیة لمتابعة أوضاعهم127000من بین هؤالء تّم تسجیل حالة ،أنحاء العالم

إلى " غوانتانامو"تقوم اللجنة الدولیة بمتابعة جمیع حاالت المحتجزین الذین نقلوا من خلیج 

وفي ما عدا . زم للمحتجزین الذین ُأفرج عنهموقد قّدمت الدعم الال،بلدان لیست طرفًا في النزاع

فإّن قلق اللجنة الدولیة واهتمامها یتزایدان إزاء مصیر عدد غیر ،"غوانتانامو"وخلیج " غراماب"مسألتي 

،"الحرب الشاملة على اإلرهاب"معروف من األشخاص الذین ُقبض علیهم في إطار ما سّمي بـ 

النسبة للحصول على معلومات تتعّلق بهؤالء المحتجزین وب.واحتجزوا في أماكن لم یعلن عنها

واستمرارًا منطقیًا ،وشغًال شاغالً ،فإّن هذین األمرین یشّكالن أولویة إنسانیة هامة،والوصول إلیهم

  )1(".غوانتانامو"وخلیج " غراماب"لعمل اللجنة الدولیة المتعّلق بمحتجزي 

  حمایة الجرحى والمرضى: ثانیاً 

الدولیة للصلیب األحمر في بدایة أمرها كمنظمة إنسانیة إغاثیة تعنى بالجنود نشأت اللجنة  

رغم حجم المهام التي أنیطت بها واتساع رقعة األنشطة التي باتت و ،الجرحى في ساحات القتال

  .ال سّیما في المجال الطبيعلى معظم اهتمام اللجنة الدولیةزال یستحوذیتغطیها إال أّن هذا األمر ال 

تشتمل اإلعانات الطبیة التي تقّدمها اللجنة الدولیة على اإلمدادات الطبیة ومواد الجراحة   

وقد توّزع عند الضرورة قطع الغیار والوقود والموّلدات الحراریة لتشغیل ،للمستشفیات والمستوصفات

وفي حال .میماد البناء لمواصلة أعمال التر وحتى مو ،غرف العملیات الجراحیة وآالت األشعة السینیة

                                                            
, اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: موقع إلكتروني, "ونتائجه2001أیلول /11االحتجاز من جانب الوالیات المتحدة المتعّلق بأحداث "(1)

2004/5/14.  

http//www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsF/html/5z6c3v .
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تدّفق عدد هائل من الجرحى والمرضى على موظفي اللجنة المحلیین یهّب الفریق الطبي التابع للجنة 

ال سّیما ،الدولیة والفرق الموفدة من قبل الجمعیات الوطنیة من أجل تقدیم العون والمساعدة الالزمة لهم

حتى أّن . حة اإلصابات الناتجة عن الحروبراوأّن جّراحي اللجنة الدولیة قد اكتسبوا خبرة واسعة في ج

أصبحوا یدّربون أطباء تطّوعوا للعمل مع المؤّسسة لكّنهم ال یملكون المهارات والتقنیات هؤالء الجّراحین

األمر الذي یعني أّن موظفي اللجنة الدولیة مستعّدون لالستجابة إلى ،الخاصة المطلوبة في المیدان

  .   ي أي وقتاحتیاجات الطوارئ الجدیدة ف

تبذل اللجنة الدولیة كل ما بوسعها من أجل ،وٕالى جانب عالج المرضى وتوزیع اإلمدادات  

الحفاظ قدر اإلمكان على صحة السكان في المناطق المتضّررة من الحروب عندما تتعّطل الخدمات 

یب ضحایا النزاعات حیث یمكن إنجاز الكثیر من األعمال لتجن،الطبیة المحّلیة وتقّل األغذیة والمیاه

،وانطالقًا من ذلك.النظافة والعنایة الصحیة الالزمةوعدم توّفر ،المرض الناجم عن قلة المیاه والغذاء

تعمل اللجنة الدولیة مع فرق مهندسي الصحة والتقنیین القادرین على إصالح شبكات توزیع وصرف 

،وضع أنظمة لتوزیع الماء الصالح للشربوتسعى إلى،المیاه التي ُدّمرت أثناء العملیات العدوانیة

" الزحار والكولیرا"وصرف النفایات في المخّیمات والتجّمعات السكانیة األخرى لمنع تفشي أمراض كـ 

تة تنعدم فیها أدنى شروط التي یمكن أن تنتشر بسهولة بین أوساط النازحین المقیمین في مآٍو مؤقّ 

ألساسیة أو تتوّقف بسبب النزاع تتدّخل اللجنة الدولیة إما لإلمداد وعندما تقل برامج  التلقیح ا.النظافة

حیث ،إلغاثیةفي وضعها للبرامج اوال یمكن إغفال دور اللجنة .لقاحات أو إلجراء التطعیم الالزمبال

ودراسة وضع المنكوبین ،ین للعمل على تقییم الموارد الغذائیة والزراعیة المتاحةإّنها تستعین بمختص

  )1(.من أجل التخطیط لبرامج إغاثیة على ضوء ذلك،ث التغذیةمن حی

یمكن ،وبالنسبة لألمثلة العملیة على نشاطات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في هذا االتجاه  

والتي ترّكز فیها اللجنة الدولیة على االستجابة الفوریة ،ذكر حاالت كثیرة منها مثًال حالة الصومال

فتقوم اللجنة بتوفیر ،نزاع الذي یدور في هذا البلد أو التي قد ترتبط بالكوارث الطبیعیةلآلثار المباشرة لل

وقد قامت اللجنة بدعم أربع ،والمساعدات الطبیة لجرحى الحرب،المساعدات الغذائیة وغیر الغذائیة

بتقدیم قامت بعثة اللجنة الدولیة2002وخالل النصف األول من عام .مركزًا طبیاً 25مستشفیات و

مریضًا في 1343العالج وٕاجراء العملیات الجراحیة للمرضى وجرحى الحرب الذین قارب عددهم من 

                                                            
.17-18ص, مرجع سابق, "التعریف بهویة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر")1(
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من ،باإلضافة إلى سعیها من أجل الحفاظ على الشروط الصحیة المناسبة للسكان،"قیساني"مستشفى 

  .وغیر ذلك،وصیانة شبكات الصرف الصحي،میاه الشربتوفیرحیث 

بغرض دعم العملیات اإلنسانیة 1978حت اللجنة الدولیة بعثة لها فیه عام في السودان افتت  

1983وعند اندالع الحرب األهلیة في جنوب السودان عام ،لضحایا الحرب في إثیوبیا المجاورة

وفي ،اضطلعت اللجنة الدولیة بسلسلة من المبادرات واألنشطة بهدف توفیر الحمایة لضحایا الحرب

نازح ومقیم في مناطق 50000طن من المواد الغذائیة ألكثر من 400زیع تّم تو 2000عام 

  )1(.النزاع

في الیمن قامت بعثة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بتقدیم الرعایة الطبیة والنفسیة للمرضى   

كما قّدمت برامج التدریب والتأهیل لمراكز األطراف الصناعیة في ،المحتجزین في ثالثة سجون مركزیة

من یها بتغطیة الكلفة المادیة لعدد كبیر في لبنان تقوم بعثة اللجنة الدولیة ف. لعاصمة صنعاءا

حیث تقوم بتزویدهم " المبتورین"الفلسطینیین المقیمین فیها من ذوي االحتیاجات الخاصة وخاصة 

  .باألجهزة التعویضیة الالزمة

ألحمر المساعدات الطبیة األساسیة في تونس توّفر البعثة اإلقلیمیة للجنة الدولیة للصلیب ا

في طب (كما یقوم أطباء متخّصصون " البولیساریو"محتجزًا مغربیًا لدى جبهة 1479إلى حوالي 

  .بفحص أولئك المحتجزین وٕامدادهم بالرعایة الطبیة الالزمة) العیون والطب النفسي وتعویض األسنان

للتعویض وتقویم " بن أختون"ي والمالي لمركز في الجزائر تقوم اللجنة الدولیة بتقدیم الدعم الفن

كما أّنها تسعى إلى إدخال الطرق التكنولوجیة الحدیثة إلنتاج األجهزة التعویضیة وتوفیر الدعم ،العظام

  .مبتوري األطرافاً جزائریاً مواطن50واً صحراویاً مواطن155لنقل وٕاعانة وٕاعادة تأهیل حوالي 

لدولیة بدعم الخدمات الطبیة والمستشفیات التي انخفض مستوى في العراق تقوم بعثة اللجنة ا

ففي مستشفى البصرة قامت اللجنة الدولیة بتطویر برنامج عملي لتدریب الممّرضات فیه ،الخدمة فیها

باإلضافة إلى تنظیم دورات من أجل استخدام مواد التعقیم والتنظیف بعد ،2001منذ تموز عام 

9وقد بلغ عدد المستشفیات المشمولة بهذا البرنامج ،المراكز الصحیةالتزوید بها للمستشفیات و 

إعمار مستشفیات أعادت اللجنة 2001وفي عام ،مستشفیات في العراق بهدف استمرار تشغیلها

                                                            
, دعم النشر واإلعالمالمكتب اإلقلیمي ل: القاهرة("أنشطة حقائق أرقام, اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في المنطقة العربیة: "عنایات فرید)1(

  .2ص, )2002
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بعد أن نّفذ مهندسو اللجنة وبالتعاون مع الكوادر العراقیة أعمال التجدید ،كافةفي أرجاء العراق دیدةع

  )1(.فیها

واستمر حتى 1976القاهرة بدأ عمل بعثة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر فیها منذ عام في 

تساهم اللجنة الدولیة مع الهالل األحمر المصري في تجهیز عیادات صحیة ،إعداد هذه الدراسة

ین وتزویدها بالمعّدات الطبیة الالزمة واألدویة من أجل تقدیم المساعدات الطبیة للمسافرین الفلسطینی

  .عبر المنفذ البّري لمدینة رفح

تقّدم ولیة للصلیب األحمر في الدول المأهمیة األنشطة واألعمال التي تقوم بها اللجنة الدورغم   

إال أّن أهم تلك األعمال وأخطرها یبرز في مجال الجروح الناجمة عن األلغام البریة ،ذكرها وغیرها

،دایدز ددهم في ازال عیئات األلوف من البشر والب ضحیتها موالتي ذه،وٕاصابات الحروب األخرى

زرع أكثر من وی،لغم مضاد لألفراد في أنحاء العالمیونمل110األلغام التي ُزرعت بـ حیث یقّدر عدد 

وكون البلدان لیست على مستوى واحد في قدرتها على تقدیم الرعایة الطبیة ،عامملیوني لغم آخر كل 

.نهضت اللجنة الدولیة بهذه المهمةؤالء األشخاص في هذا المجال فقد والخدمات االجتماعیة إلى ه

والكراسي یها األطراف التعویضیةورشة لتقویم العظام في أنحاء العالم تصّنع ف30حیث أنشأت حوالي 

  )2(.المتحركة لمساعدة المبتورین على استعادة القدرة على الحركة والقدرة المادیة في كثیر من الحاالت

ت اللجنة الدولیة تجربة طویلة في عالج الجرحى وضحایا الحروب مما أكسبها خبرة خاض  

عارف إلى من یمكن أن یستفید وهي ال تّدخر جهدًا في نقل تلك الخبرات والم،واسعة في هذا المجال

ّن شعبها الطبیة تنّظم دورات تدریبیة وتقیم ورشات عمل عدیدة لنشر معرفتها وتدریب حیث إ. منها

الصحة "فقد عقدت خالل السنوات العشر األخیرة دورات تدریبیة مكثّفة عن ،زید من الفرق الطبیةالم

مما ،ونشر أطباؤها كتیبات عن جراحة الحروب وساهموا بمقاالت في دورات مهنیة" أثناء الطوارئ

ل بحیث لم وال شّك أّن عملها یثمر دائمًا ویخطو نحو األفض.لها مركز الریادة في هذا المجالجعل

  .یعد باإلمكان تجاهله أو إنكاره أو االستغناء عنه على الصعیدین المحلي والعالمي بآٍن معاً 

  

  

                                                            
, 21العدد , اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: القاهرة(مجلة اإلنساني, "إرادة الحیاة خالل عقدین من الزمن في العراق: "شرمین الیعقوبي)1(

.31، ص)2002
  .19ص, مرجع سابق, "التعریف بهویة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر")2(
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  حمایة المدنیین: ثالثاً 

تسفر الحروب والصراعات المسّلحة الداخلیة والخارجیة عن استهداف فئات المدنیین غیر 

وتجعلهم عرضة لالنتهاكات ،والمرضىالمتحاربین وخصوصًا األطفال والنساء والمسّنین والمعّوقین

وتؤّكد ،ال سّیما وأّن هذه الفئات هي األكثر ضعفًا بین فئات المجتمع،واالعتداءات والقتل والتشرید

ّن العقد األخیر شهد خسائر في صفوف المدنیین أكثر من الخسائر التي اإلحصاءات على ذلك حیث إ

  )1(.1945منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة عام وقعت في كل الصراعات التقلیدیة التي وقعت 

یتبّدى دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في حمایة أولئك المدنیین من خالل التزامها بقواعد   

القانون الدولي اإلنساني وبرامجه التي تضمن تقدیم الحمایة الكاملة إلى ضحایا النزاعات المسّلحة 

المقیمین "كالمدنیین ،الذین یمكن أن یستفیدوا من هذه البرامجوٕالى ،وغیرها من حاالت العنف

  ".والمفقودین وأسرهم،ومن فّرقهم النزاع عن عائالتهم،والنازحین والمحرومین من حریتهم

بالنسبة إلى خطف الرهائن وأعمال السلب والنهب واالغتصاب وتهجیر السكان وحرمانهم من   

للشرب وتهدیدهم وخاصة في حاالت اندالع أعمال العنف في الحصول على الغذاء والمیاه الصالحة

فإّن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر تنكر هذه األعمال وتسعى إلى استئصالها من المجتمعات ،البالد

فإّن اللجنة الدولیة تسعى جاهدة إلى ،من أجل ذلك.ذلك شأن جمیع المنظمات اإلنسانیةشأنها في 

دولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانیة التي یتعّین على الدول واألفراد احترامها ترسیخ قواعد القانون ال

،وكخطوات عملیة تقوم اللجنة الدولیة بإجالء األفراد األكثر ضعفًا من المناطق الخطرة،وااللتزام بها

أفراد كما تسعى إلى لّم شمل،لفت النظر إلى المناطق الملغومةم بدعوة القوى المتحاربة إلى أن وتقو 

  .العائالت المشتّتة والتواصل فیما بینهم

یكون رد فعل اللجنة الدولیة ردًا فوریًا بعدما تتأّكد من ارتكاب أي عمل عدواني أو غیر 

لكّنها غالبًا تتدخل لالحتجاج على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني أو حقوق اإلنسان ،إنساني

مستهدفًة بذلك لفت نظر السلطات إلى كل سلوك أو ،من منعهاإذا لم تتمّكن ،األساسیة بعد اقترافها

ثّم تتابع األمر إلى ،عمل ال یمكن التغاضي عنه ویستوجب الردع ومعاقبة مرتكبیه حتى تضع حّدًا له

وقد تحتاج في بعض ،أن تتأّكد من صدور األوامر واتخاذ اإلجراءات الصحیحة في هذا الشأن

                                                            
، )2002, 21العدد , اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: القاهرة(مجلة اإلنساني , "المسّلححمایة المدنیین في حاالت الصراع": تیسیر الناشف)1(

.24ص 
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تقاریر شاملة توّضح فیها ما یجب عمله استنادًا إلى ما الحظته من الحاالت إلى وقت كاف إلعداد 

  .وقائع وأحداث

في النزاعات المسّلحة غیر الدولیة ترسل اللجنة تقاریرها التي تعّدها إلى الحكومات لالطالع 

فإّنها ،أّما إذا كانت الوقائع واألحداث منسوبة إلى حركات المعارضة،علیها ومعالجة ما یرد فیها

  .رسل تلك التقاریر إلیها بشكل مباشرت

تتضّمن تلك التقاریر توضیحًا لقواعد السلوك الضروریة والمطلوبة من أجل الحفاظ على الحّد 

دخل األدنى من المعاملة اإلنسانیة بین أطراف النزاع والفئات المتحاربة تجاه المدنیین والفئات التي ال

الحق : قواعد والحقوق التي تنشدها اللجنة الدولیة وتطالب بهاومن تلك ال.لها بالنزاعات وأعمال العنف

في الحیاة واألمن وكرامة اإلنسان وحظر التعذیب والمعامالت السیئة والضمانات القضائیة وتحریم 

أعمال اإلرهاب والعنف العشوائي واحترام البعثات الطبیة والجرحى والحمایة الخاصة لألطفال والحدود 

  .إلخ.. وسائل حفظ النظامالواجب فرضها على

بدراسة التأثیرات التي یمكن 1998شرعت اللجنة الدولیة في عام ،في ما یتعّلق بحمایة المرأة

ثّم تحدید الشروط التي یمكن أن تخفف من حّدة ،أن تتركها النزاعات المسّلحة على النساء بشكل عام

  :ما یليوقد كان الهدف الرئیسي من تلك الدراسة ،تلك التأثیرات

 تحدید احتیاجات النساء الرئیسیة والمتمثّلة بحصولهن على سلع وخدمات أساسیة كاألغذیة والمیاه

  .والمأوى والرعایة الصحیة

 وضع صورة واقعیة وشاملة ألنشطة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وعملها لصالح النساء المتضررات

األنشطة تستجیب بشكل كاٍف لالحتیاجات التي تّم وتقدیر ما إذا كانت هذه ،من النزاعات المسّلحة

  .تحدیدها

واقتراح ما یناسبه في ،إعادة دراسة القانون الدولي اإلنساني لتقدیر مدى تغطیته لكافة تلك االحتیاجات

  .ضوء ذلك

وقد لقیت هذه المبادرة للجنة الدولیة تأییدًا من الدول األطراف في اتفاقیات جنیف ومن الحركة   

  .1999ة للصلیب األحمر والهالل األحمر في المؤتمر الذي ُعقد في جنیف عام الدولی
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وقد أصدرت اللجنة الدولیة إلى بعثاتها في جمیع أنحاء العالم تعلیماتها بزیادة االهتمام والعمل   

وأن تقوم عند الضرورة بتطویع ،من أجل توفیر احتیاجات النساء المتضررات من النزاعات المسّلحة

  .ها وبرامجها بما یكفل تلبیة تلك االحتیاجاتأنشطت

وفي معرض الحدیث عن دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في حمایة المدنیین أثناء   

ال یمكن تجاوز أو إخفاء الدور األهم الذي تقوم ،الصراعات المسّلحة وأعمال العنف ال سّیما النساء

من حیث ،في هذا اإلطارةّنها تبذل جهودًا جّبار یث إح،به اللجنة الدولیة بالنسبة لحمایة األطفال

وتسعى بكل االتجاهات .باس والعالج الطبي ما أمكنها ذلكتأمین الغذاء الكافي والمأوى واألدویة والل

مستخدمًة كل الوسائل واألسالیب من أجل تجنیب األطفال مغّبة الوقوع كضحایا في المناطق التي 

السّیما بعد اّطالعها ومتابعتها لتقاریر وردت في هذا ،صراعات المسّلحةتدور فیها أعمال العنف وال

الممّثل الخاص " أوالرا أوتونو"فقد ورد في تقریر قّدمه .ارثة إنسانیة إن لم یتم معالجتهاالشأن تنذر بك

وفي .1999عام شباط 12لألمین العام لألمم المتحدة في الجلسة التي عقدها مجلس األمن في 

أّنه في العقد الماضي وحده ،1998اإلنمائي عن التنمیة البشریة لعام ،برنامج األمم المتحدةتقریر

تسّببت الصراعات المسّلحة بقتل أكثر من ملیوني طفل وتیتیم أكثر من ملیون طفل وٕاصابة أكثر من 

قّدر وی،ملیون طفل دون مأوى12وأّنه أصبح أكثر من ،مالیین طفل بإصابات دائمة وخطیرة6

  )1(.مالیین طفل یعانون من أزمات نفسیة وأمراض خطیرة10أیضًا أّن ما یقرب من 

ولعّل مثل هذه النسب المخیفة تستدعي القول بأّنه أصبح من واجب الدول الیوم أكثر من أي   

وقت مضى أن تبذل قصارى جهدها من أجل حمایة المدنیین أثناء الحروب والصراعات المسّلحة من 

زامها باتفاقیات القانون الدولي اإلنساني ودعم الجهات الدولیة والمنظمات اإلنسانیة التي خالل الت

تسعى إلى محاربة كافة أشكال العنف وما ینتج عنها من جرائم ثّم تقدیم مرتكبیها إلى العدالة وتأتي 

إال أّن ،جالعلى رأسها اللجنة الدولیة للصلیب األحمر التي وٕان كانت ال تّدخر جهدًا في هذا الم

ألّن مسؤولیة التخفیف من اآلثار والنتائج التي تنجم عن أعمال العنف ،عملها وحده لن یكون كافیاً 

  .والصراعات المسّلحة هي مسؤولیة یجب أن یشارك في تحّملها الجمیع

  

  

                                                            
  .25ص, المرجع السابق نفسه)1(
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  :الخاتمة

ولكّن ، ظاً ملحو اهتماماً حكومیینلفاعلین غیر الاالحركة التنظیریة في العالقات الدولیة أولت 

، ولیس انطالقاً وابتعاداً لفاعلین من منظور الدولة، اقتراباً ولئك اال تزال تنظر ألیهابیة األدبیات فغال

فالمنظور التهمیشي للفاعلین . له هؤالء الفاعلون من تطور طبیعي لحركة المجتمعات البشریةمما یمثّ 

على الدولة كفاعل مهیمنىكن یدرك سو لمدرسة الواقعیة، لم یالذي رفعت لواءه اغیر الحكومیین

، "هانز مورجانثو"كفاح من أجل القوة، حسبما یقول إال هي ما السیاسات الدولیة أنّ و ، الساحة العالمیة

ور ثانوي دى إیجادسعت إل"كینث والتز"ید ىعل" الواقعیة الجدیدة"ورغم أنّ . أحد رواد هذه المدرسة

ر تؤثّ الدولي وجود وحدات في النظام ىبمعنأي ، "نظریة النظم"، في إطارحكومیینغیر النللفاعلی

األكثر قوة أّن القوة، و ر توزیعر فقط بتغیّ هیكل النظام الدولي یتغیّ ها رأت أنّ نّ إال أ، البعضفي بعضها

  .وهو الدولةأال النظام الدولي، حّدد طبیعةهو الذي ی

فيخاصةً و العالقات الدولیة، في بنیة میینحكو غیر اللفاعلینلالتأثیرات المتنامیة بید أنّ 

في إطار المدرسة اللیبرالیة التي "االعتماد المتبادل"منظور نشوءى، دفعت إلالقرن العشرینسبعینیات

أساس ىنها بنت فرضیاتها علإحیثلرسمیة في السیاسة الدولیة، لتأثیر المبادرات غیر اأفسحت مكاناً 

ر التقني قضایا التطوّ ىعلت تنصبّ باتتها الخارجیة اسیاسمعظم اهتمامات الدول فيأنّ 

بروز مناخ من التفاهم والتعاون بین ىإلىمما أدحساب القضایا األمنیة، ىواالقتصادي، وذلك عل

، في بناء "یل هنتنجتونئصمو "، و"وهینیروبرت ك"، و"جوزیف ناي":أمثالمفكرونوهنا، أسهم . الدول

ن السیاسة الدولیة تتضمّ ، عندما رأوا أنّ حكومیینلدولیة ألدوار الفاعلین غیر القات افهم جدید في العال

، ینالفاعلهؤالء رین في النظام الدولي، أیا كانت طبیعة التفاعالت السیاسیة بین الفاعلین المؤثّ جمیع

على التأثیرمنمنهالموارد التي تمكّ ونلكتیممه، فالمهم أنّ دولم، أاتمنظمم، أداً افر أواسواء أكان

ما بعد وستفالیا في العالقات "قت هذه الرؤیة في إطار نظریات أطلق علیها وتعمّ . الساحة الدولیة

. كافة، أي إعادة االهتمام باإلنسان في المجاالت"أنسنة العالقات الدولیة"ىإل، والتي سعت "الدولیة

لعل أبرزها و یكل النظام الدولي، هىثته العولمة من تداعیات علق من هذا االتجاه ما أحدعمّ قد و 

ولویات فرض قضایا وأىإلىالمجتمع المدني، مما أدتراجع احتكار الدولة لوظائف أساسیة لصالح 

التحول بحل الصراعات، أو بالفقر، أو بمن قبل هذا األخیر، سواء فیما یتعلق بالالجئین، أو جدیدة

أنها أكثر تعقیداً ىة النظر للعالقات الدولیة علضرور ىذلك، دعا مفكرون إلىعلبناًء و .الدیمقراطي

لم تعد ،الواقعیة، الواقعیة الجدیدة، السلوكیةمفاهیم النظریات التقلیدیة، د الدولة، إذ إنّ من مجرّ وتشابكاً 
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ىنا، سعومن ه. كافیة لفهم التحوالت الجدیدة في النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

في دراسة العالقات الدولیة عبر الخروج من األطر المفاهیمیة " دمنظور التعقّ "طالق إىالباحثون إل

الت في العالم المعاصر، حیث لم تعد أداة واحدة كافیة التقلیدیة التي أضحت عائقا أمام فهم التحوّ 

م قسی، في هذا اإلطار،"جیمس روزناو"ـ ف. راتهه وتوتّ تكالمشلوصف التعقید المتزاید لعالم تتضاعف 

له طقوسه، ویتألف من عدد و ،نمقنّ عالم تكوین ثنائي، أولهما عالم الدولة، وهو ىالنظام العالمي إل

د ا اآلخر، فهو عالم متعدّ أمّ .بهم بدرجة أو بأخرىحاطةالذین یمكن اإلالمعروفینمن الالعبینمحدود 

العمل الدولي المستقل، ىدرة علقال، لدیهم عبر القومیةقوىف من عدد شبه مطلق من الالمراكز یتألّ 

  .فترض أنهم یتبعونهابصورة أو بأخرى، عن الدولة التي یُ 

تأتي المنظمات الدولیة غیر الحكومیة على رأس تلك القوى عبر القومیة من حیث حضورها 

وتنوّع مجاالت عملها ،وخاصًة بعد تزاید أعدادها بشكل كبیر،على المسرح الدولي وحجم نشاطاتها

أحد أبرز الفاعلین غیر المنظمات هذه تعّد .طي معظم میادین الحیاة اإلنسانیةاتت تغحتى ب

مهاینظّ ،عیة ال تستهدف الربحطوّ تمجموعات وهي عبارة عن ،الحكومیین على الساحة الدولیة

أشخاص ویقودها،نةیتمحور عملها حول مهام معیّ . مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي

طلع وتُ عة من الخدمات والوظائف اإلنسانیة،متنوّ مجموعةات مشتركة، وهي تؤدي ذوو اهتمام

في المشاركة السیاسیةعلى ع وتشجّ ،غل المواطنین، وترصد السیاساتشما یالحكومات على 

عن مساعدتها فضالً وتعمل بمثابة آلیات لإلنذار المبكر،،وهي توفر التحلیالت والخبرات،اتالمجتمع

دة من حول مسائل محدّ هذه المنظماتمن ویتمحور عمل بعض . ات الدولیةیفیذ االتفاقفي رصد وتن

الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة بوتختلف عالقاتها. قبیل حقوق اإلنسان أو البیئة أو الصحة

.ووالیتهامة األمم المتحدة باختالف أهدافها ومكانهاالمكاتب والوكاالت التابعة لمنظو 

، امدافعة عنهوالمهتمة بحقوق اإلنسان الحكومیة الغیر دولیة هائل من المنظمات الیوجد عدد  

فعلى صعید العالم . بآٍن معاً يمحلالو الدوليینعلى الصعیدبمهمات كبیرة ذه المنظمات تقوم هو 

ن ولجان الدفاع ع،والنقابات المهنیة،واتحاد المحامین العرب،هناك نقابات المحامینمثالً العربي

یأتي على رأس و ،جد االتحاد الدولي للحقوقیین الدیمقراطیینیو وعلى الصعید الدولي ،حقوق اإلنسان

واللتان تّم التركیز علیهما في هذه ،اللجنة الدولیة للصلیب األحمرو منظمة العفو الدولیةهذه المنظمات

  .ي مجال حمایة حقوق اإلنسانالدراسة كنموذجین تطبیقیین للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة العاملة ف
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على تعمل و ،عالميالضمیر التمّثل ها الحكومیة بأنّ الدولیة غیر عي الكثیر من المنظمات تدّ 

ها تخلق بأنّ و . ورؤى الدول والحكوماتتتجاوز حدود التي مصالح العامة الشریحة كبیرة من تمثیل 

مات في سبیل دفعها لتغییرأشكاًال جدیدة من التعامل عن طریق الضغط المباشر على الحكو 

عن طریق تنبیه الرأي العام إلى الواجبات الحقیقیة للمؤسسات سیاساتها، والتأثیر غیر المباشر

"ناعمةةقو "، ولكنها غالبًا ما تمتلك "صلبةةقو "الحكومیة غیر الدولیة ال تمتلك المنظمات . والحكومات

یب ال عن طریق تحقیق أهدافها عن طریق الترغـ وهي قدرة هذه المنظمات على تؤخذ بعین االعتبار

على الحكومات أن دین فإنّ هذه المنظمات تجتذب الكثیر من التابعین والمؤیّ ألنّ و . الترهیب والضغط

  .ها قوى حلیفة وقوى معارضةتتعامل معها على أنّ 

اث غیر الحكومیة على مسرح األحدالدولیة الدور المتنامي للمنظمات ر مدى تأثّ ال یخفى و 

هذا األمر جدید تمامًا، أنّ قول الال یمكن و . ومدى تأثیره على سیادة الدول،عصر المعلوماتبالعالمي

غیر الدولیةالمنظماتوقوةمقاییسو في أعداد كبیرةتقنیات االتصال الحدیثة سمحت بزیادة ولكنّ 

وحدها، العشرین القرن ات یتسعینخالل منظمة26000إلى 6000الحكومیة، فقد قفز الرقم من 

سة رسمیًا المؤسّ لة و غیر الحكومیة المسجّ الدولیة المنظمات سوىیمثل هذا الرقم اللى ذلك أنّ إأضف 

المتناقصة لالتصاالت في عصر اإلنترنت، فتحت الباب أمام منظمات أكثر ةكلفتالحیث إنّ .فقط

إلى اعتبارهم أفرادًا ال معهاها لدرجة یمكن أن تصلها ومقرات عملها وأعداد موظفیئمرونة في بنا

. اعتبار للحدودالدول دون أيّ سیادة هذه المجموعات المرنة فعالة جدًا في اختراق إنّ . طواقم عمل

رة في السیاسات المحلیة للعدید من هذه المجموعات غالبًا ما تضم مواطنین ذوي مراكز مؤثّ ذلك ألنّ و 

إلى مواضیعهم واهتماماتهم، األمر اتنتباه اإلعالم والحكومهم تركیز اباستطاعتفإّن وبالتالي . البلدان

  .خلق ائتالفات سیاسیة جدیدة تتعدى حدود الدولعلىالذي یساعد 

وازدیاد نشاطها لم یؤّد بالقطع إلى إلغاء وٕان كان ظهور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

تي تجري فیها العالقات األوضاع اللكّن وجودها أّدى إلى إحداث تغّیرات هامة في الظروف و ،الدول

وعلى الرغم من أّن تلك المنظمات ال تزال قائمة على مبدأ التعاون مع جمیع الحكومات .بین الدول

وبالرغم من أّن استمرار مبدأ السیادة یغلق الطریق أمام تمّتعها بصالحیات حقیقیة في مجال ،أساساً 

إال أّن ذلك ال یعني ،ن واألهمیة على صعید العالقات الدولیةالسّیما القرارات ذات الشأ،اتخاذ القرارات

،على اإلطالق استبعاد احتماالت تطویرها لقدرتها على ممارسة النفوذ واختراق الحدود وتخّطي السیادة

ال سّیما ،ومع التطّورات التي حصلت لها،ومن یتحّدث عن النفوذ یتحّدث عن المشاركة في لعبة القوة
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استطاعت تلك المنظمات أن تكون شریكًا حقیقیًا ،امي أعدادها وتنّوع مجاالت عملهاعلى صعید تن

وازدادت شرعیتها نتیجًة للوضع االستشاري الذي تتمّتع به في ،إلى جانب الفواعل الدولیة األخرى

حیث منحها هذا التفویض مرونة وسهولة أكبر،المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة

فما كان منها إال أن قّدمت نموذجًا مختلفًا لقدرة المنظمة على ،في التحّرك والتعامل مع الحكومات

ال سّیما المتعّلقة منها بحمایة ،لعب دور في صنع السیاسات والمشاركة في عملیة اتخاذ القرارات

- حكومیة ر الكون هذا الجانب یستحوذ على اهتمام معظم المنظمات الدولیة غی- حقوق اإلنسان 

األهمیة التي تحظى بها التوّصل إلیه من خالل هذه الدراسةومّما تمّ .ومختلف المجاالت األخرى

وقد ُترجم ذلك في مختلف الصكوك الدولیة التي تعنى بهذه ،حقوق اإلنسان دولیًا وعلى جمیع األصعدة

لمنظمة األمم المتحّدة الدور األهم وقد كان ،القضایا على اعتبار أّنها ترتبط بكرامة اإلنسان وبقائه

وجدت - مع مختلف الشركاء –وبفضل التعاون الذي ترّكز علیه هذه المنظمة ،واألقوى في ذلك

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة مجاًال واسعًا من أجل القیام بدور كبیر على صعید حمایة حقوق 

ذا األمر جلیًا في دراسة حالتین من تلك وقد بدا ه،اإلنسان إلى جانب الفواعل الدولیة األخرى

،والتي تعتبر رائدة في هذا المجال على الصعید العالمي أال وهما منظمة العفو الدولیة،المنظمات

  .واللجنة الدولیة للصلیب األحمر

  :والرؤیة المستقبلیةأبرز النتائج

به أحد أبرز الفاعلین غیر بعد دراسة جانب من الجوانب الهاّمة المتعّلقة بالدور الذي یقوم - 

،لیة غیر الحكومیةأال وهو الجانب اإلنساني بالنسبة للمنظمات الدو ،الحكومیین على الساحة الدولیة

،وتنوّع األدوار التي یقومون بها،تعّدد الفاعلین المؤّثرین على مسرح العالقات الدولیةیمكن القول إنّ 

ین والدارسین للعالقات الدولیة بأّن الدولة هي الفاعل غّیر االعتقاد السائد لدى كثیر من الباحث

  .ن لم تكن الوحید في هذه العالقاتاألساسي إ

على صعید العالقات الدولیة یوّضح غیر الحكومیونإّن تحلیل طبیعة األدوار التي یقوم الفاعلون- 

على جانب كبیر من التعقید تقبع ظاهرة - الذي ابتدعه الفقهاء -بجالء أّن وراء مفهوم الدولة المجّرد 

عند قیامها بالوظائف التي یعترف لها بها القانون الدولي وكأّنها مجّرد قناع ،بل وتبدو الدولة،والتباین

یخفي وراءه أفعال العدید من الفاعلین الثانویین أو تحت القومیین الذین ال تملك الدولة التحّكم في 

  .في منازعاتهمجّرد أن تكون حكمًا مبادراتهم أو حتى م
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لیشتمل فقط على لعبة العالقات التي تقوم بین وحدات دولیة تتبادل ،إّن تقلیص النظام الدولي- 

،وال یفصح سوى عن جانب من النشاط الدولي،یعّد تبسیطًا مخًال بالحقیقة والواقع،المواقع فیما بینها

وٕاذا كان هذا النمط من التفكیر ،خرینكون هذا المنهج یكاد یغفل إغفاًال تامًا وجود ودور فاعلین آ

إال أّن األمر لم یعد كذلك بالنسبة ،مقبوًال على هذا النحو خالل القرنین الثامن عشر والتاسع عشر

السّیما أّنها ترافقت مع جملة من المتغّیرات الدولیة كان لها أثر بالغ على بنیة ،للمرحلة التي تلتهما

ویأتي على رأس تلك المتغّیرات العالمیة الحرب ،لدولة ووظائفها فیهودور ا،وتركیبة النظام الدولي

وما تبعها من أحداث وتأثیرات لم تقف عند حدود الدول ،الباردة بین المعسكرین الرأسمالي واالشتراكي

ثّم تأتي العولمة وتجّلیاتها على ،بل امتّدت لتشمل العالم بأسره،التي تنضوي تحت لواء أحدهما

ت نطاق وتعدّ ،وتخّطت السیادة،والتي أقل ما یمكن أن یقال فیها إّنها فتحت الحدود،لعالميالصعید ا

أن دونفي حیاة الناس بنسب ودرجات متفاوتة، تر وأثّ ،وتجاوزت حدود الدول واألقالیم،القومیات

االقتصاد كاالتمتدخلًة في شتى المیادین والمج،للغةوألعرق لوألجغرافیا تأخذ في االعتبار أهمیًة ل

إلى أن تّم لها تقریبًا إعادة ترتیب وصیاغة النظام العالمي على نحو یتفق مع ،إلخ..والسیاسة والثقافة

ولعّل ما ساعدها على هذا االنتشار ،اآللیات واألسالیب التي جاءت بها واألدوات التي رافقت ظهورها

تي شهدها میدان االتصاالت وثورة البرمجیات السریع وقوة االختراق العالمیة تلك الثورة الهائلة ال

في مختلف نفكریكثیرًا من الباحثین والماألمر الذي دفع ،والمعلومات التي اجتاحت العالم بأسره

اقتصادیین وسیاسیین وعلماء اجتماع (صات متعددة تخصّ و مشارب و انتماءات ومن جتماعیة االفئات ال

في جمیع رات النوعیة المتالحقة التي شهدها العالمتغیّ مجملة الإلى القول بأّن ) إلخ..فینومثقّ 

كان لها انعكاسات كبیرة ،المستویات وعلى كافة الصعد والتي جعلته أشبه ما یكون بقریة كونیة صغیرة

ال سّیما مع تغّیر بنیة ومالمح النظام الدولي إلى درجة ،على شكل الدولة التقلیدي ودورها ووظیفتها

  ".النظام العالمي الجدید"ق علیه تسمیة یمكن معها أن یطل

وقّلصت من الدور التقلیدي للدولة ،التغّیرات الجذریة التي أصابت بنیة وتركیبة النظام الدوليإنّ - 

السّیما وأّن ،ال بّد وأن یكون لها انعكاسات كبیرة على دور الفاعلین من غیر الدول،ولو بشكل نسبي

لى كافة احتیاجات المجتمع یة أو غیر قادرة على االستجابة إمبادرات ونشاطات الدول غیر كاف

أو الفاعلین غیر الحكومیین والتي كانت " عبر القومیة"ومن هنا كانت انطالقة مبادرات القوى .الدولي

لكّنها تحّولت بنتیجة تلك التغیرات والتبّدالت التي شهدها ،قلیلة العدد في الماضي ومحدودة الطموح
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فمنها الباحثة : فأخذت تنطلق من كافة المواقع وتتجه إلى كافة المیادین،وة ال یستهان بهاالعالم إلى ق

  .منها المهنیة وكذلك اإلیدیولوجیةعن الربح ومنها اإلنسانیة والعلمیة و 

لكن برغم ذلك ال تزال الشبكة التي تنسجها تلك الهیئات والقوى للعالقات بین األفراد 

.یًال للعالقات في المجتمع الدولية بحیث یصعب معها أن تقّدم هیكًال بدوالمجموعات هّشة ومتضارب

وأن تعبر الحدود بدرجة أو ،لكّن ذلك لم یمنعها من أن تنأى بنفسها وبنشاطاتها عن رقابة الحكومات

.ر على مبادراتهابحیث تؤّدي في النهایة إلى عرقلة أنشطة الحكومات أو التأثی،بأخرى من السهولة

إال أّنهم ،ن هؤالء الفاعلین الجدد ال یتمّتعون بالصالحیات التقلیدیة من قبیل السیادة واإلقلیمومع أ

استطاعوا بالفعل أن یصعدوا على المسرح الدولي بكثافة وأن یلعبوا دورًا بارزًا على صعید العالقات 

  .الدولیة
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).1،2007ط،العبیكان

لعظمى الوحیدة في العالم أن تمضي وحدها،لماذا ال تستطیع القّوة ا: مفارقات القّوة األمریكیة: جوزیف س ناي23

).1،2003ط،مكتبة العبیكان،الریاض(محمد توفیق البجیرمي : ترجمة

كاظمة : الكویت(ولید عبد الحي : ، ترجمةالنظریات المتضاربة في العالقات الدولیة: جیمس دورتي وروبرت بالستغراف24

).1985، 1للنشر والترجمة والتوزیع، ط

دار الكتاب : أبو ظبي(العولمة ومستقبل الدور االقتصادي للدولة في العالم الثالث :الزبیديكاظملطیفحسن25

  ).1،2002ط،الجامعي

).1،1995ط،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب: الكویت(األمم المتحدة في نصف قرن:حسن نافعة26

كلیة االقتصاد والعلوم ،جامعة القاهرة: القاهرة(ولیة الدولة والعالقات الدّ : مقدمة في علم السیاسة: حسن نافعة27

  ).1،2002ط،السیاسیة

).1،2002ط،مكتبة الشروق الدولیة: القاهرة(التنظیم الدولي : حسن نافعة ومحمد شوقي عبد العال28

).1،1985ط،بعالم الكت: القاهرة(حول االستعمار واإلمبریالیة والتبعیة : االستعمار كظاهرة عالمیة: حوریة مجاهد29

).1،2000ط،المؤسسة الحدیثة للكتاب: لبنان(مدخل إلى الحریات العامة وحقوق اإلنسان : خضر خضر30

).1،1996دار الشروق، ط: بیروت(حقوق اإلنسان والحریات العامة: رامز محمد عمار31

،1دجلة، طدار: عّمان(ربيالعالوطنفيالمستدامةالبشریةوالتنمیةالعولمة: التمیميالرزاقعبدساميرعد32

2008(.

منشورات الجامعة : طرابلس،لیبیا(المفاهیم القانونیة لحقوق اإلنسان عبر الزمان والمكان : ساسي سالم الحاج33

  ).1،1995ط،المفتوحة

).1،1998ط،دار العلم للمالیین: بیروت(21العالم في مطلع القرن : سامي ریحانا34

،1دار النهضة العربیة، ط: القاهرة(ات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدوليالمنظم: سعید سالم الجویلي35

2002 -2003.(

).1،2004ط،دار الفكر العربي: بیروت(المنظمات الدولیة: سهیل حسین الفتالوي36

  ).1،2000مدبولي، طمكتبة :القاهرة(یفكر األمریكيالعقل :جاللشوقي37

  ).1،1986ط،دار النهضة العربیة: القاهرة(إلى علم العالقات الدولیة مدخل : يطه محمد بدو 38

  ).1974، 1دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ط: بیروت(التیارات السیاسیة المعاصرة: عبد الحمید البطریق39

  ).1،1989ط،عالم المعرفة: الكویت(العالم المعاصر والصراعات الدولیة : عبد الخالق عبد اهللا 40

  ).1،1986ط،المؤّسسة الجامعیة: بیروت(التبعیة والتبعیة السیاسیة : عبد الخالق عبد اهللا41

).1،2007ط،دار العلوم: عنابة،الجزائر(المجتمع الدولي التطّور واألشخاص : عبد الرحمن الحرش42

).1993، 1زیع واإلعالن، طالدار الجماهیریة للنشر والتو : بنغازي(المنظمات الدولیة اإلقلیمیة: عبد السالم عرفة43

).1،1998ط،مكتبة المدینة: اإلسكندریة(موسوعة حقوق اإلنسان: عبد الفتاح مراد44

).1،2004ط،والتوزیعللنشرالثقافةدارمكتبة: عّمان(العام الدوليالقانونفيالوسیط:علوانالكریمعبد45

).4،1998ط،منشورات الجامعة المفتوحة: ابلسطر ،لیبیا(العالقات السیاسیة الدولیة،عدنان طه الدوري46

،والعلوم السیاسیةاالقتصادكلیة،جامعة القاهرة:القاهرة(تنمويمدخل:الحكومیةغیرالمنظمات: أفنديحسینعطیة47

  ).1،2006ط
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،1ط،نشر والتوزیعدار الشروق لل: عمان(الظاهرة والعلم الدبلوماسیة واالستراتیجیة العالقات الّدولیة: عالء أبو عامر48

2004.(  

،1ط،دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر(قانون المجتمع الدولي المعاصر : عمر سعد اهللا وأحمد بن ناصر49

2007.(

دار هومة للطباعة والنشر : الجزائر(المنظمات غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطّور :عمر سعد اهللا50

).1،2009ط،والتوزیع

  ).1،1998ط،دار النهضة العربیة: القاهرة(الوسیط في المعاهدات الدولیة : علي إبراهیم51

دار الرّواد للطباعة : بغداد(دراسة تحلیلیة في األصول والنشأة والتاریخ والنظریات:العالقات الدولیة: علي العقابي52

  ).2010، 1والنشر، ط

مركز الدراسات االستراتیجیة والبحوث : بیروت(الدولي والقوى العظمىمستقبل النظام : سیاسة القّوة: غّسان العّزي53

  ).2000، 1والتوثیق، ط

دیوان : الجزائر(دراسة تحلیلیة وتقییمیة لتطّور التنظیم الدولي-التنظیم الدولي والمنظمات الدولیة: غضبان مبروك54

).1،1994ط،المطبوعات الجامعیة

).1،1994ط،دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر(" صول والنشأة واألشخاصاأل"المجتمع الدولي : غضبان مبروك55

  ).1985، 1منشأة المعارف، ط: اإلسكندریة(أصول العالقات السیاسیة الدولیة: فتحیة النبراوي ومحمد نصر مهنا56

،رام للترجمة والنشرمركز األه: القاهرة(حسین أحمد أمین : ترجمة،نهایة التاریخ وخاتم البشر: فرانسیس فوكویاما57

).1،1993ط

اللجنة الدولیة : جنیف(أحمد عبد العلیم : ترجمة،ضوابط تحكم خوض الحرب: فریتس كالسهوفن ولیزابیث تسغفلند58

.)1،2004ط،للصلیب األحمر

  ).1،2002دار الساقي، ط: بیروت(األسباب والنتائج 2001أیلول 11: ساعتان هزتا العالم:فرید هالیداي59

  ).2002، 1الوّراق للنشر والتوزیع، ط: عّمان(العولمة والجدل الدائر حولها: ح كاظم المهندفال60

دار هومه : الجزائر(حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولیة المحتویات واآللیات: قادري عبد العزیز61

).1،2002ط،للطباعة والنشر والتوزیع

  ).1،1979مؤسسة دار الكتب، ط: بغداد(1الجزء،لیةالعالقات الدو : كاظم هاشم نعمة62

  ).1،2004ط،ترجمة ونشر مركز الخلیج لألبحاث: دبي(فهم العالقات الدولیة : كریس براون63

).1،1998ط،مكتبة المدینة: مصر(المتغّیرات الّدولیة ومستقبل النظام الدولي : ماجد شّدود64

  ).1،1986ط،دار المستقبل العربي: القاهرة(حسن نافعة : ترجمة،ةسوسیولوجیا العالقات الّدولی: مارسیل میرل65

الدار : سرت،لیبیا(دراسات في اإلیدیولوجیات السیاسیة المعاصرة : اإلیدیولوجیا والسیاسة: مالك أبو شهیوة وآخرون66

).1،1993ط،الجماهیریة

المجلس الوطني للثقافة والفنون : الكویت(الشركات عابرة القومیة ومستقبل الظاهرة القومیة : محمد السید سعید67

).1،1986ط،واآلداب

كلیة االقتصاد ،جامعة القاهرة: القاهرة(تطّور السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر والعشرین: محمد السید سلیم68

  ).1،2002ط،والعلوم السیاسیة

نظریة -التكامل االقتصادي واالعتماد المتبادل: يهیكل النظام السیاسي الدول: القّوة تحكم العالم: أبو غزلةد محم69

).1997، 1ن، ط. د: عّمان(وتحلیل 
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واقع المنظمات غیر الحكومیة لحقوق اإلنسان وأثره على الشراكة في : محمد أحمد المخلفاوي وعبد الباقي شمسان70

).1،2006ط،مركز التعلیم والتأهیل لحقوق اإلنسان: تعز،الیمن(الیمن

  ).1،1998ط،جامعة قطر: الدوحة(العرب والغرب والعولمة: المسفرمحمد صالح71

).1،2005ط،الهیئة المصریة العامة للكتاب: القاهرة(العولمة ما لها وما علیها : محمد عبد القادر حاتم72

).1،1997ط،دار زهران للنشر: عّمان(مدخل إلى علم العالقات الّدولیة : محمود خلف73

1ط،دار الكتب القانونیة: المحلة الكبرى،مصر(دراسة تطبیقیة -انون المنظمات الدولیةق: مصطفى أحمد فؤاد74

1996.(

  ).1،2000ط،الهیئة المصریة العامة للكتاب: القاهرة(المثقف العربي والعولمة : مصطفى عبد الغني75

).1،1996ط،الدار الجماهیریة: لیبیا(موسوعة علم العالقات الدولیة: مصطفى عبد اهللا خشیم76

وفي الشؤون والعالقات Geopolitiqueأبحاث في الجیو سیاسیة ،الجیو سیاسیة والعالقات الّدولیة: موسى الزعبي77

).1،2004ط،منشورات وزارة الثقافة: دمشق(الّدولیة المتنوعة 

).1985، 1دار الكتاب العربي، ط: بیروت(النظریة في العالقات الدولیة: ناصیف حتى78

  ).1،1982العربي، طاإلنماءمعهد: بیروت(والثورةالثالثالعالم:یمواكنجاح79

والیابانیةالمصریةالخبرتان:العولمةظلفيالحكومیةغیرالمنظماتدور: عابدینصدقيوالسیدسمكنجوى80

  ).1،2002ط،الدراسات اآلسیویةمركز،القاهرةجامعة: القاهرة(

  ).1،2001ط،دار الكندي: إربد(ام الدولي وأثرها على األمن القومي العربيالتغّیرات في النظ: نظمي أبو لبدة81

).1،2007ط،المؤّسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: بیروت(دمقرطة منظمة األمم المتحدة : نعیمة عمیمر82

،3ط،ومه للنشر والتوزیعدار ه: الجزائر(حمایة حقوق اإلنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي : نورة یحیاوي83

2008.(

،1ط،دار الكتب الحدیثة: بیروت(من خالل المفاهیم والبنى: أبرز قضایا السیاسة الّدولیة المعاصرة: هادي خضراوي84

2002.(  

).3،2006طوالتوزیع،للنشرالشروقدار: عّمان(األساسیة وحریاتهاإلنسانحقوق: الطعیماتسلیمانهاني85

).1،2010ط،جامعة الیرموك: إربد(مقدمة في العالقات الدولیة: ى طشطوشهایل عبد المول86

،1ط،األهالي للطباعة والنشر والتوزیع: دمشق(موسوعة عالمیة مختصرة،اإلمعان في حقوق اإلنسان: هیثم مّناع87

2000.(

نادیة محمود : في،في اإلسالمومشروع العالقات الدولیةدراسة العالقات الدولیة في األدبیات الغربیة: ودودة بدران88

،1ط،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي: القاهرة(1/ج،مشروع العالقات الدولیة في اإلسالم): محرر(مصطفى 

1996.(  

مركز التعلیم ،جامعة دمشق: دمشق(حقوق اإلنسان : في كتاب،القانون الدولي لحقوق اإلنسان: یاسر الحویش89

).1،2003ط،المفتوح

  :الدوریات- ثانیاً 

مجلة السیاسة الدولیة ،"أنماط وأدوار الفاعلین من غیر الدول في الثورات العربیة: الالعبون الجدد": إیمان رجب1

).2012، 187العدد،مؤسسة األهرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة: القاهرة(

أعدادمنمختاراتاألحمر،للصلیبالدولیةالمجلة: جنیف(" فیهامشكوكشرعیة:اإلنسانيالعمل":باسكییهأندریه2

).2001عام 
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العدد ،جمعیة الدراسات الّدولیة: تونس(مجلة دراسات دولیة ،"المتغّیرات في العالقات الّدولیة: "بول ماري دي التورس3

).1997نیسان ،65

،اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: هرةالقا(مجلة اإلنساني ،"حمایة المدنیین في حاالت الصراع المسّلح": تیسیر الناشف4

).21،2002العدد 

هیئة : الخرطوم(مجلة أفكار جدیدة ،"المداخل والتوّجهات الجدیدة في دراسة العالقات الدولیة: "حسن حاج علي5

  ).2004،إبریل،9العدد،األعمال الفكریة

مركز أبحاث ودراسات : الخرطوم(النیل مجلة دراسات حوض ،"العولمة وٕامبراطوریة العالم: "حسن علي الساعوري6

  ).2000،كانون األول،2العدد ،المجّلد األول،حوض النیلین

الجامعة : بغداد(والدولیة السیاسیةالمجلة،"العربيالوطنفيالوطنیةالدولومستقبلالعولمة": النّداوينقلحمید7

  ).2005،األولالعدد،السیاسیةالعلومكلیة،المستنصریة

مجلة السیاسة الدولیة ،"متطّلبات فهم الموجة الجدیدة للفاعلین من غیر الدول: ما بعد الدولة: "الد حنفي عليخ8

  .)2013،، إبریل192العدد،مؤسسة األهرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة: القاهرة(

للصلیبالدولیةالمجلة: جنیف("حیاد اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وحیاد المساعدة اإلنسانیة":دلیز بالتنر9

).1996،نیسان،آذار،48العدد،األحمر

: القاهرة(مجلة السیاسة الدولیة ،"الحاضر والمستقبل: على الصعید الدوليNGOsدور : "سعید عبد المسیح شحاتة10

  ).119،1995العدد،مؤسسة األهرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة

،326العدد،العربیةالوحدةدراساتمركز: بیروت(العربي المستقبل، مجلة"العولمةو العروبة: "الحّص سلیم11

).2006نیسان

اللجنة الدولیة للصلیب : القاهرة(مجلة اإلنساني ،"إرادة الحیاة خالل عقدین من الزمن في العراق": شرمین الیعقوبي12

).21،2002العدد،األحمر

"محددات الواقع وآفاق المستقبل،بیة على مشارف القرن الحادي والعشرینالمنظمات األهلیة العر ": شهیدة الباز13

،إنترناشیونال برس للطباعة،لجنة المتابعة لمؤتمر المنظمات األهلیة العربیة،المجلس العربي للطفولة والتنمیة: القاهرة(

1997.(

مركز : بیروت(مجلة المستقبل العربي ،"العولمةعولمة الثقافة أم ثقافة : لعولمة والهویة الثقافیةا: "عبداإلله بلقزیز14

).1998آذار ،229العدد ،دراسات الوحدة العربیة

مجلة العلوم ، "أوجه التباین بین الطرح النظري والواقع التطبیقي: مدرستا التنمیة والتبعیة: "عثمان یاسین الرّواف15

).2،1989العدد،مجلس النشر العلمي: الكویت(االجتماعیة 

جامعة : الكویت(مجلة العلوم االجتماعیة ، "قضایا العالقات الدولیة بین الواقعیة والعالمیة":ن محمد الهیاجنةعدنا16

  ).2001صیف ،2العدد،29المجلد ،الكویت

المجلة العربیة لحقوق اإلنسان ، "المنظمات غیر الحكومیة في الدفاع عن حقوق اإلنساندور ": فاتح سمیح عّزام17

).3،1996العدد: تونس(

، "االتجاهات النظریة في دراسة التخّلف والتنمیة والمشكالت االجتماعیة في بلدان العالم الثالث: "فتحي أبو العینین18

).38،1993العدد: الشارقة(مجلة شؤون اجتماعیة 

دراسات الوحدة مركز : بیروت(مجلة المستقبل العربي،"العولمة والهویة الثقافیة عشر أطروحات"،محمد عابد الجابري19

  ).228،1998العدد،20السنة،العربیة
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مركز الدراسات والبحوث : دمشق(مجّلة دراسات استراتیجیة " مالمح واّتجاهات التحّوالت العالمیة المعاصرة: "مدین علي20

).13،2004- 12العدد ،االستراتیجیة

صیف ،19العدد: بیروت(علوم السیاسیة المجلة العربیة لل،"أثر العولمة في المواطنة": مسعود موسى الربضي21

2008.(  

مركز : أبو ظبي(سلسلة دراسات استراتیجیة ،"مفهوم النظام الدولي بین العلمیة والنمطیة": ممدوح محمود مصطفى22

  ).17،1998العدد،اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة

كانون الثاني ،11العدد،نشرة فصلیة: باریس("التربیة الیوم": "الیونسكو"منظمة األمم المتحدة للتربیة والتعلیم والثقافة 23

2004.(
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قائمة الجداول والأشكال البيانية:

قائمة الجداول:


1- الجدول رقم ]1[: انتشار إدارة الحكم في القرن الحادي والعشرين.

2- الجدول رقم ]2[: جدول "مايكل بانكس" Michael Banks للمقارنة بين النماذج المعرفية الثلاث.

3- الجدول رقم ]3[: الهياكل والعمليات في عالمي السياسة العالمية (عالم مركزية الدولة، العالم متعدّد المراكز).

4- الجدول رقم ]4[: أجيال المنظمات الدولية غير الحكومية.

5- الجدول رقم ]5[: تنامي عدد المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الوضع الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

قائمة الأشكال البيانية:


1- الشكل البياني رقم ]1[: نموذج التفاعل المتمحور حول الدولة.

2- الشكل البياني رقم ]2[: العلاقات عبر القومية أو المجتمعية.

3- الشكل البياني رقم ]3[: تزايد أعداد NGOs التي حصلت على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة من 1945- 1995.

4- الشكل البياني رقم ]4[: دائرة العلاقات والتفاعلات بين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والدول.

مقدمة: 


إنّ العلاقات بين الدول القومية ذات السيادة تشكل المساحة الرئيسية في حقل العلاقات الدّولية المعاصرة، باعتبارها الكيان السياسي الرئيسي في العلاقات الدّولية، فهي صاحبة السيادة ولا توجد سلطة أعلى منها، ولا يعترف القانون الدولي والمجتمع الدولي بوجود سلطة يمكن أن تحلّ محلّها. 

وبالرغم من التغيّر الكبير الذي حدث في بنية وتركيبة وتفاعلات النظام الدولي، إلا أنّ كل نظريات العلاقات الدّولية من الواقعية مروراً بالواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة وصولاً إلى نظرية النظام العالمي الجديد التي طرحها "مانويل فاليرشتاين "مازالت تعتبر الدولة هي اللاعب الرئيس والفاعل الأول في العلاقات الدّولية، مع التفاوت بين كل منها في التفاصيل، لكنّ الحياة الدّولية لا تستغرقها قنوات العلاقات بين الدول وشبكاتها وأجهزتها، بل إنّها قد تأخذ عفوياً أشكالاً لا دخل لحكومات الدول مبدئياً فيها، فالأفراد العاديون والجماعات العادية تقيم فيما بينها علاقات متّصلة متجاوزةً حدود الدول، مكوّنةً فيما بينها مجتمعات على مستوى دولي أي شاملةً عدة دول.

كما أنّ التغيّرات الكبيرة والهامة التي اجتاحت الدولة وخصوصاً في زمن العولمة بدأت تجرّدها من بعض صلاحياتها، وتَعرّض مفهوم الدولة القومية للاهتزاز الشديد؛ نتيجة تطوّر نظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فلم تعد العلاقات مقتصرةً فقط على الدول، وإنّما دخلت كيانات أخرى إلى المجتمع الدولي أصبح لها تأثير فاعل في الحياة الدّولية، وأصبح التفاعل بين هذه الوحدات على نطاق أوسع من التفاعل بين الدول، وقد كان لبعضها أثر كبير وهام على الساحة الدّولية.


"المنظمات الدولية غير الحكومية" هي أحد أبرز الفاعلين غير الحكوميين على الساحة الدّولية، والتي رغم أنّها ظاهرة جديدة، فقد كان لها أثر بارز في حقل العلاقات الدّولية؛ نتيجة ازدياد أعدادها بشكل كبير، وما حققته من إنجازات ونشاطات إنسانية كبيرة في شتى المجالات تجاوزت حدود الدول القومية ذات السيادة، فقد ظهرت نتيجة لتنامي الشعور بالحاجة إلى تنظيم العلاقات الدّولية على اختلاف مستوياتها، وتنمية التعاون بين شعوب العالم، وتعزيز التفاهم حول الكثير من جوانب الحياة الدّولية، وبما يكفل خدمة مصالح مختلف الفئات الاجتماعية في شتى المجالات، وهذا يتطلّب إنشاء وتأسيس كيانات مستقلة ووحدات فاعلة على الساحة الدّولية، تأخذ في اعتبارها خدمة مصالح أفرادها ورعايتها بعيداً عن وصاية الدول، بحيث تتحرك في إطار النظام الدولي، وتغطي نشاطات قانونية وسياسية واجتماعية وإنسانية، ولا دخل لإرادة الدول في نشاطاتها ومجالات عملها.

أهمية الدراسة:

مع حدوث تغيّرات هيكلية في السياسات والعلاقات الدّولية، برزت الحاجة إلى اتساع النظرة التحليلية التي كانت تعترف في السابق بكون الدول هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدّولية، وأنّ مفاهيم مثل القوّة والصراع، هي الحاكمة لمجرى العلاقات بين الدول، وقد اقتضت هذه الأوضاع الدّولية المتطوّرة النظر إلى العالم باعتباره نظاماً من التفاعلات التي يلعب فيها فاعلون آخرون من غير الدول دوراً مهماً في موضوعات سياسية واقتصادية وإعلامية واجتماعية وإنسانية جديدة، تتجاوز مستوى التفاعلات الحكومية الرسمية، وتتخطّى الحدود والسيادة، ومن هؤلاء الفاعلين من غير الدول: المنظمات الدّولية الحكومية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والشركات متعدّدة الجنسيات، وبعض الجماعات والتنظيمات المسلّحة، إضافة إلى جماعات الجريمة المنظّمة والمافيا الدّولية، وغيرها. 

وإنّ هذا البحث يدرس دور أحد الفاعلين من غير الدول على صعيد العلاقات الدّولية، بعد قراءة متأنّية لما جاء في حقل العلاقات الدّولية" مدارسه ونظرياته" حول دور الفاعلين غير الحكوميّين في العلاقات الدّولية، ثم يبحث في دور"المنظمات الدولية غير الحكومية" باعتبارها أحد أبرز الفاعلين غير الحكوميّين على الساحة الدّولية، وخاصةً بعد تزايد أعدادها بشكل كبير محلياً وعالمياً، وباعتبار هذه المنظمات تنشأ بمبادرات خاصة وبمساعٍ غير حكومية، فينبغي البحث عن الدور الحقيقي لها، ثمّ دورها المنشود في العلاقات الدّولية المعاصرة، ومعرفة مدى مساهمتها في تشجيع وإنماء التعاون الدولي، وقدرتها على مساعدة المنظمات الدّولية الحكومية في أداء المهام المسندة إليها. كل هذه النقاط وغيرها تحاول هذا الدراسة توضيحها وتحليلها وكشف الغموض حولها، لمعرفة الدور الحقيقي للفاعلين غير الحكوميين على صعيد العلاقات الدّولية، ومدى فاعلية المنظمات الدولية غير الحكومية على المستوى الدولي، وتأثيرها على العلاقات بين الدول "سلبياته وإيجابياته".

أهداف الدراسة:

تحاول الدراسة جمع عدد من الأغراض، بداية من التعريف بالفاعلين غير الحكوميّين على صعيد العلاقات الدّولية، وتبيان ما جاء في نظريات العلاقات الدّولية ومدارسها حول دور الفاعلين غير الحكوميّين على صعيد العلاقات الدّولية، ثم الانتقال إلى دراسة أحد الفاعلين غير الحكوميّين وهو المنظمات الدولية غير الحكومية، من خلال تعريفها وبيان الأسس التي تقوم عليها، ومجالات وآليات عملها، وما تتركه من آثار على صعيد العلاقات الدّولية، ثم التعرّف على الأهداف الحقيقية لهذه المنظمات، وهل فعلاً أنّ نشاطها ينحصر في غالبه ضمن المجال الإنساني، أم أنّ لها أهدافاً سياسية غير ظاهرة وغير معلنة ولكنّها الحافز والدافع الرئيس لعملها. ومن هنا فإنّ أهداف الدراسة تنحصر في النقاط التالية:

 -1تعريف الفاعلين غير الحكوميّين، وتصنيفهم، ثمّ قراءة ما جاء في نظريات العلاقات الدّولية ومدارسها حول هؤلاء الفاعلين. 

2- التعريف بالمنظمات الدولية غير الحكومية، وإيجاد مقاربات علمية لفهم هذه الظاهرة وبقراءات متعدّدة يمكن أن تساهم في تحليلها بعمق.

3- تبيان أهمية المنظمات الدولية غير الحكومية، والأسس التي تقوم عليها.

4- إبراز مدى فاعليتها ومكانتها في النظام الدولي، ودورها على صعيد العلاقات الدّولية. 

5- إيراد بعض النماذج من المنظمات الدولية غير الحكومية كدراسة تطبيقية، والتعرّف على مبادئها وآليات عملها، ثم تقييم أدائها وانعكاس ذلك على العلاقة مع الدول والمنظمات الدّولية الحكومية، ثم بعد ذلك تحليل السلبيات والإيجابيات لهذه العلاقة.  

إشكالية الدراسة:

تعد دراسة ظاهرة الفاعلين غير الحكوميّين، ودورها على صعيد العلاقات الدّولية عملية شديدة الصعوبة ودقيقة، فمن السهل البحث في الدول أو المنظمات الدّولية الحكومية، باعتبارها فاعلاً واضح المعالم ومحدداً على مسرح العلاقات الدّولية، لكن محاولة تحديد المنابع التي تنبثق منها العلاقات، وتتبّع مجراها لكي نتعرّف على مجمل شبكة العلاقات عبر القومية هي مسألة أكثر تعقيداً وتكتنفها صعوبات جمّة، ثم بالانتقال إلى دراسة أحد الفاعلين غير الحكوميّين وهو المنظمات الدولية غير الحكومية، تبرز إشكالية دراسة هذه الظاهرة نتيجةً لتنوّع نشاطاتها في مختلف المجالات، ويغلب عليها العمل في مجال حماية حقوق الإنسان، وهي كذلك جزء من المجتمع المدني مع ما يكتنف هذا المفهوم من ضبابية وغموض. ومن هنا، فإنّ تحديد دورها على صعيد العلاقات الدّولية، ومدى تعاونها مع المنظمات الدّولية الحكومية، ثم تحليل علاقتها مع الدول ومدى تأثيرها على سيادتها، هي مسألة بالغة الصعوبة، وهناك إشكالية أخرى تكمن في تحديد الأهداف الحقيقية لعمل هذه المنظمات، ومعرفة مدى خضوعها للتجاذبات السياسية بين الدول، وهل أنّ نشاطاتها ومجالات عملها على الصعيد الدولي وفي مجال حماية حقوق الإنسان من أجل الإنسان ذاته وبدون أي مقابل، أم أنّ لها أهدافها السياسية التي تدفع الباحث إلى الريبة والشك ليس في أدائها وسلوكها، وإنّما في منطلقاتها وأفكارها وآليات عملها.


وإذا كان للمنظمات الدولية غير الحكومية من دور على صعيد العلاقات الدّولية، ومع تزايد عددها بشكل كبير في المجتمع الدولي، فهل كان ذلك الدور إيجابياً أم سلبياً؟ وإذا كان هذا الدور إيجابياً فما الفوائد التي يجنيها المجتمع الدولي من وجود هذه المنظمات؟ وإذا كان سلبياً ما الذي يحمل المجتمع الدولي على تقبّل وجودها ونشاطها في أراضي الدول إذا كان لا يجني من وجودها سوى السلبيات؟ كل ذلك سبّب جدلاً حول فائدة هذه المنظمات وجدواها _ وهي أحد الفاعلين غير الحكوميّين  _بين مؤيّد ومعارض، ومن هنا كانت هذه الإشكالية موضوعاً يصلح لأكثر المناقشات حدّةً في الحلقات العلمية والاجتماعية والسياسية وفي المؤتمرات والندوات الدّولية، وفي دراسات الباحثين.

أسئلة الدراسة:

استناداً لما تقدم عرضه، تثير هذه الدراسة لدى الباحث عدداً من التساؤلات يأتي في مقدمتها: 

1- ما المنظمات الدولية غير الحكومية؟ كيف تطوّرت ؟ ومم تستمد شرعيتها ؟ 


2- ما علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع الدول والمنظمات الدّولية الحكومية ؟ 


3- ما دور وأثر المنظمات الدولية غير الحكومية على المجتمع الدولي في عالم اليوم ؟


4- هل تتأثّر المنظمات الدولية غير الحكومية بالمتغيّرات الدّولية؟ وهل نشاطها وعملها في المجال الإنساني طوعي وبدون مقابل، أم أنّ لها أهدافاً سياسية تسعى لتحقيقها ؟ 


5- ما استراتيجية عمل المنظمات الدولية غير الحكومية، وما أبرز الأدوات التي تستخدمها هذه المنظمات في تحقيق أهدافها ؟ 

فرضيات الدراسة:

في ضوء ما تمّ عرضه، من أهمية وأهداف وإشكالية الدراسة، يطرح الباحث الفرضيات التالية: 

1)- إنّ للفاعلين غير الحكوميّين دوراً على صعيد العلاقات الدّولية يكاد لا يقل بل قد يتجاوز في بعض الأحيان دور الدول القومية ذات السيادة.  

2)- كلما كانت المنظمات الدولية غير الحكومية ذات أدوات قوية على صعيد العلاقات الدولية، انعكس ذلك على دور الدولة وسيادتها الوطنية. 


3)- كلما اعتدّت الدول بالسيادة الوطنية بمفهومها التقليدي، انعكس ذلك سلباً على عمل المنظمات الدولية غير الحكومية، وحدّ ذلك بشكلٍ أو بآخر من نشاطاتها. 

5)- كلما قلّ تسييس عمل المنظمات الدولية غير الحكومية، زادت إنجازات هذه المنظمات على الصعيد الإنساني.   


6)- للمنظمات الدولية غير الحكومية دور على الصعيد الدولي لا يتعارض كلياً مع دور المنظمات الدّولية الحكومية.

منهجية الدراسة:


لما كان هدف هذا البحث هو "دراسة دور الفاعلين غير الحكوميين في العلاقات الدولية: المنظمات غير الحكومية نموذجاً"، واختبار مدى فاعلية هذا الدور، فإنّ هذه الدراسة تعتمد بالأساس على المنهج الوصفي التحليلي بالاستعانة بالمنهج المقارن.


سوف يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة "دور الفاعلين غير الحكوميين في العلاقات الدولية: المنظمات غير الحكومية نموذجاً"، بحيث يتم توظيف هذا المنهج لتوضيح خصائص ظاهرة وجود فاعلين غير حكوميين، ودراسة كمية توضح حجم هذه الظاهرة، وتغيّراتها ودرجات ارتباطها مع الفاعلين الحكوميين. ويتدرّج استخدام هذا المنهج في الدراسة في ثلاثة مستويات: أولها يتلخّص بالوقوف عند الوقائع وتكرارات حدوثها، وثانيها يهتم بدراسة الارتباط بين وجود فاعلين غير حكوميين ووجود فاعلين حكوميين، وثالثها يقترب كثيراً من الإجراءات المتبعة في المنهج التجريبي، بحيث يتم اختبار مجموعتين من المنظمات إحداهما تجريبية والثانية ضابطة.


أما المنهج المقارن فسوف يوظفه الباحث في البداية على أكثر من مستوى: مستوى يتعلّق بالمقارنة على أساس زمني بين تطوّرات دور المنظمات غير الحكومية في العلاقات الدولية للتعرّف على مدى فاعلية هذا الدور، والتعرّف على أوجه التغير والاستمرارية في طبيعة دور تلك المنظمات، ومستوى آخر يتعلّق بالمقارنة بين مواقف هذه المنظمات غير الحكومية.

الدراسات السابقة:


لقد عاد الباحث إلى عدة دراسات تتعلّق بشكل أو بآخر بموضوع الدراسة، وفيما يلي عرض نقدي لهذه الدراسات: 

1_ أطروحة ماجستير، أعدّها غسان حيدر عام 2007، تناول فيها ظاهرة المنظمات الدولية غير الحكومية من عدة نواحٍ، فتحدّث عن الإشكالية العالمية حول موضوع المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية، وأورد لمحة عن نشأة المجتمع المدني وجذوره التاريخية، ثمّ تحدّث عن مفهومي المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية، مبيّناً العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية، ثم سلّط الضوء على عوامل نجاح المنظمات الدولية غير الحكومية وطريقة التعامل معها، ودورها في بناء الدولة ومناهضتها أحياناً وتهديمها في حالات أخرى، كأن تكون ذريعة للتدخّل الخارجي أو الحرب الأهلية، والإشكالية التي تتصف بها هذه المنظمات وهي أنّها يمكن أن تكون أحزمة أمن على الصعيد ينالمحلي والدولي بآن معاً، أو أحزمةً ناسفةً للمجتمع، وأنّها سلاح ذو حدين لأنّها عرضة للاستغلال والتوجيه.(
)

 أشار غسان حيدر في دراسته إلى المنظمات الدولية غير الحكومية وعلاقتها بالأمم المتّحدة، وتطرّق في السياق نفسه إلى تصنيف هذه المنظمات وآليات عملها في مختلف المجالات، لكن بحثه كان يتركّز حول المنظمات الدولية غير الحكومية على الصعيد المحلي والعلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، فيمكن في هذا البحث إضافة الأبعاد السياسية الدولية لتلك المنظمات، ودراسة مدى تعاظم الدور الحالي الذي تلعبه على صعيد العلاقات الدّولية، باعتبارها من أبرز الفاعلين من غير الدول على الساحة العالمية، ثمّ دراسة هذا الدور ميدانياً وما يعكسه من آثار، خصوصاً أنّ هذه المنظمات كانت ولا تزال تخضع للتجاذبات السياسية بين الدول، لذا ينبغي إعادة النظر في مركزها الاستشاري، وفي المسؤوليات الملقاة على عاتقها.  

2_ أطروحة ماجستير، أعدّتها أسماء مرايسي عام 2012، عالجت فيها قضيتين رئيسيتين أولهما تتعلّق بإدارة المنظمات الدّولية غير الحكومية، والقضية الثانية تتعلّق بدور هذه المنظمات في مجال حقوق الإنسان، والتركيز على منظمة العفو الدّولية كدراسة حالة، وشملت الدراسة الفترة الممتدة من عام 1961– 2012 من تاريخ منظمة العفو الدّولية في مجال حماية وإدارة حقوق الإنسان.(
)

ناقشت أسماء مرايسي الدور الذي تقوم به المنظمات الدّولية غير الحكومية، من خلال الوقوف على مختلف الميزات التي تملكها، والاستراتيجيات التي تتبعها، والمنهج الذي تقوم عليه في إدارتها لمختلف المجالات التي  تنشط من أجلها، وبشكل عام تركّزت دراستها حول طريقة إدارة المنظمات الدّولية غير الحكومية للقضايا التي تعنى بها، ويسعى هذا البحث بالإضافة إلى ما جاء في دراسة أسماء من الوقوف على دور هذه المنظمات في مجال إدارة وحماية حقوق الإنسان إلى تحليل دورها بعمق على صعيد العلاقات الدّولية، دون الانطلاق من مسلّمات ثابتة عن هذه المنظمات تعطيها الدور الإيجابي سلفاً، بل محاولة البحث عن الدور الحقيقي أو المأمول الذي يمكن أن تضطّلع به هذه المنظمات.

3- دراسة، أعدّها إبراهيم حسين معمّر عام 2011، حول "دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان"، "حالة تطبيقية على المنظمة العربية لحقوق الإنسان". تتمحور هذه الدراسة حول أهمية التعرّف على الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصةً المنظمة العربية لحقوق الإنسان، من خلال علاقاتها الدولية والمحلية. شملت هذه الدراسة الفترة الممتدة من تاريخ نشأة المنظمة العربية لحقوق الإنسان عام 1983 وحتى عام 2010، مع التطرّق بشكل مختصر لمراحل تطوّر حقوق الإنسان.(
)

تطرّق إبراهيم حسين معمّر في دراسته إلى تاريخ نشأة المنظمات الدولية غير الحكومية، وبشكلٍ خاص التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، مع تركيزه على المنظمة العربية لحقوق الإنسان ودورها في حماية حقوق الإنسان في الدول العربية، مستعرضاً مسيرة عمل المنظمة وهيكلها التنظيمي مع تعرّضه للآليات التي تتبعها في عملها، وذكر بعض الصعوبات التي تواجهها في مجال حماية حقوق الإنسان، وموقفها من القضايا الرئيسية في الوطن العربي. يسعى هذا البحث إلى الاستفادة من مما جاء في دراسة إبراهيم حسين معمر حول دور المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان، رغم أن هذه الدراسة مختصرة وتقتصر على دراسة حالة منظمة دولية غير حكومية واحدة وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفي الدول العربية بشكل خاص. ولا يكون ذلك ممكناً دون التوسّع في الدراسة، ومحاولة التعرّف على أبرز الفاعلين غير الحكوميين بشكلٍ عام، لمعرفة مدى التطوّر الكبير الذي طرأ على الدور الذي يقومون به على الساحة الدولية، وتأثير التغيّرات العالمية على حجم هذا الدور، ثمّ دراسة أكثر من حالة تطبيقية عن أولئك الفاعلين، وهذا ما جاء في هذه الدراسة، فتمّ أخذ منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر كمثالين عمليين.           

مصطلحات الدراسة:

1- النظام الدولي: حسب تعريف "جوزيف فرانكل" هو: مجموعة من الوحدات السياسية المستقلة، تتفاعل فيما بينها بشيء من الانتظام. ويطلق عليه "محمد طه بدوي" النّسق الدولي ويعرّفه بأنّه: "مجموعة من عدد من الوحدات السياسية بقوى متدرجة يقود علاقات القوى فيما بينها عدد صغير من القوى القطبية الكبرى".

2- القوى الفاعلة في النظام الدولي: وهي الدولة الأمة- القومية، القوى الأخرى غير الدولة (المنظمات الدّولية الحكومية، المنظمات الدولية غير الحكومية، الشركات متعددة الجنسيات... إلخ). 

3- المجتمع المدني: مجموعة البنى والتنظيمات والمؤسسات التي تمثّل مركز الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع والتي لا تخضع مباشرةً لهيمنة السلطة والدولة. هذه البنى والتنظيمات والمؤسسات هي وسائط تعبير تصيغ مطالب سياسية، وتوجّهها إلى مركز اتخاذ القرار تجاه كل سلطة قائمة بغضّ النظر عن طبيعة هذه السلطة، وهي هامش يضيق أو يتسع حسب السياق السياسي. إنها مسافة تفصل بين مستويين موجودين في كل مجتمع بحكم طبيعة الأشياء، هذان المستويان هما المستوى الاجتماعي والمستوى السياسي.

4- المنظمات الدولية غير الحكومية: يعرّف "مارسيل ميرل" المنظمات الدولية غير الحكومية بأنّها: "كل تجمّع أو رابطة أو حركة مشكّلة على نحو قابل للاستمرار من جانب أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة؛ وذلك بغرض تحقيق أهداف ليس من بينها الحصول على الربح".

تقسيم الدراسة:


تقع هذه الدراسة في ثلاثة فصول سُبقت بمقدمة وانتهت إلى خاتمة البحث. 

جاء الفصل الأول بعنوان: الفاعلون غير الحكوميّين على صعيد العلاقات الدّولية. وهو يتناول في المبحث الأول مفهوم الفاعلين غير الحكوميّين وتصنيفاتهم، أمّا المبحث الثاني فيتناول الفاعلين غير الحكوميّين من منظور نظريات العلاقات الدّولية، ثمّ دراسة أثر المتغيّرات الدّولية على دور الفاعلين غير الحكوميّين في المبحث الثالث.

 في حين يتطرّق الفصل الثاني إلى المنظمات الدولية غير الحكومية، ودورها في العلاقات الدّولية. يركّز المبحث الأول فيه على مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية ومعيار التفريق بينها وبين المنظمات الدّولية الحكومية، ويدرس المبحث الثاني أهدافها وفاعليتها على الساحة الدّولية، بينما يتناول المبحث الثالث علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع الدول وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية. 

أمّا الفصل الثالث والأخير وهو بعنوان :فاعلية المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان دراسة حالة "منظمة العفو الدولية، واللجنة الدّولية للصليب الأحمر". فقد أُفرد فيه مبحث لدراسة جهود المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان وآليات عملها، ثمّ تطرّق المبحث الثاني إلى دور منظمة العفو الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، بينما تناول المبحث الثالث والأخير جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ميدان حقوق الإنسان، ثم تأتي الخاتمة أخيراً متضمنةً لأهم النتائج التي توصّل إليها هذا البحث.

الفصل الأول

الفاعلون غير الحكوميّين على صعيد العلاقات الدّولية.


يتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل الفاعلين غير الحكوميين وذلك من خلال ثلاثة مباحث:

ينصبّ المبحث الأول على التعريف بمفهوم الفاعلين غير الحكوميين وتصنيفاتهم، في حين يتناول المبحث الثاني الفاعلين غير الحكوميين من منظور مدارس العلاقات الدولية. أما المبحث الثالث فقد أفرده الباحث للحديث عن أثر المتغيّرات الدولية على دور الفاعلين غير الحكوميين.

الفصل الأول: الفاعلون غير الحكوميّين على صعيد العلاقات الدّولية

يتناول المبحث الأول من هذا الفصل الإطار النظري لمفهوم الفاعلين غير الحكوميّين، والذي يُعرض من خلاله لمحة سريعة عن الفاعلين الدوليين، والفاعلين من غير الدول. لأنّ الفاعلين الذين تدور بينهم العلاقات الدّولية متنوعون ومتعدّدون، لذا، يتعيّن بدايةً تشخيص هؤلاء الفاعلين والتعرّف عليهم قبل إلقاء الضوء على الدور الذي يؤدّيه كلٌ منهم في حقل العلاقات الدّولية.


وبما أنّ مصطلح "الفاعلين غير الحكوميّين" يكتنفه شيء من الغموض وعدم الاتفاق نظرياً بين الباحثين نتيجة لاختلاف مذاهبهم وإيديولوجياتهم وبحسب منطلقهم الثقافي والبيئي، فقد تعيّن على الباحث عقد مقارنة بسيطة بين كل التسميات التي تدل عليه، والوقوف عند الدقيق منها، لتكون مرتكزاً يمكن على أساسه تحديد مفهوم "الفاعلين غير الحكوميّين"، ومنطلقاً لمعالجة هذه الظاهرة ودورها على صعيد العلاقات الدّولية. فبعض الباحثين يطلق تسمية فاعلين دوليين على جميع أشخاص العلاقات الدّولية، أو الكيانات التي تلعب دوراً ما على الساحة الدّولية.(
) ويطلق آخرون تسمية الفاعلين غير الدوليين على كل ماعدا الدولة من أشخاص المجتمع الدولي.(
) وبمعنى قريب يطلق البعض تسمية الفاعلين من غير الدول على هؤلاء اللاعبين على الساحة الدّولية، دون تمييز بين فاعلين حكوميين وفاعلين غير حكوميين.(
) بالمقابل يطلق بعض الباحثين على كل التدفّقات التي تتم خارج نطاق سيطرة أو رقابة الأجهزة الحكومية في الدول تسمية القوى عبر القومية.(
) بالإضافة إلى تسميات أخرى تدل على معنى مترادف مثل القوى عبر الوطنية، أو عبر الحدود، والفاعلين السياسيين الجدد...إلخ، لكن الباحث يستخدم تسمية الفاعلين غير الحكوميّين للدلالة على الفاعلين الذين لا ينتمون إلى حكومات الدول، على اعتبار أنّ الدول هي الفاعل الرئيس في حقل العلاقات الدّولية، وأنّ الحكومات في هذه الدول هي وحدها الأجهزة المنوط بها إقامة علاقات مع غيرها من الأجهزة المماثلة، أو بمعنى أدق إنّ الحكومات هي التي تمثّل الدول على المسرح الدولي، وبالتالي فإنّ كل ما يخرج عن سيطرة الحكومات ورقابتها يعد فاعلاً غير حكومي.


أمّا المبحث الثاني فهو يتناول دراسة الفاعلين غير الحكوميّين من وجهة نظر علم العلاقات الدّولية، بالمرور على أبرز "نظرياته ومدارسه". وبما أنّ المتغيّرات والتحوّلات التي شهدها المسرح الدولي، وخاصةّ في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، كان لها بالغ الأثر على بنية ودور جميع القوى والوحدات الفاعلة على الساحة الدّولية، فيجب التطرّق لها ومعرفة مدى تأثيرها على الفاعلين غير الحكوميّين، وتحديد موقعهم على الساحة الدّولية، وبالتالي تحديد دورهم على صعيد العلاقات الدّولية، وهو ما يتناوله المبحث الثالث من هذا الفصل.

المبحث الأول: مفهوم الفاعلين غير الحكوميّين وتصنيفاتهم

يعدّ المجتمع الدولي ذلك الإطار الذي تتم من خلاله العلاقات الدّولية، وهو كأي مجتمع كائن، يتطلّب روابط وعلاقات اجتماعية، ذات طبيعة مختلفة أو متشابهة. وبالنظر إلى الأطراف الذين تدور بينهم العلاقات الدّولية من ناحية قانونية، يلاحظ أنّ الدولة الحديثة قد حصلت ولا تزال تحصل على الدور المهيمن في هذه العلاقات، لكن بتحليل المجتمع الدولي وأطرافه من زاوية اجتماعية، يلاحظ تآكل دور الدولة الحديثة في مجالات كثيرة، بسبب ظهور فاعلين آخرين على الساحة الدّولية إلى جانب الدولة كالمنظمات الدّولية الحكومية، والمنظمات الدولية غير الحكومية.

وعلى الرغم من أنّ الكثير من الفاعلين الجدد في المجتمع الدولي يمارس مهامه تحت مظلّة العلاقات ما بين الدول، إلا أنّ البعض يتجاوز حدود هذه الدول في علاقاته، وهذا الأمر يعطي بعداً جديداً للعلاقات الدّولية، وهو ما يؤكّده عالم الاجتماع الألماني "Paul Reuter" بقوله: إنّ العلاقات القائمة ما بين الأفراد والجماعات هي "العنصر الأكثر ثراءً والأكثر حيوية في المجتمع الدولي، إنّها عامل تقدم له".(
)

ومع نهاية القرن العشرين، ازدادت أهمية العديد من الفاعلين غير الحكوميّين كأعضاء جدد في السياسة الدّولية، فهم يتفاعلون مع بعضهم البعض من جهة، ومع الدول والمنظمات الدّولية من جهة أخرى، فكان لهم بالغ الأثر والأهمية محلياً وعالمياً، كجسور بين أطراف المجتمع الدولي، وقنوات للوصول إلى النظام العالمي، وخاصة من خلال قدرة بعضهم على تزويد أعضائه بالموارد الدّولية في مختلف القضايا كقضايا البيئة وحقوق الإنسان، وستتم محاولة إبراز هذا الدور في فصل لاحق، أمّا هذا المبحث فيتم تخصيصه لدراسة ظاهرة الفاعلين غير الحكوميّين وتحديد مكوناتها.

المطلب الأول: مفهوم الفاعلين غير الحكوميّين في العلاقات الدّولية


مع تطوّر المجتمع الدولي الحالي، وظهور أشخاص دوليين جدد إلى جانب الدول، برزت مشكلة تواجه دارسي العلاقات الدّولية، ألا وهي تحديد من هم الفاعلون غير الحكوميين؟ أو من يمكن اعتبارهم كذلك؟ فالبعض يعتبر الدولة هي الشخص الدولي الوحيد، والفاعل الوحيد والممكن في حقل العلاقات الدّولية، وأنّ الحكومات هي وحدها الأجهزة المناط بها إقامة علاقات مع غيرها من الأجهزة الأجنبية المماثلة.(
) بينما يرفض آخرون هذا الطرح ويؤكّدون أنّ الدولة لم تعد وحدها تملك الصوت المسموع في المجتمع الدولي، ولم يعدّ "المسرح الدولي" حكراً لها وحدها، بل يوجد إلى جانبها أشخاص دوليون يمتازون بالمقدرة على العمل والأداء، والتأثّير في الحياة الدّولية، ويوجد نوع من الاتفاق العام حول هذا الرأي الأخير مع اختلاف في الاجتهادات التفصيلية. 


 في البداية كان الاختلاف مقتصراً على التسميات بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الدوليين، فالبعض يطلق عليهم تسمية أعضاء المجتمع الدولي، وآخرون يسموهم أطراف "اللعبة" الدّولية، والبعض يدعوهم ممثلين دوليين أو فاعلين دوليين...إلخ، لكن بعد ذلك انتقل إلى البحث في فعاليتهم وتصنيفهم. وأمّام هذه المجموعة من التسميات، لابدّ من تحديد وتمييز لهذا المصطلح، حيث إنّ تسمية "فاعلين دوليين" هي أفضل تسمية يمكن أن تتماشى مع علم العلاقات الدّولية، وهذا ما درج عليه الكثير من الباحثين في حقل العلاقات الدّولية، فالمقصود بالفاعل(actor)  كل سلطة أو جهاز أو جماعة أو حتى شخص قادر على أن "يلعب دوراً" على المسرح الدولي، وقد يتطلّب لعب هذا الدور اتخاذ قرار ما، أو الإتيان بفعل ما أو حتى، ببساطة، مجرّد ممارسة تأثير على القابضين على سلطة اتخاذ القرار أو الممسكين بزمام القوّة المادية.(
)

وإذا كان هناك ثمّة نوع من الاتفاق حول تحديد الفاعلين الدوليين، وهم الدول أولاً ثمّ الهيئات التي تشكّلها الدول وتدعمها وهي المنظمات الدّولية الحكومية ثانياً، إلا أنّ الباحث يجد اختلافاً مرةً أخرى حول مجموعة أخرى من القوى غير الحكومية التي تضطّلع بوظائف أو تمارس تأثيراً، كبيراً أو صغيراً، على قرارات الفاعلين الدوليين، وهذه القوى تشكّل قطاعاً عريضاً غير واضح المعالم وغير محدّد تشكّله المبادرات الفردية، وتسمّى بـ "القوى عبر القومية" أو تسميات أخرى سبق ذكرها، وقد أُطلق عليها تسمية الفاعلين غير الحكوميّين.   


ورغم الاختلاف النظري حول طبيعة هذه القوى، بحيث لا يكاد الباحث يجد لها تعريفاً جامعاً أو تصنيفاً واضحاً، إلا أنّه يوجد شبه إجماع على صعود هذه القوى، وازدياد تأثيرها على الساحة الدّولية، وسيتم إيراد جملة من التعريفات للفاعلين غير الحكوميّين، وأخيراً محاولة وضع تعريف شامل يغطي كل هذه القوى غير الحكومية على الساحة الدّولية.



يطلق "مارسيل ميرل"، تسمية القوى عبر القومية على الفاعلين غير الحكوميّين، وهي عدد من التدفقات يخرج بدرجة أو بأخرى، أو حتى يهرب بالكامل من سيطرة أو رقابة الأجهزة الحكومية، ويعرّفها: بالحركات والتيارات التضامنية الصادرة عن المبادرة الخاصة، التي تحاول تثبيت دعائمها عبر الحدود، وتهدف إلى ترويج أو تغليب وجهة نظرها في النظام الدولي.(
)

ويوضّح "ميرل" مدى ما تظهره أو ما تضيفه تلك التدفّقات عبر القومية من تعقيد وغنى على الساحة العالمية، إذا ما قورنت بجملة العلاقات والتفاعلات التقليدية التي تحدث بين الدول والمنظمات الدولية الحكومية، ويدرج لذلك الشكلين رقم ]1[ - ]2[ مبيناً فيهما درجة التشابك والتفاعل المتمحور حول علاقات الدول الداخلية والخارجية، ثم مقارنتها بعد ذلك بالعلاقات عبر القومية أو العلاقات المجتمعية إذا ما أُخذت في التحليل بعين الاعتبار:


الشكل رقم ]1[:

 نموذج التفاعل المتمحور حول الدولة


                                     م د ح


 ح1                                                                       ح2

   ج1                                                                   ج2

ـــــــــــــــ علاقات بين الدول (سياسة خارجية)


ــــــ ـــــــ  علاقات داخلية (سياسة داخلية)

المصدر: مارسيل ميرل: سوسيولوجيا العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص381.

الشكل رقم ]2[:

 العلاقات عبر القومية أو المجتمعية


                                      م د ح


  ح1                                                                       ح2

  ج1                                                                                  ج2

ــــــــــــــــــ علاقات بين الدول (سياسة خارجية)


ــــــ ـــــــ  علاقات داخلية (سياسة داخلية)

ــــــ.ـــــــ.ـــــــ علاقات عبر قومية

ح حكومة


ج مجتمع


م دح منظمة دولية حكومية


المصدر: مارسيل ميرل: سوسيولوجيا العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص381.

       ويعرّف "جيمس روزناو"، "James Rosenaw" الفاعلين غير الحكوميّين: بالفواعل خارج السيادة "Sovereignty-Free Actors"، أي القوى الفاعلة (منظمات دولية غير حكومية، شركات متعدّدة الجنسيات، جمعيات أهلية، مؤسسات إعلامية) التي تجاوزت الإطار الوطني، ما جعل الحدود الجغرافية القومية مخترقة تماماً، حيث إنّ هذا الاتجاه قد تبلور بفضل تقنيات المعلومات التي لا تعرف لها حدوداً.(
)

أمّا "مارتينا فيشر" فتعرّف مصطلح "الفاعلين غير الحكوميّين" Non State Actors NSAs بأنّه يشمل جميع الفاعلين على المستوى الدولي الذين لا ينتمون للحكومة، وتضيف بأنّ هذا المصطلح في نظرية العلاقات الدّولية يتضمّن كل من المنظمات الدولية غير الحكومية، والشركات، وخصوصاً الشركات متعدّدة الجنسيات، والإعلام الدولي، والجريمة الدّولية المنظمة، وفاعلين على غرار المافيا، والمجموعات العسكرية الإجرامية والإرهابية على المستوى الدولي.(
)

بينما يسمي "محمود خلف" الفاعلين غير الحكوميّين "القوى عبر الوطنية"، ويعرّفها: بالقوى الاجتماعية من غير الدول والتي تمارس أعمالها خارج إطار حدود الدول، ولكنها تقوم بمهامها محميّةً منها أو مقنّعة ومتستّرة خلفها، وهذه القوى أو هؤلاء الأشخاص الدوليون بعضهم تصرّفاته علنية، والبعض الآخر تصرّفاته خفيّة، بعضهم له تأثير قوي ومباشر ودائم على الحياة الدّولية، والبعض الآخر له تأثير قوي ولكنه عرضي (أي لفترة زمنية محدودة ولهدف ما محدّد)، وليس لهذه القوى وضع قانوني دولي، وتخضع لقانون الدولة الداخلي القائمة على أرضها، يرتبط الكثير منها ببعض المنظمات الدّولية الحكومية، وبالذات العالمية منها بصفة "وضع استشاري"، حيث تستخدمها هذه المنظمات ظاهرياً للاستشارة والاستفادة من خبراتها في مجال تخصّصها، تحمل عادةً تسميات مختلفة مثل: جمعيات، واتحادات، ونقابات، وهيئات، ومنظمات، ووكالات، ومؤسسات، وشركات...إلخ، وما هي إلا أشخاص دولية لثلاثة أسباب رئيسية هي: 


أولاً: دورها الذي تمارسه مادياً وفكرياً عبر حدود الدول القائمة على أرضها.


ثانياً: لضخامة عددها الذي أصبح يتجاوز الآلاف، الشيء الذي يدل على أنّ هذه القوى تضم إليها عدة ملايين من الأفراد من عدة دول تجمع بينهم مصالح وهموم متجانسة وأهداف ومبادئ مشتركة، يسعون وبشتى الوسائل لتحقيقها. 


ثالثاً: تنوّع تخصّصاتها، حيث تشمل مختلف نواحي الحياة من علمية، وتربوية، وثقافية، وسياحية، وقانونية، وتقنية، وصحية، ورياضية، ودينية، واجتماعية، ومالية، ...إلخ.(
) 

ويشير كل من "برتران بادي وماري– كلود سموتس" إلى الفاعلين غير الحكوميّين، من خلال تعريفهم للتدفّقات عبر القومية، أو العلاقات عبر القومية بالقول: إنّها علاقة تنشأ في الحيّز العالمي، بإرادة واعية أو بغاية مقصودة، خارج أطر الدولة القومية، وتتحقّق بالإفلات جزئياً على الأقل من سيطرة الدول أو من تأثيرها الوسيط.(
) 

أمّا "حسن نافعة" فيشير إلى ظاهرة الفاعلين غير الحكوميّين، من خلال تعريفه لمفهوم الفاعلين الدوليين بالقول إنّ هذه الكيانات الدّولية: هي كل الوحدات التي تسهم بأنشطتها في التأثّير على أوجه الحياة الدّولية، سواء أكانت أشخاصاً طبيعية أم معنوية، تنتمي إلى القطاع العام أم الخاص، وتمارس أدوارها الدّولية بصفتها الفردية أم الجماعية.(
)

بناءً على ما تقدّم، يمكن القول بأنّ مفهوم الفاعلين غير الحكوميّين على الساحة الدّولية، ليس من السهل تحديده بدقة، ولكن ذلك لا يمنع من وضع تصوّر له، فيمكن تعريف الفاعلين غير الحكوميّين: بالأطراف والجهات التي تعمل بصفة مستقلة عن إرادة الدول، عضويةً ونشاطاً، بحيث تتنوّع القضايا التي تهتّم بها تبعاً لطبيعة عمل تلك الجهات وأهدافها، فبعضها يهدف إلى تقديم السلع والخدمات، بشكل طوعي وغير ربحي، كالمنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل ضمن حيّز القضايا الاجتماعية التنموية، والنشاطات الإغاثية الإنسانية، بالإضافة إلى قضايا التنمية والبيئة وحقوق الإنسان... إلخ، والبعض الآخر له أهداف ربحية توسّعية كالشركات متعدّدة الجنسيات، وجهات أخرى لها أبعاد اجتماعية أو مطالب قومية وربما ترتبط بمصالح سياسية، ولهذه الجهات تأثير على مختلف السياسات الوطنية والدّولية. تعمل على مستويات دولية أو عالمية في إطار شبكي يربطها بالمستويات المحلية والوطنية، تنشط على مستوى دول العالم عبر فروعها المنتشرة فيها.

المطلب الثاني: تصنيف الفاعلين غير الحكوميّين


على الرغم من أنّ غالبية أدبيات العلاقات الدّولية لا تزال تنظر إلى الفاعلين غير الحكوميّين من منظور الدولة اقتراباً وابتعاداً، وتدرس تأثّيراتهم ضمن فلك الدولة القومية، إلا أنّ التأثّيرات المتنامية لعدد من أولئك الفاعلين على الساحة الدّولية، وتنوّع القضايا التي تشكّل سنداً لشرعيتهم، وازدياد عمليات التشابك العابر للحدود بينهم، وتعدّد أساليبه وأدواته مثل الدين والعنف ووسائل الإعلام ورأس المال والهجرة..إلخ، دفع بعض المفكرين إلى القول بضرورة النظر إلى العلاقات الدّولية على أنّها أكثر تعقيداً وتشابكاً من مجرّد الدولة، ويجب النظر إلى هؤلاء الفاعلين الجدد على أنّهم تطوّر طبيعي لحركة المجتمعات البشرية.


ولكن بما أنّ ظاهرة الفاعلين غير الحكوميّين غير مكتملة أولا تزال قيد التشكّل، فمن الصعوبة بمكان تحديد الفاعلين غير الحكوميّين على سبيل الحصر هذا من جهة، ولا يمكن التنبؤ سلفاً بحجم الدور الذي يمكن أن يصل إليه أي فاعل عابر للحدود على الساحة الدّولية من جهة أخرى، ومن هنا جاء الاختلاف بين الباحثين في تحديد الفاعلين العابرين للحدود أولاً، ثمّ تصنيفهم في مجموعات وتحت مسمّيات عديدة تبعاً للأهداف والمجالات التي يعمل بها أي فاعل عابر للحدود ثانياً، وبعد ذلك دراسة تأثّيراتهم وأدوارهم على الساحة الدّولية، وسوف يتم إيراد بعض التصنيفات لعدد من الباحثين، ثمّ بعد ذلك يستخلص الباحث تصنيفاً جامعاً للفاعلين غير الحكوميّين.


يصنّف "مارسيل ميرل" الفاعلين غير الحكوميّين أو "القوى عبر القومية" إلى مجموعتين:


1- المنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، وهي المنظمات الدّولية غير الحكومية "NGOs".


2- المنظمات التي يكون الهدف منها تحصيل الربح، وهي الشركات متعدّدة الجنسيات.(
)


أمّا "مارتينا فيشر" فتعتبر أنّ الفاعلين غير الحكوميّين هم المنظمات الدولية غير الحكومية، والشركات متعدّدة الجنسيات، والإعلام الدولي، والجريمة الدّولية المنظمة، وفاعلين على غرار المافيا، والمجموعات العسكرية الإجرامية والإرهابية على المستوى الدولي، بالإضافة إلى جملة واسعة من الفاعلين غير الحكوميّين المعنيين بالتنمية، والذين تم الاعتراف رسمياً بمشاركتهم في التعاون بين دول إفريقيا والكاريبي والهادئ والاتحاد الأوروبي، وبحسب المادة 6 من اتفاقية "كوتونو" الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والكاريبي والهادئ "ACP"، يشمل مصطلح "الفاعلين غير الحكوميّين" المجتمع المدني بكل تنوّعاته بالتوّافق مع الخصائص الوطنية، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومنهم منظمات اتحادات التجارة، والقطاع الخاص"، ومن أجل الانضمام إلى الشراكة يتعيّن على الفاعلين غير الحكوميّين الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، وامتلاك الكفاءات المعنية بالتنمية، وهيكلية تنظيمية تتمتع بالشفافية والديمقراطيّة (المفوضية الأوروبية 2006).(
) 

بينما يصنّف "بول ويلكنسون" الفاعلين من غير الدول في سبع مجموعات هي: 

1- الأديان. 2- القومية. 3- الصور الرئيسية للحركات القومية، ويذكر لها صورتين: (القومية الثقافية اللغوية- والقومية المناهضة للاستعمار في العالم الثالث). 4- الشركات متعدّدة الجنسيات. 5- العصابات المسلّحة والمتمرّدون. 6- الجماعات والشبكات الإرهابية. 7- المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان.(
)

أمّا كل من "برتران بادي وماري– كلود سموتس" و"جيمس روزناو"، فيقسمون النظام الدولي إلى عالمين:


1- عالم الدولة: وهو عالم مقنّن وله طقوسه، ويتألّف من عدد محدود من اللاعبين.


2- عالم متعدّد المراكز: ويتألّف من عدد غير محصور من اللاعبين والمشاركين، الذين لديهم القدرة على العمل الدولي المستقّل بصورة أو بأخرى عن الدول التي يفترض أنّهم يتبعونها.

وفي العالم الثاني "متعدّد المراكز" يمكن الحديث عن التدفّقات عبر الوطنية، وهذه التدفّقات لها نماذج متعدّدة، فهي إمّا تدفقات ناتجة عن منظمات دولية غير حكومية تخرج عن سيطرة الدول، أو تدفّقات ناشئة عن تأثير تكوّن أفعال فردية متعدّدة، وهي ترتبط بالفئة الأولى وتشمل غالبية التدفّقات الدينية، ومثال ذلك: ما يتم تنظيمه بواسطة الكنائس، أو الجمعيات الثقافية، أو الطوائف، أو مجموعة من الوعّاظ. أمّا الفئة الثانية فهي تشمل التدفّقات الديموغرافية، التي تتألّف من دمج الجهود الفردية لتكوين عدد لا نهائي من الاستراتيجيات المصغّرة، ومثال ذلك الهرب الجماعي لرؤوس الأموال الذي تقوم به المؤسّسات والشركات متعدّدة الجنسيات. (
) 


ويقسّم عدد من الباحثين(
) الفاعلين من غير الدول إلى أنماط عديدة ومن مستويات عدة، فمن حيث مستوى نشاط الفاعلين: يمكن التمييز بين الفاعلين من غير الدول المحلّيين، أي الذين ينحصر نشاطهم في دولة واحدة فقط، مثل الأحزاب السياسية. والفاعلين العابرين للحدود، والذين يتعدّى نشاطهم حدود دولة واحدة، مثل: تنظيم القاعدة، والشركات متعدّدة الجنسيات، أمّا من حيث طبيعة العلاقة مع الدولة: فهناك الفاعلون من غير الدول "التقليديون": مثل المنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات الدّولية الحكومية، والشركات متعدّدة الجنسيات. والفاعلون من غير الدول "الجدد": وهم الجماعات أو المنظمات التي تتمتع بعدد من السمات، تتمثل بالاستقلال التام أو بدرجة كبيرة عن تمويل الحكومة المركزية التي تعمل على أرضها، وتمتلك موارد خاصة بها تضمن لها ممارسة تأثير ما في المخرجات السياسية داخل دولة واحدة أو أكثر، أو في البيئة الدّولية، ولها هوية متميزة، وسياسة خارجية مستقلة عن سياسات الدولة التي تنتمي إليها.

 
الفارق بين هذين الجيلين من الفاعلين يكمن في طبيعة العلاقة مع الدولة، وطبيعة حجم الدور والتأثير الذي يُلعب في العلاقات الدّولية. فمن ناحية، ارتبطت نشأة الفاعلين التقليديين بالدولة القومية، حتى أنهم في بعض الحالات تحوّلوا إلى أذرع  لتنفيذ السياسات الخارجية لدولهم، كما أنّ استمرار وجودهم مرتبط باستمرار وجود الدولة، واستمرار قدرتها على الحفاظ على تماسكها وقوتها، وعلى فرض القوانين. فعلى سبيل المثال لا تستطيع شركات البترول العالمية مثل شركة "بي بي" البريطانية ممارسة نشاطها في دولة تعاني حرباً داخلية، أو إذا لم تتوافر فيها بنية تحتية مستقرة، ووضع سياسي وأمني مستقر.

وفي المقابل، نشأ بعض الفاعلين الجدد في دول لم تكتمل نشأتها بعد، مثل حركة حماس في الأراضي الفلسطينية، أو باتت تعاني درجة من درجات الضعف ويمكن أن نشهد عدم توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، مثل حالة حزب الله في لبنان، أو تعرّضت لانهيار تام بسبب الغزو، كما هو الوضع بالنسبة لجيش المهدي في العراق، أو ضربها الضعف حتى وصلت إلى مرحلة الانهيار، كما في حالة المحاكم الإسلامية في الصومال. وقد تناولت الأدبيات الغربية دراسة هذا الجيل من الفاعلين تحت اسم"الفاعلين من غير الدول المسلحين" Armed Non-State Actors (ANSA)  و"الفاعلون من غير الدول العنيفون" Violent Non-State Actors"، أو الجماعات الإرهابية،(
) أو الحركات الإسلامية،(
) أو "الفاعلون الدينيون"، أو "الفاعلون ذوو الهوية المتمايزة" Identitary Actor.  


ويعتبر "موسى الزعبي" أنّ الفاعلين غير الدوليين هم: المنظمات الدّولية، والشركات متعدّدة الجنسيات، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والأفراد، وكذلك قمة دافوس الاقتصادية- DAVOS، ثمّ وسائل الإعلام، والفاعلون غير الشرعيين مثل المافيا.(
)


أمّا "محمود خلف" فيقسّم القوى التي تمارس أعمالها خارج إطار حدود الدول إلى مرتبتين: 

المرتبة الأولى: وتضم القوى الدّولية ذات الأهداف الربحية، أو الاقتصادية، والتي اختُلف على تسميتها، لكن الاتفاق الغالب هو مصطلح الشركات متعدّدة الجنسيات، وهي تمتاز بثلاث خصائص:

· إنّها شركات ذات طابع وطني تخضع لدولة أو أخرى وذلك حسب مكان مقرها الرئيسي.

· إنّها شركات ذات طابع متعدّد الجنسيات لرأسمالها الاجتماعي.

· إنّها شركات عبر وطنية بالنسبة لمجال أعمالها.

المرتبة الثانية: وتضم جميع القوى الدّولية التي ليس لها أهداف ربحية، أي التي لا تسعى للكسب المادي، وجرت العادة على تسميتها بالمنظمات الدّولية غير الحكومية.(
)

ويصنّف "خالد الشقران" الفاعلين الدوليين من غير الدول في خمس مجموعات هي:

1- الشركات متعدّدة الجنسيات.

2- القوى تحت القومية: ويقصد بها جماعات المصالح، والسلطات المحلية (الولايات أو المقاطعات أو الأقاليم)، إضافة إلى الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، أو الجماعات السياسية النشطة، وحركات التحرر الوطني وغيرها.

3- الفاعلون عبر القوميين: ويقصد بالفاعل عبر القومي: "الجماعة التي تضم أفراداً أو مجموعات من دولٍ مختلفة، يجمعها إطار تنظيمي واحد; بهدف القيام بعمل مشترك، وقد يأخذ هذا الفاعل شكل الهيئات (السياسية، أو الدينية أو العلمية أو المهنية أو الاجتماعية)، أو شكل النقابات والتي تضم في الغالب نقابات محلية موجودة سلفاً، أو شكل شركات تنسّق بين أنشطتها الاقتصادية داخل عدة دول".

4- المنظمات الدّولية غير الحكومية.

5- المنظمات الدّولية الحكومية: ويقصد بها التنظيمات التقليدية الحكومية على المستويين العالمي والإقليمي، وتتراوح نشاطاتها ما بين التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي إلى تنظيم التفاعلات المختلفة بين الحكومات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.(
)


أمّا "بازغ عبد الصمد" فيصنّف الفاعلين في العلاقات الدّولية في مجموعتين، هما:  


- الفاعلون التقليديون: وهم الدولة "الفاعل الرئيسي"، والمنظمات الدّولية، وحركات التحرير الوطنية.

- الفاعلون الجدد أو القوى عبر الوطنية: وهم المنظمات الدولية غير الحكومية، والشركات متعدّدة الجنسيات، واللّوبي، والرأي العام الدولي. (
)


مما تقدّم، يمكن القول: إنّ مصطلح الفاعلين غير الحكوميّين ينطبق على جميع القوى أو المنظمات التي تتمتع باستقلال تام، أو بدرجة كبيرة عن تمويل الحكومة المركزية التي تعمل على أرضها، والتي تمتلك موارد خاصة بها تضمن لها ممارسة تأثير ما في المخرجات السياسية داخل دولة واحدة أو أكثر، أو في البيئة الدّولية، والتي لها هوية متميزة، وسياسة خارجية مستقلة عن سياسة الدولة التي تنتمي إليها، ولكن لكل من هذه القوى سمات معينة تختلف باختلاف غاية المنظمة أو أبعاد أنشطتها، وتختلف درجة توافر هذه السمات من حالة إلى أخرى.

وبالتالي، يمكن تضمين مصطلح الفاعلين غير الحكوميّين، جميع الجهات والمنظمات والقوى والأطراف المؤثّرة في مختلف السياسيات الوطنية والدّولية، التي لا تؤسّسها الدولة، ولا تكون الحكومة طرفاً فيها، ودون تحديد لها على سبيل الحصر، فيشمل هذا المصطلح جميع الفاعلين غير الحكوميّين "التقليديين والجدد" على الساحة الدّولية، ابتداءً من المنظمات الدولية غير الحكومية والمؤسّسات أو الشركات متعدّدة الجنسيات ثمّ الإعلام والرأي الدولي، وكل الجمعيات والاتحادات والنقابات والهيئات والوكالات، التي لها تأثير في الحياة الدّولية، وتخرج عن سيطرة الحكومات، وجميع الفواعل والقوى الأخرى التي ظهرت حديثاً نتيجة تطوّر نظم الاتصال والمعلومات، مثل شبكات التواصل الاجتماعي العالمية، وأيضاً من الفاعلين غير الحكوميّين الحركات والأحزاب الدينية العالمية، ومراكز الأبحاث العلمية، والفاعلين غير الشرعيين كالمافيا الدّولية، والجماعات الإرهابية، ثمّ انتهاءً بـ "الفاعل الفرد"(() كظاهرة جديدة تُدرس من بين القوى والأطراف غير الحكومية.

المبحث الثاني: الفاعلون غير الحكوميين من منظور مدارس ونظريات العلاقات الدولية

انبثق نظام الدول القومية إلى حيّز الواقع إثر التوقيع على معاهدة "وستفاليا" عام 1648 في أعقاب حرب الثلاثين عاماً بين البروتستانت والكاثوليك، حيث انتهى وجود الإمبراطورية الرومانية، وانتهى شتات الدول- المدن والمقاطعات الصغيرة التي تناثرت بالمئات على الجغرافيا الأوروبية، وكان نتاج تلك التحوّلات الحاسمة ظهور الدولة القومية ذات السيادة بوصفها وحدة سياسية ذات فاعلية على المستوى القومي الداخلي وعلى المستوى الدولي بآنٍ معاً، وظهرت على إثر ذلك ملامح العلاقات ما بين الدول التي تميّزت بالاستقلال في مباشرة سلطاتها على إقليمها وعلى السكّان المستقرّين في نطاق هذا الإقليم، إلى جانب المساواة في السيادة ما بين الدول بغض النظر عن طبيعة أنظمتها الداخلية.


وبالتالي، فإنّ النظام الدولي الذي تأسّس على قواعد معاهدة "وستفاليا"، لم يقم على أساس العودة إلى الامبراطوريات العالمية، بل جعل العلاقات الدولية محصورةً في تلك العلاقات التي تنشأ بين الدول القومية ذات السيادة، بحيث لا تشمل أي  نوع من الهيئات أو الجماعات التي لا تتوافر لها مقوّمات الدولة وخصائصها، ومهما كان دورها في المجتمع الدولي.(
) 


استقرت الحال في أوروبا على هذا الوضع وفقاً لفكرة توازن القوى التي تهدف إلى منع أيّة دولة من الوصول إلى درجة من القوّة تستطيع بموجبها أن تهدّد استقلال الدول الأخرى، وبقي هذا المبدأ يحكم العلاقات الدولية حتى الحرب العالمية الأولى، لكنّ عدم فاعلية المؤتمرات والمعاهدات الدولية التي عقدت في فترة ما قبل الحرب دفع بمنظّري العلاقات الدولية إلى التفكير بجدية في سبيل تحقيق الأمن والسلام الدوليين(
) ولعلّ السمة البارزة للعلاقات الدولية في القرن العشرين هي انبثاق التنظيمات والمؤسّسات الدولية على نطاق لم يشهده المجتمع الدولي في أيّة مرحلة سابقة من مراحل تطوّره.(
)

وبناءً على ذلك، تمّ طرح مفهوم الأمن الجماعي القائم على التزام الدول بنبذ الحرب ومناهضة العدوان والتصدّي له، أيّاً كانت الدولة المعتدية وأيّاً كان سبب عدوانها، بإنشاء عصبة الأمم بمقتضى معاهدة "فرساي" في 28 حزيران  1919التي وقّعتها (32) دولة، بغية الحدّ من التسلّح وتحقيق الأمن والسلام لجميع الدول، ومنع الدول من استخدام القوّة لحل المنازعات الدولية، وإخضاع مبدأ السيادة لسلطة دولية تمتلك سلطة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدول الأعضاء في هذه المنظّمة، وتعدّ عصبة الأمم أول منظّمة سياسية دولية ذات طابع عالمي تتمتّع بالشخصية القانونية أخذت على عاتقها توفير وضمان السلام والأمن الدوليين،(1) وبالتالي لم تعدّ العلاقات الدولية مقتصرةً على الدول فقط.


لكنّ ضعف منظمة عصبة الأمم وانهماكها في إصلاح هيكلها التنظيمي وتعديله أسهم في الحدّ من فاعليتها على الصعيد الدولي، وبالتزامن مع انشغال الدول في تعزيز مصالحها القومية استناداً إلى مبدأ القوّة في العلاقات الدولية، تنامى الصراع ما بين الإيديولوجيات النازية، والفاشية والاشتراكية، والرأسمالية التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية بالإعلان عن تأسيس منظمة الأمم المتحدة، انتهجت العلاقات السياسية الدولية منحىً جديداً يقوم على تعزيز دور المنظّمات في العلاقات الدولية. لذلك سيعمل الباحث على التطرّق للملامح والفرضيات العامة التي طرحتها أبرز نظريات العلاقات الدولية، لاسيّما من حيث تحديد طبيعة الفاعلين في العلاقات الدولية، إذ ساد في أعقاب الحرب العالمية الأولى، جدل أكاديمي واسع بين الأطروحات (اللّيبرالية) الطوباوية، والواقعية حول طبيعة العلاقات الدولية وأشخاصها، حيث يرى أتباع النظرية المثالية (اللّيبرالية) بأنّ العلاقات الدولية تتمثّل في طبيعة التبادلات التي تعبر الحدود السياسية للدول أو تحاول عبورها، في حين يرى الواقعيون أنّ العلاقات الدولية تجسّد السياسة الدولية، وأنّ موضوع السياسة الدولية هو الصراع بين الدول المستقلّة وفقاً لعوامل القوّة،(
) وبالتالي، فإنّ القوّة العسكرية شكّلت العنصر الأبرز في ضمان حماية الدولة لمقدّراتها الاقتصادية والبشرية وحماية حدودها الجغرافية وأمنها القومي.(
)

المطلب الأول: المدرسة اللّيبرالية 

الّليبرالية كلمة مشتقة من أصل لاتيني، وهي تعني "الإنسان الحرّ" أو تعني "الحرية الفردية"،(
) واللّيبرالية هي إيديولوجيا ينصبّ اهتمامها المركزي على حرية الفرد، وتعتبر الحرية المبدأ والمنتهى، الباعث والهدف، الأصل والنتيجة في حياة الإنسان. والّليبراليون يرون في تأسيس الدولة استجابة لضرورة حماية الحرية سواءٌ من اعتداءات الأفراد أو من الدول الأخرى، والحكومة يجب أن تكون دائماً حكومة خادمة للإرادة الجماعية، والمؤسّسات الديمقراطية هي الوسائل التي تضمن ذلك.(
)

 
ويعدّ المثاليون (الطوباويون) ورثة الرؤى التفاؤلية اللّيبرالية المؤمنة بالسلام الدولي، والتي سادت أواخر القرن الثامن عشر، وصولاً إلى المثالية "الولسونية" في بدايات القرن العشرين، إذ يؤمن المثاليون بإمكانية استئصال جذور الشر المتمثّلة بـ (الأنانية، الملكية، السلطة، القوّة، المصلحة الوطنية، الدبلوماسية السريّة... إلخ).(
) وقد حاول المثاليون بناء نظام دولي يتلاءم مع المبادئ والقيم والمثل التي دعوا إليها، مستندين في ذلك إلى حكم القانون والخضوع الأخلاقي لسلطة التنظيم الدولي في كل ما يتعلق بإدارة شؤون المجتمعات عبر نبذ مبدأ العنف والعدوان، والدعوة إلى ارتقاء سلطة التنظيم الدولي، وحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية.(
)

وقد نظرت المدرسة اللّيبرالية إلى علاقات الدولة من منظور علاقتها بسياقها (الاجتماعي والعبر قومي)، لاسيّما بعد ظهور عدد من الفاعلين غير الحكوميين على الساحة الدولية، كالشركات متعدّدة الجنسيات، والمنظمات الدولية غير الحكومية، وقد تجسّدت الطبيعة المجتمعية للفاعلين في المنظومة الدولية وفق النظرية اللّيبرالية من خلال مجموعة فرضيات تتلخّص بالنقاط التالية:(
)

1- يعدّ الأفراد والمنظّمات إلى جانب الدول الفواعل الأساسية في السياسات الدولية، حيث إنّ حاجات الأفراد يتمّ معالجتها كأسباب محرّكة للمصالح التي تسهم في تحديد سلوك الدول، ويؤكّد اللّيبراليون أنّ الأفراد على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية يسهمون من خلال المؤسّسات الفاعلة داخل الدول في رسم سياساتها الخارجية، وبالتالي فإنّ مدى اتّساق وانسجام المصالح  بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع يسهم في تجنّب الخلافات داخل الدولة، وفي تحديد طبيعة سلوكها في إطار المجتمع الدولي.


2- الدولة عبارة عن مؤسّسة تخضع للرقابة والبناء من قبل الفواعل الاجتماعية المختلفة داخلها، أي أنّ الأفراد والجماعات يسهمون في التأثير على سياسات الدول، بحيث يلتزم الممثلون الرسميون للدولة باتباع الأهداف التي تصوغها المؤسّسات الفاعلة داخل الدولة من خلال السياسة الخارجية. 


3- إنّ السياسة الخارجية للدول عبارة عن محصّلة لسلوكها في النظام الدولي، وبالتالي، فإنّ كل دولة تبحث عن إدراك خياراتها المبنيّة على التعاون أو الصراع في ظل العوائق التي تواجهها، وبناءً على طبيعة السلوكيات التي تتّخذها الدول الأخرى.

ومما لا شك فيه بأنّ اندلاع الحرب العالمية الأولى، وما تركته من ويلات وكوارث، دفعت بكثير من رجال الفكر والسياسة إلى تبنّي برامج دولية تهدف إلى إنهاء استخدام الحرب كوسيلة لتسوية المنازعات بين الدول،(
) وقد حاول أتباع المدرسة اللّيبرالية الترويج لتلك الافتراضات من خلال نظام الأمن الجماعي القائم على ردع العدوان أيّاً كانت مصادره وأيّاً كانت القوى التي يتحرّك في إطارها، مع معاقبة أيّة دولة تلجأ إلى الاستخدام غير المشروع للقوّة في علاقاتها الدولية.(
)

وقد تجسّدت تلك الأطروحات بتأسيس عصبة الأمم كمنظمة دولية تتحمّل فيها الجماعة الدولية كاملةً مسؤولية أمن كل عضو من أعضائها،(
) إلا أنّ العصبة تشكّلت وفق إرادة الطرف المنتصر في الحرب العالمية الأولى، ولا يمكن إنكار دور الرئيس الأمريكي "وودرو ويلسون"، الذي أكّد على أنّ السلام ينبع من القيم والمبادئ التي لا تقبل المساومة أو التجزئة، مع ضرورة أن يكون دستور العصبة وميثاقها جزءاً لا يتجزّأ من معاهدات الصلح.(
)

ورغم ذلك لم تنضمّ الولايات المتحدة الأمريكية إلى العصبة، وانسحبت ألمانيا منها بعد وصول الحزب النازي إلى السلطة عام 1934، في حين طُرد الاتحاد السوفيتي منها عام 1939. ومع عجز العصبة عن معالجة المشكلات السياسية التي واجهتها، وفشلها في منع العدوان الياباني ضد الصين عام 1931، والعدوان الإيطالي على الحبشة عام 1935، وعدم قدرتها على منع ألمانيا من احتلال تشيكوسلوفاكيا عام 1937، فيمكن القول بأنّ مجمل تلك العوامل أسهمت في اندلاع الحرب العالمية الثانية، وبالتالي باتت افتراضات السلام الدولي التي طرحتها المدرسة اللّيبرالية شبه مغيّبة.(
)

وانطلاقاً من أنّ اللّيبرالية تعتقد أنّ الأفراد هم محور المجتمع، وأنّ المجتمع ومؤسّساته موجودة لتعزيز أهدافهم بغضّ النظر عن مستوياتهم الاجتماعية، فهي تشدّد على العقد الاجتماعي تجسيداً لآراء: "توماس هوبز" Thomas Hobbs، "جون لوك" John Locke، و"جان جاك روسو"Jena Jacque Rousseau، وغيرهم من علماء الاجتماع، وهو العقد الذي يضع المواطنون من خلاله القوانين ويوافقون على الالتزام بها، وتشدّد أيضاً على سيادة القانون وتشجيع الديمقراطية اللّيبرالية. غير أنّ مفكري عصر التنوير الأوائل واجهوا اللّيبرالية التسلّطية للنظم القديمة "الميركانتلّية"،(*) الإقطاعية، والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ثمّ حوّر بعض الفلاسفة الراديكاليين أفكارهم في سياق الثورة الفرنسية، وطوال القرن التاسع عشر وضعت اللّيبرالية نفسها في مواجهة الاشتراكية والشيوعية، على الرغم من أنّ بعض الأحزاب اللّيبرالية الأوروبية المعاصرة قد شكّلت في الغالب تحالفات مع الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية، وفي القرن العشرين عرّفت اللّيبرالية نفسها في إطار معارضة الشمولية والشعبوية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، وفي معظم دول الغرب وقعت الأحزاب اللّيبرالية بين ضغط "المحافظين" من جهة و"العمّال" من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية من جهة ثانية. فعلى سبيل المثال، أضحى الحزب اللّيبرالي البريطاني حزباً صغيراً، وحدث ذلك في عدد من الدول الأخرى، حيث احتلّت الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية دور قيادة "اليسار"، والأحزاب المحافظة المشجّعة للتجارة احتلّت موقع قيادة "اليمين"، وبعد سبعينيات القرن العشرين انحرف الفكر اللّيبرالي مرّة أخرى نحو التركيز على فواعل جديدة في النظام الدولي في إطار ما يعرف بــ "البارادايم"(*) التعدّدي، كما أنّ العديد من الأفكار القديمة لفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى عادت من جديد في فترة ما قبل نهاية الحرب الباردة، وقد أحدثت اللّيبرالية تأثيراً عميقاً في الفكر السياسي المعاصر وفي حقل العلاقات الدولية. ويمكن رصد هذا التأثير في إسهامات الاتجاهات اللّيبرالية الجمهورية، والتجارية، والمؤسّساتية، والسوسيولوجية، فمعظم هذه النظريات اللّيبرالية تضع علاقات المجتمع- الدولة في محور السياسات العالمية (علاقة الدول بسياقها الاجتماعي الداخلي والعبر- قومي)، وهذه الرؤية تمثّل معظم اتجاهات الفكر اللّيبرالي كالمثالية اللّيبرالية، واللّيبرالية التجارية، واللّيبرالية الجمهورية، واللّيبرالية المؤسّساتية أو النظرية الّليبرالية الجديدة. 


المثالية اللّيبرالية Ideational Liberalism:

ترى أنّ تناسق شكل الهويات والقيم الاجتماعية الداخلية هي المحدّد الأساسي لخيارات الدولة ومن ثمّ للصراع والتعاون بين الدول، وهي تعتمد على التقليد اللّيبرالي للفلسفة السياسية التي تعود إلى "ستيوارت ميل" John Stuart Mill، "جوسيب مازيني" Jiuseppe Mazzini، و"ولسن" Woodrow Wilson، وقد بلغت ذروتها في فترة ما بين الحربين، إلا أنّ انهيار عصبة الأمم وضع حداً لعصر المثالية، لذا، تبنّت اللّيبرالية لغةً أكثر "براغماتية"(*) بعد عام 1945.(
)


وقد كان "إيمريك كروشي" Emeric Cruce، أول من أعلن أنّ الممثّل الأساسي للعلاقات الدولية ليس الدولة فقط بل الأفراد، وهم مدركون أنّ مصالحهم الشخصية والأنانية يجب أن تدفعهم نحو التجارة بدل الحرب، ويطرح فكرة تنظيم عالمي يكون مقرّه دولة محايدة، يجتمع فيه سفراء كل الدول (يقصد الأوروبية) في جمعية عامة لإيجاد الحلول لمختلف النزاعات.(
)

أمّا "إيمانويل كانط" Immanuel Kant فقد كان متفائلاً وابتعد عن الرؤية الميكانيكية لتوازن القوى التي تقول بها الواقعية الكلاسيكية، واعتقد جازماً أنّ العقل يقود البشر إلى السلام، وقد ضمّن أفكاره في كتابه "مشروع من أجل السلام الأبدي" (1795)، مؤكّداً  أنّ السياسة الدولية ليست سياسة قائمة بين الدول إلّا ظاهرياً، ويجب النظر إليها في الواقع كسياسة بيو- وطنية بين أفراد الدول.(
)

بعبارة بسيطة، يمكن القول: إنّ المثالية تعتبر أكثر من أي جذر آخر من جذور واتجاهات النظرية الّليبرالية حاولت خلق نظام دولي قياساً بنظام التمثيل الداخلي، وهي الفكرة التي استغلّها دعاة الفكر الواقعي وعلى رأسهم "هاليت كار" في هجومهم على المعايير الأخلاقية المزدوجة لأنصار العصبة متّهمين إياهم بمحاولة خلق نظام يناسب مصالح القوى المنتصرة في الحرب.

اللّيبرالية التجارية Commercial Liberalism:


إنّ النظرية اللّيبرالية التجارية تحاول البحث عن تفسير للسلوك الفردي والجماعي للدول المبني على نماذج من حوافز السوق في مواجهة فواعل اقتصادية داخلية وأخرى عابرة للقوميات، وهي تستند إلى حجج وظيفية إلى حدّ بعيد، حيث إنّ التحوّلات في بنية الاقتصاد الداخلي والدولي تغيّر من تكاليف ومكاسب التبادلات الاقتصادية العابرة للقوميات، مشكّلة ضغوط معينة على الحكومات لتسهيل أو إعاقة مثل هذه التبادلات من خلال سياسات خارجية اقتصادية وأمنية مناسبة، ومع ذلك فإنّ النظرية اللّيبرالية التجارية لا تعتقد بأنّ الحوافز الاقتصادية تفرز آلياَ تجارةً حرّةً وسلاماً عالمياً.(
)


"آدم سميث" Adam Smith كان أحد الوجوه اللّيبرالية البارزة في عصر التنوير، وقد شدّد على أنّ الأفراد من خلال السّعي وراء مصالحهم الذاتية فإنّهم يخدمون الصالح العام، وآلية التداخل بين حوافز الأفراد وغايات المجتمع وهو ما أشار إليه "سميث" بـ "اليد الخفية"Invisible hand على الرغم من اعتقاده بأنّ التناسق الطبيعي بين الأفراد والدولة لا يمتد إلى تناسق بين الدول، وهذا بالتحديد ما شدّد عليه مفكرو منتصف القرن التاسع عشر مثل "ريتشارد غوبدن" Richard Gobden الذي كان ضدّ الممارسات التحكّمية التي تقوم بها الحكومات عبر العالم، معتقداً أنّ تطوّر الحرية يعتمد أساساّ على "الحفاظ على السلام، توسيع التجارة، وإشاعة التعليم"، واعتقاد "غوبدن" أنّ التجارة الحرّة سوف تخلق نظاماً عالمياً سلمياً شكّل جوهر الفكر اللّيبرالي في ذلك الوقت. حيث إنّ التجارة الحرّة تخلق مكاسب مشتركة لكل الّلاعبين بغضّ النظر عن حجمهم أو طبيعة اقتصادياتهم.(
)


والتجارة بحسب اللّيبرالية التجارية أقل تكلفة لاكتساب الثروة مقارنة بالحروب، والعقوبات، أو أيّة وسائل قهرية أخرى. وهذه الفكرة هي التي شكلت جوهر نظرية "الاعتماد المتبادل" والتي تمّ طرحها بقوة مع نهاية الحرب الباردة، خصوصاً في أعمال "جون أونيل" John Oneal، و"بروس روسات" Bruce Rosato، حيث تستند أعمالهم إلى أنّ العديد من أشكال النزاعات الدولية تجد مصدرها في انعدام أو ضعف الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف والقوى الدولية المختلفة، وإنّ تعزيز السلام يقتضي خلق اعتماد متبادل بين الدول، وتمتين الرّوابط الاقتصادية كفيل بجعل الدول تفضل التجارة على الحرب To trade rather than to invade"".(
)

اللّيبرالية الجمهورية :Republican Liberalism


يلاحظ أنه في الوقت الذي تشدّد فيه النظريتان المثالية والتجارية على التوالي على الحاجات الناتجة عن نماذج معينة من الهويّات المجتمعية والمصالح الاقتصادية، تشدّد النظرية اللّيبرالية الجمهورية على السبل التي تجمّع من خلالها المؤسّسات الداخلية هذه الطلبات والحاجات، محوِّلة إيّاها إلى سياسة رسمية للدولة، وبذلك فإنّ المتغيّر الأساسي للّيبرالية الجمهورية هو نمط التمثيل السياسي الداخلي الذي يحدّد تلك الخيارات المجتمعية التي تمنحها الأفضلية مؤسّساتياً.(
)


تسمى اللّيبرالية الجمهورية نظرية "السلام الديمقراطي" Democratic peace، وتشكّل دعامة الفكر اللّيبرالي، وعلى الرغم من أنّ جوهرها قديم ويعود إلى القرن 18 مع كتابات "كانط" و"جيرمي بنثام"، إلّا أنّ الفكرة أعيد طرحها في ثمانينيات القرن 19، وهي الفترة التي شهدت ما يسمى بـ "الموجة الديمقراطية الثالثة" التي امتزجت مع إعادة بعث "مايكل دويل" Michael Doyle للسلوك السلمي للدول الديمقراطية، والتي تدعم الاعتقاد بأنّ الحرب قد بطل استعمالها بين الدول الكبرى.(
)


فقد تصوّر "كانط" أن الدول اللّيبرالية مسالمة في علاقاتها مع الدول اللّيبرالية الأخرى، وقد تمّ إعادة التأكيد على ذلك مجدداً في الثمانينيات، حيث يرى "مايكل دويل" (1986) أنّ الدول اللّيبرالية تسعى دائماً إلى خلق "سلام منفصل" Separate peace.(
)


ويؤكّد "بروس روسات" Bruce Russet أنّه بوجود عدد كاف من الديمقراطيات في العالم يمكن "إزاحة المبادئ الواقعية (الفوضى، المأزق الأمني) التي هيمنت على العلاقات الدولية منذ القرن 17". وتأكيداً للصّلة الوثيقة بين الشكل الحكومي والمحصّلات الدولية الخارجية كتب "فوكوياما": "لم يحدث أن حاربت دولة ديمقراطية أخرى"، وهذه العلاقة حسب "جاك لوفي" Jack Levy هي أقرب ما تكون إلى قانون "إمبريقي"(*) في دراسة العلاقات الدولية".(
) ويؤكّد دعاة هذه النظرية أن الحرب ستزول من المشهد الدولي مع تكاثر الديمقراطيات في العالم ومن ثمّ يمكن إيجاد نظام دولي قائم على السلام.

اللّيبرالية الجديدة (اللّيبرالية المؤسّساتية):


اللّيبرالية الجديدة Neolibralism مصطلح أكاديمي يشير إلى اللّيبرالية المؤسّساتية الجديدة، وفي الحياة السياسية، اللّيبرالية الجديدة يتم تعريفها في إطار الترويج للرأسمالية والقيم والمؤسّسات الديمقراطية الغربية. واللّيبرالية المؤسّساتية هي أحد اتجاهات النظرية المؤسّساتية الدولية التي تتضمن ثلاثة اتجاهات في حقل العلاقات الدولية تتقاسم جميعها استخدام المؤسّسات كتصوّر مركزي وهي: نظرية الأمن الجماعي، النظرية النقدية، واللّيبرالية المؤسّساتية.(
) تشكّلت الّليبرالية الجديدة في ثمانينيات القرن العشرين، واستقطبت أبرز وجوه "البرادايم" التعدّدي في سبعينيات القرن العشرين أمثال: "روبرت كيوهين" Robert Keohane، و"جوزيف ناي" Joseph Nye، وهي تمثّل مصدر التّحدي الأساس للواقعية، وتتقاسم معها الهيمنة على دراسات العلاقات الدولية المعاصرة.


تعريف المؤسّسات: لا يوجد تعريف متّفق عليه للمؤسّسات في أدبيّات العلاقات الدولية، ويرى "جون ميرشايمر" أحد أبرز خصوم المؤسّساتية أنّ هذا المفهوم يتم تعريفه أحياناً بشكل واسع جداً ليشمل كل العلاقات الدولية، فلا يمثّل بذلك قيمة تحليلية مهمّة، وكلمة مؤسّسة تستعمل عادة للإشارة إلى منظّمة أو وكالة قائمة تكون عادةً مرتبطة بالحكومة، لكن المصطلح استُعمل للدلالة على معان عديدة اليوم.


ويعرّف "ستيفن بال" Stephen Ball المؤسّسات بأنّها: مسار أو جملة من العمليات التي تقوم بصناعة السلوك، أو أنّها تلك القوانين، والأعراف، والممارسات المرسّخة مؤسّساتياّ، أمّا "ستيفن لامي" Stephen Lamy فيرى أنّها: جملة ثابتة ومتماسكة من القواعد والممارسات التي تحدّد أبعاد، ونشاطات الفاعلين وتقّيدها، وتشكّل نواياهم، وقد تشمل بذلك المنظّمات، الأجهزة البيروقراطية، المعاهدات والاتفاقيات، والممارسات غير الرسمية التي تقبل الدول بها كمعايير ملزمة،(
) ويعرّفها "جون ميرشايمر" John Mearsheimer بالقواعد التي تحدّد الطرق التي تحتّم على الدول التعاون والتنافس مع بعضها في إطارها، فهي تصف أشكالاً مقبولة من سلوك الدول، وتحرّم الأنواع غير المقبولة، وهي القواعد التي تتفاوض الدول بشأنها، وتتضمّن التوافق المشترك حول المعايير العليا والتي هي معايير الدول المعرّفة في إطار الحقوق والواجبات.(
)


ويؤكّد "كاري كوجليانس" Cary Coglianese بأنّ التحوّل من النظام الذي تهيمن عليه سلطة الدولة- القومية إلى نظام آخر يستند على المؤسّسات العالمية قد بدأ في كثير من النواحي والمجالات، ولكنّه يحتاج إلى المزيد من الوقت والتطوير حتى يكتمل. وتساهم الظروف المصاحبة لعمليات العولمة بشكل متسارع في دفع الدول إلى التعاون والمساهمة في المؤسّسات الدولية، ويحتاج قادة الدول القومية المزيد من الوقت للتّأكد من أنّ أيّة سلطة مخوّلة للمؤسّسات الدولية ستستخدم لصالح دولهم،(
) ويشير "جوزيف ناي" إلى هذا التطوّر من خلال جدول يعطي فيه تصوّراً  يبيّن كيفية انتشار إدارة الحكم في القرن الحادي والعشرين على الشكل التالي:

جدول رقم ]1[:

 انتشار إدارة الحكم في القرن الحادي والعشرين.

		القطّاع

		القطّاع الخاص

		القطّاع العام

		القطّاع الثالث



		الشركات

		

		

		



		العابرة للقومية

		الشركات العابرة للقومية

( IBM)

		المنظّمات الدولية الحكومية 

(الأمم المتّحدة)

		المنظّمات الدولية غير الحكومية

(السلام الأخضر)



		الوطنية

		الشركات الوطنية (الخطوط الجوية الأمريكية)

		الحكومة المركزية

		المؤسّسات الوطنية غير الهادفة للربح



		شبه الوطنية

		الأعمال والتجارة المحلّية

		الحكومة المحلّية

		المجموعات المحلّية





المصدر: جوزيف س. ناي: مفارقات القوّة الأمريكية: لماذا لا تستطيع القوّة العظمى الوحيدة في العالم أن تمضي وحدها، ترجمة: محمد توفيق البجيرمي (الرياض، مكتبة العبيكان، ط1، 2003)، ص100.

أصول الّليبرالية المؤسّساتية:



تعدّ الّليبرالية المؤسّساتية امتداداً لدراسات "التكامل الوظيفي" Functional Integration التي ازدهرت في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين، ودراسات التكامل أو "الاندماج الجهوي"Regional Integration، التي سادت في ستينيات القرن العشرين، وأخيراً دراسات "الاعتماد المتبادل المعقّـد" Complex Interdependence والدراسات المستندة إلى "الظاهرة عبر القومية" Transnational التي ازدهرت في سبعينيات القرن العشرين خصوصاً في أعمال "كيوهين وناي" 1972- 1977.(
)وقد كانت إحدى التبريرات المهمّة التي قدّمها المفكّرون الّليبراليون قبل الحرب الباردة تشدّد على عدم قدرة الدولة على التعامل مع مسألة التحديث، وأكّد "ديفيد ميتراني" David Mitrany رائد مفكّري التكامل أنّ التعاون عبر- القومي مطلوب لحل المشكلات المشتركة، وتصوّره كان متمحوراً حول "مبدأ التشعب" Ramification، أي أنّ التعاون في قطاع أو حقل معيّن يدفع الحكومات إلى توسيع مجالات تعاونها إلى قطّاعات أخرى، وتصبح الدولة أكثر انغماساً في مسار التكامل.



هذه الحجج حول المكاسب الإيجابية للتعاون العابر للقوميات شكّلت جيلاً جديداً من الباحثين في العقدين السادس والسابع من القرن العشرين، وتبريراتهم لم تكن حول المكاسب التّجارية المشتركة فحسب، بل لأنّ فواعل أخرى عبر قومية بدأت تتحدّى سيطرة الدول ذات السيادة. وبالنسبة "للتعدّديين" Pluralists، فإنّ السياسات العالمية لم تعد حقلاً خاصاً بالدول كما كانت خلال القرون الثلاثة من نظام- الدولة الويستفالي، وأكّد كل من "كيوهين وناي" (1972) أنّ محوريّة فواعل آخرين، مثل: جماعات المصالح، الشركات العابرة للقوميات، والمنظّمات الدولية غير الحكومية (INGOs) يجب أخذها بعين الاعتبار. ومن هنا، فإنّ صورة العلاقات الدولية يجب أن ينظر إليها كشبكة عنكبوتية Cob-Web من فواعل مختلفة مرتبطة عبر قنوات تفاعلية متنوّعة.(
)


وعلى الرغم من أنّ الظاهرة العابرة للقوميات كانت من الناحية النظرية إضافة مهمّة من مفكري النظريات الّليبرالية، إلّا أنّها لم يتم تطويرها كتصوّر نظري كامل، وكذلك فإنّ إسهامات التعدّدية الأكثر أهمية قد تمّ تحوّيرها لفكرة "الاعتماد المتبادل" Interdependence، التي ترجع إلى توسّع الرأسمالية، حيث أدرك "التعدّديون" أنّ تنامي الروابط البينية بين الدول أمرٌ محتّم ولا بدّ منه، وأنّ له نتائج مباشرة وغير مباشرة على النظام الدولي"، وإنّ استقلالية الدولة المطلقة المرسّخة في عقول قادة الدول، أصبحت مقيدة بـ "الاعتماد المتبادل"، وهذا التطوّر جلب معه إمكانية أكبر للتعاون ومستويات عالية من "الهشاشة" أيضاً.(
)


ولكنّ هذه الحجج التعدّدية قابلت هجوماً عنيفاً شنّه دعاة الفكر الواقعي، خصوصاً حول مسألة انحسار الدولة، فقد أكّد "والتز" (1979) أنّ مستوى الاعتماد المتبادل دولياً بعيد جداً عن مستوياته في النظام السياسي الوطني، والاعتماد المتبادل الاقتصادي – خصوصاً بين القوى الكبرى - أقل بكثير من ذلك الذي كان سائداً في البدايات الأولى للقرن العشرين، وفي سياق اشتباكهم مع "والتز" وواقعيين جدد آخرين، عدّل التعدّديون موقعهم وأصبح المقترب يعرف بـ "الليبرالية الجديدة"، وسلّموا بصحة افتراضات الواقعية الجديدة، خصوصاّ البنية الفوضوية للنظام الدولي، ومحورية الدولة، ومقترب عقلاني للبحث العلمي الاجتماعي.(
)


في هذا السياق تحوّلت أبحاث النظم الدولية في ثمانينيات القرن العشرين من السعي لوصف ظاهرة "الاعتماد المتبادل" والنظم الدولية نحو تحليل أدق للشروط التي يتم تعاون الدول من خلالها، كيف يحدث التعاون بين الدول ذات السيادة؟ وكيف تؤثر المؤسّسات الدولية فيها؟ وباختصار تؤكّد هذه المدرسة الفكرية على أنّ المؤسّسات الدولية يجب أن تستجيب لحاجات الدول في طرق تعاونية لتنفيذ أغراضها الخاصّة، من خلال إزالة الشكوك وتخفيض تكاليف تشكيل وتعزيز الاتفاقات، وبذلك تساعد المؤسّسات الدولية على تحقيق مكاسب جماعية.(
)

الافتراضات الأساسية للمؤسّساتية الّليبرالية:

1- الدول هي الفواعل الأساسية في حقل العلاقات الدولية، لكنها ليست الفواعل الوحيدة. والدول فواعل "عقلانية" Rational أو مسؤولة، تسعى دوماً لتعزيز مصالحها في كل المسائل والحقول.(
)

2- في هذا المحيط التنافسي تسعى الدول لمضاعفة مكاسبها المطلقة من خلال التعاون. والسلوك العقلاني يدفع لرؤية المنفعة تكمن في السلوك التعاوني، والدول بذلك تصبح أقل انشغالاً بالمزايا والأفضليّات التي تحققّها الدول الأخرى من خلال هذه الترتيبات التعاونية.

3- العائق الأكبر الذي يقف أمام التعاون الناجح هو عدم الامتثال للاتفاقيات الموقّع عليها، أو سياسات المراوغة والتنصّل التي قد تلجأ إليها بعض الأطراف.

4- التعاون يكون دوماً مقروناً بوجود مشكلات، لكن الدول تقوم بنقل ولاءاتها ومواردها لهذه المؤسّسات إذا رأت أنّها تحقّق مكاسب جماعية، وتمنح لها فرصاً قوية لحماية مصالحها على الصعيد الدولي.



تهتم الّليبرالية الجديدة بالمسائل التي تكون فيها مصالح جماعية للدول، أمّا المؤسّساتية "النيوليبرالية" فهي أقل اهتماماً بالمسائل التي لا تكون للدول فيها مصالح مشتركة، فالتعاون في المسائل العسكرية ومسائل الأمن الوطني والتي يعتقد فيها أنّ مكاسب طرف هي خسارة للطرف الآخر (Zero-Sum perspective) تعدّ أقل استقطاباً لاهتمامات الفكر المؤسّساتي.(
)


من خلال استعراض فروع النظرية الّليبرالية بكل توجّهاتها يمكن القول: إنّ أبرز فرضيات هذه النظريات والتي تتعلّق بدور القوى والفاعلين من غير الدول على الساحة الدولية هي: 


1- إنّ الدولة القومية والقوى الأخرىNon State Actors) ) مثل: المنظمات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية ""NGOs والشركات متعدّدة الجنسيات"Multynational Cooperation"  والأفراد  "Individuals" فاعل رئيسي في العلاقات الدولية وهي تلعب دوراً مهماً في النظام الدولي، فالزيارات التي تتم بين المنظمات الدولية غير الحكومية وبين الدول مثلاً تعد جزءاً من العلاقات الدولية، وحتى العلاقات بين الأفراد تؤثّر على العلاقات الدولية.


2- يرى الّليبراليون بأن العلاقات الدولية لا تقوم فقط على العلاقات بين الدول، فلابدّ من التركيز على العلاقات المجتمعية (داخل الدولة)، أي أنّ هناك علاقات تتمّ بين المجتمعات داخل الدول، فالعلاقات بين الأفراد والمؤسّسات والمجتمعات التي تتعدّى حدود الدول مهمّة أيضاً لذلك تسمى Pluralism""، أي أنّها تركّز على التعدّدية الجماعية، بمعنى أنّ هناك مجموعة من الوحدات في العلاقات الدولية وليس الدولة فقط"multy layer" ، وإنّ العلاقات بين الدول تؤدي لانتقال الولاءات أي (بناء مجتمع عالمي). وقد استمدّت هذه الأفكار من الرواقية، فقد قال "زينون": بأنّ "الإنسان يتميّز عن الحيوان بما يكفي للعيش في مجتمع عالمي توحّده الإنسانية بغض النظر عن الثقافات بين الدول، وهذا يؤدي إلى تعزيز الأمن في العالم"، فالعلاقات التي تتعدّى حدود الدولة تخفف الولاءات للدولة، بل إنّ الولاء يصبح نحو النظام العالمي وقد يصل لمرحلة الانتماء لعالم واحد، "العالمية". 


3- النظام الدولي نظام تفاعلات وليس نظاماً ثابتاً، تغيب عنه السلطة المركزية وتحكمه الفوضى "Anarchy" ولكنّ هذه الفوضى تقود للتعاون المستقبلي بين الدول، لأنّ النظام الدولي قائم على التفاعلPrases" " الذي يؤدّي بدوره إلى التعلّم  "learning" والتعلّم سيقود بدوره إلى التعاون، فالتعاون تراكمي. 

4- الدولة لا تتصرّف بصوت واحد، ولا تتصرّف بشكل عقلاني بالضرورة) لأنّ الدول تشمل المجتمع والمؤسّسات) فلابدّ من أخذ هذا المجتمع وهذه المؤسّسات بعين الاعتبار.

5- الوحدة الدولية ليست وحدة واحدة متكاملة وإنّما غير متكاملة (unitary).

6- الدول تتصرّف حسب مصالحها الوطنية، لكنّ هذه المصلحة متعدّدة الوجوه ولا تنحصر بالأمن القومي فقط، بمعنى أنّ أولويات الدولة تشمل مجالات متعددة كالاقتصاد والبيئة والتعليم والإصلاح السياسي، وإنّ هذه الأولويات تفرض على الدول التعاون لا أن تزيد مصالحها بشكل مطلق ومفرد.


7- المحرّك الأساسي لسلوك الدول هو الاستقرار والأمن الجماعي.

8- القرار السياسي هو محصّلة تفاعل وجهات نظر، ونتيجة مساومات بين مختلف القوى الفاعلة التي تؤثّر على صنع القرار في الدولة.

9- تركّز الليبرالية على الاقتصاد وتعتبر أنّ الدول لا تسعى لزيادة قوتها النسبية، وإنما لزيادة قوتها المطلقة عبر التعاون الجماعي والكسب للكل دون الاهتمام بتوازن القوى.


ولكن على الرغم من وجاهة هذه الافتراضات التي طرحتها النظريات الّليبرالية وفاعليتها على صعيد العلاقات الدولية، وخاصّةً بعدم إغفالها لدور الفاعلين من غير الدول والقوى العابرة للحدود وتأثيرها على مجمل التفاعلات الإنسانية إلا أنّها تعرّضت لعدة انتقادات كان من أبرزها أنّها:  

1- ركّزت على ما يجب أن يكون لا على الواقع في العلاقات الدولية، واعتبرت أن الفرد جيد مطلقاً.

2- اهتمت بالمنظمات الدولية التي قد تكون أداة للتسلّط، واعتبرت أنّ الفوضى تقود للتعاون.

4- انطلق المثاليون من مسلّمة "انسجام المصالح" أي أنّ هناك توافقاً طبيعياً بين المصلحة العليا للفرد والمصلحة العليا للجماعة، وفي إطار السياسة الدولية قامت نظرية "تطابق المصالح" على اعتبار أنّ جميع الدول لها مصلحة في السلم، وأنّ أيّة دولة تعرقل السلم هي غير عقلانية وغير أخلاقية.

المطلب الثاني: المدرسة الواقعية

جاءت اتجاهات التحليل للسياسة الدولية خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى كنتيجة مباشرة لتفاقم الصراعات الدولية واتجاه بعض القوى الكبرى إلى خلق مراكز قوّة بثقلها وتأثيرها لإشادة واقع دولي يوائم مصالحها، ويحقّق لها التفوّق على خصومها مهما كانت المضاعفات التي يتركها هذا المسلك على توازن النظام الدولي واستقراره، ومع فشل الأطروحات اللّيبرالية في التعامل مع المبرّرات التي أسهمت في اندلاع الحرب العالمية الثانية تمّ إعادة طرح أفكار "ثيوسيديدس"، و"ميكيافيلّي"، و"هوبس"، و"كلاوزفيتز"، لتنتشر مجدّداً فيما سمي بـ "المدرسة الواقعية" في العلاقات الدولية.

والمنظور الواقعي بطبيعة الحال ليس نظرية واحدة بل تشمل جملة مقاربات ضمن ما يعرف بـ"الواقعية الكلاسيكية "التقليدية، والواقعية البنيوية أو النسقية أو الجديدة"، وقد تناولت إطاراً تفسيرياً لواقع السياسة الدولية من خلال جملة التصوّرات المحيطة بإشكالية مركزية الدولة في العلاقات الدولية باعتبارها أداة أو وحدة تحليل رئيسية.

يصنّف "مايكل دويل" Michael Doyle اتجاهات الرواد الأوائل للواقعية إلى أربعة وهي: الواقعية المركّبة أو المعقّدةComplex  لـ "ثيوسيدس"، والواقعية الأصولية  Fundamentalist لـ "ميكافيلّي"، والواقعية البنيوية أو الهيكلية Structuralist لـ "هوبز"، والواقعية الدستورية Constitutionalist لـ "روسّو".(
) وهذه الأسماء يمكن اعتبارها بمثابة آباء مؤسّسين لما يمكن تسميته جذور رؤية النموذج المعرفي الواقعي لعالم السياسة، والخلفية الفكرية لأهم العناصر المفاهيمية التي أسّست بدورها لافتراضات نظرية تركّز على علاقات القوّة والصراع على القوّة والمصلحة القومية، والخطوط العريضة لأهم القواعد التفسيرية التي قدّمها النموذج الواقعي للسياسة الدولية، وأبرز القضايا التي تسيطر على أفضليات الدول في سياساتها الخارجية. وتُجسّد المدرسة الواقعية التفاعلات الدولية من خلال التعبير عن تعقيداتها وفقاً لمفاهيم المصلحة والقوّة التي جاءت معبّرة عن الدعائم التحليلية لأفكار مؤسّس النظرية الواقعية "هانز مورغانثو"، إذ تتحدّد المصلحة من خلالها في إطار القوّة التي بدورها ترتسم في نطاق التأثير أو السيطرة بمعنى حجم ومدى التأثير النسبي الذي تمارسه الدول في علاقاتها المتبادلة، مما يجعل المصلحة القومية محور الارتكاز المحرّك لسياسات الدول الخارجية.(
)

وبالمقابل تمثّل القوّة النتاج النهائي لعدد كبير من المتغيّرات المادية وغير المادية، وإنّ التفاعل الذي يتم بين هذه العناصر والمكونات هو الذي يحدّد في النهاية حجم قوة الدولة، وبحسب هذا الحجم تتحدّد إمكانياتها في التأثير السياسي في مواجهة غيرها من الدول، ويرى "كولين هاي" Colin Hay أنّ المفاهيم المفتاحية للنموذج الواقعي هي: (الأمن، السيادة، المصلحة القومية، سياسة القوّة).(
)   

لاحظ دعاة هذه المدرسة أنّ المجتمع الدولي تحوّل إلى ساحة سباق نحو القوّة دون أي اعتبار للمبادئ الأخلاقية والمثالية، ورأوا أنّ مبدأ "توازن القوى" هو الوسيلة الممكنة لتحقيق العدالة والتخفيف من حدّة الأنانية والتسلّط، رغم أنّ هذا المبدأ قد يعجز عن منع النزاعات ما بين الدول لاسيّما في ظل غياب مجتمع دولي حقيقي، حيث إنّ المجموعات الدولية المتنافسة تتصرّف بناءً على ما تمتلكه من إمكانيات مادية وعسكرية وليس من أي منطلق قانوني أو أخلاقي.(
) وانطلاقاً من ذلك تعتبر النظرية الواقعية أنّ العلاقات السائدة في المجتمع علاقات صراع مستمر تسعى الدول من خلالها إلى زيادة قوتها وفقاً لمصالحها واستراتيجيتها بغضّ النظر عن التأثيرات التي تتركها في مصالح الدول الأخرى. وبالتالي، فإنّ الدولة تمثّل النواة الأساسية في السلوك الخارجي الدولي وحجر الزاوية في النظام الدولي، دون أي اعتبار لضرورات التوافق في المصالح القومية الأساسية للدول الأطراف في النظام الدولي، ولعلّ التناقض في مصالح الدول هو ما يسهم في اندلاع الحروب.

سيطرت النظرية الواقعية في العلاقات الدولية على التفكير الاستراتيجي خلال الحرب الباردة، إذ تمحورت الخلافات الدولية خلال تلك المرحلة حول قضايا إيديولوجية تبلورت في مشكلات الأمن القومي والعسكري لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى جانب وسائل الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية ومشكلات المجالات الحيوية أو مناطق النفوذ.

وانطلاقاً من ذلك، فإنّ معظم الباحثين الواقعيين يرون بأنّ الدولة هي الطرف الوحيد في العلاقات الدولية، وأنّ الفاعلين الآخرين لا يمثّلون إلا كيانات تترجم إرادة الدولة ولكن من خلال واجهات أخرى، ومن أبرز المدافعين عن هذا الرأي "هانز مورغانثو"، و"ريمون آرون"، و"كوينسي رايت"، و"فيرالي" الذين يرون بأنّ العلاقات الدولية تعالج العلاقات بين الدول فقط، ويعرّفونها بالعلاقات التي تربط بين السلطات السياسية التي تحاول التهرّب من سلطة سياسية أعلى منها.(
)

أمّا فيما يتعلق بدور الفاعلين غير الحكوميين في العلاقات الدولية فإنّ النظريات الواقعية وبشكل خاص الواقعية التقليدية تؤكّد بأنّ الدولة هي الوحدة الأساسية –إن لم تكن الوحيدة- في العلاقات الدولية، وما عداها من منظمات وشركات ومؤسّسات وأفراد لا تلعب إلا دوراً هامشياً وثانوياً.(
) وأيّة علاقات أخرى لا تتدخّل فيها الدولة كطرف لا يمكن بحثها من ضمن العلاقات الدولية. ومن هنا فإنّ الدولة هي الفاعل الأساسي والفواعل الأخرى في السياسة العالمية تحتل مكانة أقل أهمية، وإنّ سيادة الدولة تعكس وجود مجتمع سياسي مستقل يمتلك سلطة حاكمة على إقليمها الأرضي.(
)

وتأسيساً على ذلك، ترى النظريات الواقعية أنّ المنظمات الدولية غير الحكومية كفاعل من غير الدول لا تمثّل تهديداً لسلطة الدولة، بل ما تسعى إليه في العديد من الحالات هو التأثير على الدول من أجل المحافظة على تعهّداتها أو المواءمة بشكل أكبر مع المعايير الدولية، ووفقاً لهذه الرؤية فإنّ هذه المنظمات لا تعمل من أجل أـن تحلّ محل الدولة، ولكن من أجل أن تجعلها تعمل.(
)

ويؤكّد "روبرت غيلبن"  Robert Gilpinأحد أبرز منظّري "الواقعية الميركانتلّية" أنّ الاقتصاد يخضع للسياسات الحكومية، وأنّ الشركات متعدّدة الجنسيات هي أدوات للسياسة الخارجية للحكومة الأمّ، ووفقاً لهذه النظرية فإنّ الاستثمار الخارجي للشركات العملاقة لم ينشأ ويتوسّع نتيجة ضرورات اقتصادية وإنّما كان سياسة اختارتها الشركات لكي تستفيد من الحوافز التي قدّمتها الحكومات الأمّ.(
)

ولكنّ الواقعيين لا يستبعدون إمكانية أن تتعاون الدول أحياناً من خلال هذه المؤسّسات وتستفيد من هذا التعاون، بل إنّ الدول الأكثر قوّة في النظام الدولي تخلق وتشكّل المؤسّسات لكي تحتفظ بنصيبها من القوّة العالمية، لذا تتمثّل النظرة الواقعية للمؤسّسات في أنّها "ساحات لممارسة علاقات القوّة" Arenas of Acting out Power Relationships، وتخدم الدول ذات القوّة على حساب الدول الضعيفة التي ترغم في بعض الأحيان على الخضوع للنظام الدولي.(
) 


وعلى الرغم من أنّ النظرية الواقعية في العلاقات الدولية قد شهدت تطوّرات داخلية من خلال إسهامات بعض المفكرين الذين طرحوا رؤى جديدة وقواعد مبتكرة للتفسير، وجاءوا بقراءات من زوايا أخرى لبعض المفاهيم الأساسية في النموذج المعرفي الواقعي كالواقعية الهيكلية لـ "كينيث والتز"، والواقعية الميركانتلّية لـ"روبرت غيلبن"، والواقعية الدفاعية الهجومية التي طوّرها مجموعة من الباحثين المعاصرين، إلا أنّها كانت مبنيّة في جلّها على الفرضيات الأساسية التقليدية للنظرية الواقعية، وبقيت تركّز على تفسير السياسة الخارجية بالرجوع إلى تقاليد الواقعية الفنية في معظم أطروحاتها.


 
الواقعية الهيكلية أو "الواقعية الكلاسيكية الجديدة" Neoclassical Realism أسّسها "كينيث والتز" في كتابه "نظرية السياسة الدولية" Theory of International Politics 1979، وقد قام من خلالها بانتقاد الواقعيين التقليديين من أمثال: "مورغانثو" و"كيسنجر" و"ريمون آرون" و"ستانلي هوفمان" لسماحهم بمزج السياسة الداخلية بنظرياتهم عن الصراع، وقد سعى لتفسير السياسات الدولية على أساس بنية النظام الدولي وحدها دون أيّ اعتبار على الإطلاق للطابع الداخلي للأمم المكوّنة له، وسمّى النظريات التي تفسّر السياسة الداخلية نظريات اختزالية.(
)

يرى "والتز" Kenneth Waltz أنّ ظاهرة "الاعتماد المتبادل" مثلها مثل مفاهيم سياسية دولية أخرى، تبدو بشكل مختلف عندما يُنظر إليها من خلال نظريته الواقعية الجديدة، فمثلاً يعتقد الكثيرون بأنّ تنامي ظاهرة الاعتماد المتبادل ينعكس إيجابياً لصالح التغيير السلمي. ولكن من ناحية أخرى فإنّ تنامي هذه الظاهرة يؤدّي إلى تنامي الاحتكاك المباشر وازدياد نسبة احتمال الصراعات العرضية. وإنّ الحروب الأهلية الطاحنة والحروب العالمية الأكثر دموية وقعت في فترات كانت مأهولة بشعوب متقاربة ومتشابهة وشؤونها كانت أكثر ارتباطاً ببعضها من أيّ وقت آخر.(
)

ويرى أنّ الدول القومية Nation-states هي الفاعل الرئيسي والوحيد في العلاقات الدولية، وأنّ النظام الدولي نظام فوضوي، وأنّ سلوكيات الدول يمكن تفسيرها عن طريق توضيح الضغوط التي تمارس عليها جرّاء المنافسة الدولية، التي تحدّد اختياراتها وتعيقها.


يهدف "والتز" من الواقعية الجديدة إلى توضيح الأنماط التكرارية لسلوك الدولة، حيث يرى أنّ السياسة الدولية عملية مستمرة من التنافس بين الفاعلين الدوليين (الدول القومية) بسبب غياب وجود سلطة مركّزة عليا فوق الدولة (الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي)، تفرض قيوداً عليها وتقودها نحو تبنّي سياسات معيّنة. وبسبب سعي الدول نحو البقاء (Survival) وضمان أمنها القومي.(
)

يوضح "والتز" في كتابه "نظرية السياسة الدولية" أنّ هذه النظرية ليست في السياسة الخارجية، ولا تحاول التنبّؤ ببعض التصرّفات والتحرّكات الرسمية لبعض الدول أو شرحها، لكنّها "توضّح المبادئ العامة للسلوكيات التي تحكم العلاقات بين الدول، في ظل وجودها في نظام دولي فوضوي". فهي ليست نظرية "اختزالية" كالواقعية الكلاسيكية بل إنّها تتعامل مع أحداث تقع في مستوى الدول وما تحتها وما فوقها (العابرة للوطنيات).(
) أمّا النظريات الاختزالية كالواقعية الكلاسيكية، فإنّها توضح فقط "سلوك الأجزاء" دون النظر إلى السياق العام الذي توجد فيه الدول (هيكل النظام)، حيث يرى "والتز" أنّ التركيز على تحليل ما يجري "داخل الدول" لا يساعد على فهم السياسة العالمية.(
)

وهو يفرق بين مفهومي السيادة والاستقلال الذاتي ويرى بأنّ كون الدولة ذات سيادة فإنّ هذا لا يعني أنّها تعمل ما يحلو لها وأنّها في معزل عن تأثيرات الآخرين، فسيادة الدولة لا تعني أبداً أنّها في عزلة عن الآثار المترتّبة من أفعال الدول الأخرى، وإنّ الدول ذات السيادة نادراً ما تمتعت بحياة حرّة، وكون الدولة ذات سيادة ومعتمدة على غيرها في الوقت نفسه فإنّ هذا الأمر لا ينطوي على تناقض.(
)


يؤكّد أنصار الواقعية الجديدة أنّ رفض الدور الرئيسي للدولة في السياسة الدولية، لا يكون إلا في حالة أن تصل قوة الفاعلين الآخرين مستوىً مكافئاً لقوة الدول العظمى، وليس فقط أن تفوق قوتهم  قوة بعض الدول الضعيفة. وإنّ سلوك المؤسّسات العالمية يعد جزءاً من العمليات التي تتم داخل الأجهزة العالمية، وهناك فرق بين الأجهزة وبين ما يتم داخلها من إجراءات.(
) ويتحدّى "والتز" إمكانية إدارة عمليات العولمة من خلال بناء مؤسّسات دولية مؤثّرة، ويجادل بأنّ تأثير تلك المؤسّسات يعتمد على مدى تأييد القوى العظمى لها.

أمّا عن أهم افتراضات النظرية الواقعية الجديدة فيجملها عدد من الباحثين في النقاط التالية:(
)

أ – الدولة القومية هي الفاعل الرئيسي والوحيد في العلاقات الدولية: لأنّها الطرف/ الفاعل الوحيد الذي يحتكر حق استخدام القوّة العسكرية بصورة شرعية، ولا يوجد لدى أي طرف دولي آخر (مؤسّسات أو تكوينات عابرة للقوميات) من القدرات ومصادر القوّة المنظّمة والمرتّبة ما يساوي ما تمتلكه الدول.


ب – النظام الدولي نظام فوضوي لا تراتبي: "بسبب عدم وجود سلطة مركزية عليا تقوم بالتحكّم وإدارة شؤون العالم، وتفرض قواعد للتحرّك على باقي الدول".


ج – الهدف الأسمى للدول هو سعيها إلى الحفاظ على بقائها: حيث تتحرّك على نحوٍ منفرد للدفاع عن نفسها وعن أمنها، وسعيها نحو البقاء والحفاظ على أمنها وتعظيم نطاقه على رأس أولويّاتها.


د – الدول لا تثق في بعضها البعض، ولا يمكن لإحداها أن تعرف بالتأكيد نيّات الأخرى.


ه–الدول تسعى نحو البقاء بتفكّير جديّ، فهي إذاً فاعل عقلاني Instrumentally Rational Actor.


وبمقارنة بسيطة بين الواقعية التقليدية والواقعية الجديدة يمكن حصر نقاط الاختلاف التالية:


أ –  وحدة التحليل في الواقعية الكلاسيكية هي الدول، أمّا في الواقعية الجديدة فهي النظام الدولي.


ب – اتجاه العلاقة السببية في تفسير العلاقات الدولية بالنسبة للواقعية الكلاسيكية، يكون من خلال تفاعل الدول، أمّا بالنسبة للواقعية الجديدة فالعلاقة تكون باتجاهين: الاتجاه الأول أسباب العلاقات الدولية تقع في مستوى تفاعل الوحدات الدولية، والآخر يقع في هيكل النظام الذي تتفاعل فيه الدول.


ج – منهج التفسير بالنسبة للواقعية الكلاسيكية استنباطي، أمّا بالنسبة للواقعية الجديدة فهو استنتاجي.

د –جوهر التفسير بالنسبة للواقعية الكلاسيكية هو التركيز على الطبيعة الإنسانية لفهم الصراع السياسي، في حين أنّ جوهر التفسير بالنسبة للواقعية الجديدة يقع في البيئة الدولية والمتمثّلة بالفوضى السياسية "Anarchy" للنظام الدولي.(
)


أمّا فيما يتعلق بـ "الواقعية الميركانتلّية"، فبالرغم من أنّها تعترف بإمكانية أن يقلّل الاعتماد الاقتصادي المتبادل المتزايد من الاستقلال الاقتصادي القومي، إلا أنّها في الوقت نفسه حرصت على إبراز ما يمكن أن يحمله هذا من فرص للدولة ذاتها من حيث القدرة على الوصول إلى العديد من أسواق الدول الأخرى دون الحاجة إلى الاندماج السياسي، وبالتالي المحافظة على السيادة.(
)

ولكن على الرغم من قوة الأطروحات والافتراضات التي جاءت بها النظريات الواقعية في حقل العلاقات الدولية، إلا أنّها تعرّضت لموجة من الانتقادات وخضعت لمراجعة الباحثين، وقد انصبّت أساساً حول غموض بعض المفاهيم المحورية مثل مفهوم المصلحة القومية ومفهوم القوّة إذ ليس ثمّة معيار واحد يمكن من خلاله قياس هذين المفهومين. ومن الانتقادات الموجّهة للواقعية أيضاً ما يتعلق بمكانة الدولة في الأدبيات الواقعية باعتبارها الفاعل الأوحد أو الأهم على أقل تعبير، أو التستّر خلف مبادئ السيادة وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية في زمن تشهد فيه هذه المبادئ تراجعاً واضحاً. وتركّز الانتقادات على دور الفاعلين من غير الدول في التفاعلات الدولية وتأثيراتها في صياغة وتوجيه السياسات العالمية، وعلى الأخصّ فيما يتعلّق بالجوانب الاقتصادية، ويعد هذا الانتقاد هو الأبرز، حيث إنّ اعتبار الدولة هي الفاعل الأساسي والوحيد في النظام الدولي يجعل الاعتراف الواقعي بدور الفاعلين من غير الدول شبه غائب، لاسيّما أن دور هؤلاء الفاعلين أخذ بالتعاظم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.(
) 

وممّا يجدر ذكره هو أنّ المدرسة الواقعية أهملت الجوانب الأخرى من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية للقوى الفاعلة داخل الدول، ومن ناحية أخرى إنّ الدولة ليست دائماً موحّدة من الداخل،  بل هناك مصالح متنافسة وأحياناً متعارضة في صنع السياسة الخارجية بين المراكز البيروقراطية وجماعات المصلحة والضغط والمؤسسات الإعلامية وغيرها.


المطلب الثالث: النظرية الراديكالية/ الماركسية ونظريات التنظيم الدولي


إنّ المذهب الماركسي وبالاستناد إلى الأفكار التي طرحها "كارل ماركس" Karl Marx، "فريدريك أنجلز" Friedrich Engels، و"فلاديمير إيليتش لينين" Vladimir Ilich Ulyanov Lenin، يتلخّص في كون التاريخ البشري منذ البدء إلى الآن هو تاريخ صراع بين الطبقات السائدة في المجتمع، وبأنّ العامل المادي المحدّد لهذا الصراع هو أسلوب الإنتاج.(
) وانطلاقاً من هذا "الفهم الماركسي" يمكن القول بأنّ العلاقات الدولية هي علاقات تستند إلى الصراع الطبقي المحرّك للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية بين القوى السياسية في المجتمع، مما يشير إلى أنّ طبيعة العلاقات داخل المجتمعات هي التي تحدّد إطار العلاقات ما بين الدول، كما أبرزت النظرية الماركسية دور القوى السياسية والمنظّمات والحركات انطلاقا من الثورات الاجتماعية التي تتفاعل في المجتمع الدولي.



وبما أنّ التطوّرات في واقع العلاقات الدولية تنعكس على مجال التنظير، فقد بدا هذا الأمر جليّاً في حركة مراجعة الجهود التنظيرية التي تطوّرت داخل الحقل، لاسيّما حركة المراجعة التي حدثت على يد "النموذج الماركسي" الذي قدّم رؤية مغايرة للرؤى السائدة عن السياسات العالمية، وقد كان لهذا الاتجاه أهمية كبيرة؛ كونه فتح المجال أمام التعدّدية في حقل العلاقات الدولية، كما كان مصدراً استلهمت منه الكثير من النظريات الحديثة رؤيتها واتجاهاتها، وقد كان من أبرزها جملة مقاربات جديدة عرفت بـ "النظرية الراديكالية" في حقل العلاقات الدولية.(
)

وتركّز هذه النظرية على موضوع العلاقة بين الشرق والغرب، والمجرى الذي اتّخذته هذه العلاقة، وتؤكّد أنّها اتّخذت شكل علاقة مبنيّة على القوة، ودرجات متفاوتة من الهيمنة المعقّدة،(
)  وتركّز على البحث في التاريخ للكشف عن الجذور والأبعاد الحقيقية لواقع الفقر والتخلّف السائد في الجنوب، وتؤكّد أنّ التوسّع الرأسمالي هو الذي أوجد هذا الشرخ التنموي في النظام العالمي، والذي أخذ أولاً شكل الاستعمار المباشر وتجسّد لاحقاً في شكل الاستعمار الاقتصادي غير المباشر.(
)

حصلت عدّة حوارات فكرية بين اتجاه الّليبرالية الإصلاحية "راؤول بريبش" R.Prebisch، والاتجاه الماركسي "جوندر فرانك" G.Frank، واتجاه نظرية النظام- العالمي "إيمانويل والرشتاين" I.Wallerstein، نجم عنها نوع من عدم الاتفاق بين هذه الاتجاهات التي تؤيّد "نظريات التبعية"، وظهرت على الساحة المعرفية أطروحات ووجهات نظر كثيرة ومتعدّدة لمفهوم "التبعية"،(
) لدرجة أنّه  يبدو وكأنّ عدد الاتجاهات النظرية في مدرسة التبعية يزيد على عدد المنظّرين والمساهمين في المناقشات حول واقع التبعية.(
)

وقد كانت بدايات نشأة نظريات التبعية في ظل الإيديولوجيا "الماركسية- اللينينية"، واعتمدت على منهجيتها لشرح ظروف التخلّف واقتراح حلول للتنمية، فقد أخذت نظريات التبعية عن"ماركس" نظرته الخاصة بربط الرأسمالية بالاستغلال الطبقي، ولكن بينما يتركّز التحليل الماركسي على معالجة استغلال طبقة لطبقة داخل الدولة الرأسمالية فقد اهتمت نظريات التبعية بمعالجة استغلال دولة لدولة في ظل النظام الرأسمالي الدولي معتمدة على كتابات "لينين" عن التوسّع الامبريالي للرأسمالية.(
)


وفي إطار إسهامات النموذج الراديكالي، يمكن التمييز بين أربعة اتجاهات أساسية في تناول العلاقات الدولية: الأول: تبلور من خلال مدرسة التبعية التي ركّزت على عملية التبادل غير المتكافئ، والثاني: هو نظرية النظام- العالم التي ركّزت على هيكل النظام الرأسمالي العالمي، والثالث: اهتمّ بالآثار الثقافية المترتّبة على علاقات التبادل غير المتكافئ، ويعبّر الرابع عن تطوّر جديد في تسعينيات القرن العشرين يهتم من جديد بعلاقات الإنتاج.(
)


وانطلاقاً من هذه الاتجاهات، تمّ الاتفاق بين عدد من الباحثين على وجود خمسة مؤشّرات رئيسية للتبعية هي على التوالي:(
)

أ- مستوى وحجم الاستثمارات الخارجية المباشرة: فكلما ارتفع هذا المستوى بالنسبة لمستوى الاستثمارات المحلية، كان مستوى تبعية الاقتصاد القومي مرتفعاً.


ب- مستوى الاعتماد على تصدير سلعة أو بعض السلع الأولية: فكلما اعتمدت الدولة على تصدير سلعة أولية واحدة، زاد مستوى تبعيّتها للأسواق الخارجية.


ج - مستوى الاعتماد على التصدير لسوق أو لأسواق محددة: فكلما اعتمدت دولة ما على تصدير سلعتها أو صادراتها إلى سوق واحد زادت تبعّيتها لذلك السوق.

د - مستوى الاعتماد على الاقتراض من الخارج: فكلما اعتمدت الدولة على القروض الخارجية، أمكن القول بأنّ درجة تبعيّتها للخارج زادت زيادة ملحوظة.

هـ - توجّهات التجارة الخارجية: فكلما زاد مستوى اعتماد الدولة على التجارة الخارجية والاستيراد من الخارج، انخفض في المقابل مستوى الاعتماد على الذات.


يتّضح مما سبق أنّ هناك نقاط اختلاف أساسية بين النظريات الواقعية والّليبرالية والراديكالية في دراسة العلاقات الدولية، كما يوضح الجدول رقم ]2[:

جدول رقم ]2[:

جدول "مايكل بانكس" Michael Banks للمقارنة بين النماذج المعرفية الثلاث.

		النظريات/المعايير

		الواقعية

		الّليبرالية

		الراديكالية



		صورة العالم

		"ساحة بلياردو"

		"شبكة عنكبوت"

		"أخطبوط متعدّد الرأس"



		الفاعلين

		الدول

		الدول وغيرها

		الطبقات



		الديناميّات

		القوة

		حركات اجتماعية معقّدة

		الاقتصاد



		المتغيّرات التابعة

		تفسير ماذا تفعل الدول

		تفسير كافّة الأحداث

		تفسير عدم المساواة والفقر



		مجال دراسة


العلاقات الدولية

		العلاقات بين الدول

		العلاقات بين كافّة

الفاعلين والسوق

والقوميات

		العلاقات الدولية ظاهرة

سطحية للعلاقات

الاجتماعية





المصدر:

Stefano Guzzini: Realism in International Relations، and International Political Economy، (New York: Routledge،1998)، p 116.


يمتاز المنهج الراديكالي- الماركسي في حقل العلاقات الدولية بوحدة الاتجّاه إلى حدّ كبير؛ وذلك لأنّ الماركسيين يجمعون على الأخذ بمنطلقات ثابتة لا يمكن الحياد عنها، حيث يرى الفكر الماركسي أنّ الدولة تطوّر تاريخي يعبّر قانونياً وسلطوياً واجتماعياً عن حالة علاقات اقتصادية اجتماعية سياسية في مرحلة تاريخية معلومة من تطوّر المجتمع. وبالتالي، فإنّ المجتمع الدولي المؤلّف من هذه الوحدات إنّما هو انعكاس مباشر لتطوّرها تاريخياً، أو بعبارة أخرى، إنّ العلاقات الدولية في جوهرها وثيقة الصّلة بنظام العلاقات الاقتصادية الاجتماعية السياسية للدول المتفاعلة.(
)


يعتمد التوجّه الراديكالي أيضاً على دراسة هذه المجالات وتحليلها، فهو يركّز على الطبقات الاجتماعية وعلى القضايا المتعلّقة بالصراع الطبقي.(
) ووفقاً للرؤية الماركسية الراديكالية، فإنّ أسس الصراع هي أسس مادية موجودة في نمط الإنتاج السائد، وفي النظام الطبقي الذي ينتج صراع الطبقات، فيقول "ماركس": "نمط الإنتاج والوسائل المادية للحياة تشكّل كل مظاهر الحياة في المجتمع، الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية، وليس الوعي هو الذي يحدّد الوجود، ولكن العكس، الوجود الاجتماعي هو الذي يحدّد الوعي".(
)

بعد إمعان النظر في تنظيرات المدرسة الماركسية يمكن القول: إنّ مجمل التعريفات السابقة قد أهملت تماماً الحركات التحرّرية والمنظمات الدولية أو الإقليمية، وكذلك أهملت القوى السياسية الفاعلة في المجتمع الدولي التي تؤكّد عليها المدرسة الاشتراكية، فهي تؤكّد على أنّ الدور الرئيس في العلاقات الدولية تلعبه الدول باعتبارها أداة في يد الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج، وهي تخدم من خلال القيام بوظائفها الطبقة المسيطرة والنظام الرأسمالي. وبالتالي، يمكن اعتبارها متغيّراً بنائياً في الصراع الطبقي، ويتجسّد هذا الاتجاه في أفكار المدرسة الماركسية التي قد تتباين وجهات نظرها حول بعض القضايا. غير أنّ رؤيتها بالمجمل تشترك في قضية دور الدولة والصراع الطبقي،(
) وأنّ العلاقات الدولية نتاج لهيكل الرأسمالية، وأيّة محاولة لفهم السياسة العالمية لابدّ أن تنطلق من فهم ما يحدث داخل هيكل الرأسمالية العالمية، وينظر الراديكاليون إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي بوصفه وحدة التحليل الأساسية عند تفسير الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ما كان يسمى بـ "العالم الثالث".( (


أولاً: نظرية "النظام العالمي" World System كجزء من النظرية الراديكالية:


 
تنطلق النظرية الراديكالية من القول بوجود نظام عالمي واحد يتميّز بانقسامه البنيوي إلى صنفين من التشكيلات الاجتماعية: الأولى تتكوّن من الدول الرأسمالية المتطوّرة والتي تسمى بدول المركز للنظام الدولي، والثانية هي دول الهامش أو التشكيلات الطرفية في النظام العالمي، ويسمى هذا النظام الموحّد بـ "النظام الرأسمالي العالمي"، الذي يفترض وجود ربط عضوي وبنيوي بين دول المركز ودول الأطراف.(
) وتبعاً لذلك، ترى النظرية الراديكالية أنّ وحدة التحليل الأساسية هي النظام العالمي، وليست الدولة القومية ذات السيادة التي اعتمدت عليها النظريات الغربية والقانون الدولي ذو الاتجاه الغربي البرجوازي. وترد هذه النظرية التطوّرات والمتغيّرات والأزمات الداخلية إلى القوانين الأساسية الحاكمة لمسار النظام الرأسمالي العالمي، وإن كانت لا تنكر أهمية العوامل الداخلية في تطوّر المجتمعات، إلا أنّها ترى أنّ المحدّدات الخارجية تبقى المنطلق المركزي في التفسير.(
) 


الدول States: تصنّف نظرية التبعية الدول إلى ثلاثة أقسام: "المركز والأطراف وأشباه الأطراف Center Periphery & Semiperiphery، وترتبط هذه المفاهيم أساساً بمفهوم النظام العالمي، حيث يشير كل منها إلى وحدة من وحدات النظام العالمي، وكل منها تؤدي وظيفتها المحددة في سياق النظام الرأسمالي العالمي، المركز والأطراف متعلّقان بقوّة وليس بالضرورة أن يكونا منفصلين جغرافياً، لأنّه يمكن وجودهما في ميل مربع واحد. ودول أشباه الأطراف هي تلك الدول التي تحتوي داخل حدودها خليطاً من شبه المركز من ناحية، ونشاطات من اقتصاد طرفي من ناحية أخرى.(
)


يرى الراديكاليون أنّ الدولة الحديثة لم تكن أبداً كياناً سياسياً مستقلاً تماماً، فقد تطوّرت الدول وتشكّلت كأجزاء لا تتجزّأ من نظام بين الدول، وهو مجموعة من القواعد على الدول أن تعمل في إطارها، ومجموعة من عمليات إضفاء المشروعية لا يمكن للدول البقاء بدونها. وبالطبع لم تفرض قواعد نظام بين الدول بالرضا أو الوفاق، وإنّما باستعداد الدول الأقوى وقدرتها على فرض هذه القيود على الدول الأضعف، وعلى بعضها البعض.(
) من هنا يرى "دوس سانتوس" D. santos أنّ كل دولة من دول الأطراف تؤدّي وظيفة اقتصادية محدّدة في النظام الرأسمالي العالمي وفي التقسيم العالمي للعمل، وهذه الوظيفة مكيّفة مع احتياجات ومصالح اقتصاديات دول المركز.(
)

ثانياً: الفاعلون غير الحكوميين من المنظور المعرفي الراديكالي (الشركات متعدّدة الجنسيات):

تكاد لا تعترف النظرية الراديكالية بغير الشركات متعدّدة الجنسيات كفاعل غير حكومي له دور على الصعيد العالمي، وترى أنّ المظهر الأساسي الأكثر أهمية لها ليس حجمها الضخم وارتفاع معدل نمو نشاطها، ولكن نظرتها إلى العالم كوحدة واحدة، والنظر إلى دورها على أنّها ستحدث تغييراً عميقاً في نظام الدولة -القومية التي مثّلت الوحدة السياسية الأساسية في العالم المعاصر.(
) كما أنّ تصاعد دورها السياسي، وقوة تحكّمها اقتصادياّ في العالم المعاصر انعكاس طبيعي لصعود الامبريالية وتحكّمها في مجمل العلاقات والارتباطات التجارية في العالم. وبهذا الصدد يقول"بول سويزي"       P. Sweezy: "إنّ الشركات متعدّدة الجنسيات هي من النتاجات ومن الشروط الضرورية للطريقة التي تطوّرت بها الامبريالية في المرحلة التاريخية المعاصرة، فهذه الشركات هي في الأساس أداة أمريكية تهدف إلى تعزيز هيمنة الولايات المتحدة على الدول الرأسمالية في المركز، وكذلك على المستعمرات التابعة والواقعة في أطراف النظام الاقتصادي العالمي".(
)

ولا يقتصر دور هذه الشركات على توحيد مصالح الطبقات الرأسمالية في البلدان المتخلّفة، وإنّما يتّجه إلى توحيد هذه الطبقات نفسها، ورفع الحواجز التي تعيق حركتها وانصهارها، وخلق رموز للقوّة الاجتماعية المشتركة ونمط من الحراك القومي لمكوّنات هذه الطبقات.(
) وبقدر ما تقدّم هذه الشركات لدولها الأم فإنّها تأخذ من الدول النامية، فالمنافسة غير المتكافئة بين شركة عملاقة ودولة نامية تجعل الاحتمال الأرجح أن تغبن تلك الدولة في كل عقد تبرمه مع إحدى هذه الشركات، وإنّ استراتيجية هذه الأخيرة لا تتطابق بالضرورة مع استراتيجية التنمية في أية دولة من الدول النامية. لذلك لا تستفيد الدول النامية من المشاريع التي تتبنّاها تلك الشركات بشكل جيد. وما يزيد من قوة هذه الظاهرة هو تسابق الدول النامية إلى التعامل معها،(
) وخاصةً مع اتساع نشاط هذه الشركات خلال العقود الأخيرة في مجال إعادة صياغة التقسيم الدولي للعمل من خلال تدويل الإنتاج وإعادة توطين الأنشطة الصناعية والخدمية والمالية والإعلامية على الصعيد العالمي، عن طريق توطين الصناعات "كثيفة العمالة "في دول الجنوب كإحدى الآليات المستخدمة.(
) فمثلاً، إنّ معظم الاستثمارات التي تقوم بها هذه الشركات في البلدان النامية تتجه إلى قطاعات الاستخراج والزراعة، وقسم قليل منها يوظّف في الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة البلدان الرأسمالية المتطورة أو في قطاعات الخدمات والسياحة.(
)

ولكن تبقى النظرة السائدة إلى تلك الشركات بأنّها تعمل على تزييف وعي الشعوب وخلق مطالب واحتياجات وقيم استهلاكية تتجاوز طاقة وإمكانات شعوب العالم النامي،(
) ويتركّز ذلك بصورة أساسية في السلع الاستهلاكية التي تعدّ  في نظر أبناء العالم غير الغربي أداة حضارية.

ثالثاً: نظريات التنظيم الدولي:

تشكّلت مع نهاية الحرب العالمية الثانية العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ما أسهم في ظهور عدد من النظريات التي احتلت موقعاً بارزاً في كافة المعالجات التي تسعى إلى إيجاد حلول جذرية ناجعة لمشكلة الصراع الدولي من خلال إجراءات وتدابير التعاون الإقليمي، والدولي المتبادل وصولاً إلى التكامل الدولي، فالحكومة العالمية، وقد جاءت منظمة الأمم المتحدة كبديل للعصبة لتؤكّد مبدأ المساواة في السيادة، وفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وامتناع الدول الأعضاء عن استعمال القوّة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، كما أنيطت بمجلس الأمن مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، ولتحقيق المبادئ العامة للأمم المتحدة تمّ إحداث مجالس إضافية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتعدّ المنظمات الإقليمية مظهراً جديداً لنشاط العلاقات السياسية الدولية ووسيلة للتقارب والتعاون بين الشعوب والدول المتجاورة جغرافياً والتي تجمعها مصالح مشتركة أو التي تربطها وحدة الأصل واللغة أو الدين، وقد أصبح التكتّل الإقليمي إحدى السمات المميّزة للمجتمع الدولي المعاصر وخاصّة بعد بروز المؤسّسات والأجهزة المعبّرة عن المنظمات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق الوحدة الإقليمية ومصالح أعضاء هذه المنظمات.

التكامل الدولي: إنّ التكامل يختلف عن مجرّد التعاون البسيط الذي يعنى بالاحتفاظ باستقلال الدول المشاركة، ولا يؤدّي بأي شكلٍ من الأشكال إلى نقل سلطة صنع القرار إلى مؤسسات تقع خارج إطار سيطرة الحكومات الوطنية. أمّا التكامل الدولي فهو: "عملية ينتج عنها بروز فوق قومي تنتقل إليه مسؤولية أداء الاختصاصات الوظيفية التي كانت تتحمّلها الحكومات الوطنية، ويصبح هذا الكيان الجديد والموسّع بمثابة النواة المركزية التي تستقطب مختلف الولاءات والتوقّعات والأنشطة السياسية للأطراف القومية التي أوجدته وشاركت في خلقه"،(
) ويختلف التكامل الدولي عن التنظيم الدولي، فهذا الأخير يعمل على خلق وإيجاد مؤسسات دولية تتحرّك بين الدول، في حين يضع التكامل الدولي مثل تلك المؤسّسات فوق الدول القومية.

صور التكامل الدولي هي: التكامل الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي، ففي التكامل الاقتصادي تقوم الأسواق الاقتصادية المشتركة بهدف تعزيز الطاقات الاقتصادية المتاحة للدول الأطراف في هذه العمليات التكاملية عن طريق استخدام أدوات ووسائل لتنفيذ هذه المشاريع، كتوحيد التشريعات الضريبية والجمركية، وإزالة العوائق التي تحول دون تدفّق البضائع وانسياب حركة العمل ورأس المال. وهناك فرضيات تساعد على قيام هذا النوع من التكامل وخاصة المنفعية منها لجميع الأطراف، فـتوفير المنافع لأكبر قدر ممكن من الوحدات الرئيسية والفرعية المشاركة في الاتحاد عامل مهم لنجاحه، وتوزيع هذه المنافع يسهم في اتساع دائرة التأييد، إذ يصبح لدى الأطراف منافع مكتسبة تساهم في تصليب موقفها عند مواجهة الاتحاد لأيّة أزمات.(
)

أمّا التكامل الاجتماعي فهو يعني نقل الولاءات القومية إلى مجتمع سياسي أكبر من الدولة،  وتنمية الاتجاهات فوق القومية أو ما يسمى بـ "الوعي فوق القومي"، حيث تبرز فيه قوى التوحيد المرتبطة بالهوية الاجتماعية والتي تتمثّل بـالطقوس والشعارات والقيم التي تسود المجتمع، وتخضع هذه القوّى التوحيدية للنخبة داخل المجتمع، والتي تعتبر المدافع الرئيسي عن النظام لا النخبة الخارجية.(
)

أمّا بالنسبة للتكامل السياسي فإنّ نجاحه يتطلّب توفّر عاملين: "أولهما: توافق القيم الأساسية وما تشتمل عليه من التعددية والدستورية والبرلمانية، والآخر: التجاوب المتبادل الذي يعني إدراك الذاتية المشتركة والشعور بالاهتمام المشترك،(
) وهو يعني الاستعداد للتخلي عن الاستقلال التقليدي للدولة ونقل بعض صلاحياتها واختصاصاتها إلى هيئة بين الحكومات لتتولّى توحيد السياسات والتوفيق بين الخلافات والحدّ تدريجياً من فكرة السيادة، إلى أن تتحوّل هذه الهيئة إلى سلطة عليا تمارس صنع السياسات واتخاذ القرارات في الدول التي تدين لها بالتبعية وتكوّن هيئة فوق الدول.


أمّا التكامل الأمني فيعني اتفاق الدول الأطراف في الترتيبات الأمنية الجماعية بغض النظر عن تفاوت مواردها من القوّة على اتخاذ القرارات المتعلقة بأمنها المشترك بأسلوب التخطيط والتنفيذ والقيادة المشتركة. ويحدد "كارل دويتش" Karl Deutsch عدة شروط لنموذج التكامل الأمني تكمن في "الانسجام المشترك في القيم الرئيسية، ونمط حياة متميّز، وتوقّع المنفعة المشتركة، شريطة أن يكون ذلك قبل البدء في فرض أعباء التكامل أو التوحيد، وزيادة ملموسة في القدرات الإدارية والسياسية على الأقل لبعض الوحدات المشاركة.(
) وتؤدّي عوامل أخرى دوراً مهماً في بناء النموذج الأمني، كالعوامل الاقتصادية، وحلقات الاتصال الاجتماعي، واتساع قاعدة النخبة السياسية، وتعدّد جوانب الاتصال والتعامل بين الأطراف والأفراد. ولكن دراسة التكامل تواجه بشكل عام مشكلتين أساسيتين:


1- مشكلة تنبع من دراسة الخلافات بين الأفراد، ومستوى الولاء للمجتمع السياسي.


2- ومشكلة إنجاز الأسس الشكلية والموضوعية للاتفاق داخل النظام السياسي.(
)

رابعاً: نظرية الحكومة العالمية:


 
يقول "كلارك وسوهن" إنّ "الحكومة العالمية" هي: "نظام فعال من القانون الدولي الجبري الذي يقتصر تطبيقه على ذلك المجال المتصل بمنع الحرب"،(
) وانطلاقاً من ذلك ينبغي الحدّ من الاختصاص القانوني، وتقليص القدرة العسكرية للدول إلى الحد الذي يجعلها خاضعة لرقابة عالمية فعالة في مجال منع الحرب وهذا بالضبط يشكل العصب المركزي لمشروع الحكومة العالمية.


تقوم نظرية "الحكومة العالمية" على أساس مفاده وجود مؤسسات مركزية عالمية لها من السلطة والقوّة ما يمكنها من إدارة العلاقات الدولية بالاتجاه الذي يحول دون وقوع الحروب الدولية، وإنّ هذا يتطلّب إعطاء تلك المؤسّسات العالمية المركزية السلطة القانونية التي تستطيع عن طريقها سن القوانين والتشريعات التي تضمن تحقيق هذه الغاية، وأن تكون قادرة على وضعها موضع التطبيق.


كما أنّ هذه النظرية تتطلّب الحدّ من سيادة الدول واختصاصاتها في موضوع استخدام القوّة بنقل هذا الاختصاص القانوني إلى أجهزة عالمية مسؤولة.


تعرّضت هذه النظرية لانتقادات عديدة تكمن في كونها تجاوزت إمكانات الوضع الدولي القائم، فنزع سلاح الدول مقترن بإقامة سلطة دولية مركزية يتم من خلالها إخضاع الدول لقراراتها وتنازلها لها عن أهم اختصاصات السيادة الوطنية، ومثل هذا المطلب يتعذّر توفيره في ظل انقسام الدول إلى كتل وتحالفات متصارعة، كما أنّه لا يمكن مقارنة السلطة التي تمارسها حكومات الدول على رعاياها بسلطة الحكومة العالمية على الدول، ويصعب كذلك تصوّر الكيفية التي ستتخذ بها هذه الحكومة العالمية قراراتها، كما أنّ مشروع الحكومة العالمية يتجاهل تماماً ديناميكية الصراع الدولي الذي تفرزه مختلف التناقضات الدولية، بالإضافة إلى أنّ هذه النظرية قد تصطدم بآراء معارضة تتعلّق بأسباب غاية في الأهمية يتصل بعضها بتعلّق الشعوب بحكومات دولهم الديمقراطية من جهة، وإنّ أي مشروع لإقامة حكومة عالمية قد يبدو قضية هيمنة عالمية يبسطها آخرون من جهة ثانية.(
)

المبحث الثالث: أثر المتغيّرات الدّولية على دور الفاعلين غير الحكوميّين 


شهدت العلاقات الدّولية المعاصرة جملة من المتغيّرات الهامّة، في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة، أدّت إلى تحوّلات جذرية عميقة في بنية النظام السياسي الدولي، حيث لم يسبق له أن عايش مثل هذا الزخم من التحوّلات وهذا القدر من التداخل في قوى التغيير التي أسّست لما أصبح يعرف فيما بعد بــ "النظام العالمي الجديد". ففي المجال السياسي تغيّرت بنية النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومنذ انتهاء الحرب الباردة، مما أدى إلى بروز القطب الأمريكي منفرداً في قمة الهرم السياسي الدولي، ليتشكّل النظام الدولي على الأحادية القطبية. وفي المجال الاقتصادي اشتدّ ساعد المؤسسات والشركات متعدّدة الجنسيات، مستفيدةً من أطروحات العولمة الاقتصادية التي فرضت الانفتاح الاقتصادي على أغلب دول العالم، وتنامى ظهور المنظمات الدّولية الحكومية وغير الحكومية حتى جاوز عددها الآلاف، أمّا في المجال التكنومعلوماتي فقد حدثت ثورة هائلة أدّت إلى خلق عالم تتداخل فيه الحدود، وتنهار فيه الحواجز السيادية السابقة، وفُسح المجال لترابط عالمي يتجاوز الأطر الوطنية ويلغي المسافات بين الوحدات السياسية.

وبالرغم من وجود الكثير من الجدل حول أبرز التحوّلات والمتغيّرات التي شهدتها العلاقات الدّولية المعاصرة، وما كان لها من أثر على الفاعلين الدوليين، إلا أنّه يوجد شبه اتفاق بين جميع الباحثين ودارسي العلاقات الدّولية على أهمية المعطيات والعوامل التي أفرزتها مرحلة ما بعد الحرب الباردة. فقد كانت لها أدوار وانعكاسات حادّة ومركزية على سياسات وتوجّهات الدول والحكومات، وما رافق هذه المرحلة من أحداث كان له أثر عميق على البنية العامة للنظام الدولي، حيث أصبح العالم على وقع جملة من التحدّيات والرهانات الدّولية الجديدة، وأطلق على هذه المرحلة مسمّيات عديدة منها هيمنة القطب الواحد، والاعتماد المتبادل، ونهاية التاريخ، والاندماج المكثّف، والعولمة.. وغيرها.


وإنّ العولمة وما يرتبط بها من ظواهر وتيّارات وقوى عابرة للحدود تخلق حقائق جديدة تتضمّن بعض القيود التي تحدّ من قدرة الدولة على ممارسة سيادتها، وتطرح تحدّيات كبيرة تتمثّل في الهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية، سيّما وأنّ سيادة الدولة في ظلّ نظام الثنائية القطبية غير سيادة الدولة في ظلّ هيمنة الولايات المتّحدة على قيادة العالم، والأحداث التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين  أفرزت بوادر تحوّل في مفهوم السيادة انطلاقاً من التحوّل العام في العلاقات الدّولية، بداية من الإنساني مروراً بالسياسي والاقتصادي وصولاً إلى الأمني، وهذا التحوّل ارتبط ببروز العديد من الظواهر التي مسّت بمبدأ السيادة، أهمها التدخّل الدولي بشقيه السلمي والعنيف، والنظام العالمي الجديد، من أجل تحويل السيادة من منطق الحق المطلق إلى منطق الحق المسؤول.

المطلب الأول: واقع الفاعلين غير الحكوميّين في فترة ما بعد الحرب الباردة

ينطوي المشهد العالمي المعاصر على دلالات مهمّة، تتلخّص بمجملها بأنّنا ننتمي إلى عالم سمته الأساسية التحوّل والتغيّر دون أيّة ضوابط أو قيود، ولا يزال المشهد مفتوحاً على احتمالات لم تتوضّح معالمها بعد، لكن من المسلّم به أنّ المرحلة الراهنة بطبيعتها وخصائصها لا يمكن أن تكون نتاج لحظة تاريخية محدّدة، بل هي نتاج تراكمات كمّية ونوعية تفاعلت فيما بينها لتحدّد في نهاية المطاف خصائص الواقع الراهن وكذلك طبيعة الوعي به.


إنّ ما يميّز العقود الأخيرة، وتحديداً العقدين الأخيرين من القرن العشرين، هو كثافة التحوّلات، وشموليّتها لمختلف الهياكل والبنى (بدءاً من الفردي ومروراً بالاجتماعي والقومي وانتهاءً بالعالمي) إضافةً إلى سرعتها المذهلة، وإنّ هذه التحوّلاتٌ ارتسمت منعكساتها بصورة واضحة على الوعي الاجتماعي بشكل عام، وعلى وعي النخب الفكرية بشكل خاص لدرجة أنّها تبدو للوهلة الأولى وكأنّها في حالة عجز عن تفسير ما هو قائم بالفعل، فلا هي قادرة على العودة إلى مخزوناتها المعرفية والنظرية التاريخية لتقدّم تفسيرات موضوعية لما يجري، ولا هي قادرة على إطلاق أحكام نهائية في صورة نظريات وبشكل خاص سياسية لم تتبلور بشكل نهائي بعد، لا بل إنّها ما زالت في مختبرات البحث والتجريب، مما خلق حالة من العجز لدى النخب عن مواكبة هذه التحوّلات، ولعلّ التحدّي الأبرز كان في مجال التكنولوجيا وتحديداً في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبيوتكنيك.


وانطلاقاً من كون التحوّلات الراهنة على درجة عالية من الشمولية والتنوّع بحيث لم تترك جانباً من جوانب الحياة إلّا وطالته، ممّا يعني استحالة الإحاطة بكليّتها، لذا فإنّه من الممكن استعراضها من خلال تصنيفها بحسب طبيعتها وعائـديّتها إلى مجموعات مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّها ترتبط فيما بينها بعلاقة جدليّة بحيث لا يمكن الفصل بينها فصلاً ميكانيكياً، لأنّ الفصل أو العزل لا يمكن أن يقدّم مبرّرات علمية مقنعة، ولا ينتهي إلّا إلى نظرة مجتزأة لا يمكن التأسيس عليها.  

أولاً: انهيار الاتحاد السوفييتي والنظام الثنائي القطبية: إنّ التحوّلات السياسية العميقة التي شهدها الاتحاد السوفييتي وباقي دول أوروبا الشرقية كانت نتاج تراكم قوى عديدة (إفلاس إيديولوجي، توعّك اجتماعي، اختناق اقتصادي، نزعات قومية وعرقية). هذه القوى تراكمت لتتبلور أزمات عميقة في بنية الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية، وتمّ التعبير عن هذه الأزمات بأكثر من طريقة منها تشكيل نقابة التضامن في بولونيا عام 1982، ومطالبها بالإصلاح الديمقراطي. إلّا أنّ قوّة الدفع الحقيقية لهذه القوى أتت مع تولّي "غورباتشوف" الحكم في الاتحاد السوفييتي عام 1985، وطرحه لسياستي إعادة البناء "البيروسترويكا" والمكاشفة "الغلاسنوست" اللتين قادتا إلى تزايد مطالب التغيير، وقيام حركات شعبية تدعو لاستقلال الجمهوريات، وللحكم الديمقراطي، وكان الميدان الأكبر لهذه التغيّرات أوروبا الشرقية. ففي 1989 بدأ انهيار جميع أنظمة الحكم الاشتراكية، وتمّ إفساح المجال لقيام أنظمة برلمانية متعدّدة الأحزاب عبر قيام ثورات شعبية تمّت دون سفك دماء ما عدا في رومانيا. هذه المطالب بلغت ذروتها في آب 1991 بالانقلاب الفاشل الذي وقع ضد "غورباتشوف" والذي قاده مجموعة من المسؤولين الحكوميّين من بينهم رئيس الوزراء ورؤساء جهاز المخابرات السوفييتي ووزيري الدفاع والداخلية، وعقب هذا الانقلاب تسارعت وتيرة سقوط الحزب الشيوعي وسلطته المركزية، واستقال "غورباتشوف" من منصبه كأمين عام للحزب الشيوعي، وعلّق مجلس السوفيات الأعلى نشاط الحزب الشيوعي السوفييتي.


ويتفـق أغلب الباحثين على أنّ الاتحاد السوفييتي قد دخل في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع ضدّ غورباتشوف في آب 1991 مرحلة التفكك والانهيار كدولة وككيان سياسي بصورة متسارعة تمثّلت في اتجاه جمهورياته نحو الاستقلال رغم انضمامها إلى رابطة الكومنولث الجديد. أمّا السبب في انهيار الاتحاد السوفييتي فيعود إلى إخفاق الإيديولوجية الاشتراكية في تحقيق أهدافها، فضلاً عن جوانب القصور التي اعترت عملية التحوّل السياسي الاقتصادي في الاتحاد السوفيتي، وتفاقم مشكلة القوميات في كيان يضم العديد من القوميات واللغات والأعراق.


· انهيار الاتحاد السوفييتي والنظام الشيوعي:


أدّت سياسات "غورباتشوف" الإصلاحية إلى تفجير التناقضات الموجودة في الكيان الداخلي للاتحاد السوفيتي، فتزايدت مطالب الإصلاح وتصاعدت حدّة التيارات القومية، وإزاء هذا الضغط اضطّر الاتحاد السوفييتي إلى إعلان حل "الكوميكون" (مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلة) في بروتوكول بودابست حزيران 1991، ثمّ حلّ حلف وارسو في بروتوكول براغ تموز 1991، وبهذا يكون قد تمّ حلّ الهياكل التنظيمية التي كانت تنظّم آلية عمل الكتلة الشيوعية ليصل الأمر في نهاية المطاف إلى الإعلان عن حل الاتحاد السوفيتي في 25 كانون الأول 1991.(
) وقد كان من الطبيعي أن يحدث زوال الاتحاد السوفيتي تبدّلات وتحوّلات نوعيّة في النّسق الدولي، خصوصاً فيما يتعلّق بأهداف وأنماط التفاعلات التي سوف تتبلور لاحقاً بين أعضاء النّسق الدولي الجديد.

· حرب الخليج الثانية والهيمنة الأمريكيّة:


مثّل التدخّل الأمريكي في العراق عبر تشكيل تحالف دولي نقطة حاسمة للتحوّل من نظام القطبية الثنائية إلى النظام العالمي الجديد، في ظلّ تراجع مكانة الاتحاد السوفيتي وعجزه عن القيام بأيّ دور في هذه الأزمة، بل سعى إلى جلب المعونات الاقتصادية وحجب التأييد عن الحركات الانفصالية، وهذا الأمر أعطى الدور القيادي للولايات المتحدة الأمريكية من أجل قيادة "النظام العالمي الجديد".


الهيمنة الأمريكيّة:

سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة صياغة "النظام الدولي الجديد" وفق تصوّراتها وبالشكل الذي يخدم مصالحها، وهذا ما ظهر في إعلان "جورج بوش" الأب عن ولادة "النظام العالمي الجديد"، والتصوّر الأمريكي لهذا النظام يظهر جليّاً من خلال تقرير مقدّم من قبل "ولفوفيتز" Paul D Wolfowitz نائب وزير الدفاع الأمريكي المكلّف بالشؤون السياسية، يطلب فيه دعم ميزانيّة الدفاع الأمريكيّة من أجل بناء قوّة عسكرية تردع أي منافس محتمل للولايات المتحدة الأمريكية، والسعي لبقاء الأخيرة الرقم واحد في العالم،(
) وقد تجلّت الهيمنة الأمريكيّة من خلال:

- تأكيد حقّ الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخّل سياسياً وعسكرياً في أيّة منطقة من العالم، ويمكن تحليل استخدامها لعبارة "النظام العالمي الجديد" بدلاً من النظام الدولي على الشكل التالي: إنّ النظام العالمي يمثّل تصوّراً أمريكياً لتجاهل مفهوم الدولة وما يمثّله من حق السيادة الذي يشكّل عائقاً أمّام التدخّل الأمريكي والانتقال إلى مفهوم العالمية المرتبط بالشرعية الدّولية وحقوق الإنسان والديمقراطيّة... إلخ، وقد أكدت حرب الخليج الثانية هذا التوجّه. أمّا ضرورات التدخّل الأمريكي، فإنّها تعود إلى ضرورة توظيف مرحلة ما بعد الحرب الباردة في ظلّ عدم التجانس بين القوى الدّولية؛ لأجل إعادة صياغة وترتيب أوضاع العالم بالشكل الذي يصبّ في صالح توكيد الزعامة الأمريكيّة.


- الهيمنة الأمريكيّة على منظمة الأمم المتّحدة، حيث أكّدت الولايات المتحدة الأمريكية على دورها بادئ الأمر واستخدمتها للحصول على شرعية التحرّك الدولي ضدّ العراق، وبعدما تأكّدت مكانتها إثر انهيار الاتحاد السوفييتي سعت إلى تهميشها، وعملت على توظيف مجلس الأمن بما يخدم توجّهاتها.


وبغض النظر عن التسميات المتعدّدة التي أطلقت على نظام ما بعد الحرب الباردة، إلّا أنّ الواقع الحقيقي يشير إلى اختلال في علاقات القوى بين الدول ناجم عن فجوة في إمكانات القوّة بين القوى المختلفة، وخاصةً بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقي القوى في ظلّ مسعى أمريكي لإعادة ترتيب أوضاع العالم والسعي لتأسّيس عالم الأحادية القطبية، وهذا يتجلّى بمبادرات ووثائق البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكيّين لجعل القرن 21 قرناً أمريكياً في ظلّ غياب أية قوى عظمى أخرى.

ثانياً: بروز ملامح نظام عالمي جديد/ مشروع الهيمنة الجديد: يلاحظ أنّه بسقوط جدار برلين عام 1989 خمدت نار الحرب الباردة، وبدا العالم على أبواب مرحلة جديدة إثر الانتقال من نظام الحرب الباردة بين المعسكرين، إلى نظام جديد تمّ الإفصاح عنه في خطاب "جورج بوش" الأب عام 1990، والذي أعلن فيه عن ولادة "نظام عالمي جديد" والذي اتّسمت مرحلته بثلاثة ملامح أساسية(
) وهي:


- الرّدع النووي.


- غلبة العامل الاستراتيجي السياسي على العامل الاقتصادي.


- إخضاع نزاعات المسارح الطرفية إلى المركز.



أمّا الوليد القادم وهو "النظام العالمي الجديد" فله سماته وملامحه العامة، وبالرجوع إلى مقولة "Scot" بأنّ النّسق الدولي الذي يواجه أزمة ينتقل إلى نسق آخر تحكمه طبيعة مغايرة سواءٌ من حيث أهداف أعضاء النّسق أو القواعد الجديدة الحاكمة للعلاقات بين أعضائه، يلاحظ أنّ هذا قد برز إثر عملية الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد الذي بدأت تتضّح معالمه مع انهيار الاتحاد السوفييتي وانتقال دول أوروبا الشرقية إلى النظام الليبرالي بعد تلاشي مصداقية النموذج الاشتراكي. وهذا الانهيار أدّى بطبيعة الحال إلى الانتقال لنسق دولي جديد تقوده الولايات المتحدة، أو كما عرف بالأحادية القطبية، وكان من نتائج هذا التحوّل عملية تغيير واسعة شهدتها بلدان العالم الثالث للّحاق بركب الإيديولوجيا الليبرالية على اعتبارها أثبتت فعاليتها وبقائها بعد سقوط التجربة والعقيدة الاشتراكية، وتوجّهت اهتمامات أعضاء النّسق الجديد نحو العوامل الاقتصادية، أي الانتقال من "الجيوبوليتيك" إلى "الجيوإيكونومكس" أي من الجغرافيا السياسية إلى الجغرافية الاقتصادية.


بدأت ملامح وبوادر "النظام الدّولي أو العالمي الجديد" تظهر في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، إثر بروز تلك التغيّرات في معادلة توازن القوى الدّولية، وأول من استخدم هذا المصطلح هو"ميخائيل غورباتشوف" في كانون الثاني 1988، في كلمة ألقاها في الأمم المتّحدة، وكرّرها مرة أخرى في موسكو نيسان 1990 أمّام الجمعية العالمية للإعلام.(
) لكن قوّة الدفع والانتشار الواسع لهذا المصطلح، يعودان لكثرة استخدام الرئيس الأمريكي "جورج وولكر بوش" له منذ الأيام الأولى لحرب الخليج الثانية، حيث استعمل هذه العبارة حوالي 274 مرة خلال خطاباته الرسمية، وأحاديثه العامة في الفترة بين آب 1990- آذار 1991،(
) مؤكّداً إرساء قواعد "النظام العالمي الجديد"، القائمة على الحرية والديمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان، وضرورة حلّ المنازعات بالطرق السلمية، والالتزام بمبادئ الشرعية الدّولية واحترام القانون الدّولي.


يؤكّد الكثيرون أنّ "النظام العالمي الجديد" ما هو إلا تسارع أو تطوّر سريع للسياسة الأمريكيّة لفرض هيمنتها على العالم وتحقيق حلم السلطة السياسية العالمية على حدّ تعبير "بريجينسكي". فحسب تقرير أصدره نائب وزير الدفاع الأمريكي المكلّف بالشؤون السياسية "Paul D Wolfowitz"، يدعو فيه لدعم ديمومة الولايات المتّحدة الأمريكيّة القوّة الأعظم الوحيدة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو يدعوها لتحديد هدفها المتمثّل في: "إقناع كل منافس محتمل أن لا حاجة له في الطمع للاضطّلاع بأيّ دور يفوق دور الولايات المتّحدة الأمريكيّة"،(
) وإنّ النظام العالمي الجديد هو الضمانة للولايات المتّحدة الأمريكيّة لتحقيق هدفها بالهيمنة وفرض سيطرتها على العالم سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.


لم يكن انهيار الاتحاد السوفييتي حدثاً سوفييتياً، بقدر ما كان بداية تحوّل نوعي في مسار التطوّر العام للبشرية، عملت الولايات المتّحدة الأمريكية وحلفاؤها على إنضاج وتفعيل تراكماته الداخلية والخارجية، تمهيداً لدورها كقطب أحادي يتولى إدارة ما يسمّى بـ "النظام العالمي الجديد".


بولادة هذا المشهد، ساد الاعتقاد بأنّ ميزان القوى العالمي قد تكرس لصالح المشروع الأمريكي في الهيمنة على هذا الكوكب وإخضاعه – بصورة مباشرة أو غير مباشرة- للسياسات والمصالح الأمريكيّة، حيث تحوّلت معظم حكومات وأنظمة هذا العالم إلى أدوات خاضعة أو شريكة من الدرجة الثانية للنظام الامبريالي الأمريكي. في هذه المرحلة التي قد تمتد إلى عقدين أو أكثر من القرن الحادي والعشرين، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي خلا الجو للنظام الرأسمالي العالمي، والولايات المتّحدة الأمريكيّة على رأس هرمه، وقام بممارسة أهم وسيلتين من وسائل بقائه واستمراره والتخلّص من أزماته، وهما الدمج والتوسّع، فإغراءات الرأسمالية العالمية، والليبرالية، والحرية الاقتصادية، وأجواء السوق المفتوح، دفعت وبقوّة الدول المنفصلة عن الاتّحاد السوفييتي إلى السير في فلك الرأسمالية العالمية، حيث دخلت معترك النظام الاقتصادي الحرّ، ممّا وفّر قدراً كبيراً من القوّة للرأسمالية العالمية التي ليس لها هدف إلا تراكم رأس المال، وتحقيق الأرباح، وهو ما أعطاها قوّة سياسية وعسكرية ومبررّات أخلاقية للتدخّل في المناطق التي خرجت أو تخرج عن الأطر الرئيسية لها، وشدّ اهتمامها أيضا للبحث والسيطرة على مناطق الثروات في العالم، ولعل خير شاهد على ذلك هو ما حصل في الخليج العربي في بدايات العقد الأخير من القرن العشرين، وما زال مستمراً إلى تاريخ إعداد هذه الدراسة.

في سياق هذا التحوّل المادي الهائل الذي انتشر تأثيره في أرجاء العالم كافة، بعد أن تحرّرت الرأسمالية العالمية من كل قيود التوسّع اللّامحدود، كان لابدّ من تطوير بل وإنتاج النظم المعرفية والسياسية والاقتصادية إلى جانب الفلسفات التي تبرّر وتعزّز هذا النظام العالمي الأحادي، خاصةً وأنّ المناخ العام المهزوم في البلدان النامية والأطراف السابقة في الاتّحاد السوفيتي، قد أصبح جاهزاً للاستقبال والامتثال للمعطيات الفكرية والمادية الجديدة عبر أوضاع مأزومة لأنظمة فقدت وعيها الوطني أو كادت، وقامت بتمهيد تربة بلادها للبذور التي استنبتها "النظام العالمي الجديد" تحت عناوين: تحرير التجارة العالمية، إعادة الهيكلة والتكيّف، الخصخصة، باعتبارها أحد الركائز الضرورية واللازمة لتفعيل آليات "النظام الجديد" أو ما يسمى بـ "العولمة" "Globalization"، التي بدأت تنتشر وتتغلغل في أرجاء العالم، منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي حتى بداية القرن الحادي والعشرين.

وإنّ التحولّات الجديدة في العلاقات الدّولية، التي جاءت على إثر الفراغ السياسي والعسكري والإيديولوجي الذي تركه انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، أدّت إلى استكمال مقوّمات هيمنة النظام الرأسمالي العالمي على مقدّرات شعوب العالم في إطار ظاهرة "العولمة" الراهنة، التي جعلت من كوكب الأرض مجتمعاً عالمياً، تسيطر عليه إرادة القوّة العسكرية التي وظفت لخدمة قوّة الاقتصاد ورأس المال، وقد ترتّب على ذلك عدّة نتائج من أبرزها: 

· سريان موجة من التغيير في البلدان النامية أو الآخذة في النمو، فبتراجع مصداقية النموذج الاشتراكي أسرعت الدول الآخذة بالنمو إلى تبنّي الفكر الليبرالي تحت ضغط التأثير الحاصل في بنية النّسق الدولي، على اعتبار أنّه أثبت صحّته بعد انهيار التجارب الاشتراكية متمثّلاً بسقوط الاتحاد السوفيتي، وسرت كتابات تقول بنهاية التاريخ على اعتبار أنّ الليبرالية هي النموذج النهائي لتطور البشرية وذلك حسب "فرانسيس فوكوياما"، وتبعاً لذلك أخذت الدول النامية تتبنى الفكر الليبرالي سياسياً واقتصادياً.


· تزايد أهمية العامل الاقتصادي والانتقال من مجال "الجيوبوليتيك" إلى مجال "الجيوإيكونومكس" فسقوط الاتحاد السوفيتي بسبب تخلّفه الاقتصادي رغم ما يملك من مخزون استراتيجي من السلاح مثّل تحولاً في أهداف أعضاء النّسق الدولي الجديد، حيث برزت الجغرافيا الاقتصادية كوسيلة ناجحة وفاعلة لتحديد الجغرافيا السياسية بل والتحكّم بوجودها، وأمسى واضحاً أنّ القوّة الاقتصادية باتت الدعامة الحقيقية لعالم ما بعد الحرب الباردة، وتمثّلت استجابة أعضاء النّسق الدولي الجديد من خلال التقليل من نفقات التسلّح لصالح دعم مجهود التنمية الاقتصادية، بحيث أنّ الاقتصاد أمسى الأداة الأكثر فاعليةً للتأثير في العلاقات الدّولية في المرحلة المقبلة، ومن هنا تُفهم حقيقة التوجّهات نحو بناء التكتّلات الاقتصادية، وتزايد دور الشركات متعدّدة الجنسيات والتي أمست بحسب تعبير "ألفن توفلر" عنصراً حاسماً في النظام العالمي المستقبلي.(
)

· أحدث انهيار الاتحاد السوفيتي وتمزّق معسكره الشرقي وضعاً جيوسياسياً جديداً في أوروبا، نتيجة التفكّك الذي حدث في أوروبا الشرقية، والتصدّع الذي انتشر في وسطها وجنوب شرقها، فنجم عن ذلك زوال ما كان يعرف بالستار الحديدي، الذي مثّل خط واجهة تواصل لأكثر من خمسة وأربعين سنة، وسعت الولايات المتّحدة لأن تنفرد بالشأن العالمي دون أن يكون لها منافس في إصدار القرارات، أو قطب يعيد للعالم التوازن المطلوب. وهذا الأمر على غاية من الأهمية في موضوع الفاعلين الدوليين، حيث إنّ تفكّك الجمهوريات والأنظمة يبيّن مدى ضعف الدول، وعدم قدرتها على مواجهة التحوّلات والمستجدّات على الساحة الدّولية كالعوامل القومية على سبيل المثال.

· مع غياب المعسكر الشرقي عن الساحة العالمية، وتربّع الولايات المتّحدة على عرش العالم كقوّة دولية عظمى ذات نفوذ قوي وسطوة جبّارة، فُسِحَ المجال "لنظام عالمي جديد"، لم يتمكّن حتى إعداد هذه الدراسة من تثبيت هيمنته على العالم، بالإضافة إلى غياب أو تقزّم دور الأمم المتّحدة في فض المنازعات الدّولية، وضعف الحاجة إلى الأحلاف الدّولية، وتراجع التهديدات العسكرية في أوروبا، وانتقال التوتّر إلى الدول النامية، وإنّ هذه التغيّرات في الخرائط السياسية والديموغرافية والاجتماعية، دفعت العالم إلى خطوات غيّرت جوهرياً معالمه التي كانت ثابتة منذ الحرب العالمية الثانية.(
)

المطلب الثاني: المتغيّرات الدّولية المعاصرة وانعكاساتها على سيادة الدول

لا يوجد اتفاق بين الباحثين حول تحديد أهم المتغيّرات التي شهدتها الساحة الدّولية، وتحديد أبرز قضايا السياسة الدّولية وأبرز تحدّياتها، ووصفها وترتيبها بحسب العامل الزمني، والإطار العام لحدوثها، ودرجة تأثيرها، وذلك بسبب وجود تداخل كبير بينها، فاختلفت بذلك الدراسات وتباينت المواقف والرؤى حول ترتّيب هذه المتغيّرات، وما تبعها من القضايا الإيديولوجية. لكن يتّفق الكثيرون على أنّ مرحلة ما بعد الحرب الباردة تمثّل ميلاداً لمرحلة جديدة، اتّسمت بالعديد من التحوّلات النظرية والاستراتيجية المؤثّرة بشكل أو بآخر على سيادة الدولة الوطنية من حيث وظائفها وأدوارها، وإنّ سرعة التغيّر في الاقتصاد والتكنولوجيا والإمكانات العسكرية، عملت على زعزعة السيادة الوطنية، لذا يحصر بعض الباحثين المجالات التي شملتها التحوّلات الدّولية الجديدة في عدة محاور رئيسية هي:(
)

1- ديناميات التقارب الدولي وإشكاليته: وتندرج تحت هذا العنوان، عمليات التبادل الحر، والحركة عبر القطرية، وظاهرة العولمة.

2- ديناميات التفاعل السلمي: وتشمل المجتمع الدولي، ومؤسساته المتمثلة بالمنظمات الحكومية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والرأي العام العالمي، والأمن الجماعي، والتفاوض والتقاضي.


3- صلات التأزّم والتصادم: وتشمل ظاهرة الإرهاب، والعدوان، والحرب، والحصار الاقتصادي.


4- قضايا البعد الإنساني في السياسة الدّولية: والمتمثّلة بحقوق الإنسان وتقرير المصير، والجرائم الدّولية، والتدخّل لأغراض إنسانية، واللجوء السياسي، والتمييز العنصري، وظاهرة الفقر، ومحاولات مكافحته، والأقليات والعرقيات.


5- إشكالات البنى السياسية: والكيانات المتمثّلة بموضوع الدولة والحدود، ومواضيع السيادة والمساواة والجيوسياسية.


6- نماذج البنى والقوى الإقليمية: ومنها الاتحاد الأوروبي، وتكتّل "آسيان" و"أوبك" وغيرهم.


ويتّفق "جيمس روزناو" في تحديده للمتغيّرات الدّولية الهامة، والتي تعتبر مصادر الاضطراب في السياسة الدّولية، مع العديد من النقاط السابق ذكرها، فهو يحدّدها على النحو التالي:


1- انتشار الفاعلين الجدد: فالتخوّف في النظام الدولي حسب "روزناو" يكون دائماً من ملايين الجمعيات، والأحزاب،  والمنظمات، والحركات، وجماعات المصالح، وأنواع أخرى من الجماعات التي تبحث عن الطرق التي تمكّنها من العمل معاً في شبكة مترابطة تماشياً مع التغيّرات العالمية السريعة.


2- أثر التطوّر التكنولوجي: ودوره في طي المسافات، وتخطّي الحواجز الاقتصادية، وبالتالي دعم عملية الاعتماد المتبادل بين الأشخاص والحكومات.


3-عولمة الاقتصادات الوطنية: وربطها بشبكات الاقتصاد العالمي، وهذا بدوره دفع إلى إنشاء منظمات عبر قومية تعمل على المستوى العالمي، لحماية مصالحها الاقتصادية.


4- زيادة ظاهرة الاعتماد المتبادل: لمواجهة التحدّيات التي باتت تهدّد الأمن العالمي مثل: تلوّث البيئة، تجارة المخدرات، الإرهاب، مرض الإيدز، تدفّق اللاجئين، والأزمات النقدية.


5- ضعف الدول وانتقال الولاءات: مثل سيطرة الدول الصناعية على الدول النامية.


6- ظهور الجماعات الفرعية: نتيجة النزاعات الإثنية والعرقية.(
)

ويؤكّد "جيمس روزناو" أنّ هذه المتغيّرات العالمية أنهت مرحلة مركزية الدولة في السياسة العالمية، وأدّت إلى تقسيم العالم إلى وحدتين منفصلتين ومتجانستين: فإلى جانب العالم التقليدي الذي كانت فيه اليد العليا للدولة، نشأ عالم آخر متعدد المراكز له سياسات وقواعد خاصة به، يطلق على الفاعلين فيه مسمّى "فاعلون متحررون من السيادة"، وأهمهم الشركات متعدّدة الجنسيات، والأقليات الإثنية، والحكومات المحلية، والبيروقراطيات، والجماعات المهنية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والأحزاب السياسية عابرة الحدود وغيرهم. وهذه القوى الجديدة جميعها تتنافس وتتنازع وتتعاون وتتفاعل مع فواعل عالم مركزية الدولة، ويضيف "روزناو" أنّه "إذا كانت تلك التحوّلات لم تلغِ دور الدولة نهائياً، فإنها لم تعد الفاعل الوحيد في العلاقات الدّولية".(
) ولتوضيح الفروق والاختلافات التي تميّز عالم مركزية الدولة عن العالم متعدّد الأطراف في إطار عملية الاعتماد المتبادل المعقّد أنظر الجدول رقم3:


جدول رقم ]3[:

الهياكل والعمليات في عالمي السياسة العالمية (عالم مركزية الدولة، العالم متعدّد المراكز).

		البيان

		عالم مركزية الدولة

		عالم متعدّد المراكز



		عدد الفواعل الرئيسية

		قرابة 200 فاعل

		مئات الآلاف



		المعضلة الرئيسية للفواعل

		الأمن

		حكم ذاتي



		الأهداف الرئيسية للفواعل

		الحفاظ على وحدة الإقليم والأمن

		الزيادة في الأسواق المشتركة



		وسائل تحقيق الأهداف

		القوّة المسلّحـــــة

		حفظ اندماج النظم الفرعية



		الأولويات المعيارية 

		العمليات، وخاصةً تلك التي تحفظ السيادة وقواعد القانون

		التعاون والشراكة، في مجالات تنشر الحقوق والعدالة والثروة



		طرق الائتلاف

		تكوين أحلاف إن أمكن ذلك

		اتحاد مؤقت



		مجال جدول الأعمال

		محدود

		غير محدود



		قواعد تحكم التفاعل بين الفواعل 

		الممارسات الدبلوماسية

		وضعيات لامؤسسية، غير رسمية



		توزيع القوّة بين الفواعل

		ترتيبية حسب مقدار القوّة

		مساواة نسبية، وأخذ المبادرات بعين الاعتبار



		نماذج التفاعل بين الفواعل

		تناظرية

		لا تناظرية



		زمام القيادة

		القوى الكبرى

		فواعل مبدعة مع مصادر واسعة



		المؤسّسات

		مستقرّة وقائمة

		ظاهرة منذ وقت أقل



		قابلية التغيير 

		نسبة منخفضة

		نسبة عالية



		الرقابة على المخرجات 

		مركّزة

		منتشرة



		قواعد هياكل اتخاذ القرارات 

		السلطات- القانون

		أنواع متعدّدة للسلطة، قيادة مؤثّرة





المصدر:

James N Rosenau: The United Nations In ATurbulent World، op.cit،  P 21.                                         

ولئن كانت تلك المتغيّرات التي شهدها المسرح الدولي قد أثّرت سلباً على سيادة الدول، إلا أنّها كانت على العكس من ذلك بالنسبة للفاعلين الآخرين على الساحة الدّولية، وبخاصة الفاعلين خارج السيادة، أو الفاعلين الخارجين عن نطاق سيطرة الحكومات، حيث إنّ تآكل سيادة الدولة، وتداعي وظائفها الأمنية والتنموية والاجتماعية، يشكّل بيئة ممهّدة لتنامي تأثيرات هؤلاء الفاعلين، فضلاً عن تغيّر أشكالهم، ومضامين تأثيراتهم، ويدفع بالتالي هؤلاء الفاعلين الجدد إلى تجريد الدولة من الكثير من الوظائف التي كانت تقوم بها سابقاً، وإلى إحداث ثغرات عديدة يتم من خلالها اختراق سيادة الدول، ويؤدي بالنهاية إلى الدمج التدريجي لهذه الشبكات في نظام جديد لا يعترف بالحدود.

ويؤكّد العديد من الباحثين هذا التحوّل في مفهوم السيادة ومنهم "برتران بادي" في مؤلّفه "عالم بلا سيادة: الدول بين المراوغة والمسؤولية"،(
)حيث يرجّح من خلال هذا البحث، أفضلية الكلام في المسؤولية الدّولية بدلاً عن الكلام في السيادة، وتدل الكثير من الدراسات على هذا الأمر وتدعّمه، ومنها دراسة لـ"راندال باكر" من جامعة "إنديانا" بعنوان: "تحدّيات المفاهيم التقليدية للسيادة "Challenges to Traditional Concepts of Sovereignty"،(
) والتي تضمّنت تشخيصاً لأهم التحوّلات الجديدة على مفاهيم السيادة، وعلى قدراتها، وكذلك يوجد تصريحات هامة لبعض القادة السياسيين حول هذا الموضوع، مثل تصريح الأمين العام السابق للأمم المتّحدة "كوفي عنان" حيث قال أنّه: "لم يعدّ هناك حصانة للسيادة".(
)

إنّ التحوّلات الحاصلة على الساحة العالمية لا تكاد تخرج من حيث طبيعتها وشكلها وحجم تأثيرها عما ذُكر، وهي بلا شك تؤثّر على كيان الدولة الوطنية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً واستراتيجياً وثقافياً بما يحوّل طبيعة وظائفها الأصلية وأدوارها التقليدية، وتحدّ من سيادتها، فحيث إنّ الدولة لم تكن يوماً بمعزل عن مؤثّرات النظام الدولي، كونها الفاعل الرئيس فيه، وإن اختلفت حدود ومجالات تأثيره من دولة إلى أخرى ومن وقت لآخر، فقد كانت تلك المتغيّرات العميقة من الحدّة في تأثيرها على سيادة الدول بحيث يصعب على أيّة دولة المراهنة على المبررات التقليدية للسيادة. حيث إنّ سحر الليبرالية أعطى للحريات العامة وحقوق الإنسان قدسية أعلى من قدسية السيادة، ومفاهيم وآليات العولمة الاقتصادية جاءت لتؤكّد أنّ تنمية قدرات أيّة دولة لا يمكن أن تتم بالاعتماد على نفسها دون الانفتاح على الدول الأخرى، وربط نفسها بمعطيات الاقتصاد العالمي وشروطه، أمّا ثورة المعلومات والاتصالات فقد كانت أمضى من قوّة السلاح في اختراق سيادة الدولة وإحداث تغيّرات هامة فيها.  


وقد تقبّلت الدول هذه المتغيّرات كرهاً من بعضها وقناعةً من أخرى، طالما أن سيادتها ستكون بفعل هذه المتغيّرات مخترقةً أو مقيدة، وليست منتهكة، وطالما أن ذلك يعدّ ضرورياً لاستمرار وجودها وديمومتها، مما يسمح بالقول: إنّ عالم اليوم لم يعد عالم الدولة الوطنية ذات السيادة المطلقة، فالمبررات الفكرية والقانونية التي عززت من فكرة السيادة قد تصدّعت وجعلت من مفهوم السيادة مرناً.(
)

وإذا كانت جملة المتغيّرات الدّولية التي شهدها العالم وبخاصّة في العقود الثلاثة الماضية، قد انعكست سلباً على سيادة الدولة، إلا أنّها لم تنهِ سيادة الدولة تماماً، حيث سيظلّ جزاً مهماً من مكونات الدولة، لكن كل ما فعلته هذه المتغيّرات هو تأثيرها على طبيعة الوظائف أو الأدوار التي تضطّلع بها الدولة، مقارنةً بما كانت عليه في ظلّ القانون الدولي التقليدي، والعلاقات الدّولية التي سبقت قيام "النظام الدولي الجديد"، أو مقارنةً بما كانت عليه الحال في ظلّ النظام الدولي في مرحلة ما قبل انتهاء الحرب الباردة، والعلاقات الدّولية التي سادت فيه.

المطلب الثالث: أثر المتغيّرات الدولية المعاصرة على بنية الفاعلين غير الحكوميين

تتّسم التحوّلات والتغيّرات التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة بكونها متسارعة وجذرية ومركّبة الأبعاد، بسبب حجم تدفّق الأحداث التي ترافقت معها، وحجم التحدّيات الجديدة التي صار يفرضها النّسق المتنامي للعولمة على جميع الفاعلين على الساحة الدّولية، وفي ظلّ هذه التطوّرات العالمية، وتراجع دور الدولة القومية ولو بشكل نسبي، يفترض أن يكون هناك تأثير كبير لهذه المتغيّرات والتحوّلات على بنية الفاعلين من غير الدول، وخاصّةً بعد بروز دور قوي لهؤلاء الفاعلين الجدد على الساحة الدّولية تحت تأثير قوى العولمة، وما أحدثته من تداعيات على هيكل النظام الدولي، ولعل أبرزها تراجع احتكار الدولة لبعض وظائفها الأساسية لصالح المجتمع المدني، مما أدى إلى فرض قضايا وأولويات جديدة من قبل هذا الأخير، سواء فيما يتعلق باللاجئين، أو الفقر، أو حل الصراعات، أو التحوّل الديمقراطي، أو القضايا الإنسانية، وقضايا البيئة، وغيرها. وبالتالي، كان للمتغيّرات الدّولية وخاصةً في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، تأثيرات هامّة وجوهرية على بنية هؤلاء الفاعلين، وأدواتهم وآليات ومجالات عملهم، مما انعكس على أدوارهم وقوّتهم على المسرح الدولي. ولعلّ أبرز تلك التحوّلات والتغيّرات على الصعيد العالمي هي: انهيار الاتحاد السوفييتي، وتفكّك أوروبا الشرقية، وبروز ملامح نظام عالمي جديد أو مشروع هيمنة جديد، ثمّ تأتي العولمة وتجلّياتها على الفاعلين الدوليين، وانعكاساتها على تأثيراتهم وأدوارهم. حيث إنّ التغيّر العام في بنية النظام الدولي، وزوال عهد الثنائية القطبية، دفع الكثير من علماء السياسة والعلاقات الدولية للنظر إلى مرحلة نهاية الحرب الباردة وتفكّك الاتحاد السوفييتي، على أنّها عصر النهايات: نهاية الاقتصاد الاشتراكي الموجّه، تراجع الإيديولوجيا الشيوعية، نهاية الدولة، نهاية السياسة، نهاية الثنائية القطبية، ونهاية التاريخ، وبداية عصر جديد في العلاقات الدولية، هو عهد انتصار الليبرالية، واقتصاد السوق، والنظام السياسي الغربي، وإنّ هذا التحوّل الكبير في بنية النظام السياسي الدولي والذي أطلق عليه تسمية "النظام العالمي الجديد"، كان من تداعياته بروز جملة ترتيبات وأوضاع دولية جديدة منها: (
) 

· شمولية حلّ النزاعات الدولية.


· عولمة السياسة وقيم الديمقراطية على شاكلة النموذج الأمريكي.


· عولمة فكرة حقوق الإنسان والحريات.

أولاً: تأثير مفرزات "النظام العالمي الجديد" على بنية الفاعلين غير الحكوميين


يرتبط الحديث عن أثر التحوّلات التي أفرزتها مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وما تبعها من طرح الرئيس "بوش الأب" لرؤيته عن "النظام العالمي الجديد" وما ارتبط به من أحداث وتغيّرات شهدها المسرح الدولي على بنية الفاعلين غير الحكوميين، ووظائفهم وسلوكهم ومدى تأثيرهم على الحياة الدولية. حيث بدأت رياح التغيير منذ مطلع تسعينيّات القرن العشرين تدكّ قلاع المحميّات السياسية وتجتاح العالم في سياق ما عرف بـ "العولمة السّياسية" التي تنطوي على خطاب سياسي ليبرالي مكثّف يطالب بتأصيل قيم الديمقراطية وتقاليدها واحترام الحقوق والحريات وقواعد الشفافية ومعاييرها، نجد أنّها تتبدّى من نواحٍ عدّة، بداية من المفاهيم والقيم كحقوق الإنسان، والديمقراطية، حيث أصبح يتم تسويق الكثير من المشاريع باسم حقوق الإنسان والحرّية والسلم والأمن الدوليّين وغيرها، وحتى مفهوما السلم والأمن الدوليين عرفا تحوّلاً يتماشى مع "النظام العالمي الجديد"، فكان من بعض مظاهر هذه التحوّلات النقاط التالية:

1- التحوّل على مستوى المفاهيم والقيم: هذه القيم والمفاهيم التي أصبحت تشكّل آلية من آليات إدارة "النظام العالمي الجديد"، حيث أصبحت مجالاً لتبرير وتسويق سياسات لم تكن مقبولة من قبل المجتمع الدولي، فقد اعتبرت قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان إحدى المداخل الرئيسية لقيام هذا "النظام"، لأنّ العالم يشهد سيادة إيديولوجية القطب المهيمن، ومبادئ الليبرالية الجديدة، وسيادة الأفكار الرأسمالية، ومفاهيم التعاون، واعتماد المنفعة المتبادلة، والمساواة، والتمسّك بالديمقراطية "بالمفهوم الغربي". وهذه الأفكار بمجملها تشكّل حقوق السوق "الرأسمالي"، فإن تمّ الإخلال بهذه الحقوق يتم تحريك ملفّات حقوق الإنسان، فيمكن مثلاً تبرير فكرة التدخّل الدولي لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا بحد ذاته يعتبر تغيّراً جذرياً في القيم الإنسانية بتحويلها من قيم إنسانية وكونية إلى وسائل للتدخّل والسيطرة. 

2- التغيّر في ترتيب عوامل القوة بين الدول: فقد عرفت العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة تغيراّ جذرياّ تمثّل في إعادة ترتيب عوامل القوة بين الدول، حيث لم تعد القوة العسكرية هي الأساس في تحديد قوة الفاعلين الدوليين بل أصبح هذا التحديد أكثر تعدّداً، إذ أصبحت تدفّقات العولمة بين الفاعلين هي المحدد الأساسي والضابط لقوة التأثير في العلاقات الدولية، وقد أدى هذا التحوّل إلى المنافسة الشرسة، ومحاولة تعطيل منطق قوة الدولة، وغلبة منطق القوة والاستغلال في تحصيل المصالح، والحرب من أجل امتلاك العلم والتكنولوجيا، وظهرت مؤشّرات تدل على وجود أزمة في مفهوم القوّة في العلاقات الدولية، وذلك نتيجة لتراجع دور الدولة النسبي في بعض الوظائف التي كانت تحتكرها سابقاً، كاستئثارها بمصادر القوة: كالإعلام والتكنولوجيا والاقتصاد، مما أدّى إلى إدخال مفهوم القوة -بالمعنى التقليدي- في مرحلة الشك، ونتيجة لهذه التحوّلات في بعض وظائف الدولة، فتح الباب على مصراعيه أمّام ظهور فاعلين جدد، يمتلكون قوة تضاهي بل تفوق قوة بعض الدول في بعض الحالات، وهذه القوى الفاعلة الجديدة في الحياة الدولية، ترتّب على وجودها كثافة في نشاطاتها غير الرسمية، التي خرجت عن نطاق سيطرة أو رقابة الأجهزة الحكومية وتعدّت الحدود الوطنية.


3- التحوّلات على مستوى الاقتصاد العالمي: حيث شهد انتقالاً عميقاً، فمن اقتصاد عالمي تتحكّم الدولة في السيطرة عليه إلى اقتصاد عالمي يتحكّم السوق في عجلاته، فبسقوط الاقتصاد السوفييتي الموجّه، والنجاحات الاقتصادية الباهرة للاقتصاد الأمريكي في تسعينيّات القرن العشرين، كل ذلك شجع على القبول بأسواق غير مقيّدة على أنّها الحل للأزمات الاقتصادية المعاصرة. كما أنّ عمليات إعادة التقنين، وإصلاحات أخرى حدّت من دور الدولة في الاقتصاد، فآمن كثيرون بأنّ اقتصاد السوق من خلال الوظيفة الجديدة التي أصبح يمارسها أضحى هو الآلية الأهم المحدّدة لكل من الاقتصاد المحلي والدولي. وإنّ السوق الذي لم يكن فاعلاً في العلاقات الدولية من قبل، أصبح مع هذه الوظيفة الجديدة المحدّد للشؤون الاقتصادية والسياسية ومن ثمّ للعلاقات الدولية، ويرى فيه البعض الوعاء أو الحامل الأساسي والحقيقي لمفهوم القوة المعاصرة. وقد أحدثت هذه التحوّلات ما يسميه البعض بـ "خوصصة القوّة" في مجال العلاقات الدولية، ففي ظل اقتصاد شامل عالي الاندماج، أصبحت الدولة- الأمة بحسب البعض شيئاً من الماضي وفي تراجع مستمر، ويعتقد كثيرون بأنّ تراجع دور الدولة سيؤدي إلى خلق اقتصاد رأسمالي مفتوح وشامل في حقيقته، ثمّ تجارة وتدفّقات مالية غير مقيّدة، مما يؤدي إلى تعاظم شأن الشركات متعددة الجنسيات وتنامي نشاطاتها العالمية أكثر فأكثر.

وعلى مستوى آخر ينطوي المشهد السياسي المعاصر على تحوّلات تتمثّل بازدياد أهميّة هذه الشركات عابرة القارّات، إضافةً إلى تعاظم شأن المنظّمات الدولية غير الحكومية، ومنظّمات المجتمع المدني وتحوّلها إلى لاعب رئيسي لا يمكن تجاهله أو القفز فوق حقوقه من قبل الأنظمة السياسية، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى تصريح رئيس سابق لشركة البترول الملكية الهولندية حيث يقول:   "إنّ منظّمات المجتمع المدني يعاد تشكيلها/ اختراعها الآن، لأنّ التكنولوجيا تعيد تعريف العلاقات فيما بين الأفراد والدول... ويتابع القول: إنّ الحكومات الوطنية والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية والهيئات الأكاديمية، لا يمكن لها في ظروف العولمة أن تسترد السلطة التي اعتادت على أن تتمتّع بها، وهي القدرة على الانفراد بتحديد نظرة العالم إلى شرائح كبيرة من السكان".(
)

أمّا بالنّسبة للتّحوّل في دور الفاعلين غير الحكوميّين في هذه المرحلة، فيلاحظ أنّ جلّ تأثيرات الموجة الأولى من الفاعلين من غير الدول (كالشركات متعدّدة الجنسيات، والمنظمات الدّولية غير الحكومية) كانت ذات طبيعة "اختراقية تساومية" للدولة، أي أنّ هؤلاء الفاعلين تجلّت معظم تأثيراتهم في إضعاف سلطة الدولة على إقليمها، وممارستها لبعض الوظائف المنوطة بها، من أجل خلق أنماط تساومية تجعل الدولة تقرّ بشراكتهم في ممارسة بعض تلك الوظائف. وفي هذا الإطار بدا النموذج الواضح لشركات النفط المتعدّدة الجنسيات في المنطقة العربية على سبيل المثال، والتي تشاركت مع الحكومات في عوائد النفط، علاوةً على سماح الحكومات لبعض المنظمات الدّولية غير الحكومية بلعب أدوار إنسانية ومجتمعية، خاصةً في مناطق الحروب والصراعات. بيد أن تزايد انكشاف الدولة، خاصّةً في "مرحلة ما بعد الحرب الباردة"، قد تأثّر بضغوطات العولمة، وانتهاج الدول لسياسات اقتصادية ليبرالية جديدة، وتطوّر وسائل الاتصال والإنترنت، فضلاً عن انتشار تنظيمات العنف العابرة للحدود في العالم، وتنامي الحراكات الثورية، خاصّة في المنطقة العربية، كلّ ذلك أسهم في بلورة موجة جديدة من الفاعلين من غير الدول، كـ "تنظيم القاعدة"، ومحرّكات البحث على شبكة الإنترنت مثل: "جوجل" "Google"، والفضائيات العابرة للقومية.. وغيرها، فكان لها من الملامح والتأثيرات على الدولة والمجتمع الدولي ما هو أكثر تعقيداً وتشابكاً وانتشاراً من ذي قبل، أو مقارنةً بالمرحلة التي سبقت مرحلة انتهاء الحرب الباردة وما تلاها، ولعلّ أبرز تلك الملامح:(
)

· التحوّل من مساومة الدولة على الشراكة في وظائفها إلى ما يمكن تسميته "الاختراق الموازي"، أي أنّ بعض هؤلاء الفاعلين الجدد لا ينافسون الدولة على وظائفها فقط، بل بدؤوا يشكّلون قوّة موازية لها، ويفرضون قوانينهم في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال: إن التنظيمات المسلّحة التي سيطرت على مناطق انسحبت منها الدولة -كما حدث في شمال مالي- فرضت القوانين المتعلّقة بالشريعة الإسلامية، وهو ما استدعى تدخّلاً عسكرياً فرنسياً، وارتباطاً بذلك، أمست مستنسخات القاعدة لاعباً رئيسياً من غير الدول في العديد من الصراعات المسلّحة، وفي مناطق التوتّر،ومثال ذلك ما حدث في الجزائر ونيجيريا، وغيرهما، وتمثّلت أهداف تلك التنظيمات في إسقاط الأنظمة التي تراها لا تطبق المعايير الإسلامية التي يرفعونها وينادون بها.

· تسارع النفاذية العابرة للقومية للفاعلين عبر الدول، حيث استثمر أولئك الفاعلون معطيات العولمة، لا سيّما وسائل الاتصال، في دعم انتشار أفكارهم عبر الحدود، فالحركات الثورية العربية ما كان لها أن تكتسب النفاذية الإقليمية إلا مع وجود فواعل عابرة للقومية، مثل شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر)، ووسائل الإعلام، والفضائيات التي لعبت دوراً في نقل الخبرات، وتعميق المحاكاة المجتمعية، لا سيّما وأنّ ثمّة بيئة متشابهة دعمت من النفاذية العابرة للقومية.

· انتقال فاعلين من غير الدول من مربّع الشارع إلى السلطة، كجماعة الإخوان المسلمين ذات الطابع العابر للقومية، والتي تحوّلت من فاعل غير رسمي إلى الإمساك بزمام السلطة في مصر وتونس، بعد ثورات "الربيع العربي"، وهذا يشير إلى عمق ما تتعرّض له هذه الفواعل من تغيّر في طبيعة قضاياها.

· إنّ الموجة الجديدة للفاعلين من غير الدول أمست أكثر تعبيراً عن إفرازات محلّية وهويّاتية، وليس فقط تشابكات عالمية، كما هي الحال في الموجة الأولى من الفاعلين، على أنّ الخصّيصة العابرة للقومية أنتجت حراكاً عابراً للحدود لتلك الإفرازات المحلّية إلى فضاءات عالمية أوسع، فروابط "الألتراس"(*) ومشجّعي الكرة، رغم أنّها تعبير عن فئة مجتمعية من الشباب، إلا أنّها تجاوزت الحدود لتشكّل نمطاً من الحركات الاحتجاجية العالمية.

· إنّ ثمّة اتجاهاً عالمياً في المقابل يتعامل مع هذه الموجة الجديدة من الفاعلين من غير الدول بمنطق الاحتواء وإعطاء الشرعية لهم، إثر ضعف الدولة، والإقرار بدورهم في الاستقرار، وفي هذا الإطار، يمكن فهم تنامي الإقرار العالمي بالحركات المسلّحة المسيطرة على بعض المناطق كحزب الله في لبنان، وحركات التمرّد في إفريقيا.

ثانياً: انعكاسات ظاهرة "العولمة" وتجلّياتها على بنية ودور الفاعلين غير الحكوميّين:

على الرغم من انقسام الآراء وتناقض المواقف حول ظاهرة "العولمة" إلا أنّها استقطبت- بوصفها ظاهرة في طور التكوين - اهتمام شرائح فكرية وفئات اجتماعية متعددة الانتماءات والمشارب والتخصّصات من اقتصاديين وسياسيين وعلماء اجتماع ومثقّفين لا يربط بينهم سوى اهتمامهم بجملة التغيّرات النوعية المتلاحقة التي يشهدها العالم، في مستويات الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة، والتي تعدّت نطاق القوميات، وتجاوزت حدود الدول والأقاليم، وأخذت تؤثّر في حياة الناس بنسب ودرجات متفاوتة، بغضّ النظر عن الجغرافيا والعرق واللغة.

1- نشأة وتطوّر ظاهرة العولمة:

بالرغم مما كتب حول نشأة هذه الظاهرة في مختلف الحقول المعرفية، وكثرة المؤلّفات التي تناولتها، لدرجة أنّ المرء يكاد يحار في كيفية دراستها والإلمام بموضوعها لاسيّما وأنّ كل كاتب يتناولها بالدراسة والتحليل من جانب معيّن كالجانب الثقافي أو الاقتصادي أو السياسي أو الإعلامي، إلّا أنّها تعد من المسائل المعقّدة المتشابكة التي يصعب معها الوصول بسهولة إلى أصل ثابت واضح ومراحل تطوّر محدّدة المعالم، حيث إنّ الأدبيات المتوافرة حول هذا الموضوع تثير كثيراً من التساؤلات التي تتراوح ما بين الحديث عن نسبة نشأتها إلى حقل الاقتصاد مروراً بربطها بالتطوّر التكنولوجي وثورة المعلومات، إضافةً إلى وصفها بأنّها مرحلة من مراحل تطوّر الرأسمالية إلى إن يصل الحديث عن كون هذه الظاهرة نشأت كفكرة مرتبطة بالهيمنة والأمركة وتطوّرها واستمراريتها وأدواتها، ويمكن تصنيف ما ذكر حول أصول ونشأة وتطوّر ظاهرة العولمة إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية:


أ- يرى أصحاب الاتّجاه الأول أنّ نشأتها اقترنت بالتطوّر التكنولوجي، وثورة الاتصالات والمعلومات والثورة الصناعية والتجارية، إضافةً إلى ارتباطها بظروف وأجواء وإفرازات انتهاء الحرب الباردة.(
)

ب- أمّا أصحاب التيار الثاني فيرون أنّها ليست نتاج تاريخي طبيعي آلي ومحتوم للتقدّم التكنولوجي، بل هي خيار سياسي لبديل معيّن من البدائل التنموية والمجتمعية والحضارية الممكنة، بمعنى أنّ العولمة هنا خيار سياسي وليست حتمية تاريخية، وأنّ حلول النظام الرأسمالي الليبرالي الجديد إنّما هو قرار إرادي قابل للتعديل والتغيير بل وللنقض إذا ما اخفق ذلك الخيار في تحقيق المهمّة التي وجدت من أجلها "العولمة". ويضيف أصحاب هذا التيّار أنّه حتى وإن كانت العولمة قد جاءت نتيجة لتطوّر تاريخي طبيعي فهل يتطوّر التاريخ من تلقاء ذاته أم أنّ هناك من يصنعه?! وأنّه مثلما تحكّم الأقوياء في صنع التاريخ الماضي بما فيه من تقدّم علمي وتكنولوجي، فسادت ثقافتهم السياسية ومفاهيمهم الاقتصادية والإيديولوجية، يتحكّم الأقوياء اليوم بسيادة هذه القيم والأفكار والسلوكيات، ولكن الاختلاف هنا أنّ التاريخ كانت تصنعه دولة أو أكثر بنسب مختلفة، حسب ما لدى كل من هذه الدول من قدرات ومؤسسات اقتصادية وعسكرية وإعلامية وثقافية متنوعة، وليس العالم بأجمعه كما يوحي به مفهوم "العولمة" اليوم، وبالتالي فإنّ العولمة هي ثمار تمدّد الدولة القوية.(
)

ج- بينما يرى أصحاب التيار الثالث أنّ ظاهرة "العولمة" جاءت نتيجة لسلسلة من التطوّرات التاريخية التي مرّ بها النظام الرأسمالي، وبالتالي فهي ليست نتاج السنوات التي ازدهر فيها مفهوم العولمة وذاع وانتشر، وإنما يعود أصلها إلى بداية نمو المجتمعات القومية في القرن الخامس عشر مروراً بمراحل مختلفة من التطوّرات السياسية والاقتصادية والثقافية والتقنية والصناعية وصولاً إلى محاولات إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي وتصاعد الوعي الكوني، وتعميق قيم ما بعد المادية، ونهاية الحرب الباردة، وزيادة المؤسّسات الكونية والحركات العالمية، وظهور حركات الحقوق المدنية، وانتهاء نظام الثنائية القطبية وزيادة الاهتمام بالمجتمع المدني العالمي والمواطنة، وتدعيم نظام الإعلام الكوني.(
)


ويعزو البعض ظاهرة "العولمة" إلى حركة الإيقاع السريع، التي باتت تشكّل روح العصر، مما أوجد حاجة ماسّة إلى اختراع مصطلح جديد لمفهوم، كان مخفي في التفكير سمي بالكوننة "Globalizetion" أو العولمة Mondialisation""، وأول من أطلقه معرفياً عالم الاجتماع الكندي "مارشال ماك لوهان" إبّان صياغته لمفهوم القرية الكونية "Global Village" في نهاية عقد الستينات. وقد تنبّأ بأنّ الولايات المتحدة ستسخّر الحرب في فيتنام، لأنّها تحوّلت إلى "حرب تلفزيونية"، وهي لن تسمح للأمريكان- حسب تعبيره- بأن يستمروا في قصفهم دون أي احتجاجات ودون أي قصاص.


وتبنّى هذه الفكرة بعده "زبيغينو بريجنسكي" الذي أصبح _فيما بعد_ مستشاراً للرئيس الأمريكي "كارتر"، وعمل على أن تقدّم أمريكا_ التي تمتلك 65% من المادة الإعلامية الميديّة العالمية _ نموذجاً كونياً للحداثة، أمريكي القلب والوجه واللسان، وانتشرت الحداثة الأمريكية على مستوى العالم بسرعة كبيرة في الأوساط المختلفة، بينما بدأت الإيديولوجيا "السوفياتية" التي اعتمدت منطق الدبلوماسية والشعارات الثقيلة، بالاحتقان والضمور يوماً بعد آخر، ثم أفلت بمفاهيمها الاشتراكية، و"البروليتاريا" إبّان الشروع في إصلاحها، لتحل محلّها ثورة المعلومات.(
)

ولئن كانت العولمة ظاهرة موضوعية في جانب من جوانبها، إلا أنّها نتيجة لسياسات وإرادات الحكومات وبرلمانات الدول التي وافقت ووقّعت على القوانين والاتفاقات التي تلغي الحدود، وتحرّر حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال في الأسواق العالمية، ورغم وجود دعوات تصف هذه الظاهرة بأنّها في طور النشوء، وأنّنا لم نصل بعد إلى عصر العولمة بالكامل، إلا أنّ العولمة لم تعد تقف خلف الباب تستأذن بالدخول، بل هي بدأت تفعل فعلها على هذا الكوكب منذ سنوات، ولم تعد مجرّد مفهوم بل هي ممارسة وسلوك يومي وعملية مستمرة تنمو وتتطوّر على الدوام، ويمكن تلمّسها من خلال مجموعة من المؤثّرات الكمية والكيفية في كافة المجالات، ومع بداية تبلور هذه الظاهرة بدأت مفاهيم ومصطلحات مثل: العالم الثالث، التحرّر، حوار الشمال والجنوب، التنمية الاقتصادية... وغيرها تختفي أو تفقد معناها لتحلّ محلّها مقولات جديدة متناغمة مع التوسّع الجديد، والهيمنة الجديدة، لرسم خارطة وأرضية جديدتين بكافة الأبعاد وصولاً إلى فرض الإيديولوجيا الجديدة.

ولا شكّ أنّ الإحاطة بكل ما أنتجه الفكر في تعريفه لظاهرة العولمة أمر يقرب من المحال، حيث رصد البعض المؤتمرات والندوات والمدخلات.. إلخ، التي عقدت حتى ربيع عام 1999 عن العولمة، فوجد أنّها تصل إلى رقم مذهل يقرب من 17000،(
) لذا يمكن إيجاز تعريفها كالآتي: 

العولمة: هي عملية تعميم لأنماط إنتاج واستهلاك وتوزيع، وتبادل لأنماط ثقافية واجتماعية وإعلامية وسياسية؛ وذلك لتلبية نماذج معينة باستخدام أدوات تساعد على بلورة هذه الظاهرة، كالشركات متعدّدة الجنسيات مثلاً التي تمارس سطوتها بكفاءة عالية، وعلى الصعيد العالمي كافّة.


2- تأثير العولمة على دور الفاعلين غير الحكوميين على الصعيد العالمي

بنتيجة التطوّرات والتغيّرات الهيكلية في العلاقات الدّولية وفي بنية النظام الدولي، تحت تأثير قوى العولمة، التي تعتبر من أهم الظواهر التي جاءت لتفرض نفسها، وتلقي بثقلها على المجتمع الدولي، في سياق تطوّر ما بعد الحرب الباردة، ضمن منظومة المفاهيم الغربية التي أخذت بالانتشار بعد انهيار المعسكر الاشتراكي والنظام الثنائي القطبية، والتي من أهمها مفاهيم النظام العالمي الجديد، والأحادية القطبية المهيمنة، ونهاية التاريخ، وصراع الحضارات، وما ترافق معها من التطوّرات الهامة على مختلف الأصعدة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وخاصةً ما يتعلق منها بتكنولوجيا وسائل الإعلام والاتصال والاستشعار عن بعد، والتي قادت إلى تحوّلات جذرية في مجمل التفاعلات الإنسانية، وفي مسائل انتقال السلع والبشر والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال، وفي قضايا الاعتماد المتبادل، وفتح الأسواق والمنافسة الحرّة، وفي السياسة الدّولية وفي العلاقات ما بين مختلف الفاعلين على الساحة الدّولية، وخاصةً في الربع الأخير من القرن العشرين، والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فقد ظهرت قوى دولية جديدة وفاعلون دوليون جدد، حيث أنّ العولمة كظاهرة متعدّدة الجوانب والأبعاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإعلامياً، منذ بداية ظهورها على أرض الواقع  قد استحوذت على اهتمام الدول والمنظمات الدّولية، والهيئات والمؤسّسات الحكومية وغير الحكومية، والشركات المختلفة، لما كان لها من تأثير كبير على مختلف جوانب الحياة الإنسانية، خاصّةً وأنّها جعلت المجتمعات والدول تواجه تحدّيات وتغيّرات هيكلية متسارعة في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعند وصف عمليات العولمة الفعلية التي تجري على أرض الواقع فإنّ هناك ثلاثة مستويات يمكن الحديث عنها هي:


المستوى الأول: تزايد سرعة انتقال مفردات عديدة في الحياة الدولية مثل البضائع والخدمات، ورؤوس الأموال، والبشر، والأخبار، والمعلومات، والصور.

المستوى الثاني: بروز شبكات تفاعل عالمية كالتفاعل ما بين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومؤسّسات المجتمع المدني والشركات متعدّدة الجنسيات وغيرها.

المستوى الثالث: ظهور ما يمكن تسميته نسبياً بالنظم العالمية كالنظام العالمي الجديد، والنظام المالي العالمي، ونظام الطاقة النووية العالمي، والنظام الاقتصادي العالمي.. إلخ.

ونتيجةً للتغيّر في مفهوم مؤشر قوّة الدولة، أو ما سمي بأزمة القوّة في العلاقات الدّولية، ولتراجع دور الدولة النسبي في استئثارها بمصادر القوّة كالتكنولوجيا والاقتصاد والإعلام، مما أثّر بشكل سلبي على قوتها وسيادتها، وأصبح الحديث عن بروز حكومة عالمية، ممكناً أكثر من أي وقت آخر في ظل العولمة، ولكنّ العولمة لا تعني بالضرورة القضاء على الدولة، وإنّما تعني دخول البشرية في مرحلة جديدة يتم من خلالها الانتقال الحر للقرارات والتشريعات والسياسات والقناعات والخيارات عبر المجتمعات والقارات، وبأقل قدر من القيود والضوابط متجاوزة بذلك الدول والحدود الجغرافية، حيث أنّ العولمة تضمّنت حدوث زيادة غير مسبوقة في الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين دول العالم، ومن المؤشّرات على ذلك:


أ- أنّ القرارات التي تتّخذ في عاصمة من العواصم سرعان ما تنتشر انتشارًا سريعاً، والاهتمامات بها مترابطة ومتبادلة بين كل الدول والعواصم.


ب– أنّ المؤسّسات المالية والتجارية والاقتصادية العالمية وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية التي تأسّست عام 1996 تشرف إشرافاً كاملاً على النشاط التجاري العالمي.


ج– اتّساع نشاط ومجالات عمل الشركات متعددة الجنسيات لتشمل العالم بأسره.


د– بروز المنظّمات الدولية غير الحكومية والمؤتمرات العالمية كقوة فاعلة ومؤثّرة، مثل: مؤتمر قمة الأرض، ومؤتمر قمة المرأة في بكّين، ومؤتمر السكّان في القاهرة، وحقوق الإنسان في فيينا، وغيرها، وإنّ الهدف العام الذي تسعى إلى تحقيقه هو خلق المجتمع المدني العالمي الذي يراقب نشاطات وسياسات الدول في مجالات حقوق الإنسان والبيئة والقضايا الاجتماعية والإنسانية. 


ه– بروز مشاكل وقضايا عالمية جديدة تتطلّب استجابات دولية وجماعية كالتلوث البيئي والمشاكل البيئية كالنفايات النووية والسامّة وغيرها كثير.


و– زيادة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان من قبل كثير من الشعوب بسبب عمليات القمع والاضّطهاد والظلم التي يتعرّضون لها.


وبالحديث عن أثر العولمة على بنية ودور الفاعلين على الساحة الدولية، تجدر الإشارة إلى  أنّ دارسي العلاقات الدولية كان ينظرون إلى التفاعلات الدولية في مرحلة ما قبل العولمة على أنّها محصّلة علاقات بين دول أو بين حكومات في المقام الأول، أي علاقات رسمية وذات طابع عام، أمّا التفاعلات الأخرى بين الأفراد والمجتمعات والتنظيمات والمنظمات العابرة للحدود والحواجز الجغرافية فلم يكن يتمّ الاكتراث لها، بل كانت تعتبر ثانوية وغير مؤثّرة، ولكن مع ظهور العولمة والتقدّم العلمي والتكنولوجي لاسيّما في مجال تكنولوجيا الاتصال وانفتاح الإعلام بغضّ النظر عن الحواجز الزمانية والمكانية وثورة المعلومات وغدو العالم أشبه ما يكون بقرية صغيرة يتأثّر سكانها بعضهم ببعض ويتواصلون بسرعة فائقة، بدأ يظهر تأثير أكبر لأشكال جديدة من الفاعلين الدوليين كالشركات  متعدّدة الجنسيات والمنظّمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وأصبح دور هؤلاء الفاعلين الجدد وتأثيرهم على مجمل التفاعلات الدولية لا يقل أهمية وخطورة عن دور الحكومات وتأثيرها، حتى أنّه أصبح للمبادرات الفردية والخاصة وتحرّكات الأفراد والجماعات العابرة للحدود دور فاعل ومؤثّر على نحو متزايد في التفاعلات الدولية.

وأمام هذا الوضع الجديد يجمع معظم الباحثين على أنّ العلاقات الدولية لم تعد تقتصر على العلاقة الرسمية بين الحكومات، بل يجب أن تمتدّ لتشمل العلاقة بين كافة الفاعلين الدوليين، وأنّها أيضاً يجب ألا تقتصر على دراسة الجوانب والأبعاد السياسية، وإنّما يتعيّن أن تمتد لتشمل كافة الجوانب الأخرى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، أي إنّ النظرة "السوسيولوجية" لعلم العلاقات الدولية ترى أنّ موضوع الحقل البحثي يجب أن ينصبّ على دراسة كافة التفاعلات والتدفّقات العابرة للحدود أيّاً كان مصدرها سواء كان حكومياً أم غير حكومي وأيّاً كان شكلها سياسية كانت أم غير سياسية. فمفهوم الفاعلين الدوليين أخذ بالاتّساع في ظل العولمة حتى أصبح يقصد به "كل الوحدات التي تسهم بأنشطتها في التأثير على أوجه الحياة الدولية، سواء كانت طبيعية أو معنوية تنتمي إلى القطاع العام أو الخاص، وتمارس أدوارها الدولية بصفتها الفردية والجماعية"،
)) وإنّ هؤلاء الفاعلين الدوليين الجدد لا يمكن النظر إلى مسألة حداثة أو قدم وجودهم على الساحة الدولية بقدر ما ينبغي التركّيز على زيادة تأثيرهم في تفاعلات السياسة الدولية في عصر العولمة وما تبعها من تطوّر في تكنولوجيا الاتصال والإعلام. ويمكن التطرّق إلى بعض الفاعلين غير الحكوميين لدراسة تأثيرات العولمة وانعكاساتها على بنيتهم ودورهم على الساحة الدولية: 

أ- الشركات متعدّدة الجنسيات: وهي الشركات التي تتعدّى في نشاطاتها وأعمالها الجنسيات والحدود القومية للدول ذات السيادة، ونتيجة لما تتمتع به من قوة اقتصادية ومالية وسياسية سواء بذاتها أو من خلال الدول الكبرى الداعمة لها باتت تمارس المزيد من الضغوط على الحكومات وبخاصّة في الدول النامية والتأثير على سياساتها وقراراتها، ناهيك عن أنّ هذه الشركات أصبحت بما تملكه من قدرة على نقل فروعها من دولة إلى أخرى تمثّل في كثير من الأحيان دور الشرطي الذي يؤمّن التزام الدولة المضيفة لها بمعايير أداء مقنّنة في سياساتها الاقتصادية وحتى في تفاعلاتها على المستوى الدولي.(
)

ولعلّ ما يزيد في قوة هذه الشركات أنّ الدول الرأسمالية الكبرى باتت وكيلاً عنها، وأصبح كبار المسؤولين في هذه الدول ممثّلين لمصالح تلك الشركات من خلال زياراتهم الرسمية للدول المختلفة. ومن الأمثلة على ذلك، التسابق المحموم بين كبار مسؤولي الحكومات الأمريكية والبريطانية والفرنسية واليابانية وغيرها على إعادة إعمار الكويت والعراق عقب حربي الخليج وعلى صفقات بيع السلاح بأرقام خياليّة لدول الخليج، إضافةً إلى الدور الذي قامت به شركة "بل كندا" لإجبار رئيس وزراء كندا على إلغاء قرار بنقل سفارة كندا من "تل أبيب" إلى القدس،(
) إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تدلّ على مدى تأثير هذه الشركات في سير التفاعلات الدولية سواءٌ بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.


وبالإضافة إلى الضغوط المتعلّقة بالجوانب المالية تستخدم الشركات متعدّدة الجنسيات التقدّم العلمي والتكنولوجي كوسيلة من وسائل الضغط خاصّة على الدول النامية التي لا تمتلك قدرات في مجال العلم والتكنولوجيا فلا يتم السماح بنقل هذه التكنولوجيا من قبل هذه الشركات أو الحكومات الأم التي تتبع لها هذه الشركات إلا للدول التي لا تتعارض سياساتها مع السياسات العامة لهذه الشركات أو الدول المذكورة. ولعلّ هذه الأمثلة جميعها تؤكّد على مدى التأثير النسبي الذي باتت تمتلكه الشركات متعدّدة الجنسيات في مجرى التفاعلات الدولية، الأمر الذي يستدعي أخذها بعين الاعتبار عند دراسة التفاعلات في العلاقات الدولية.

ب- القوى تحت القومية: ويقصد بها جماعات المصالح والسلطات المحلية (الولايات أو المقاطعات أو الأقاليم) إضافةً إلى الأحزاب السياسية والنقابات المهنية أو الجماعات السياسية النشطة وحركات التحرّر الوطني وغيرها، وبالرغم من أنّ هذه القوى لا يمكن اعتبارها بمثابة فاعلين دوليين بالمعنى الحقيقي، أو على نحو كامل بقدر ما يمكن القول إن سلوك هذه الهيئات ونشاطها يؤثّران إلى حدٍ ما على الحكومات عند اتخاذها بعض القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية.


فقد أتاحت ثورة الاتصالات والمعلومات وتكنولوجيا الإعلام المتطوّرة التي تنقل الحدث أو الخبر من أي نقطة في العالم إلى كل أرجاء المعمورة بلحظة وقوعه لهذه القوى القدرة على التواصل وإقامة التحالفات مع نظيراتها في الخارج، مما يزيد في قدرتها على ممارسة النفوذ على الصعيد الخارجي. لذا، لم تعد بعض هذه القوى تنظر في كثير من الأحوال إلى حكوماتها كهدف يتعيّن التركيز عليه في مطالبها الرامية إلى التأثير على السياسة الدولية.


وقد ساعدت المتغيّرات العالمية في عصر العولمة على نمو روابط مباشرة عبر الحدود بين كثير من القوى تحت القومية والتي أدّت في النهاية إلى زيادة تأثيرها لدرجة أنّها أصبحت تتّخذ الكثير من المبادرات السياسية التي تتجاوز حكوماتها المركزية. فعلى سبيل المثال، إنّ العديد من المقاطعات الكندية والصينية وكذلك معظم الولايات الأمريكية لها هيئات دبلوماسية في الخارج، وهي تعمل باستقلالية نسبية عن سفارات دولها، وفي أوروبا يوجد حوالي خمسين حكومة إقليمية في سبع عشرة دولة تدير علاقات مباشرة مع بعضها من خلال مجلس أقاليم أوروبا، ولجنة الاتّحاد الأوروبي للأقاليم وهيئات أخرى عديدة ومختلفة.(
)

ج- الفاعلون عبر القوميين: ويقصد بالفاعل عبر القومي "الجماعة التي تضمّ أفراداً أو مجموعات من دول مختلفة يجمعها إطار تنظيمي واحد; بهدف القيام بعمل مشترك وقد يأخذ هذا الفاعل شكل الهيئات السياسية، أو الدينية أو العلمية أو المهنية أو الاجتماعية، أو شكل النقابات والتي تضمّ في الغالب نقابات محلّية موجودة سلفاً، أو شكل شركات تنسق بين أنشطتها الاقتصادية داخل عدة دول. ولا تعدّ هذه الجماعات بديلاً للدول أو تطمح في أن تحلّ محلّها، وإنّما تحاول أن تسدّ فراغاً في أنشطتها أو التأثّير عليها بقصد تعديل سلوكها، كما تحاول من خلال تشكيلها الدولي أن تعثر على سلطة إضافية تمكنّها من محاولة فرض أو ترجيح وجهة نظرها لدى السلطات المحلية.(
)

على أنّ المقلق في عمل هذه الجماعات أو التنظيمات هو ما نتج عن العولمة من تعزيز أو إعادة إحياء لظاهرة الارتباط العرقي والديني بين الأفراد والجماعات المختلفة في عدة مناطق في العالم بحيث أصبحت القيادات الفكرية والروحية لهذه الجماعات منخرطّة بشكل ملحوظ في ساحة الحياة الدولية بل وأصبح لها تأثيرها القوي على سير التفاعلات الدولية وحتى على القرارات الدولية وعلى العلاقات بين الدول، وأصبحت هذه التنظيمات تشكل في كثير من الأحيان تحدّياً خطيراً بالنسبة للحكومات والدول والمجتمعات.

د- المنظمات الدولية غير الحكومية:(
) وهي من الفاعلين من غير الدول لا تبدو للوهلة الأولى في وضع المنافسة مع الدول إذ نشأت غالبيتها بهدف دعم روابط التضامن عبر الحدود بين الأشخاص أو الجماعات الخاصة الذين يغلب على أهدافهم المشتركة طابع الحياد السياسي والإيديولوجي.


وبالرغم من أنّه لا يمكن إنكار حقيقة أنّ لبعض المنظمات الدولية غير الحكومية طموحات أوسع يمكن أن يؤدي تحقيقها بالكامل إلى المساس بوضع الدولة، إلا أنّه يمكن القول: أنّه لا يزال يغلب على هذه التنظيمات طابع المؤسسات المدنية التطوّعية التي تنشط في المجال الدولي وتعرف باسم المنظمات الدولية غير الحكومية (NGOs). وبرغم أنّ دور تلك المؤسّسات أو المنظّمات لا يعد جديداً في السياسة الدولية، إلا أنّ الجديد فيما يتعلق بها هو نموها نمواً هائلاً إضافةً إلى الاتساع الهائل في عددها وفي أنشطتها، نتيجة لما أحدثته العولمة من سهولة انتقال البشر وتبادلهم الأفكار والمعلومات والأخبار والصور بين مختلف مناطق العالم. ومن الأمثلة على هذه المنظمات: "منظمة العفو الدولية"، و"السلام الأخضر" الدولية، و"أطباء بلا حدود" و"مراسلون بلا حدود"، وغيرها كثير من المنظّمات المختلفة المسمّيات والغايات. ويتراوح تأثير هذه المنظمات بين مجال دعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بسلوكيات معينة ومراقبة احترام الدول لتلك الالتزامات، إلى التدخّل أحياناً لدفعها في هذا الاتجاه عن طريق إثارة مسائل عدم التزام بعض الدول بهذه السلوكيات. حيث أصبحت منظمة العفو الدولية مثلاً تدين علانية الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان، وقد يؤدّي نشر تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم إلى تأجيج الخلافات بين الدول حول هذا الملف المعقّد، مما قد يستدعي أحيانا حشد المجتمع الدولي ضد مثل هذه الممارسات التي قد تقوم بها بعض الدول.


على أنّ النقطة التي تبقى مثار جدل فيما يخص عمل مثل هذه المنظمات هو أنّ حماية الإنسانية وغياب هدف الربح لا يشكّلان ضماناً كافياً لحياد شبكة المنظمات الدولية غير الحكومية، أو عدم انغماسها في قلب النشاط السياسي الدولي، أو خضوعها لإرادة بعض القوى على الساحة الدولية.


بناء على كل ما سبق وبالنظر إلى ما أحدثه وجود هؤلاء الفاعلين الجدد على الساحة الدولية، ونتيجة لزيادة فاعليتهم وتأثيرهم على مجمل التفاعلات الدولية، لم يعد مقبولاً الحديث عن الدولة باعتبارها الفاعل الأوحد على المسرح الدولي، وإنّما لابدّ من أخذ دور وتأثير هؤلاء الفاعلين من غير الدول بعين الاعتبار، ومحاولة الوقوف على الأسباب والعوامل التي أدّت إلى زيادة تأثير هذه القوى، ومعرفة إلى أيّ مدى باتت متغلغلة في درجة تأثيرها على السياسة والعلاقات الدولية، وما هو تأثير ذلك بالنهاية على استقلال القرارات الدولية وعلى مستقبل الدولة. إذ لا زالت تغيب الدراسات الجادّة التي يمكن أن تقيس درجة تأثير وفاعلية هؤلاء الفاعلين على السياسة والتفاعلات على الساحة الدولية.

الفصل الثاني

المنظمات الدولية غير الحكومية، ودورها في العلاقات الدّولية.

يتناول الباحث في هذا الفصل دور المنظمات الدولية غير الحكومية في العلاقات الدولية، وذلك من خلال ثلاثة مباحث. يوضح في المبحث الأول مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية ومعايير التمييز بينها وبين المنظمات الدولية الحكومية. في حين يسلط الباحث الضوء في المبحث الثاني على أهداف المنظمات الدولية غير الحكومية ومدى فاعليتها على الساحة الدولية. أما المبحث الثالث فيدرس فيه علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع الدول وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية.


الفصل الثاني: المنظمات الدولية غير الحكومية، ودورها في العلاقات الدّولية

شهدت فترة تسعينيات القرن العشرين تحوّلات عميقة في بنية النظام الدولي، حيث تراجع دور الدولة لصالح قوى صاعدة جديدة مؤثّرة كالمنظمات الدولية، الشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من الفاعلين من غير الدول، وإنّ هذا التحوّل أوجب إعادة طرح مواضيع مغايرة تتماشى والتغيّرات الحاصلة في المنظومة العالمية، كموضوع البيئة، التنمية، حقوق الإنسان، الصحة، الفقر، الأوبئة، البطالة، التلوّث، إلى جانب قضايا النزاعات والتسلّح.


وإنّ تلك التغيّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية النوعية التي شهدها المجتمع الدولي لا سيّما في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي والتي رافقت عملية التأسيس لـ "نظام عالمي جديد"، متزامناً مع سلسلة من الأحداث والتحوّلات التي نتج عنها آثار مختلفة الأبعاد على الصعيد العالمي، باتت تهدد السيادة الوطنية والاقتصادية والخصوصيات الاجتماعية والثقافية والحضارية في معظم بلدان العالم. وذلك من خلال تطبيق إجراءات وبرامج "عولمية" تقوم عليها مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية نشطة، تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها ذات تأثير بالغ في توجيه النشاط الإنساني وفق تصوّراتها وأهدافها.

وقد تنامى في هذا السياق دور المؤسّسات والجماعات غير الرسمية بشكل متسارع ولم يكن معهوداً من قبل، ومردّ ذلك إلى طبيعة الواقع الدولي الجديد، والذي انتقل فيه الولاء من الدولة القومية إلى المجموعات عبر الوطنية، حيث استطاعت هذه المؤسّسات تحقيق الكثير من الحاجات الضرورية لسكان الدول، في وقت عجزت فيه الدول عن القيام ببعض تلك الاحتياجات. 


ولعلّ من الأسباب التي دفعت إلى الاهتمام بهذه المؤسّسات والمنظمات الدولية غير الحكومية في معظم دول العالم، فشل أسلوب التنمية الموجّه من القمة إلى القاعدة الذي ساد في فترة الستينيات والسبعينيات، فقد أظهر سقوط الشيوعية أنّ من المستحيل إقامة تنمية من دون الاشتراك الطوعي للجماهير في أعمال تأخذ بعين الاعتبار حاجاتها الحقيقية.

وإنّ نمو هذه المنظمات الدولية غير الحكومية كفاعل شبه رسمي على الساحة العالمية وتعاظم شأنها وتأثيرها في العلاقات الدولية يرجع إلى التأثيرات البنيوية والوظيفية التي طالت النظام العالمي برمته والدولة القومية في ظل العولمة المفروضة عليها، مما جعلها في موقع باتت فيه مجبرة على التنازل عن بعض من أدوارها وسلطاتها للفاعلين الجدد، وقد عبّر "جان فرانسوا بيار" مدير المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا عن ذلك بالقول: إنّ "الدولة الوطنية ضحية العولمة".


كما أنّ نشوء ظاهرة العولمة التي تهدف إلى إخضاع العالم بكل كياناته لآليات تدفعه إلى الترابط والتفاعل اقتصادياً وسياسياً وثقافياً باعتباره كياناً واحداً يرتبط بسوق عالمية واحدة، أدّى إلى اعتبار المنظمات الدولية غير الحكومية ضرورة موضوعية للتخفيف من الآثار السيئة الناتجة عن آليات الاستغلال القائمة في ظل علاقات دولية غير متكافئة، عن طريق إدخالها في القطاعات التي انسحبت منها الدولة بعد التحرّر من النظم المركزية واتباع اقتصاد السوق وتحوّل دور الدولة من دور متدخّل إلى دور مراقب.   

وقد واكب ذلك إعادة تعريف دور المنظمات الدولية غير الحكومية في خطاب التنمية، وخاصّةً بعد ازدياد أعدادها وتنوّع نشاطاتها في ميادين عديدة في الواقع الدولي، كما تمّ النظر إليها على أنّها تمثّل مقترباً حقيقياً وأصيلاً لتمثيل الجماعات المهمّشة. وعلى صعيدٍ ثانٍ فهي من وجهة نظر بعض الباحثين تتمتّع بمزايا نسبية عديدة تجعلها أكثر فعالية من الدولة والسوق معاً في عملية تخصيص الموارد وفي عملية التنمية، وقد عدَّد بعض الباحثين هذه المزايا، ففضلاً عن أنّها تمتلك أساليب أكثر فعالية في الوصول إلى الفقراء، فإنّ طريقة عملها تتّسم بالمرونة في الاستجابة للاحتياجات التنموية للمجتمعات المحلية على خلاف البيروقراطية التي تحكمها قواعد مؤسّسية صارمة، كما أنّها تتمتّع بمهارات أكثر إبداعاً في التعامل مع المشكلات. هذا فضلاً عن التكلفة المنخفضة لما تقدّمه من خدمات، وأيضاً القدرة على جذب التمويل، وأخيراً تماسّها مع الناس بطريقة مباشرة من خلال تبنّي منهج قائم على المشاركة القاعدية، وإنّ هذه المزايا تدفع المنظمات الدولية غير الحكومية إلى تطوير جهودها باستمرار، وتوجيه اهتماماتها إلى القضايا المطروحة على الساحة الدولية كالبيئة، السكان، حقوق الإنسان والعولمة وغيرها.

المبحث الأول: مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية، ومعايير تمايزها عن المنظمات الدّولية الحكومية

تعد ظاهرة الاجتماع المنظّم والحرّ للأشخاص بمبادرة منهم لغير دافع الربح من بين الإنجازات الحضارية الكبرى التي تتجاوز بها الأمم والشعوب الروابط الضيقة أو المصالح المباشرة إلى الدفاع عن مثل وقيم إنسانية عالية.


ويمكن القول :إنّ وجود علاقات بين أفراد المجتمع خارج فضاء السلطة والثروة يشكّل وسيلة هامّة لجعل العلاقات البشرية أكثر ديمقراطية، ومنذ القديم عبّر أحد حكماء اليونان عن اعتبار الشأن العام واجباً إنسانياً بالقول" :نحن ننظر إلى الرجل الذي لا يهتم بالمسائل العامة لا على أنّه رجل لا ضرر منه بل على أنّه رجل لا نفع منه".(
)


وتأسيساً على ذلك يمكن القول بأنّ وجود المنظمات الدولية غير الحكومية وتطوّرها مرتبط بوجود المجتمع وتطوّره عبر مراحل التاريخ، فقد ظهرت بوادر التجمّع الإنساني في إطار هيئات أو منظمات أهلية منذ القديم وقبل نشوء الدول، ولم تكن تلك الهيئات تعرف على أنّها غير حكومية في ذلك الوقت، ذلك أنّ الرديف اللفظي "غير الحكومي" للمنظمة ظهر بعد نشوء الدول، لتمييز هذه المنظمات عن المنظمات الحكومية التي تنشئها الدول.


كما أصبحت هذه المنظمات تشكّل إحدى مؤسّسات المجتمع المدني،(
) هذا المجتمع الذي هو عبارة عن مجموعة من التنظيمات الطوّعية الحرّة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها أو منافع جماعية، ملتزمةً في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السليمة للتنوّع والاختلاف، وتضم مؤسّسات المجتمع المدني بالإضافة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية الأحزاب والنقابات العمالية والتجمّعات الاجتماعية والدينية والصحافة وكل منظمات القاعدة الشعبية والنوادي الاجتماعية وما إلى ذلك من مؤسّسات وتجمّعات.

المطلب الأول: مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية



إنّ المنظمات الدولية غير الحكومية تُعدّ كيانات لا تزال موضع التباس لأسباب نظرية وسياسية وثقافية. فعلى المستوى النظري إنّ هذه المنظمات بوصفها ظاهرة حديثة، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التعريف بسبب وجود صعوبات نظرية تتمثّل في حداثة هذه الظاهرة، واتساع دائرة أنشطتها، وتنوّع أشكالها التنظيمية واتجاهاتها الإيديولوجية.

أمّا على المستوى السياسي، فهذه المنظمات تعد موضع جدل على المستويين المحلي والعالمي، فهناك من ينظر إليها نظرة إيجابية باعتبارها تعبيراً عن إرادة المواطنين، وركناً أساسياً من أركان المجتمع الديمقراطي، وآلية لا يمكن تجاهلها من أجل تحقيق التنمية الإنسانية. وبالمقابل، هناك من ينظر إليها بوصفها أحد نواتج "العولمة" بالمعنى السلبي للكلمة، وبالتالي فهي أحد مفاعيل الغرب الامبريالي، ويسعى أنصار هذه النظرة إلى التركيز على مسألة التمويل الأجنبي لأنشطة هذه المنظمات، بوصفه الدليل المادي على عمالة هذه المنظمات للآخر الغربي، حتى لو كانت هذه الأموال تأتي بمعرفة السلطات ووفق اتفاقيات للتعاون الدولي. 


وثمّة غالبية تقع هذه المنظمات بالنسبة لها في منطقة رمادية فلا هي إيجابية، ولا هي سلبية. أمّا على المستوى الثقافي، فثمّة عدم تجانس كبير بين هذه المنظمات، فمنها ما يعبّر عن اتجاهات اجتماعية راديكالية، ومنها ما يعكس توجّهات ليبرالية، وكثير منها يحمل رسائل علمانية، ومنها ما يحمل رسائل أخلاقية دينية، فمرجعياتها الثقافية والإيديولوجية متعدّدة، وهذا أيضاّ مثار جدل واسع.

ومن هنا تنبع أهمية التعريف بهذه المنظمات بصورة موضوعية، بعد أخذ هذه الأبعاد النظرية والسياسية والثقافية بعين الاعتبار، ومن المهم أيضاً تقديم صورة لا تبخس هذه المنظمات حقها، كما ينبغي أن تكون حيادية؛ بحيث لا تضفي على هذه المنظمات هالة من القدسية، وكأنّها منزّهة عن الخطأ، وعقلانية على طول الخط، فهذه المنظمات تظلّ جزءاً من الواقع الذي تسعى لإصلاحه وتجاوزه، ولذا فهي في كثير من الأحيان تحمل أمراض ومشكلات واقعها. وبالمقابل، فإنّ نقد هذه المنظمات يجب أن يرتكز على معرفة ومعطيات موضوعية، لاسيّما أنّها تعتبر دائماً عرضة لنقد غير موضوعي من قبل الحكومات ومناصريها؛ بسبب سعيها الدائم للاستقلال، وكشف مثالب النظام على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

أولاً: التطوّر التاريخي للمنظمات الدولية غير الحكومية

 
لقد ارتبطت نشأة المنظمات الدولية غير الحكومية في معظم أنحاء العالم بدايةً بفعل الخير، ورعاية الفئات المحرومة، وإنّ الحديث عن بداية نشأتها يعود بنا إلى حقبة بعيدة من الزمن، فهذه المنظمات التي أصبحت من بين أبرز الفاعلين في العلاقات الدولية، نشأت في فترة زمنية معيّنة، وتطوّرت عبر مراحل متتالية، كانت في كل مرحلة منها تكتسب خصائص وميزات جديدة.

يُرجع بعض الباحثين نشأة ظاهرة المنظمات الدولية غير الحكومية إلى القرون الوسطى في الخلافة الإسلامية وأوربا، وكانت غالباً ذات نزعة دينية أو نقابية حرفية، مثل نظام المشافي للقديس يوحنا الذي تأسّس في مدينة القدس عام1098 ، وانتقل إلى رودس عام (1309- 1522) ثمّ إلى مالطا، وتمّ إبعاده عن الجزيرة حتى عودته إليها، ثمّ إلى قلعة في مالطا باتفاق مع حكومتها، وقد أصبح لهذا النظام فيما بعد فروع منتشرة في 82 بلداً، وخدمات إنسانية في قرابة 160 بلداً، ويوجد أمثلة كثيرة على مثال هذا النظام الخيري. ومن خلال عرض تلك النماذج، يمكن رصد ما عرفه مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية من تغيّرات بنيوية ووظيفية انطلقت وتطوّرت بدايةً من الشكل الديني.(
)

إلا أنّ عدداً من الباحثين يعتبر أنّ الجمعيات والمنظمات الإغاثية تعد بمثابة النواة الأولى للمنظمات الدولية غير الحكومية بشكلها الحالي في الوقت الحاضر، لاسيّما في أوقات النزاعات والحروب، ولعلّ أبرز مثال عليها اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى والتي عرفت فيما بعد بـ "اللجنة الدولية للصليب الأحمر".(
)

ولقد مرّت المنظمات الدولية غير الحكومية في تاريخها بمراحل مختلفة وعبر أجيال متباينة عبّرت كل منها عن مميزات خاصّة وآليات ترتبط بهدف وطبيعة النشاط الذي تقوم به، وقد كان لكل مرحلة تاريخية سمات خاصّة بها مما انعكس على مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية وزاد من صعوبة التحكّم به بشكل دقيق، فكان لزاماً على الباحثين عدم عزل أي تعريف لهذا المفهوم عن السياق التاريخي الذي ظهر فيه وضبطه انطلاقاً من امتداداته التاريخية وكذا الجغرافية التي كان لها أكبر الأثر في رسم ملامح هذا المفهوم، وقد اتفق أغلب الباحثين على أجيال عديدة مرّت بها معظم المنظمات الدولية غير الحكومية في كل بلدان العالم مهما كانت توجّهاتها ونشاطاتها، وهي مدرجة في الجدول التالي:

جدول رقم ]4[:

 أجيال المنظمات الدولية غير الحكومية.

		البيان        

		أسباب وعوامل ظهوره

		مستوى التعامل مع القضايا

		النشاط ومجال التركيز

		أمثلة



		اسم الجيل

		

		

		

		



		جيل الإغاثة

		- الحربان العالميتان الأولى والثانية.

- الاضطهاد الديني.

- الكوارث الطبيعية.

		التعامل مع المشكلة دون الأسباب.

		- عمليات الإغاثة.

- الخدمات الاجتماعية للفقراء والفئات المهمّشة وضحايا الكوارث الطبيعية.

		منظمة "أوكسفام" ومنظمة إنقاذ الأطفال ...إلخ



		جيل الاعتماد على الذات

		- ازدياد حاجات الأفراد الاجتماعية والاقتصادية.

- إدراك عدم جدوى التعامل مع القضايا ضمن المستوى الأول.

- ازدياد الهوّة بين الشمال المتقدّم والجنوب المتخلّف.

		التركيز على أسباب ظهور المشكلة والعمل على حلّها أو التخفيف من حدّتها.

		- زيادة القدرات الذاتية للمجتمعات المحلّية.

- العمل على الوصول إلى الموارد الضرورية والمطلوبة لتحقيق التنمية.

- إزالة القيود التي تحول دون تنمية دول الجنوب.

		المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في مجال التنمية.



		جيل المشاركة في السياسات العامة

		- استمرار وجود الفوارق بين دول الشمال ودول الجنوب.

- ظهور دور قوي للمنظمات الدولية والتكتّلات الإقليمية.

- تنامي الاحتياجات التنموية لدول الجنوب.

		التركيز على مستوى المشاركة في صياغة وصنع السياسات العامة والدولية.

		- العمل على تطوير بيئة دافعة لتحقيق التنمية.

- تعزيز الديمقراطية والمشاركة للأفراد.

- اعتماد سياسة التشبيك.

- التعاون مع المنظمات الدولية.

		المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.





المصدر: 

Steve W. Witt: "Changing Roles of NGOs in the Creation، Storage and Dissemination of Information in Developing Countries" (München: K. G. Saur، 2006)، p17-18.

من خلال هذا الجدول يتّضح ما يلي:

- المرونة التي تتمتّع بها المنظمات الدولية غير الحكومية والتي ظهرت في قدرتها على التكيّف مع مختلف السياقات التاريخية التي مرّت بها والتي انعكست بشكل كبير على نشاطها ومستوى أدائها.

- التركيز منذ ظهورها على الفئات المهمّشّة والأضعف في المجتمع.

- الاهتمام بالتنمية والرفاه الاجتماعي لا سيّما على مستوى دول الجنوب على الرغم من أنّ نشاط هذه المنظمات انطلق من دول الشمال، وهذا ما يعزّز الطرح الذي يؤكّد عالمية هذه المنظمات.

ويؤكّد معظم الباحثين أنّ المنظمات الدولية غير الحكومية قد بلغت ذروتها وبرزت كفاعل رئيس على الساحة العالمية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وخاصةً بعد النمو غير المسبوق في العدد والحجم والمجال، فعلى سبيل المثال: بلغت أعداد المنظمات الدولية غير الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي (2) مليون منظمة، وفي الهند وصل العدد إلى مليون منظمة تقريباً، وفي أوروبا الشرقية حوالي 100.000 منظمة تشكّلت في الفترة من 1988- 1995.(
)

وإذا ما تمت العودة إلى مصطلح "المنظمات الدولية غير الحكومية"، فسوف يُلاحظ أنّ عمر هذا المصطلح يزيد قليلاً على نصف قرن، وبالتالي فهو مصطلح حديث إلى حدّ ما، وتشير الكتابات ذات الصلة إلى أنّ هذا المصطلح لم يكن متداولاً قبل تأسيس الأمم المتّحدة، والتي تأسّست عام1945  بل إنّ المسودّة الأولى لميثاق الأمم المتّحدة لم تذكر المنظمات الدولية غير الحكومية.

ولكن بفضل ضغوط جماعات من داخل الولايات المتّحدة الأمريكية وخارجها، تمّ إدماج المصطلح في ميثاق الأمم المتّحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو عام1945 ، الذي تأسّست بموجبه هذه المنظمة الدولية، ولم يصبح المفهوم متداولاً بشكل أوسع إلا مع بداية سبعينيات القرن العشرين.(
)

ويوضّح الشكل رقم ]3[ تزايد أعداد المنظمات الدولية غير الحكومية التي حصلت على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على مدار نصف قرن.

الشكل رقم [3]:

 تزايد أعداد NGOs ذات الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة من 1945-1995  

المصدر:

The graph was first published in P. Willetts (ed.)، «The Conscience of the World». The Influence of Non-Governmental Organizations in the UN System (London: Hurst and Washington: Brookings Institution، 1996)، p.38

في هذا السياق، يؤكّد عدد من الباحثين أنّ عدد المنظمات التي فُوّضت رسمياً بالمشاركة بالعمليات الاستشارية(()في الأمم المتحدة عام 1948 قرب من 41 منظمة، بينما وصل العدد عام 1998 إلى أكثر من 1500 منظمة،(
) مع تصنيفها في مجموعات بحسب نشاطها الاستشاري، وحجم القضايا التي تعنى بها. ويعبّر الجدول رقم ]5[ عن مستوى مشاركة هذه المنظمات من عام 1946 إلى عام 1998 مع تفصيل مستوى المشاركة بحسب الفئات المذكورة آنفاً.

جدول رقم ]5[:

 تنامي عدد المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الوضع الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

		البيان

		الفئة (A) أو1 "الوضع العام"

		الفئة (B) أو2 "الوضع الخاص"

		فئة القائمة أو سجل الأسماء

		المجموع



		السنة

		

		

		

		



		1946

		4

		0

		0

		4



		1949

		9

		77

		4

		90



		1950

		9

		78

		110

		197



		1968

		12

		143

		222

		377



		1969

		16

		116

		245

		377



		1992

		41

		354

		533

		928



		1996

		80

		500

		646

		1226



		1998

		103

		745

		671

		1519





المصدر:

Felix Dodds: "The Context: Multi-stakeholder Processes and Global Governance"، chapter in: Minu Hemmati: "Multi-stakeholder Processes for Governance and Sustainability Beyond Deadlock and Conflict" (London: Earthscan، 2001)، p28.

وجدير بالذكر أنّه رغم وجود هذه المنظمات منذ بدايات القرن التاسع عشر واهتمامها بقضايا عديدة كمناهضة العبودية،(
) ومعالجة أسباب ومشكلات الفقر، وقيامها بأعمال البر والإحسان، وتقديم الرعاية الاجتماعية، إلا أنّ السنوات الأخيرة شهدت تحوّلاً جذرياً في واقع تلك المنظمات، لا سيّما بعد تجاوز بعضها الحدود المحلية إلى ساحات النزاعات المسلّحة، وتوسّع دائرة نشاطاتها ومجالات عملها بشكلٍ كبير. فبعد أن كان نشاطها محصوراً بقضايا محددة تتعلّق على وجه الخصوص بالجوانب المأساوية للحروب، توسّعت تلك الاهتمامات وتعدّدت لتشمل مختلف جوانب الحياة الإنسانية، كالتجارة، والصناعة، والصحة، والطب، والعلوم، والتكنولوجيا، والعلاقات الدولية بكل فروعها، لدرجة أنّ هذا قد دفع أحد علماء السياسة المعنيين بهذه الظاهرة وهو "سالمون" Lester M. Salamon أن يطلق على هذه الظاهرة "الثورة التنظيمية العالمية" Global Association Revolution.(
)

ثانياً: تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية

لا يوجد تعريف متفق عليه بين الباحثين والدارسين لماهية المنظمات الدولية غير الحكومية، وإنّما تتعدّد التعاريف وتتنوّع التسميات التي تطلق على هذا النوع من التنظيمات بتعدّد وتنوّع الأطر المعرفية والثقافية المختلفة، كما أنّ الطبيعة الخاصة لهذه المنظمات واختلاف نشاطاتها يفرض وجود مفاهيم عديدة لها، لذلك لا بدّ للتعرّف على هذه المنظمات من الإشارة إلى مختلف التسميات التي وردت بشأنها وكذلك مجمل التعريفات التي تناولتها سواءٌ ما تعلّق منها بالناحية الفقهية أو القانونية.

استخدمت تسميات عديدة لهذه المنظمات، مثل: المنظمات التطوّعية الخاصّة Private Voluntary Organizations والمنظمات ذات الاهتمامات الخاصّة Interest Groups، القطاع التطوّعي المستقل Independent Voluntary Center، منظمات القطاع الثالث بعد الحكومة والقطاع الخاص Third Sector Organizations، منظمات القاعدة Grassroots Organizations، المنظمات غير الربحية أو منظمات المواطنين Citizens Organizations.(
) ويطلق عليها بعض الباحثين تسمية: المؤسّسات من غير الدول،(
) ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الأهلية، والمنظمات العابرة للقوميات،(
) والمؤسّسات أو المنظمات الاجتماعية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات الصالح العام،(
) والجمعيات غير الحكومية.(
) 

أمّا تسمية "المنظمات الدولية غير الحكومية" اعتمدها بشكل رسمي وعالمي ميثاق الأمم المتّحدة سنة 1945 وذلك في المادة 71 من الفصل العاشر منه، والهدف من ذلك هو التفريق بين المنظمات الخاصّة والوكالات ما بين الحكومية المتخصّصة في حقوق المشاركة. رغم أنّ التسمية قد استخدمها بعض الناشطين العمّاليين في بداية العشرينيات من القرن العشرين المرتبطين بمكتب العمل الدولي International Labour Office والجمعية الدولية لتشريع العمل  International Association for Labour Legislation سابقاً.(
) وعندما قامت 132 منظمة غير حكومية بالتعاون فيما بينها عام 1910 قامت بذلك تحت تسمية اتّحاد الجمعيات الدولية "Union of International Associations" ،(
) وقد جاء في المادة 71 من ميثاق الأمم المتّحدة أنّه: "يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأخذ كل الترتيبات الضرورية لاستشارة المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمّة بمسائل متعلّقة باختصاصاته".(
)

أما تعبير "غير حكومي" فهو يشير إلى مضامين كثيرة منها:

· أنّ ثمّة اتفاقية عامة أنشأت المنظمات الدولية غير الحكومية، وأنّها لم تؤسّس باتفاقية بين الحكومات.

· في نظرية العلاقات الدولية يشير مصطلح "الفاعلين غير الحكوميين" إلى جميع الفاعلين على المستوى الدولي الذين لا ينتمون إلى الحكومة، كالمنظمات الدولية غير الحكومية والشركات متعدّدة الجنسيات والإعلام الدولي وجماعات الجريمة المنظّمة والمافيا والمجموعات العسكرية الإجرامية والإرهابية على المستوى الدولي،(
) وبذلك لا يقتصر تعبير "غير الحكوميين" على المنظمات الدولية غير الحكومية.

· أنّه لا يوجد أي تأثير حكومي على تلك المنظمات وإن كان الواقع العملي لا يصدّق ذلك، فالعديد منها يعتمد على التمويل الحكومي أو ما بين الحكومي والذي يؤثّر بشكل سلبي على استقلاليتها.(
)

وبالانتقال إلى تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية يمكن الوقوف عند نقاط التباس عديدة، بدايةً من تعريف الفقهاء والباحثين إلى التعريفات الرسمية المؤسّسية، ثمّ بعد ذلك يمكن البحث في تصنيف هذه المنظمات، حيث وردت لها تصنيفات مختلفة، فهي بحسب البعض تقسم إلى  أشكال عدّة وذلك حسب نوع النشاط أو نوع الالتزام أو بحسب الحجم أو مجال التركيز أو مصادر التمويل.(
)

وقبل الولوج إلى تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية ينبغي الإشارة إلى أنّ بعض الباحثين يستخدم هذا المصطلح دون إضافة الرديف اللفظي "الدولية" بعد كلمة المنظمات، ولهذا الأمر علته؛ حيث إنّ كلمة "الدولية" تشير إلى المنظمات الدولية الحكومية وهي المنظمات التي تُؤسّسها الدول وتكون أعضاء فيها. أمّا المنظمات الدولية غير الحكومية فباعتبارها تنشأ بمساعٍ فردية خاصة ودون إرادة الدول فلا ينبغي أن يطلق عليها تسمية "منظمات دولية"، مهما يكن مجال نشاطها سواء أكان محلياً أم دولياً أم عالمياً، وذلك رفعاً للالتباس وتمييزاً لها عن المنظمات الدولية الحكومية، وسيأتي تفصيل ذلك في المطلب الثاني.        


وانطلاقاً من الاختلافات التي ورد ذكرها سابقاً في تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية بين الفقهاء والباحثين من جهة، وبين المؤسّسات والمنظمات الدولية الرسمية من جهة أخرى سيتم الوقوف على نماذج عديدة من تلك التعريفات التي تغطّي هذا المفهوم فقهياً وقانونياً.

1- المفهوم الفقهي:

يعرّف "مارسيل ميرل" المنظمات الدولية غير الحكومية بأنّها: "كل تجمّع أو رابطة أو حركة مشكّلة على نحو قابل للاستمرار من جانب أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة؛ وذلك بغرض تحقيق أهداف ليس من بينها الحصول على الربح".(
)

أمّا "سارة مايكل" فتعرّفها بأنّها: "منظمات تعتمد على فواعل مستقلة من غير الحكومات والشركات، وهي منظمات غير ربحية قاعدتها التأكيد على العمل التطوّعي والعمل من أجل تقديم الخدمات".(
)

ويعرّفها "جوزيف ناي" بأنّها: منظمات خاصة وغير وطنية، لا تنتمي لحكومة ما، تعمل باعتبارها تمثّل الضمير العالمي وتعبّر عن الوعي والرأي العام العالمي، تقوم بالضغط على الحكومات ورجال الأعمال القياديين لتغيير السياسات، وتقوم بصورة غير مباشرة بتقديم التصوّرات العامّة لما ينبغي على الحكومات والمؤسّسات أن تفعله.(
)

ويعرّفها "Streeten" على النحو الآتي: إنّ المنظمات الدولية غير الحكومية عبارة عن منظمات غير ربحية، بعضها ديني والبعض الآخر علماني، بعضها محلّي والبعض الآخر أجنبي، والبعض منها منظمات مهنية وأخرى غير مهنية، هدفها الرئيسي هو المساهمة في الحدّ من المعاناة البشرية، والتنمية في البلدان الفقيرة، وهي تشمل الجمعيات الأهلية والتعاونيات، المجموعات الكنسية، النقابات، الجماعات البيئية، الجمعيات الاستهلاكية، الجمعيات النسائية، الاتحادات الائتمانية، والاتحادات الفلّاحية، فضلاً عن المنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة العفو الدولية، منظمة أوكسفام، وأصدقاء الأرض، الّلتان تشكّلان جزءاً من المجتمع المدني الوطني والعالمي".(
)

 وحسب "Thomas Feraru": هي كل الجماعات الضاغطة الناشطة على المستوى الدولي والتي لا تتخذ الربح ولا العنف هدفاً أو وسيلةً لها، بل تسعى وراء أهداف عامّة وتبحث للتأثير في مخرجات السياسة الدولية، ومن أمثلتها: منظمة السلام الأخضر، "أوكسفام" الدولية، العفو الدولية.(
)

ويعرّفها كل من "Bielefeld" و "Hudson"بأنّها: عبارة عن منظمات مفيدة، تعمل على تقديم السلع والخدمات للمجتمع، وهي بذلك تخدم وتسعى إلى تحقيق هدف عام محدّد، ولا تسمح بتوزيع الأرباح على الأشخاص بصفتهم الفردية، العضوية فيها طوعية، وهذا يعني أنّها تأسّست واستمرّت وانتهت بناءً على قرار إرادي طوعي، وبمبادرة من أعضائها، ولها قيم عقلانية غالباً ما تتمحور حول عناصر وأفكار إيديولوجية قوية.(
)

أمّا "محمود خلف" فيشير إلى ماهية تلك المنظمات بالقول: إنّها مكوّنة من ممثلين خاصّين، أي من أفراد أو جماعات أو كيانات خاصة مستقلة عن الحكومات الوطنية، وإنّ أهم ما تمتاز به هو:

1- إنّها نادراً ما تحمل اسم (منظمة) بل أسماء مختلفة مثل: اتحادات أو وكالات أو هيئات أو مجالس أو نقابات أو جمعيات... إلخ.

2- إنّ البنيان العضوي والتنظيمي والبيروقراطية تحتل مكانة ثانوية بالنسبة لها بعكس المنظمات الدولية الحكومية.

3- إنّها ظاهرة دولية حديثة جداً، تزايدت أعدادها بشكل كبير حتى وصلت إلى الآلاف.(
)

2- المنظمات الدولية غير الحكومية من الناحيتين القانونية والرسمية:


يرى بعض الباحثين أنّ المنظمات الدولية غير الحكومية لا تتمتّع بالشخصية القانونية الدولية ولا تخضع للقانون الدولي، وإنّما تخضع لقوانين دولة المقر أو لقوانين محليّة خاصّة تصدر للتيسير على تلك المنظمات وتمكينها من مباشرة مهامها.(
)


ويترتّب على عدم تمتّع المنظمات الدولية غير الحكومية بالشخصية القانونية الدولية ما يلي:

1- أنّه ليس لها نظام قانوني مستقل في المجتمع الدولي.

2- أنّها مجرّد جمعيات داخلية تخضع للتشريعات الوطنية، أي جمعيات وطنية تنشأ في ظل القوانين الوطنية.

3- نظراً لطبيعة عملها وأهميته في مساعدة المنظمات الحكومية، فإنّ هذه الأخيرة تعترف بالمنظمات الدولية غير الحكومية وتشاركها نشاطاتها، وجاء في المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة ما يؤكّد ذلك.

كما تنصّ المادة 12 من نظام منظمة العمل الدولية على أنّه: "يجوز للمنظمة أن تأخذ الإجراءات اللازمة كافة وحسب ما تراه مناسباً من استشارة المنظمات الدولية غير الحكومية".(
)  

وتعرّف منظمة الأمم المتحدة المنظمات الدولية غير الحكومية بأنّها: "منظمات لها رؤية محدّدة تهتّم بتقديم خدماتها للجماعات والأفراد، وتحسين أوضاع الفئات التي تتجاوزها أو تضرّها التوجّهات الإنمائية، كما يتحدّد عملها في ميادين المشاريع الإنمائية، الطوارئ، إعادة التأهيل، وكذلك ثقافة المجتمع والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".(
)

كما عرّفتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) في التقرير الذي أعدّته حول [دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي المتابعة المتكاملة لها] بأنّها:(
) إحدى مؤسّسات المجتمع المدني وتتكوّن من جمعيات ومؤسّسات متنوعة الاهتمام، تطوّعية وحرّة، مستقلّة جزئياً أو كلياً عن الحكومة، وهي تتناول القضايا والمصالح العامة، وتتّسم بالعمل الإنساني والإنمائي المتبادل، وهي لا تهدف في أعمالها إلى الربح المادي بل تهدف إلى خدمة المجتمع وتحسين أوضاع الفئات المحتاجة، ومن ثمّ إلى تنمية المجتمع من خلال تقديم الخدمات الصحية والرعائية والتوعوية والدفاعية والتنموية.

وقد حدّد المؤتمر العام لمنظمة اليونيسكو في دورته الحادية عشر والمعدّلة في دورته الرابعة عشر مفهوم الـ "NGOs"حيث اعتبر أنّها: "كل منظمة دولية لم تنشأ عن طريق اتفاق بين الحكومات وتتّسم أهدافها ووظائفها بطابع غير حكومي، وتضم نسبة كبيرة من المجموعات أو الأفراد كأعضاء منضمّين من بلاد متعدّدة، وتتوافر لها هيئة إدارية دائمة لها تكوين دولي".(
)

وعرّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتّحدة في قراره 288 الصادر عام 1950 المنظمات الدولية غير الحكومية بأنّها: "كل منظمة لا يتم تأليفها نتيجة اتفاق بين الحكومات بما فيها المنظمات التي تقبل أعضاء يتم اختيارهم من قبل سلطات حكومية شرط ألا يؤدي ذلك إلى الإساءة إلى حرية التعبير عن رأي هذه المنظمات".(
)

أمّا البنك الدولي فقد عرّفها بأنّها: منظمات خاصّة تتابع نشاطات وأهدافاً لأجل إغاثة المنكوبين والفقراء، حماية البيئة، تقديم الخدمات الاجتماعية، والاهتمام بتنمية المجتمع".(
)

ويعرّفها كذلك بأنّها: "مؤسّسات وجماعات متنوّعة الاهتمامات، مستقلة كلياً أو جزئياً عن الحكومات، تتّسم بالعمل الإنساني والتعاوني وليس لها أهداف تجارية".(
)

 أمّا المجلس الأوروبي فقد تبنّى التعريف الذي جاءت به المعاهدة الأوربية الخاصّة بالاعتراف بالشخصية القانونية للـ  "NGOs"والمعروفة باسم اتفاقية ستراسبورغ لعام 1986 حول الشخصية القانونية للـ "NGOs" في إطار الاتحاد الأوربي، التي تعتبر أن الـ " "NGOsهي كل مؤسّسة خاصّة أو جمعية تنطبق عليها الشروط التالية:(
) 

· أن لا يكون هدفها الكسب أو الربح، وذات فائدة دولية.

· أن تمارس عملها على الأقل في دولتين.

· أن تكون قد أنشئت في دولة ما، وبالتالي تصبح خاضعة للقانون الداخلي لهذه الدولة، أي إنّه حتى تبدأ المنظمة عملها يتوجّب عليها الحصول على موافقة الدولة التي تحتوي على مقرّها العام حسب القوانين الداخلية لهذه الدولة وتخضع بالتالي لسلطتها.

· أن يكون لها مقر متكيّف ومتوافق مع مجتمع دولة ما، ومقرّها الحقيقي على أرض هذه الدولة أو دولة أخرى.


وتأسيساً على ما تمّ عرضه من تعاريف، يمكن القول: إنّ هناك مجموعة من الصفات والمعايير يجب الاعتماد عليها عند تحديد مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية، وتتمثّل بالآتي: (
)

1- أن يتوافر للمنظمة شكل رسمي له سمة الدوام إلى حدّ ما، وبالتالي فإنّ مفهومها يستبعد التجمّعات المؤقّتة وغير المؤسّسية.

2- أن تكون المنظمة غير هادفة إلى الربح، ومن هنا فإنّ التعريف يستبعد أية منظمة توزّع أرباحها على مؤسّسيها أو أعضاء مجلس الإدارة، لأنّ الربح وفقاً لهذا المعيار ينبغي أن يتّجه إلى تطوير فاعلية المنظمة.

3- أن تكون المنظمة غير حكومية، أي غير مرتبطة هيكلياً بالحكومة، وإن حصلت جزئياً على دعم أو مساندة من الحكومة.

4- أن تنبع الإدارة الذاتية للمنظمة من داخلها، وبالتالي فإنّ التعريف يستبعد من مجاله أي منظمة تدار من الحكومة أو من أيّة قوى خارجية عنها.

5- توافر قدر من المشاركة التطوّعية، سواء في إدارة المنظمة أو في أنشطتها، والتطوّع قد يرتبط بنشاط معين، أو قد يرتبط بمجلس الإدارة أو الاثنين معاً.

6- أن تكون المنظمة غير حزبية، أي لا ترتبط أساساً بحزب معين لكنّها قد تنشط سياسياً، وهذا يؤكّد على فكرة استقلالية المنظمة وتوجّهها إلى المجتمع ككل أو بعض قطاعاته لكن دون ارتباطها بكيان حزبي معين.

وبناءً على ذلك، يمكن الاستنتاج أنّه لا يوجد تعريف جامع للمنظمات الدولية غير الحكومية، ولكن بالمجمل يمكن القول: إنّها هيئات تضم مجموعة من الأشخاص، يقومون بأنشطة تطوّعية تستهدف إعداد المجتمع للقيام بدور إيجابي على نحو دائم، وتتمتّع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والذاتية المتميّزة عن مؤسسيها في المجال الدولي. أو هي عبارة عن تنظيمات خاصة أو جمعيات أو اتحادات في إطار القانون الوطني، يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول وتخضع لقانون هذه الدولة (دولة المقر) لكن عملياً يوجد لها امتداد عالمي نظراً للمهام التي تقوم بها وقد تشكل لها فروع في مناطق أو دول أخرى.

المطلب الثاني: الأساس القانوني للمنظمات الدولية غير الحكومية ومعايير التمييز بينها وبين المنظمات الدّولية الحكومية 

تعد حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها شرطاً أساسياً لممارسة الأفراد والجماعات حقوقهم السياسية والنقابية، ومن ثم فإنّ هذه الحرية تمكّن الفرد من ممارسة حقه في إبداء الرأي كما تمكّن أصحاب الرأي الواحد من التكتّل في جماعات تسعى لتحقيق غاياتهم.


وحق تشكيل الجمعيات السلمية أو المنظمات الدولية غير الحكومية تمّ اعتماده لدى العديد من المواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، كميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 إضافةً إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان ومنها الاتفاقيتين الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما أنّ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمّنت هذا الحق أيضاً.

وإنّ دساتير دول العالم تعترف بهذا الحق، وتجيز الانتماء إلى الجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية، وقد أدّى تطبيقه وممارسته في تلك الدول إلى تطوّرها وبناء مجتمع مدني حديث فيها أصبح له دور فعّال في الحفاظ على تلك الحقوق عبر وسائل الضغط السلمية التي يمارسها.


وقد تطرّق كل من الفقه والقانون الدولي (المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية) إلى الأساس القانوني الدولي للمنظمات غير الحكومية، وحدث تباين في وجهات النظر بشأن تمتّعها بالشخصية القانونية الدولية سواء من جانب الفقهاء أو من خلال النصوص القانونية الدولية الواردة بهذا الشأن.

المطلب الأول: الأساس القانوني الدولي للمنظمات الدولية غير الحكومية

أولاً: من خلال الفقه:

انقسم الفقهاء إزاء تمتّع المنظمات الدولية غير الحكومية بالشخصية القانونية الدولية إلى فريقين:(
)

الفريق الأول: يرى أنّ هذا النوع من المنظمات لا يتمتّع بالشخصية القانونية الدولية بسبب بنيانها وتنظيمها اللذين ينبعان من القانون الداخلي، والعضوية فيها ليست من الدول ولكن من الأفراد، علاوةً على عدم وجود مركز قانوني واضح لهذه المنظمات، لأنّ مركزها القانوني يتنوّع من دولة إلى أخرى.

فهي بحسب هذا الرأي لا تتمتّع بالشخصية القانونية الدولية ولا تخضع لقواعد القانون الدولي، وإنّما تخضع لقوانين محلّية خاصّة تصدر لتمكينها من مباشرة مهامها وأدائها لأعمالها.(
)

الفريق الثاني: يرى أنّ هذا النوع من المنظمات يتمتّع بالشخصية القانونية الدولية خاصّة في تلك المرحلة التي يزداد فيها حجمها وتتنوّع أنشطتها في مختلف مجالات الحياة الدولية، علاوةً على أنّ الواقع الدولي يشير بالفعل إلى تمتّع عدد كبير من هذه المنظمات بالشخصية القانونية الدولية. وهذا الرأي آخذ في الاتساع، ولا يوجد في النظام القانوني الدولي ما يحول دون الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية غير الحكومية.(
) فقد أصبحت الحاجة إليها أكبر من أي وقت مضى نظراً لتراجع دور الدولة، وعجز المنظمات الدولية الحكومية عن القيام بوظائفها. وقد أثبت العمل الدولي أنّ هذا النوع من التنظيم من خلال اتصاله المباشر بالشعوب، وانخفاض تكلفة نشاطاته مقارنة بالمنظمات الدولية الحكومية، وقدرته على إحداث التغيير والتطوير يمثّل واحداً من الكيانات القانونية الدولية الهامة التي لا غنى عنها في العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين.(
)

ويمكن تحديد أهم الخصائص التي تتميّز بها الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية غير الحكومية على النحو التالي:(
)

- إنّ الشخصية القانونية الدولية التي يمكن أن تتمتّع بها هذه المنظمات هي من نوع الشخصية القانونية الوظيفية، وهذا النوع يمكن منحه للأشخاص القانونية الثانوية في النظام القانوني، استجابة لضرورات التطوّر والحياة الاجتماعية، ولكي يتمكّن مثل هؤلاء الأشخاص من القيام بدورهم ووظيفتهم.

- إنّ الشخصية القانونية الوظيفية التي يمكن أن تتمتّع بها هذه المنظمات، هي شخصية قانونية محدودة في نطاقها وآثارها، فلا تتمتّع هذه المنظمات بالشخصية القانونية إلا في المجالات والأهداف التي أُنشئت من أجلها، فليس من المتصوّر أن تمارس كافة الحقوق أو تتحمّل كافة الالتزامات المقرّرة للشخصية القانونية الدولية الممنوحة للدول أو للمنظمات الدولية الحكومية.

- إنّ الإقرار بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية غير الحكومية، على النحو المتقدّم ذكره، يعكس نوعاً من الاستجابة للمتغيّرات الدولية، والتطوّرات التي تمرّ بها العلاقات الدولية، فلا يخفى على أحد اليوم المكانة أو المركز الدولي الذي تحتلّه هذه المنظمات في العلاقات الدولية، فعلاوةً على أنّها تمثّل إحدى أدوات المجتمع المدني العالمي فإنّها تقوم بأنشطة ووظائف غاية في الأهمية للدول والمنظمات الدولية الحكومية، وقد صارت إحدى الكيانات القانونية الدولية المحرّكة للعلاقات الدولية.

ولهذا، فإنّ تمتّع هذه المنظمات بالشخصية القانونية الدولية، يحقّق لها التسهيلات والإمكانيات اللازمة لأداء عملها، فهي ترغب بالعمل بصورة مستقلّة وبعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية، وما يعزّز هذا الرأي الأخير هو النصوص القانونية الدولية والإقليمية التي اعترفت بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات غير الحكومية وهذا ما سيأتي ذكره لاحقاً.

ثانياً: من خلال النصوص القانونية الدولية


1- المواثيق العالمية:


أ- ميثاق الأمم المتحدة:



إيماناً من منظمة الأمم المتحدة بالدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية للمجتمع الدولي، تمّ منح هذه المنظمات وظيفة استشارية (Function Consultative) تمارسها بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقاً لنص ميثاق الأمم المتحدة في مادته 71 التي جاء فيها: "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه، وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنّه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائماً، مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو الأمم المتحدة ذي الشأن".


ويعدّ ذلك تطوّراً هاماً في المجتمع والقانون الدولي، حيث عهد إليها في تلك المادة حرية التعامل مباشرةً مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأعطى للمجلس صلاحيات القيام بالترتيبات المناسبة للتشاور معها وخاصّة بالنسبة للمنظمات العاملة منها في مجال حقوق الإنسان.(
)

ويتبيّن من ذلك أنّ ميثاق الأمم المتحدة اعترف بالمنظمات الدولية غير الحكومية وبالنشاط الذي تقوم به في جميع الميادين، كما أنّ أجهزة الأمم المتحدة أصبحت تعتمد على المعلومات المقدّمة من قبل المنظمات الاستشارية غير الحكومية أثناء دراستها أو معالجتها لمشكلات معينة تتعلّق بحقوق الإنسان، وقد قدمت تلك المنظمات قدراً كبيراً من المعلومات لإدماجها في الدراسات التي يعدّها المجلس.(
)

وقد أكّد الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة "بطرس غالي" على المكانة التي تحظى بها المنظمات الدولية غير الحكومية، بحيث أنّها أصبحت شريكاً في الحياة الدولية في مجالات عدّة ومنها حقوق الإنسان.(
)

ب- قرارات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي:

· قرارات الجمعية العامة: ظهر اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمنظمات الدولية غير الحكومية من خلال العديد من قراراتها والتي من أهمّها القرار رقم 13 (د-1) الذي يتضمّن توجيهاً لإدارة شؤون الإعلام ومكاتبها الفرعية من أجل القيام بما يلي:"... تقديم المساعدة والتشجيع الفعّالين لخدمات الإعلام والمؤسسات التعليمية القطرية وشتّى الهيئات الحكومية وغير الحكومية الأخرى المهتمّة بنشر المعلومات عن الأمم المتحدة، وأنّه لهذا الغرض وسواه، ينبغي للإدارة أن تعمل على تشغيل خدمة مراجع كاملة التجهيز، وأن تزوّد المحاضرين بمعلومات، وأن توفر هؤلاء المحاضرين من جانبها، وأن تتيح استخدام ما لديها من منشورات وأفلام وثائقية وأشرطة وصور ولافتات وغيرها من المعروضات لهذه الوكالات والمنظمات".


كذلك قرار الجمعية العامة رقم 6/45 المعتمد في 16 تشرين أول/أكتوبر 1990 الذي يمنح للّجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب في الأمم المتحدة، حيث يوفر سياق الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية لهذه اللجنة الدليل والحجّة على طابعها القانوني المتميّز، والذي يتحدّد كذلك بوجود اعتراف من جانب القانون الدولي بها كمنظمات دولية متمتّعة بالشخصية القانونية.

· قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي: أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العديد من القرارات المتعلّقة بالمنظمات الدولية غير الحكومية، وذلك لأنّه يعتبر القناة الوحيدة التي يمكن لهذه لمنظمات أن تعمل من خلالها وتنشط في إطار الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية. ومن بين القرارات التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي لها علاقة بالمنظمات الدولية غير الحكومية، القرار رقم 1296 (د-44) الصادر بتاريخ 23 أيار/مايو 1968 والذي نظّم في بنوده كيفية منح المنظمات الدولية غير الحكومية مركزاً استشارياً لديه، وقضى فيه بإجراء هذه المنظمات لمشاورات مع أمانة المجلس.

كذلك قرار المجلس المؤرّخ في تموز/يوليو 1996 الذي استعرض فيه بعد ثلاثة أعوام من التفاوض ترتيباته التشاورية مع المنظمات الدولية غير الحكومية، ومن نتائج هذه العملية قرار المجلس 31/1996 الذي نقّح الترتيبات المتعلّقة بتشاور المنظمات الدولية غير الحكومية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ووضع في هذا الصدد معايير لترتيبات اعتماد منظمات غير حكومية لدى مؤتمرات الأمم المتحدة، وبسّط عملية تقديم طلبات الحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس، وقرّر فيه السماح للمنظمات القطرية بتقديم طلبات العضوية.(
)

ج- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية: تضمّن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، النصّ على حق الأفراد في تكوين الجمعيات، كما تضمّنت الاتفاقيات الدولية كالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 النصّ على هذا الحق، وسيتم عرضها تباعاً:

· الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948: تستمد المنظمات الدولية غير الحكومية شرعيتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الذي اعترف للأفراد بحرية التجمّع،(
) وكذا حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.(
)


وعلى الرغم من أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يفتقر إلى صفة الإلزام، إلا أنّ جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، تضمّنت في ديباجتها ونصوصها تكريس ما جاء في هذا الإعلان، ذلك أنّ نصوصه جاءت مكرّسة لحقوق لا يجوز انتهاكها ولا الحدّ من ممارستها، وبالتالي يمكن اعتبار ما جاء في المادتين السابقتين اعترافاً بحق الأفراد في تشكيل الجمعيات.

· الاتفاقيات الدولية:

- العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 1966: يعد هذا العهد من بين الصكوك الدولية التي أسّست للمنظمات الدولية غير الحكومية، فقد تضمّن مادتين تؤكّدان على حق حرية التجمّع السلمي،(
) وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين،(
) وبموجب هذا العهد الذي يمثّل اتفاقية ملزمة متعّددة الأطراف فإنّه على يتوجّب على الدول الأطراف أن توافق تشريعاتها على الاعتراف بالحقوق الواردة فيه وتحميها إلا عندما ينصّ القانون على تقييد هذا الحق، إذا كان هذا التقييد- ضرورياً في مجتمع ديمقراطي–  لخدمة مصالح مشروعة تتعلّق بالأمن القومي أو السلامة العامة أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة أو حقوق أو حريات الآخرين.(
)

- اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949: اعترفت هذه الاتفاقيات بحق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحق زيارة مساجين الحرب وتقديم الإسعافات والتدخّل الإنساني، وأحكام هذه الاتفاقيات تؤكّد على الحق الكامل في إغاثة وحماية الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشرط موافقة أطراف النزاع المعنية على ذلك.(
)


كما تنص المادة 10 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الثلاثة الأولى والمادة 11 من اتفاقية جنيف الرابعة على حق الدول التي صادقت على الاتفاقيات، أن تتّفق في أي وقت على اللجوء إلى هيئة تتوفّر فيها كل ضمانات الحياد والكفاءة، للقيام بالمهام التي تفرضها الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية. وفي حال عجز الدولة الحامية عن توفير الحماية اللازمة، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب من أيّة هيئة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضّطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤدّيها بمقتضى هذه الاتفاقية أو أن تقبل عرض الخدمات التي تقدّمها اللجنة.


يتبيّن من خلال النصوص السابقة أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هي المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، وعن تلقّي أية شكاوى أو انتهاكات لهذا القانون،(
) وبالتالي فإنّ أحكام القانون الدولي الإنساني العرفي والاتفاقي، تعدّ الأساس القانوني لقيام اللجنة بهذه المهام.



يتبيّن مما تقدّم أنّ النصوص السابقة تبيّن بوضوح أنّ حرية تكوين الجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية على الصعيد الدولي، أضحت حقيقة لا يمكن إنكارها، وأنّ دور هذه المنظمات على الصعيد الدولي متعاظم، ويترافق مع سير الأحداث الدولية، كما أنّها أصبحت شريكاً مهماً للأمم المتحدة وذلك من خلال تزويدها بالمعلومات عن طريق مجلسها الاقتصادي والاجتماعي.

2- الاتفاقيات الإقليمية:


إضافة إلى الأسس العالمية التي سبق ذكرها، بادرت المنظمات الإقليمية من خلال العديد من الاتفاقيات المتعلّقة بحقوق الإنسان، إلى منح الأفراد الحق في الاجتماع السلمي، وتكوين جمعيات يكون الهدف منها تحقيق منفعة عامة للأفراد، والعمل من أجل تعريف الأفراد بحقوقهم والسهر على حمايتها، وتتمثّل الأسس الإقليمية التي يقوم عليها نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

أ- الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان: أقرّت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الحق في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات حيث نصّت المادة 10 منها على ما يلي: "لكل إنسان الحق في حرية التعبير الذي يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقّي وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخّل من السلطة العامة  وبصرف النظر عن الحدود الدولية".


كما نصّت المادة 11 منها على أنّ: " لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه"،(
) وبذلك تكون هذه الاتفاقية قد قنّنت حق الأفراد في تكوين الجمعيات من أجل حماية مصالحهم، كما أنّها منحت للمنظمات الدولية غير الحكومية الحق في اللجوء إلى اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان من أجل الدفاع عن حقوق الأفراد الذين يدّعون بأنّ حقوقهم منتهكة، وذلك بتقديم شكاوى أمام هذه اللجنة،(
) كما أقرّ البروتوكول الحادي عشر الملحق بهذه الاتفاقية بحق الأفراد والمنظمات الدولية غير الحكومية بتقديم شكاواهم أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، ضدّ الدول التي تنتهك حقوقهم.(
)

ب- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: تنص المادة 15 منها على أنّ: "حق الاجتماع السلمي من دون سلاح هو حق معترف به، ولا يجوز فرض قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك المفروضة طبقاً للقانون والتي تشكّل تدابير ضرورية، وفي مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم".

كما تؤكّد المادة 16 منها على حرية التجمّع وتكوين الجمعيات الطوعية فهي تنصّ على أنّ:

· "لكل شخص حق التجمّع وتكوين جمعيات مع آخرين بحرية لغايات إيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عمّالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو سواها.

· ولا تخضع ممارسة هذا الحق إلا لتلك القيود المفروضة قانوناً والتي تشكّل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين".

ومن خلال نص المادتين 15 و 16 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، يلاحظ أنّ حق التجمّع وتكوين الجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية، هو حق معترف به ولا يجوز الحدّ من ممارسته، إلا أنّ الفقرة 2 من المادة 16 نصّت على بعض التقييد، وذلك بوجوب تكوين الجمعيات طبقاً للقوانين المعمول بها داخل الدولة، وهو ما يمكن اعتباره تعارضاً والمادة 22 من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان التي تنصّ على أنّ: " لكل شخص الحق في الاتحاد مع الآخرين من أجل تعزيز وممارسة وحماية المصالح الشرعية لأي اتحاد سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو مهني أو عمّالي، أو أيّاً كانت طبيعته".

إضافةً إلى النصوص السابقة التي تكرّس حق الأفراد في تكوين منظمات دولية غير حكومية فإنّ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، تمنح هذه المنظمات حق تقديم شكاوى أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان،(
) وكذلك أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان.(
)

إنّ المواثيق السابق ذكرها تبيّن بوضوح أن ظاهرة المنظمات الدولية غير الحكومية أصبح من غير الممكن الاستغناء عنها،(
) وذلك لما أفرزه الواقع من تحدّيات جديدة وما أثبته من أنّ هذه المنظمات أصبحت تنشط في ميادين عديدة من ميادين النشاط الإنساني، وتضمن للأفراد حقوقاً ربما لا تستطيع حتى الدول أن تضمنها بل ربما تقوم بانتهاكها.

ج- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981:


نصّ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على حق الأفراد في تشكيل المنظمات الدولية غير الحكومية على الصعيد الإفريقي، ويظهر ذلك من خلال المادة 10 منه والتي تنصّ على ما يلي:

· يحق لكل إنسان أنّ يكوّن وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة الالتزام بأحكام القانون.

· لا يجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية، على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق.


كما تجد المنظمات الدولية غير الحكومية أساساً لها في المادة 11 من هذا الميثاق والتي تمنح الحق لكل إنسان في أن يجتمع بحرية مع آخرين، ولا يحدّ من ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد يتمثّل في القيود الضرورية التي تحدّدها القوانين واللوائح، خاصّةً ما تعلّق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين، أو حقوق الأشخاص وحرياتهم، وقد أقرّ الميثاق بحق الأفراد في التقدّم بشكاواهم أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إذا قبلت هي ذلك.(
)

د- الاتفاقية الأوربية المبرمة في 24 نيسان/إبريل 1986 بشأن الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية غير الحكومية: 







بعد تزايد أعداد المنظمات الدولية غير الحكومية بشكل كبير، وتنوّع نشاطاتها في المجالات الإنسانية كافة، وتعاظم شأنها وأهميتها الحيوية وبخاصّة للمجتمع الأوروبي، اتّجه مجلس أوروبا عام 1954 إلى الاعتراف بضرورة منحها مركزاً استشارياً، لكي يسهّل من أدائها لعملها. وفي عام 1972 أصدرت لجنة الوزراء القرار رقم 35 لعام 1972 بشأن العلاقة بين مجلس أوروبا والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تتمتّع بالمركز الاستشاري، ونظراً للعقبات التي كانت تعترض عمل المنظمات الدولية غير الحكومية، الناجمة عن ممارسة عملها في عدة دول، ولتنوّع جنسيات موظفيها، قامت لجنة الوزراء في عام1981 بناءً على اقتراح من اللجنة الأوربية للتعاون القانوني بتكليف لجنة من الخبراء لدراسة إمكانية إيجاد عمل حكومي على الصعيد الدولي الأوروبي يتعلّق بالمنظمات الدولية غير الحكومية، وقد تمكّنت هذه اللجنة من إعداد مشروع اتفاقية بشأن الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية غير الحكومية. وقد وافقت على هذا المشروع لجنة الوزراء في 24 تشرين أول/أكتوبر 1985، ثم عرضت الاتفاقية للتوقيع عليها من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوربا في 24 نيسان/أبريل 1986 وقد دخلت حيز النفاذ في أول كانون الثاني/يناير 1991.(
)

يتبيّن من خلال نصوص الاتفاقيات الإقليمية، أنّ الاعتراف بالمنظمات الدولية غير الحكومية على المستوى الإقليمي مكرّس في الاتفاقيات الإقليمية والبروتوكولات الملحقة بها التي أبرمتها الدول فيما بينها، وفي ذلك دليل على أنّ المنظمات الدولية غير الحكومية أصبحت فعلاً شخصاً من أشخاص القانون الدولي، واعترف لها أيضاً بالنشاط الذي تقوم به في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أي إنّ نشاط هذه المنظمات يقوم بالإضافة إلى الأسس العالمية، على أسس إقليمية كذلك، وهو ما زاد من فعالية ونشاط هذه المنظمات على الصعيد الإقليمي.

المطلب الثاني: معايير التمييز بين المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الدّولية الحكومية

تنقسم المنظمات التي تنشط على المستوى الدولي إلى نوعين:

أولاً- المنظمات الدولية الحكومية: وهي الشق الآخر العامل على الساحة الدولية من المنظمات الحكومية الوطنية التي تنشئها الدولة، وتقوم على إدارتها ودعمها من أجل القيام بمهمات محدّدة، وهي تلك المنظمات التي ترجع نشأتها إلى "فكرة المؤتمر الدولي" لأنّها في حقيقة الأمر ليست إلا امتداداً لهذه المؤتمرات، بعد إعطاء عنصر الدوام لها من خلال تطوّرات حدثت في نطاق أمانات تلك المؤتمرات.. لكنّ هذه المنظمات حصلت على إرادة ذاتية مستقلّة عن الدول الأعضاء فيها، وتكوّنت لها سكرتارية مستقلّة، وقرارات تتّخذ بالأغلبية البسيطة أو الموصوفة، وباتت لها أجهزة مكوّنة من أشخاص وممثلين يقومون على إدارتها وهم غير ممثلي الدول، وهي "الإدارة المدنية للمنظمة الدولية" أو الموظفون الدوليون، وقد امتلكت تلك المنظمات سلطات ذاتية ناتجة عن تفويض حقيقي من قبل الدول، وصلاحيات واسعة رسمت لها شكل هيئة قوية فوق الدول.

ثانياً- المنظمات الدولية غير الحكومية: التي لها نشاطات عالمية، والتي يضفي عليها بعض الباحثين مجازاً الصفة الدولية بالنظر إلى اتساع نشاطاتها عبر العالم، وعدم انتمائها لجنسية محدّدة بذاتها،(
) وكون عملها لا ينحصر في خدمة شعب معيّن بل في خدمة الإنسانية جمعاء. (
)

ولكنّ هذه المنظمات الدولية غير الحكومية تتميّز عن المنظمات الدولية الأخرى بكونها لا تتسم بالصفة الحكومية، أي أنّها لا تنشأ باتفاق بين الحكومات ولا تعمل تحت سيطرتها ولا تسير وفق خططها وبرامجها، وهذا ما يظهر أولاً في تسميتها بـ "المنظمات الدولية غير الحكومية"، ويظهر أيضاً في أعمالها التي تخالف أحياناً برامج الحكومات التي تنتسب لدولتها، فكثيراً ما يكون هدف هذه المنظمات هو محاربة مبادئ وأفكار وحتى قرارات تدعمها تلك الحكومات كالتفريق والتمييز العنصري مثلاً وعقوبات الإعدام والتعذيب وغيرها.(
)


ويمكن التفريق بين المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الدولية الحكومية من خلال عدّة معايير، بدايةً من الإطار النظري لكلا النوعين ثمّ من خلال بيان الخصائص التي تفترق بها المنظمات الدولية غير الحكومية عن أيّة فواعل أخرى على الساحة العالمية، وذلك فضلاً عن الدور الميداني الذي تؤدّيه تلك المنظمات والذي يُظهر بشكل جلي الفوارق بين هذين النوعين من المنظمات.

1- تعريف المنظمات الدولية الحكومية: تعدّدت التعاريف الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية بسبب اختلاف الزاوية التي يدرس من خلالها كل باحث هذه المنظمات، فهناك من يعرّفها انطلاقاً من الجانب القانوني أو من الجانب الهيكلي أو من الجانب التاريخي. فبعض الباحثين يعتبر أنّ المنظمة الدولية هي: "مؤسّسة أو جهاز تنشئه مجموعة من الدول، يمتلك بعض الصلاحيات والوسائل التي تمكّنه من القيام بالمهام المنوطة به".(
)


ومن الناحية التاريخية تُعرّف المنظمات الدولية بأنّها: "منظمات ترجع نشأتها إلى المؤتمرات الدولية التي تحوّلت أماناتها العامة بسبب التحوّلات الدولية إلى أمانات دائمة في ظل تسمية جديدة هي المنظمات الدولية، وقد باتت أحد الفاعلين الدوليين إلى جانب الدول".


لكنّ التعريف الأشمل للمنظمات الدولية الحكومية هو أنّها: "هيئات دولية دائمة تضم عدداً من الدول(() تتمتّع بإرادة مستقلّة عن إرادة الدول الأعضاء، وتهدف إلى حماية المصالح المشتركة لتلك الدول".(
) ويظهر من خلال هذا التعريف التركيز على طبيعة المنظمات الدولية الحكومية، وأهم خصائصها كالديمومة والاستقلالية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بالإضافة إلى طبيعة العضوية فيها والتي تميّزها عن غيرها من المنظمات الفاعلة على الساحة الدولية كالمنظمات الدولية غير الحكومية وغيرها.


2- معايير التفريق ما بين المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الدولية الحكومية:


على الرغم من إيراد مجمل التعاريف التي تبيّن مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية سابقاً، والتي تُظهر بشكل أو بآخر نقاط التمايز بينها وبين المنظمات الدولية الحكومية، إلا أنّ الفقهاء قد وضعوا عدة معايير أساسية للوقوف على مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية بدقّة وتمييزها بالتالي عن المنظمات الدولية الحكومية وهي كالآتي:

أ- المعيار الاجتماعي: ويمكن من خلال هذا المعيار بيان طبيعة المنظمات الدولية غير الحكومية وهي أنّها تجمّعات أو جمعيات أو حركات تضم عدداً من الأفراد، لا تتمثّل فيها الحكومات وليس لها هدف ربحي. ومن هنا يظهر البعد الاجتماعي لهذه المنظمات انطلاقاً من طبيعة العضوية فيها والتي تنحصر بالأفراد فقط. فهي بذلك تختلف عن المنظمات الدولية الحكومية التي تنحصر عضويتها وتأسيسها بالدول، وكذلك فإنّ الخدمات التي تقدّمها معظم المنظمات الدولية غير الحكومية كالمساعدات المختلفة للأفراد في مختلف المجالات الإنسانية، الحقوقية، التنموية...إلخ، يجعلها تفترق عن المنظمات الدولية الأخرى التي تعنى بشؤون الدول في المجالات كافة ولكن بوجهة حكومية مثل حلّ النزاعات وتحقيق السلم والأمن الدوليين والسعي لتحقيق التكامل الدولي في مختلف المجالات ولكن عبر حكومات الدول التي تمثّل شعوبها.

ب- المعيار الاقتصادي: وهو من أهم المعايير التي تميّز مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية لارتباطه الكبير بنوع النشاط وطبيعة العمل الذي تقوم به هذه المنظمات، فهي منظمات "غير ربحية" أو هي كما يطلق عليها "القطاع الخيري" للدلالة على مساحة النشاط الاجتماعي الذي تمثّله تلك المنظمات، فهو نشاط لا يهدف إلى الربح الشخصي وإنّما هدفه الصالح العام، فهذه المنظمات لا توزّع أي ربح على أعضائها المؤسّسين لها، لأنّ هدف هؤلاء الأعضاء هو تحقيق الأهداف التي جمعتهم فقط، كإحداث تنمية في دولة ما أو في منطقة فقيرة أو رعاية ضحايا الكوارث وغيرها من الأهداف الإنسانية التي تميّز المنظمات الدولية غير الحكومية عن المنظمات والهيئات الدولية الأخرى التي وإن كان لبعضها أهداف مشابهة إلا أنّه يغلب عليها الطابع التنظيمي لجميع قطاعات المجتمع والقطاعات الخدمية في جميع الدول على المستوى العالمي، كالقطاع الصناعي والزراعي والتجاري والمالي والقانوني والصحة والتعليم...إلخ.

ج- المعيار السياسي والقانوني: ومن خلال هذا المعيار تتبدّى أهم صفة للمنظمات الدولية غير الحكومية وهي أنّها لا ترتبط بالحكومات أي لا تتّصف بالطابع الرسمي، فهي مستقلّة في قراراتها، التي قد تكون متباينة في كثير من الأحيان مع حكوماتها، بل إنّها قد تعمد إلى مراقبة أداء الحكومات، في محاولة منها لتتبّع أخطائها، وفضح انتهاكاتها، وخاصّةً إذا ارتبط هدف هذه المنظمة بأهداف إنسانية مثل: حماية حقوق الإنسان أو محاربة الفقر أو غيرها من الأهداف التي تمسّ المواطنين بصفة مباشرة، وتتّصل بحياتهم اليومية، أمّا المنظمات الدولية الحكومية فإنّها لا تنتهج ذلك الطريق بالضرورة فهي تمثّل بالنهاية حكومات الدول الأعضاء فيها، ولا تعبّر بشكل مطلق عن توجّهات الشعوب والمجتمعات في تلك الدول.


أمّا من الناحية القانونية فعلى الرغم من تمتّع المنظمات الدولية غير الحكومية بالشخصية القانونية وامتلاكها لحقوق هذه الشخصية وتحمّلها لالتزاماتها، بما في ذلك حق التقاضي لدى الجهات الدولية. إلا أنّ هذه الصفة تنبع من الحقوق المكفولة للأفراد كالحق في التعبير والتجمّع وهي من الحقوق المقدّسة في القانون الدولي، وفي مختلف القوانين الوطنية، والتي لا يمكن أن تكيّف حسب أهواء الحكومات أو المنظمات الدولية الحكومية، وبالتالي لن تكون المنظمات الدولية غير الحكومية خاضعة للقيود المعيقة لنشاطها، لا سيّما على مستوى التمويل، أو شروط العضوية.(
)

د- المعيار الأخلاقي: ويتجلّى في الطابع التطوّعي لأعضاء المنظمات الدولية غير الحكومية، إذ يندفعون إلى تشكيلها انطلاقاً من إرادتهم الذاتية، وكذلك انطلاقاً من الحسّ المشترك بالجماعة والتضامن، حيث يتقاسمون هدفاً واحداً هو الدفاع عن قضية معيّنة أو فئة معيّنة، فمن الممكن وجود منظمة غير حكومية مقرّها في النمسا مثلاً إلا أنّ نشاط أعضائها يركّز على قضية الفقر في إفريقيا أو أيّة قضية أخرى من هذا القبيل، وهي بذلك تختلف في مجالات عملها ونوعية نشاطاتها عن المنظمات الدولية الحكومية التي تعنى بشكل رئيس بقضايا الدول الأعضاء فيها والمؤسّسين لها ثمّ تتجّه بنشاطاتها عالمياً حسب برامج وتوجّهات عالمية ولكن بإرادة الدول والحكومات الأعضاء فيها.


ولا بدّ لإعطاء تعريف شامل للمنظمات الدولية غير الحكومية يغطي كافة نشاطاتها من الجمع بين كل هذه المعايير التي تميّزها عن المنظمات الدولية الحكومية، وقد حدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جملة من الشروط يجب توافرها لأجل تحديد مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية وهي:(
)

1- يجب على المنظمات الدولية غير الحكومية أن تساعد على تحقيق أهداف وأعمال الأمم المتّحدة.

2- يجب أن تكون هيئة ممثّلة رسمياً، وبمقرّات محدّدة وأعضاء دائمين وأن تضمن شفافية مواردها.

3- يجب ألا تكون ربحية.

4- يجب ألا تستخدم العنف، وذلك للتفرقة بينها وبين حركات التحرّر.

5- يجب أن تحترم مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول.

6- يجب أن تتأسّس بواسطة اتفاقيات حكومية.

7- يجب أن تستمر في أداء نشاطاتها 10 سنوات على الأقل.

ومن خلال ما تقدّم يمكن إيجاز النقاط التي تفترق بها المنظمات الدولية غير الحكومية عن المنظمات الدولية الحكومية بما يلي:

المنظمات الدولية الحكومية: تنشئها الدول باتفاقية دولية فيما بينها، وأعضاؤها دول (عدا حالة واحدة شاذّة وهي حالة منظمة العمل الدولية التي أشركت منظمات العمال وأصحاب العمل مع الدول)، وتتمتّع بالشخصية القانونية الدولية، أي تتلقّى الحقوق والالتزامات الدولية من القانون الدولي مباشرة، وتشارك في وضع قواعد القانون الدولي من خلال الاتفاقيات والأعراف الدولية، وتخضع في سلوكها لقواعد القانون الدولي، ولا تخضع للقوانين الداخلية للدول، وهي على عدة أشكال:


فهي إمّا: "عالمية عامّة: كالأمم المتحدة، أو عالمية متخصّصة: كمنظمة الصحة العالمية والزراعة والأغذية واليونسكو وغيرها، وإمّا إقليمية عامّة: كجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الاتحاد الإفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أو إقليمية متخصّصة: كمنظمة الأوبك، وغيرها"، وهي تمتلك تفويضاً من الحكومات بالنسبة إلى وجودها وأنشطتها، وتتمتّع بتسهيلات عمل معينة تسمّى في اللغة الدبلوماسية "الامتيازات والحصانات". 


أمّا المنظمات الدولية غير الحكومية: فهي مجموعات وتنظيمات طوعية للأفراد، لا تستهدف الربح، ينظّمها مواطنون على أساس محلّي أو قطري أو دولي، وهي ليست من أشخاص القانون الدولي، وإنّما تخضع للقوانين الداخلية للدول، وعندما تقتصر عضوية المنظمة أو نشاطها على بلد معيّن فإنّها تعتبر منظمة غير حكومية وطنية أو محلّية، تنشأ في ظل القانون الداخلي لدولة ما ويحكمها ذلك القانون في سلوكها وتصرّفاتها فيضفي عليها الشخصية القانونية الداخلية إذا كانت أهدافها مشروعة كمنظمة الهلال الأحمر العراقي على سبيل المثال. وقد يتيح لها القانون الداخلي الانضمام إلى مثيلاتها في الدول الأخرى لتكوين اتحاد عالمي كاتحاد المحامين العرب، أو اتحاد الأطباء العرب، وقد يضيّق عليها الخناق إذا كانت لا تروق له كمنظمات حقوق الإنسان المحلّية في بعض البلدان القمعية، أو يُحرِّمها إذا كانت تتعارض مع القانون الداخلي في ذلك البلد. أمّا إذا تجاوزت أنشطتها حدود هذا البلد فإنّها تصبح منظمة غير حكومية دولية، ومن بين المنظمات الدولية غير الحكومية المعروفة: أطباء بلا حدود، منظمة العفو الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة رصد حقوق الإنسان، ومنظمة "أوكسفام"... إلخ.

المبحث الثاني: المنظمات الدولية غير الحكومية أهدافها، وفاعليتها على الساحة الدّولية


نشأت المنظمات الدولية غير الحكومية في بداية أمرها كجمعيات ومؤسّسات طوعية خاصّة تهتمّ بتعزيز وتطبيق وحماية مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن القيم الإنسانية المتعارف عليها عالمياً، وقد اختلفت أهدافها باختلاف اهتماماتها وتخصّصاتها وظروف عملها، فمنها ما يختصّ في المجال القانوني أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو في مجال التعليم أو في المجال الطبي .. إلخ.


وباعتبار المنظمات الدولية غير الحكومية تنشأ بمساعٍ ومبادرات خاصّة، وتأتي استجابة للرغبة في تنظيم الوضع من أجل ممارسة نشاط معيّن في الحياة العامّة، وكونها قائمة على التطوّع الفردي الناجم عن الإرادة الواعية بالهدف، فهي لا تسعى إلى تحقيق ربح مادي، بل إنّ لها أهدافاً سامية ونبيلة تسعى إلى تحقيقها وغايات تبغي الوصول إليها.

المطلب الأول: أهداف المنظمات الدولية غير الحكومية



إن صح القول باعتبار القرن العشرين أنّه عصر التنظيم الدولي الحكومي؛ نتيجة بروز وتنامي دور المنظمات الدولية الحكومية جنباً إلى جنب مع الدول المستقلّة ذات السيادة في إدارة وضبط التفاعلات والعلاقات الحاصلة والمتبادلة بين أشخاص المجتمع الدولي ووحداته، فإنّ العقدين الأخيرين من القرن الفائت وبدايات هذا القرن يمكن على نحو أصبحت فيه المنظمات الدولية غير الحكومية ليست فقط فاعلاً أساسياً من جهة القضايا العالمية، وإنّما أيضاً شريكاً أساسياً للحكومات الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية في هذا الخصوص، ممّا جاز معه بحق إطلاق عصر المجتمع المدني أو عصر المنظمات الدولية غير الحكومية على المرحلة الراهنة من تطوّر النظام الدولي.

أولاً: دوافع وأسباب نشأة المنظمات الدولية غير الحكومية

ساق الباحثون والمفكرون دوافع وأسباب عديدة لتفسير نمو ظاهرة المنظمات الدولية غير الحكومية وتعاظم دورها على المستويين الداخلي والدولي، ويمكن من خلال تحليل تلك الأسباب والدوافع الوقوف على أبرز الأهداف التي تنشط المنظمات الدولية غير الحكومية عموماً من أجلها وتسعى إلى تحقيقها على المستويات كافة.

- فقد برّر البعض الصعود المفاجئ والّلافت للمنظمات الدولية غير الحكومية، بأنّه لا يعدو أن يكون استجابة لتزايد الوعي والإدراك بضرورة وأهمية بناء مجتمع مدني عالمي في إطار عالم متزايد التعقيد، بما يتضمّنه من تحقيق لمفهوم المواطنة الدولية، وذلك من خلال ما يتطلّبه بناء المجتمع المدني العالمي من بناء شبكه معقّدة من التجمّعات والتنظيمات التطوّعية التي تسمح بتعدّدية الجامعات الاجتماعية، ومن خلال إتاحة وتأكيد المشاركة وحرية التعبير عن الرأي بما يتضمّن في التحليل الأخير تمثيل الجماعات المهمّشة ودعم الأفراد ومنحهم القوّة وإزالة عدم المساواة والقمع والعنف بصوره تفوق ما تفعله الحكومات في هذا الشأن.(
)

- ويرتبط بما سبق ما ذهب إليه البعض الآخر من أنّ تنوّع المشكلات والتحدّيات العالمية وتعقّدها على نحو يفوق قدرات الدول فرادى، وكذلك المنظمات الدولية الحكومية المقيّدة بالعديد من القيود القانونية والسياسية والعملية بما يحدّ من دورها، كل ذلك اقتضى الحاجة إلى دور المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتميّز بالمرونة والكفاءة والبعد عن التوتّرات السياسية والتعقيدات الإدارية الروتينية، بما يمكّنها من سرعة التحرّك الفعّال في مواجهة الظروف الطارئة والكوارث الإنسانية كالمجاعات والكوارث الطبيعية والإغاثة والهجرة.(
)

- وثمّة رأي مفاده أنّ ما حصل في الفترة الراهنة من تطوّر النظام الدولي وخاصّة بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة، من حيث انتشار أعمال العنف والتطرّف والحروب والصراعات الأهلية المسلّحة مع تحوّل بعض من حكومات بعض الدول إلى قمع وإبادة الجماعات والنخب المعارضة على نحو جعل الشعوب تفتقد الأمن. كل هذه التطوّرات كانت مدعاة لبروز المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل بعيداً عن السياسة وتقوم على أسس إنسانية تبتغي تحقيق الأمن بمفهومه الإنساني أي ضمان أمن الأفراد والجماعات والشعوب "الإنسانية" وليس أمن الدول ذات السيادة.(
)

- ويذهب رأي في تفسير الأسباب والعوامل الكامنة وراء انتشار المنظمات الدولية غير الحكومية وتنامي دورها إلى القول بأنّ ذلك يرجع ضمن ما يرجع إلى ما تقدّمه كثير من المنظمات الدولية الحكومية والدول الغربية المانحة من دعم وتمويل للمنظمات الدولية غير الحكومية المحلية والدولية.

- وقد ذهب فريق من الباحثين إلى القول بوجود مجموعة من الأزمات والتغيّرات الثورية والتي كانت بمثابة الدافع الرئيسي لانتشار المنظمات الدولية غير الحكومية وتنامي دورها، وتتمثّل هذه التغيّرات وتلك الأزمات بما أطلق عليه" أزمة دولة الرفاهية" التي جسّدت لشعبها قصور إمكانات الدولة وتقلّص نفوذها في توفير الرعاية والرفاهية لشعبها.(
)


وواقع الأمر أنّ استعراض الآراء والاتجاهات بشأن تفسير وتبرير الدور المتصاعد للمنظمات الدولية غير الحكومية مع استحضار الطبيعة الخاصة بهذه المنظمات، يمكن أن ينتهي إلى القول بأنّ انتشارها وتنامي دورها يمكن تلخيصه في مجموعه متداخلة من العوامل والأسباب:(
)


أولها من السمات والخصائص الذاتية للمنظمات الدولية غير الحكومية والمتمثّلة بالرغبة الطوعية والاستعداد للمشاركة مع وفرة الكوادر والخبرات، والقدرة على التعبئة وحشد الطاقات، والتعامل مع المشكلات الاجتماعية العاجلة والملحّة، والتمتّع بمصداقية عالية لدى مختلف قطاعات الرأي العام.


وأمّا ثاني هذه الأسباب فيكمن في ما يشوب القطاعين الآخرين "الحكومي والخاص" من مثالب وعيوب، تحول بدرجه أو بأخرى دون إشباع حاجات الأفراد والشعوب وتمتّعهم بالحقوق والحريات الأساسية، وتتمثّل تلك المثالب والعيوب بما يسود القطاع الحكومي من فساد وجمود وروتين وبطء في الأداء، فضلاّ عن تأجيل أو تجميد وربما إلغاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية إذا ما واجهت الدولة قضايا وتحدّيات قومية تقتضي حشد الطاقات وتعبئة الموارد لها، ناهيك عمّا يسيطر على القطاع الخاص من جشع استهداف الربح ولو كان ذلك على حساب الاعتبارات الاجتماعية الدقيقة والحسّاسة.

وأخيرا يكمن السبب الثالث: وراء نهوض المنظمات الدولية غير الحكومية وتنامي دورها على المستويين المحلى والدولي في ما يتّسم به النظام الدولي الراهن من تلاشي حواجز المسافات وتنامي الاتصال المتبادل، وتقديم الدعم المادي والسياسي للمنظمات الدولية غير الحكومية من قبل كثير من القوى الكبرى الفاعلة والمؤثّرة.

كل هذه الأسباب مجتمعة ومتداخلة في بعضها البعض تنهض بالمنظمات الدولية غير الحكومية لتجعل منها أداة أو آلية يمكن من خلالها مواجهة المواقف والأزمات الطارئة والتعامل مع المشكلات الاجتماعية العاجلة والملحّة، ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها معظم الدول النامية، بل والإسهام بدور إيجابي فاعل في تحقيق التنمية المتواصلة والشاملة لشعوب هذه الدول.

ثانياً: تطوّر أهداف المنظمات الدولية غير الحكومية ومهامها


واقع الأمر أنّ الأنشطة والمهام التي تضطّلع بها المنظمات الدولية غير الحكومية قد شهدت تطوّراً جوهرياً واسعاً، بتطوّر مراحل النشأة التي مرّت بها هذه المنظمات، حتى باتت ظاهرة شائعة ومستقرّة تفرض نفسها على مختلف الأصعدة وفي المجالات كافة. فقد ساهمت منذ بداية نشأتها في إلغاء بعض الأمور التي لم تأخذ الدول على إلغائها محمل جدّ، كمساهمتها في إلغاء تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر، مما أخاف الدول وأصبحت تخشى التقارير الصادرة عن مثل هذه المنظمات، بل لقد زادت حدة تأثيرها نتيجة قدرتها على الضغط على القاعدة الشعبية وعلى المسؤولين على حدّ سواء، بعد أن تعرض كل ما لديها من براهين أو حجج عن طريق حملات إعلامية كبرى تدعو الشعوب إلى النهوض لأجل تغيير الوضع السيء، وتنظّم مظاهرات لتغيير مواقف الحكومات وحثّها على اتخاذ إجراءات فعّالة وجادّة. وقد صدق العالم السياسي "شولدن ويلن" لمّا قال في بداية النصف الأول من القرن العشرين: إنّ المنظمات الدولية غير الحكومية لا سيّما بعدما امتدت تأثيراتها إلى خارج حدود الدولة "لقد أصبحت حقيقة وجزءاً لا يتجزأ من واقع العلاقات الدولية". 

وبصفة عامة، يمكن تصنيف الأهداف التي تنشدها المنظمات الدولية غير الحكومية من وراء مختلف الأنشطة والمهام التي تضطلّع بها، إلى نوعين رئيسيين من الأهداف: يكمن أولهما في العمل على تحقيق أغراض اقتصادية بالمفهوم الواسع، في حين يكمن النوع الأخر من هذه الأهداف في الدفاع عن قضايا معيّنة تؤرّق المجتمعات الداخلية أو الدولية أو كلاهما معاً، وتقديم الخدمات والاستشارات والقيام بالبحوث والدراسات المطلوبة لجهات معيّنة.

وتتّسع أهداف العمل من الفئة الأولى لتشمل العمل من جانب المنظمات الدولية غير الحكومية على تحقيق الرفاهية، من خلال تقديم الخدمات المختلفة إلى المحتاجين بما في ذلك الخدمات الصحية، إلى جانب تقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الخاصة للفقراء مثل توزيع الأغذية والملابس والأدوية وغيرها من أشكال المساعدة لاسيّما في أوقات الكوارث والأزمات الطبيعية وغير الطبيعية، والقيام بأعمال إنمائية تركّز بصفة أساسية على الجماعات الفقيرة بما يضمن في النهاية بلوغ التنمية الاقتصادية في الدول والمجتمعات الفقيرة عموماً إلى جانب تقديم خدمات استشارية وبحوث ودراسات لحساب جهات معيّنة، وصولاً إلى أداء مشروعات خاصّة بها من أجل ابتكار وتطوير مقتربات جديدة أو تحسين المقتربات القائمة لحل المشكلات الناشئة أو الموجودة في مجال معين.(
)


أمّا النوع الآخر من الأهداف التي تنشدها المنظمات الدولية غير الحكومية فيكمن في التصدي والدفاع عن قضايا إنسانية عالمية مثل قضايا البيئة والمرأة والطفل وحقوق الإنسان في أوقات السلم والحرب على حدّ سواء وغيرها من هذه القضايا التي تؤرّق البشرية جمعاء.

المطلب الثاني: أثر العولمة على فاعلية المنظمات الدولية غير الحكومية

اختلف الكثير من الباحثين والمفكرين حول تعريف ظاهرة العولمة، فقد تأثّر باتجاهاتهم وميولهم الإيديولوجية وتأرجحهم بين قبول الظاهرة ورفضها والتفاعل معها كما ورد سابقاً، مما جعل من الصعوبة بمكان حصر وتحديد مفهوم العولمة في تعريف واحد مهما اتّصف هذا التعريف بالشمول والدقة،(
) فالاقتصادي الذي يركّز على المستجدات الاقتصادية العالمية وطبيعة المرحلة الراهنة من التراكم الرأسمالي على الصعيد العالمي يهتمّ  بالعولمة خلافاً للسياسي الذي يبحث في تأثير التطوّرات العالمية والتكنولوجية المعاصرة على الدولة ودورها في عالم يزداد انكماشاً يوماً بعد يوم، كما أنّ عالم الاجتماع الذي يرصد بروز القضايا العالمية المعاصرة كقضايا الانفجار السكاني والبيئة والفقر والمخدرات وازدحام المدن والإرهاب فضلاً عن بروز المجتمع المدني على الصعيد العالمي، يفهم العولمة بخلاف المهتم بالشارع الثقافي الذي يهمه ما يحدث من انفتاح للثقافات والحضارات وترابطها مع بعضها البعض واحتمالات هيمنة الثقافة الاستهلاكية وتهديدها للقيم والعادات المحلية، فلا توجد عولمة واحدة بل يجب التمييز بين العولمة الاقتصادية والعولمة السياسية والعولمة الثقافية والعولمة الاجتماعية.

أولاً: العولمة، مفهومها، أبعادها ومظاهرها:

يعرفّ بعض المفكرين ظاهرة العولمة بــ"العملية التي يتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الشعوب والتي تنقلها من حالة الفرقة والتجزّؤ إلى حالة الاقتراب والتوحّد، ومن حالة الصراع إلى حالة التوافق"، ويعرّفها البعض الآخر بأنّها "مرحلة جديدة من مراحل تطوّر الحداثة تتكاثف فيها العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي بروابط اقتصادية وثقافية وسياسية، وهذه الروابط لا تعني إلغاء المحلي واستبداله بالعالمي ولا تعني استبدال الخارج بالداخل وإنما تعني إضافة بُعد جديد لما هو محلي بحيث يصبح العالم الخارجي مثل حضور العامل الداخلي في تأثيره على الأفراد والمجتمعات".(
)

ويرى أحد دُعاة العولمة وهو "توماس فريدمان" أنّ العولمة عبارة عن: "عملية ديناميكية مستمرة تنطوي على ذلك التكامل الصارم في الأسواق والدول والأمم والتكنولوجيا إلى درجة لم تحدث من قبل، تمكّن الأفراد والشركات والدول والأمم من التجوّل حول العالم والوصول إلى مسافات أبعد وأعمق وأرخص من أي وقت مضى".(
)

 بينما يرى "روزناو" أنّ هناك ثلاث عمليات، يتم التوصّل من خلالها إلى فهم ظاهرة العولمة وإدراكها، أولها الانتشار الكبير للمعلومات، وثانيها الزيادة الكبيرة في السمات والخصائص المشتركة بين المجتمعات، أمّا العملية الثالثة فهي ذوبان الحدود بين الدول،(
) وهذا ما جعل العالم أشبه ما يكون بالقرية الكونية بسبب عمق التواصل والاتصال وتشابك المصالح الاقتصادية بين الأمم والشعوب.(
) وقد لخّصها "برهان غليون" بأنّها: كثافة انتقال المعلومات وسرعتها إلى درجة أصبحنا نعيش في عالم واحد وموحّد،(
) وعلى العموم لا يمكن وضع تعريف موحّد ومتعارف عليه للعولمة، لأنّ جميع التعاريف المذكورة حاولت تحديد معالم هذه الظاهرة، إلا أنّها تبقى مجرد رؤى تعبّر عن قناعات، وأطروحات تنطلق من رغبة كل باحث ومدى فهمه للظاهرة. وعليه، تعدّ جميع التعاريف مُكمّلة لبعضها البعض، إذا ما اعتبرنا العولمة ظاهرة إنسانية تمسّ مختلف الجوانب الحياتية للبشر، إلا أنّ اعتمادها على منبع واحد والمتمثّل بالفكر الغربي الرأسمالي قَللَ من أهميتها لدى الشعوب الأخرى وجعلها محل شك وريبة لأنّها تمسّ المكونات الروحية الخاصة بالأمم والشعوب، وتعدّد ثقافات لا ضوابط لها وليس لديها قيم ترتكز عليها. وفي ضوء ما سبق، يمكن القول: إن مفهوم العولمة يتجاذبه تياران الأول يرى أنّ العولمة عملية تبادل وتدويل المنافع بين الأمم، وزيادة الاتصال بين شعوب العالم، أما التيار الثاني فيرى أنّ العولمة هيمنة أمريكية على العالم.

 ورغم اختلاف التعريفات الواردة حول العولمة إلا أنّ هناك شبه إجماع على أنّها مسار لظاهرة متعدّدة الأبعاد والانعكاسات، تتّجه في مجملها نحو التأكيد على أنّ آليات اقتصادية ومعلوماتية وثقافية وسياسية عديدة، ساهمت في اتجاه العالم نحو أخذه بنموذج موحّد في عوالم السياسة والاقتصاد والمعلومات والثقافة وفق النمط الغربي الأمريكي، ويمكن تعريفها بأنّها: التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يُذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء لوطن محدّد أو لدولة معينة.(
) فالعولمة تنطوي على عدة أبعاد تتمثّل بالعولمة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، إضافة إلى العولمة البيئية والثقافية والاجتماعية، أمّا مظاهرها فهي التالية: 

- اتساع  نشاط الشركات متعددة الجنسيات وتنامي قوتها في محاولة لتحويل العالم إلى سوق عالمية واحدة خاضعة لنشاطاتها وسيطرتها، حيث تتحكم بتدفّقات وتحرّكات رؤوس الأموال والأسهم العالمية.

- تقويض دور الدولة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وإضعاف فاعلية السياسات الاقتصادية الوطنية بما يؤثّر على صناعة القرار الاقتصادي والسياسي.

- التحرير شبه المطلق لحركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال. 

- عولمة السوق الاستهلاكية وعولمة العرض والطلب. 

- تزايد درجات الارتباط  والتشابك في الاقتصاد الدولي مع إهمال البعد الاجتماعي. 

- الكثافة المتزايدة للاتصالات، والسرعة المتزايدة لعملية بناء المؤسّسات والمشاركة عبر القومية. 

- بروز دور أقوى للمجتمع المدني ومنظماته باعتباره أحد ركائز الديمقراطية.(
)

ثانياً: دور ظاهرة العولمة في اتساع نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية

تزامن بروز ظاهرة العولمة في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي مع سلسلة من التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي رافقت عملية التأسيس لنظام عالمي جديد، ونتجت عنها آثار مختلفة الأبعاد باتت تهدد السيادة الوطنية والاقتصادية والخصوصيات الاجتماعية والثقافية والحضارية في معظم بلدان العالم، وذلك من خلال تطبيق إجراءات وبرامج عولمية تقوم عليها مؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية نشطة، تملك من الإمكانيات ما يجعلها ذات تأثير بالغ في توجيه النشاط الإنساني وفق تصوّراتها وأهدافها، بالإضافة إلى ثورة  التكنولوجيا والاتصالات الهائلة التي غيّرت وجه الحياة الدولية، وكانت لها آثار واسعة النطاق على تطوير كافة القطاعات الإنسانية، وعلى مختلف الصعد، كان من بينها تطوّر قطاع الأعمال الخيرية والتطوّعية بمؤسّساته ومنظماته غير الحكومية، والتي حلّت محل الحكومة المركزية في تقديم الكثير من الخدمات والمنافع العامّة، واتّسع نشاط عدد كبير منها عبر الحدود، ليشمل العالم أجمع من خلال برامج ومشاريع ذات مضامين ليبرالية وقيم رأسمالية، وهي ذات القيم التي يجري تسويقها عبر العالم في إطار عمليات العولمة.

وفي الوقت الذي تجري فيه إعادة النظر في دور الدولة، وحدود تدخّلها وتقليص سلطتها كجزء من إجراءات عملية العولمة خاصة في بعدها الاقتصادي، فإنّ هناك اهتماماً عالمياً ونزعة نحو تقوية المنظمات والمؤسسات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية، وإنمائها وإعطائها أدواراً مؤثّرة على مراكز اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية حتى شمل نفوذها القرى والمدن والأحياء متخطّية سيادة الدولة، الأمر الذي جعل مؤسّسي منظمة أطباء بلا حدود  "MSF"يؤكّدون أنّ جميع المنظمات الدولية غير الحكومية بحكم التعريف تنتهك وتدمّر سلطة الدولة.(
)

 وقد استغلت المنظمات الدولية غير الحكومية انحسار سلطة الدولة نسبياً، وعجز الحكومات عن احتواء أثر التغيّرات العالمية على الأفراد، وحاجات الناس المتزايدة، حيث ازداد الدعم الدولي للمشاريع الموجّهة للفئات متدنية الدخل والفقراء عبر المنظمات الدولية غير الحكومية، على اعتبار أنّ هذه المنظمات أدوات قادرة على التعامل مع الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي باشرها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العديد من دول العالم، هذه السياسات التي كانت وطأتها شديدة، وأثّرت سلباً على الفئات الفقيرة.

وقد تنبّه البنك الدولي إلى ذلك فأشار في تقرير التنمية العالمية لعام 1999- 2000 الصادر عنه إلى أنّ: "التنمية مرهونة بالمؤسسات الفاعلة والمتطوّرة والتي سوف تقع عليها مسؤولية تهيئة البيئة العالمية الملائمة لتطبيق إجراءات العولمة"، وقد أنيطت هذه المسؤولية بالمنظمات الدولية غير الحكومية، فكان من نتيجة ذلك حدوث تغيّرات هامة في توجّهاتها الاستراتيجية، واقتحامها لمجالات حيوية كانت من احتكار الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية الرسمية، إضافة إلى تبنّيها قضايا واهتمامات نوعية كالبيئة وحقوق الإنسان والحريات السياسية والأسرة والمرأة ونشر القيم الديمقراطية وغيرها.

وبما أنّ ظاهرة العولمة تهدف إلى إخضاع العالم بكل كياناته لآليات تدفعه إلى الترابط والتفاعل اقتصادياً وسياسياً وثقافياً باعتباره كياناً واحداً يرتبط بسوق عالمية واحدة، فقد أدّى ذلك إلى اعتبار هذه المنظمات ضرورة موضوعية للتخفيف من الآثار السيئة الناتجة عن آليات الاستغلال القائمة في ظل علاقات دولية غير متكافئة عن طريق إدخالها في القطاعات التي انسحبت منها الدولة بعد التحرّر من النظم المركزية واتباع اقتصاد السوق وتحوّل دور الدولة من متدخّل إلى مراقب.

وإنّ التداعيات التي أفرزتها ظاهرة العولمة، واتباع آليات عمل معينة من قبل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار عدم التكافؤ الاقتصادي بين الدول، أدى إلى زيادة الهوّة الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب والتي تمخّض عنها أزمة المديونية، وطرحت نفسها كمشكلة بحاجة إلى حل. ولم تكن فكرة الاستمرار بتقديم المساعدات التي تحتاجها دول الجنوب فكرة صائبة ومرغوبة لدى دول الشمال، حيث ترى هذه الدول أنّ المساعدات الممنوحة لا تصل إلى الفئات المستهدفة، ورافق ذلك اتهام لحكومات الدول النامية بإساءة استعمال المعونات المخصّصة لمساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة باستخدامها في أغراض غير إنمائية. لهذا ساهمت الدول المانحة في تعزيز دور المنظمات الدولية غير الحكومية، من خلال تكليفها بإدارة برامج مساعدتها، بغية تجاوز المتطلبات المالية والإدارية غير المرنة التي تفرضها الأنظمة الحكومية في إدارة وتنفيذ هذه البرامج.

وفي هذا السياق يرى الباحث في مجال المنظمات الدولية غير الحكومية "توماس ريتشارد ديفاس" Thomas Richard Davies، فإنّ اتساع نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية يعود إلى مجموعة من العوامل وهي:

1- التطوّرات التكنولوجية: خاصة في مجال الاتصالات، والنقل، وعولمة تكنولوجيا الإعلام والاتصال فقد كانت سبباً مهماً في زيادة قوة هذه المنظمات، حيث أصبح بإمكان أية مجموعة صغيرة أن تؤسّس لتعاون في مجال معيّن مع مجموعة أخرى في مكان آخر. وقد استفادت المنظمات الدولية غير الحكومية من ظاهرة التشبيك Networking والبريد الإلكتروني من أجل التنسيق فيما بينها، كالتحالف من أجل محكمة الجزاء الدولية الذي ضمّ مئات المنظمات الدولية غير الحكومية عبر العالم للضغط باتجاه إنشاء هذه المحكمة.(
) 

2- نمو الاقتصاد العالمي: حيث توجد علاقة وثيقة بين فترات تعمّق عولمة الاقتصاد وبين توسّع المجتمع المدني العبر قومي والعكس صحيح.

3- العوامل الاجتماعية: وهي تتمثّل في التغيّرات الديموغرافية مثل النمو الحضري، والتغيّرات النفسية مثل تطوّر الوعي العالمي.

4- التأثيرات السياسية الخارجية: مثل تعميم قيم الديمقراطية والسلام الدولي، ونشوء قضايا سياسية عبر قومية، وتطوّر القانون الدولي والمعايير الدولية.

5- التأثيرات السياسية الداخلية: وهي تتمثّل في خصائص هذه المنظمات نفسها، أي درجة الوحدة والتنسيق فيما بينها وطبيعة أهدافها وتبعات أعمالها، والتي يمكنها جميعاً أن تسهم في زيادة قوة ونشاط المنظمات الدولية غير الحكومية على مستوى عالمي.(
) 


ويُرجع بعض المفكرين زيادة دور المنظمات الدولية غير الحكومية واتساع نشاطها في القضايا العالمية إلى جملة من العوامل منها:(
) 

· زيادة المفاوضات ما بين الحكومات حول السياسة الداخلية في إطار التكتّلات التي عرفها الاقتصاد العالمي.

· نهاية الحرب الباردة التي أنهت الاستقطاب الذي ميّز السياسة العالمية بين القوتين العظميين.

· ظهور نظام إعلامي عالمي (Global Media System) والذي سمح للمنظمات الدولية غير الحكومية بإبداء آرائها في مختلف القضايا، كما مكّنها من التواصل المباشر مع الأفراد في مختلف أنحاء العالم وأتاح لها فرصة الاتساع والانتشار أكثر من ذي قبل.

· اتساع وتنامي مؤشّرات الديمقراطية التي تعد من أبرز قيم النظام العالمي الجديد، مما سمح بوجود المشاركة والشفافية في اتخاذ القرارات على مستوى هذه المنظمات، ما أدّى إلى زيادة مصداقيتها في مختلف المجتمعات وباتت تحظى بالشرعية في نظرها أكثر من الدول والحكومات.

· الزيادة الكبيرة للتقنيات (التكنولوجيا) التي تجاوزت الحدود الضيّقة للدول.

· المشاكل والتحديات الاجتماعية والأخلاقية التي صاحبت ظاهرة العولمة، والتي لا يمكن للطرق التقليدية التعامل معها. فالعولمة حسب الباحث "رونالد روبرتسون" هي مجال اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد يجمع بين المحلي والعالمي والفردي والإنساني مما ينقل البشرية باتجاه المجتمع الواحد، وربما الحكومة الواحدة من خلال إزالة الحواجز الجغرافية بين الدول والشعوب.(
) وهذا المفهوم البسيط للعولمة يحمل أكثر من تحدّ للدولة التي باتت مجبرة على فتح حدودها ليس فقط للسلع والخدمات العابرة للحدود، وإنّما للمشكلات العابرة للحدود، مما جعل النظام الدولي بسبب العولمة أكثر فوضوية.(
)

· افتقاد الأجهزة والهيئات الرسمية الخبرة الكافية للتعامل مع التحدّيات الجديدة، خاصة مع وجود البيروقراطية الثقيلة التي تمتاز بها.

· انتقال التحدّيات من المستويات المحلية إلى المستويات الدولية والعالمية مثل قضايا البيئة والإرهاب وحقوق الإنسان والتي لا يمكن للدول أن تتعامل معها بشكل فردي. ويؤكّد "برتراند بادي" على تراجع دور الدولة وسيادتها الداخلية وعلاقتها بالمجتمع المدني بسبب بروز لاعبين دوليين جدد، وأنّ الدولة باتت تواجه أزمات وعوارض متعددة، لصالح لاعبين جدد يجمعون موارد تزداد خطورتها شيئاً فشيئاً.(
)

· ازدياد أهمية القانون الدولي وسموّه على القوانين الداخلية، مما فسح المجال أمام هذه المنظمات لزيادة صلاحياتها، باعتبارها تستمد قوتها من القوانين الدولية.(
)

لذلك، لا يمكن فصل ظاهرة العولمة عن انتشار وتوسّع المنظمات الدولية غير الحكومية وزيادة النشاط التطوّعي والخيري عبر الحدود، حيث أصبحت هذه المنظمات قوة فعّالة على المستوى الدولي، وعادلت مواردها وخبراتها الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية، واتّسع مجال نشاطها وأعمالها عالمياً، فهي تنتج الأفكار الجديدة وتقدّم الخدمات، وتدافع، وتحتج وتحرّك الرأي العام، وتقوم بعمل تحليلات قانونية وعلمية وفنية، وأحياناً تحليل لسياسات، وتقدّم تقاريرها وتشكّل وتطبّق وتراقب وتنفّذ الالتزامات الوطنية والدولية، وتغيّر من المؤسّسات والمعايير المجتمعية السائدة، وقد أثبتت براعتها في العديد من الظروف لاسيما في أوقات الأزمات والنزاعات والحروب.

كما أنّها أصبحت قريبة من المواطن أكثر من مؤسسات الدولة، أو ما عبّر عنه أستاذ العلاقات الدولية "جوزيف ناي" في مؤلفه "القوة الناعمة" بالقدرة على اجتذاب الأتباع، فقد أثّرت مسائل عدم الثقة والصراع حول السلطة السياسية على المواطن، وأضحى يبحث عن فواعل لا تطمح لبلوغ السلطة السياسية، بل طموحها إنساني وعالمي.

وقد تعدّى تأثيرها بسبب العولمة الحكومات الوطنية إلى الشركات متعددة الجنسيات، وحتى المنظمات الدولية الحكومية باتت تعترف بقوة الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية عالمياً، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي تقرّ وتؤكّد على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المنظمات في الشؤون العالمية.(
)

المبحث الثالث: علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع الدول وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية 


إنّ المنظمات الدولية غير الحكومية تتمتّع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، لذا كان لها حق الدخول في علاقات مع الغير، سواء أكان هذا الغير دولة ذات سيادة، أم منظمة دولية حكومية، أم منظمات دولية غير حكومية أخرى، أم غيرها من أشخاص المجتمع الدولي. ولا يمكن تحديد الدور الذي تؤدّيه المنظمات الدولية غير الحكومية على صعيد العلاقات الدولية دون معرفة طبيعة العلاقة التي تربط بينها وبين الدول والمنظمات الدولية الحكومية، وعلى رأس هذه الأخيرة الأمم المتحدة، لأنّه بدونها لا يكون للمنظمات الدولية غير الحكومية أيّة مصداقية على المستوى الدولي. ولا يمكن أن يُعترف بهذا النوع من التنظيمات، خاصة من الجانب القانوني، وإنّ العلاقات التي تقيمها المنظمات الدولية غير الحكومية وتتبادلها مع حكومات الدول والمنظمات الدولية الحكومية على اختلاف تخصّصاتها، ونمط العضوية فيها تعدّ من أهم الوسائل التي يتسنى لتلك المنظمات من خلالها الاضطلاع بدورها المنشود على صعيد العلاقات الدولية وفي جميع المجالات التي تنشط فيها.

المطلب الأول: علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع الدول


تعد علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع الدول علاقة تأثير متبادل، فالأولى تحتاج للدول حتى تتمكّن من الحصول على مقر وتمويل، وذلك في حالة الدول المتطوّرة أو الدول الغربية، والثانية أي الدول تحتاج للمنظمات الدولية غير الحكومية حتى تتكفّل بميادين ومجالات لا تستطيع الاهتمام بها نظراً لعدم قدرتها على ذلك، وسيكون ذلك في حالة الدول النامية وهنا تتسم هذه العلاقة بنوع من التجانس أحياناً، وبالتوتّر أحياناً أخرى، وتأخذ هذه العلاقة شكلين:

· علاقات تعاون مع الدول التي تبحث عن دعم المنظمات الدولية غير الحكومية، وغالباً ما تكون هذه الدول من الدول الفقيرة جداً كبنغلادش.

· علاقات توتّر مع الدول التي تتمسّك بسيادتها وتنادي بعدم التدخّل في شؤونها الداخلية،(
) لكنّ حق التدخّل الذي تنادي به المنظمات الدولية غير الحكومية ظهر نتيجةً للعراقيل التي واجهتها التنظيمات الإنسانية عند قيامها بعملها، فلجأت لاختراق سيادة الدول مجازاً أو التقليل منها. ويعدّ حق السيادة أهم مكسب حصلت عليه دول العالم الثالث بعد استقلالها، أمّا المنظمات الدولية غير الحكومية فترى أنّ "خطاب السيادة ليس له مكان إلا في التقارير الدولية، ولا يحتجّ به على الإطلاق". 

وبالنظر إلى حرية المنظمات الدولية غير الحكومية في ممارسة نشاطاتها داخل الدولة المضيفة فإنّها تعتبر مقيّدة إلى حدّ ما، حيث تحرص هذه المنظمات على الإبقاء على علاقات جيدة مع الدول المضيفة وتحاول تفادي المساس بأمنها القومي أو التدخّل في شؤونها الداخلية. ومن هنا يكون نشاطها متوقفاً على موافقة الدول المعنية ومحصوراً فقط في المجال الذي لا يدخل في اختصاص الدولة، أو أن تكون الدولة عاجزة عن العمل فيه، مثل النشاط الإنساني أثناء النزاعات المسلّحة، أو الكوارث الطبيعية، أو حالة خرق الدولة التزاماتها الدولية.(
) لذا يمكن دراسة العلاقة بين المنظمات الدولية غير الحكومية وبين الدول من زاويتين، الأولى هي علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع الحكومات الوطنية والثانية علاقتها مع الحكومات الأجنبية.

أولاً: علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع الحكومات الوطنية: 

تتحدّد درجة استقلالية المنظمات الدولية غير الحكومية عن الحكومات الوطنية وفاعليتها بعاملين:

1- العامل الأول هو طبيعة النظام السياسي في الدولة، ومدى قربه أو بعده عن الديمقراطية.

2- والعامل الثاني هو درجة نمو وتطوّر مؤسّسات المجتمع المدني على مستوى البناء والفاعلية، واتساع القاعدة الاجتماعية التي تعبّر عنها مؤسّساته. ويجب التأكيد هنا على أنّ العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هي علاقة جدلية تقوم على التأثير المتبادل والتطوّر من خلال حركية الصراع وآلياته التي تتغيّر بدورها بتغيّر الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية في المجتمع.


تحدّد هذه المعطيات شكل العلاقة بين المنظمات الدولية غير الحكومية والحكومة المحلية، وقيام هذه العلاقة أمر محتوم يبدأ من مجرّد تسجيل المنظمة لدى الوزارة أو الهيئة المختصّة في الحكومة إلى ممارسة الرقابة عليها أو حلّها، أو حتى منع قيامها بدايةً. وبالرغم من أنّ دساتير معظم الدول تنصّ على حق تكوين الجمعيات والحق في المشاركة والاجتماع السلمي لأهداف مشروعة إلا أنّ شكل العلاقة يتحدّد سلباً أو إيجاباً حسب النظام السائد في الدولة التي تنشأ فيها هذه المنظمات، ففي البلدان المتقدّمة تتمتّع المنظمات الدولية غير الحكومية بدرجة كبيرة من الاستقلالية، وتساهم على مختلف أنواعها في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية في ظل مبدأ سيادة القانون على الجميع ووجود سلطة قضائية مستقلّة وفعّالة تطبّق القانون. أمّا في البلدان المتخلّفة، فقد تعاملت حكوماتها مع حق تكوين الجمعيات بشكل يتناقض والمواثيق الدولية والدساتير الوطنية، واعتبرت أنّ الأصل هو حظر تكوين الجمعيات، وأنّ الاستثناء هو منح هذا الحق بالقيود والإجراءات الصارمة التي يضعها القانون.


وتلجأ الحكومات في علاقتها بالمنظمات الدولية غير الحكومية لأدوات تنظيمية عديدة، أهمها المنطق العام للعلاقة الذي يتمثّل في أنّ الحكومة هي التي ترسم السياسات الاجتماعية الملائمة لعملها، وتخضع المنظمات الدولية غير الحكومية لرقابة أمنية صريحة أو ضمنية، ناهيك عن الصلاحيات الواسعة الممنوحة للإدارة في الرقابة على منح حق تكوين الجمعيات والمنظمات الدولية غير الحكومية أو منعه، والرقابة المسبقة التي تتضمّن حق الجهة الإدارية المختصّة بالاطلاع على الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها الجمعية وفحصها، للتحقّق من تطبيق القوانين ونظام الجمعية، كذلك الحق في حضور ممثلي الحكومة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى جانب تعيين الجهة الإدارية لأعضاء يمثلونها أو يمثلون الجهات المعنية في مجلس الإدارة، وحق الإدارة كذلك في الرقابة اللاحقة على نشاط المنظمة. ويعني ذلك سلطة الإدارة بالتدخّل في قرارات المنظمات بعد صدورها سواء بإلغاء هذه القرارات أو تعديلها أو وقف تنفيذها، وكذلك سلطة الإدارة في حلّ المنظمة أو دمجها في منظمات أخرى، ويعني ذلك إنهاء الوجود القانوني للمنظمات بقرار إداري، مما يخلّ بالتوازن بين السلطة والعمل غير الحكومي، ويضع الأخير في موقف التبعية.


هذا الموقف أدّى إلى تقييد وتحجيم المبادرات الأهلية في هذه المجتمعات إضافة إلى نشوء أزمة الثقة بين الحكومة والشعب، وبروز ظاهرة الاتكالية من جانب الشعب، والتي تتجلّى في العزوف عن المشاركة المدنية والسياسية الفاعلة من قبل غالبية القوى الشعبية باستثناء بعض شرائح المثقفين. لذلك، يرى الكثيرون أنّ العقبة الأساسية أمام نمو وتطوّر هذه المنظمات وزيادة قدراتها على أداء دورها الكامل هو ضعف المناخ الديمقراطي السائد في المجتمعات المتخلّفة بشكل عام.

ومن الجدير بالذكر أنّ هناك ازدواجية في سلوك الحكومات في الدول المتخلّفة تجاه المنظمات الدولية غير الحكومية، فمن ناحية أدّى الاهتمام الدولي بمشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في تحقيق التنمية إلى أن أصبحت تلك المشاركة جزءاً من الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددّة الأطراف. كما أدّى نجاح هذه المنظمات في توفير الخدمات الاجتماعية التي تراجعت الدولة عن أدائها إلى زيادة اهتمام الدول بها، ورغبتها في إشراكها بتقديم الخدمات والتنمية. ولكن من ناحية أخرى لا يزال تخوّف هذه الدول من المبادرات الأهلية المنظمة قائماً، وخاصةً تلك المنظمات التي تحمل رؤية شمولية ذات طابع سياسي تواجه أخطاء الحكومة مثل منظمات حقوق الإنسان، مما يدفع بالحكومات إلى التمسّك بكل أدوات السيطرة الممكنة على هذه المنظمات بهدف تحجيمها.

لكن رغم ذلك يوجد تقارب وتداخل كبيرين بين المنظمات الدولية غير الحكومية والحكومات فإلى جانب الروابط المالية، هناك حالات تكون فيها المنظمات الدولية غير الحكومية أداة تنفيذ سياسة خارجية معيّنة لدولة ما أو عدد من الدول مثل: قرار الكونجرس الأمريكي بإرسال معونات إلى جنوب السودان عن طريق هيئة المعونة الأمريكية والمنظمات الدينية المتعاونة معها، إلى جانب وجود نوع من تبادل العاملين فيما بين أجهزة المنظمات الدولية غير الحكومية والأجهزة الحكومية.(
) وفي بعض الدول، تتعاون المنظمات الدولية غير الحكومية مع النظام الحاكم في بلدها من أجل تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وتلعب دوراً إيجابياً وفعالاً في تطوير القانون والآليات القضائية، وكثيراً ما تستشيرها الحكومة في هذا المجال، إضافة إلى الدور الذي تقوم به هذه المنظمات في إقامة دورات تعليمية لأجهزة الشرطة والقوات المسلّحة في بعض الدول حول احترام القانون واحترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلّحة، ومن أفضل الأمثلة على ذلك الدور الذي تقوم به لجان الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تعليم القانون الدولي الإنساني في العديد من البلدان. 

وهنا لا بدّ من التأكيد على أهمية زيادة الوعي والفهم الصحيح لماهية هذه العلاقة، بحيث لا يكون تطوّر المنظمات الدولية غير الحكومية على حساب إضعاف سلطة الدولة، وذلك من خلال التفريق بين الدولة والحكومة. فالدولة الحديثة تقوم على جهود الحكومات في تمثيلها لمصالح الشعب، ولذلك فإنّ مطلب تفعيل المنظمات الدولية غير الحكومية يجب أن يصاحبه مطلب إقامة دولة قوية قادرة على تطبيق الديمقراطية، وإعطاء حرية العمل والمشاركة للقطاع الأهلي، وينبغي تبديد المخاوف لدى بعض القائلين بأنّ تطوير المنظمات الدولية غير الحكومية سيؤدي إلى إضعاف سلطة الدولة.(
)

ثانياً: علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع الحكومات الأجنبية:


تستطيع المنظمات الدولية غير الحكومية الدخول في علاقات مع الحكومات الأجنبية، فلها أن تعقد معها اتفاقات مباشرة، مع الإشارة إلى أنّ هذه الاتفاقات لا تُعدّ دولية، ولا تحكمها بالتالي اتفاقيتا ڤيينا للمعاهدات لعام 1969 وعام 1986 أو باقي أحكام القانون الدولي.(
) وذلك باعتبارها ليست شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام، إنّما يسري عليها قانون الإرادة المشتركة للطرفين، حيث تلتقي إرادة الطرفين على تطبيق قانون خاص بدولة معينة، أو قواعد ومبادئ قانونية يتفق عليها الطرفان والتي تعرف بأسماء مختلفة مثل: القانون عبر الوطني أو القانون عبر الدول.(
) وفي حال عدم النصّ على قانون يحكم الاتفاق يطبّق القانون الدولي الخاص المنصوص عليه في القانون الوطني للدولة المتعاقدة باعتبار العلاقة هنا تشتمل على عنصر أجنبي، كما يتفق الطرفان على وسائل لحل الخلافات التي قد تنشأ جرّاء تطبيق هذه الاتفاقات كاللجوء إلى التحكيم الدولي، أو إسناد مهمة الفصل في هذه المنازعات للقضاء في الدولة المتعاقدة.


وتأخذ هذه الاتفاقات أشكالاً متنوعة حسب موضوعها الذي قد يكون تقديم خبرة فنية أو مساعدات نقدية أو عينية، وقد تكون اتفاقاً لفتح مقرّ للمنظمة الدولية غير الحكومية في الدولة الأجنبية، فمثلاً عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقيات مقر مع حكومات البلدان التي تعمل فيها، كالاتفاق الذي وقّعته مع سويسرا عام 1993 والذي يعترف بموجبه مجلس الاتحاد السويسري بالشخصية القضائية والصفة القانونية الدولية لهذه اللجنة. وفي تشرين الأول 2001 كانت لدى اللجنة اتفاقيات مقر تعترف لها بامتيازات وحصانات دبلوماسية فيما يزيد عن 60 دولة.(
) ونظراً للطابع المميّز لمهمتها ووضعها القانوني فقد أُخضعت هذه الاتفاقيات لأحكام القانون الدولي، وتتمتّع اللجنة من خلالها بالامتيازات والحصانات التي تمنح عادة للمنظمات الدولية الحكومية، وتشمل هذه الحصانات الحصانة القضائية التي تحميها من التعرّض للملاحقة الإدارية والقضائية، وحصانة المباني والمحفوظات وغيرها من الوثائق، مما يشكّل ضمانة للحياد والاستقلال اللذين تتمتّع بهما اللجنة.

إنّ العلاقات التي تقوم بين المنظمات الدولية غير الحكومية والحكومات الأجنبية تُعدّ ركيزة لنشاط هذه المنظمات وزيادة فاعليتها على المستويين الداخلي والدولي. فعلى المستوى المحلّي، تستفيد المنظمات الدولية غير الحكومية من المساعدات والخبرات التي تحصل عليها من الدول الأجنبية مما يؤدي إلى تطويرها، وتحسين أداء عملها للوصول إلى أهدافها المبتغاة على الصعيد الوطني. أمّا على المستوى الدولي، فيكون لهذه العلاقات أهمية أكبر، حيث لا تستطيع هذه المنظمات مدّ نشاطها إلى الخارج إلا بموافقة الدول المعنية. كما تقوم المنظمات الدولية غير الحكومية في بعض الأحيان بمهمات مشتركة مع حكومات الدول، كتقديم الاستشارة وتوجيه النصح، وتبادل المعلومات، وحتى تقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية والعلمية.(
)

 وعليه، يمكن القول إنّ الدول لا تكون دائماً على خلاف مع هذه المنظمات، إذ تجعلها وسيلة وأداة لتحقيق أهدافها وسياساتها، فقد تشجع على تكوينها وتساعدها في بعض نشاطاتها وأعمالها وذلك عندما تسلك نفس اتجاه السياسة العامة التي تحاول الدول الوصول إليها، لكن رغم ذلك يصعب وجود منظمات دولية غير حكومية موجودة على إقليم دولة ما ولها نفس سياسة تلك الدولة.

وبالمجمل، فإنّ الدول تُعدّ الهدف الرئيس للمنظمات الدولية غير الحكومية، فهي في كثيرٍ من الأحيان مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأحياناً أخرى قادرةً على تحسين مكانتها، كالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر حليفاً وعدواً قوياً للمنظمات الدولية غير الحكومية في آنٍ معاً، حيث تظهر أمامها هذه المنظمات عاجزة وغير قادرة على تنفيذ برامجها دون دعم وتوجيه منها، وخاصةً في موضوع حقوق الإنسان الذي لا يحتل مكانة هامة في مبادئ بعض الدول التي تفضّل الاقتصاد، والبترول، والاستثمار، وغيرها، كما أنّ المنظمات الدولية غير الحكومية يمكن أن تساعد الدول من خلال تحقيقاتها المؤكّدة وتقاريرها التي يرتكز عليها الإعلام والرأي العام ويُؤمن بها، كما تقوم بتقوية العلاقات الدولية الخارجية، من خلال معالجة بعض المشكلات السياسية.

إذاً كل من الدول والمنظمات الدولية غير الحكومية يحتاج إلى الثاني ويعتبر مكمّلاً له، فأي سلطة بصرف النظر عن ظروف ووسائل تشكيلها، تعمل بمبدأ السعي إلى الانتظام، بينما المنظمات الدولية غير الحكومية تعمل بمبدأ السعي إلى الحركة. وذلك بسعيها إلى التعبير عن قضايا الناس، والتأثير في القرارات والسياسات العامة، والعمل المباشر مدنياً وميدانياً من أجل تلبية الاحتياجات مباشرة أو التأثير في واقع ما في المجتمع أو تغييره. وهذان المبدآن يتفاعلان بطريقة جدلية، تضمن للمجتمعات البشرية أن تنعم بالاستقرار في ظل الانتظام العام والأمن والقانون الذي يرعى العلاقات المجتمعية، وتضمن إمكانية تطوير آليات تسيير الشؤون المجتمعية المشتركة والبحث باستمرار عن الخير العام. وفي هذه الحال تكون المنظمات الدولية غير الحكومية القلب الذي ينبض دائماً في جسم المجتمع فيعبّر عن احتياجاته وطموحاته ويسعى إلى تلبيتها. وإذا صحّ أنّ الحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية تعمل بمبدأين مختلفين، وتنطلق من موقعين مختلفين، فأول مسؤولية تترتّب على الفريقين هي التمسّك بخصوصية واحترام استقلالية الآخر ودوره،(
) كونه من المضلل ضلالاً كبيراً أن يقال: إنّ المنظمات الدولية غير الحكومية والدول ذات السيادة –تتعايش- لأنّ ذلك يشي، بصورة مضمرة، بوجود نوع من المساواة بين طرفي المعادلة وهذا غير صحيح، لأنّ مثل هذه المساواة غير موجودة، ولو كانت موجودة لوجدنا أنفسنا في عالم مختلف جذرياً.(
) 

ويتوقّف منح المنظمات الدولية غير الحكومية الموافقة على العمل في الدول الأجنبية على عاملين:

العامل الأول: شكل الحكم السائد في الدولة الأجنبية المعنية. فالحكم الديمقراطي لا يتردّد عادةً في الانفتاح على العالم الخارجي، وقبول العمل الأجنبي على إقليم الدولة الوطنية، أمّا الحكومات الديكتاتورية، فلا تسمح للمنظمات الدولية غير الحكومية بممارسة نشاطها داخل إقليم الدولة، لأنها تعتبر أي نشاط من هذا القبيل يؤثّر على مركزها السياسي في الدولة.

العامل الثاني: طبيعة عمل المنظمات الدولية غير الحكومية. حيث يتأثّر موقف الدول الأجنبية من هذه المنظمات بحسب نوع النشاط الذي تمارسه، فالحكومات الأجنبية توافق عادةً على أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في قطاع الخدمات، وتتردّد في منح الموافقة بالنسبة للأنشطة التنموية، ويصل الأمر إلى حدّ رفض عمل المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. ويمكن القول هنا: إنّ رفض الحكومات الأجنبية لعمل المنظمات الدولية غير الحكومية سينعكس سلباً على العمل غير الحكومي المنظّم، وعلى التواصل بين الشعوب، وسيجعل المنظمات الدولية غير الحكومية حبيسة إقليمها الوطني، فلا تستطيع مدّ أنشطتها على الصعيد الدولي.

المطلب الثاني: علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع المنظمات الدولية الحكومية


تسعى المنظمات الدولية الحكومية إلى توثيق التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية، حيث إنّه على الرغم من الاختلاف الجوهري في نمطية نشأة كل من المنظمة الحكومية وغير الحكومية، إلا أنّ جسور التعاون بين النوعين عميقة ومتنوعة. ويتضح ذلك من خلال الشكل رقم ]4[  فغالباً ما تطلب المنظمات الدولية الحكومية المشورة والنصح من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل في ذات المجال، وتحرص على تمثيل عضو من المنظمات الدولية غير الحكومية في اجتماعات المنظمات الدولية الحكومية، إذا كانت مناقشات المنظمة تدور حول موضوعات تمسّ صميم اختصاصها، ومن بين المنظمات الدولية الحكومية البارزة في المجتمع الدولي: منظمة الأمم المتحدة، وما يرتبط بها من الهيئات والوكالات الدولية، والمنظمات الإقليمية: كجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وكذلك المنظمات الدولية المتخصّصة مثل: منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها.

الشكل رقم ]4[:

دائرة العلاقات والتفاعلات بين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والدول



المصدر: مارسیل میرل: سوسیولوجیا العلاقات الدّولیة، مرجع سابق، ص396.

أولاً: علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع منظمة الأمم المتحدة

سعت المنظمات الدولية غير الحكومية إلى تضمين ميثاق الأمم المتحدة أحكاماً لتنظيم العلاقة بين هذه الأخيرة وبين المنظمات الدولية غير الحكومية، وإنّ الأمم المتحدة باعتبارها منظمة دولية حكومية تقتصر العضوية فيها على الدول التي يتم تمثيلها في كافة أجهزتها وفروعها لم يكن بوسعها أن تتجاهل ظاهرة أصبحت واحدة من أهم الظواهر ديناميكية وحيوية على المستوى الدولي وهي المنظمات الدولية غير الحكومية. حيث كان مؤسسو الأمم المتحدة على وعي تام بأهمية هذه الظاهرة وبإمكانية الاستفادة من أنشطتها لدعم أهداف ومبادئ الأمم المتحدة والترويج لها والعمل على تحقيقها.(
) لهذا، لم يكن من الغريب أن يتم اتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع تلك المنظمات في منظومة الأمم المتحدة بكاملها وفي كل مجالات نشاطها. وقد جاءت المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة تتويجاً لذلك والتي نصت على ما يلي: "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تُعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات أهلية بعد التشاور مع عضو الأمم المتحدة ذي الشأن". ويفهم من هذا النص أـنّ التعامل بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية يجب أن يتم من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون سواه من أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية أو الثانوية الأخرى، وأن يقتصر على المسائل التي تدخل في اختصاصه فقط، أي في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة وغيرها من الأمور التي لا تتصل مباشرة بالمسائل السياسية أو الأمنية. وانطلاقاً من ذلك تعيّن على المجلس أن يضع من خلال لجنة المنظمات الدولية غير الحكومية المنبثقة عنه، إجراءات وترتيبات محدّدة للتشاور مع هذه الهيئات وأن يحدد المعايير العامة التي يمكن الاستناد إليها، وأن يختار من بين المنظمات الدولية غير الحكومية– التي قارب تعدادها ستمائة في ذلك الوقت- من يرغب في التعاون معها. وينظّم هذه الترتيبات قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1296 (د- 44) الذي ينصّ على مبادئ معيّنة تطبّق لدى إقامة علاقات التشاور، وقد صنّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنظمات الدولية غير الحكومية التي يتعامل معها إلى ثلاث فئات هي:(
)

1- المنظمات الدولية غير الحكومية ذات المركز الاستشاري العام: ويشترط لحصول المنظمة الدولية غير الحكومية على هذا المركز ما يلي:

· أن تكون المنظمة مهتمّة بمعظم أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزته الفرعية.

· أن تكون المنظمة قادرة على تقديم أدلة مرضية للمجلس أن لديها أعمالاً ونشاطات جوهرية ومستمرّة يمكن أن تسهم بها في بلوغ أهداف الأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

· أن تمثّل عضوية المنظمة القطاعات الرئيسية للمجتمع في عدد كبير من دول العالم.


وميزة هذا النوع من المنظمات أن لها حقوقاً وامتيازات واسعة في علاقتها التشاورية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بالنوعين الآخرين، ومن أمثلتها: غرفة التجارة الدولية، الاتحاد البرلماني الدولي، الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة.

2- المنظمات الدولية غير الحكومية ذات المركز الاستشاري الخاص: ويشترط لحصول أية منظمة  دولية غير حكومية على هذا المركز توافر شرطين:

- أن يكون للمنظمة اختصاص أو اهتمام محدّد في بعض ميادين النشاط التي يغطيها المجلس وأجهزته الفرعية.

- أن تكون المنظمة معروفة في الميادين التي تعمل فيها.


وتعدّ هذه المنظمات الأكثر عدداً، ولها حقوق وامتيازات لكنّها أقل درجة من المنظمات ذات المركز السابق، ومن أمثلتها: منظمة العفو الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رابطة المرأة العربية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اتحاد المحامين العرب، جمعية الهلال الأحمر المصرية، أطباء بلا حدود.. إلخ.

3- المنظمات الدولية غير الحكومية المدرجة في القائمة: وهي المنظمات الدولية غير الحكومية التي يرى المجلس أو الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع المجلس أو لجنته المعنية بتلك المنظمات، أنّها يمكن أن تقدّم في نطاق اختصاصها مساهمات معتبرة في أعمال المجلس أو أجهزته الفرعية أو أجهزة الأمم المتحدة الأخرى. وتدرج هذه المنظمات في سجل يعرف باسم "القائمة"، وتتمتّع هذه المنظمات بامتيازات وحقوق لكنّها دون الحقوق والامتيازات التي يتمتّع بها الصنفان السابقان من المنظمات الدولية غير الحكومية.


ويبتّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في منح المركز الاستشاري للمنظمات الدولية غير الحكومية بناءً على توصية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالمنظمات الدولية غير الحكومية، وهذه اللجنة مؤلّفة من 19 دولة عضواً، وهي تجتمع سنوياً. أمّا مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية ذات المركز الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فهو لسان حال المنظمات الدولية غير الحكومية الممثّلة لدى المجلس، ومن أهدافه كفالة تمتّع هذه المنظمات بكامل الفرص الملائمة لأداء وظائفها الاستشارية، وتأمين مقر للعملية التشاورية وعقد اجتماعات للمنظمات الأعضاء من أجل تبادل الآراء بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.(
) 

من الناحية القانونية، يلاحظ أنّ المنظمات الدولية غير الحكومية لا تزال تتمتّع فقط بالمركز الاستشاري الممنوح لها قانوناً في ميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من أنّ هذا الحق قد تجاوزه الوقت وتعدّته تلك المنظمات نظراً لما تقوم به من نشاطات ومشاركات ومساهمات خارج نطاق المادة 71 من الميثاق. إلا أنّ هذا المركز ورغم أنّه تقليدي وبعيد عن واقع المنظمات الدولية غير الحكومية فلا يزال يواجه العديد من الانتقادات والمساومات والمعارضة السياسية والإيديولوجية بشأن رفضه أو سحبه من المنظمات الدولية غير الحكومية، أو التقليص من فعاليته وتطبيقاته. وذلك عن طريق العمل على مراقبة تدخّلات هذه المنظمات من أجل متابعة نشاطاتها أو الحدّ منها، وهي مطالب أو نداءات صادرة من بعض الدول الأعضاء في المنظمة ومن بعض أجهزتها.(
)

وتناضل هذه المنظمات من أجل الحفاظ- على الأقل- بمكتسباتها وبدورها في أجهزة الأمم المتحدة، كي لا يحدث أي تراجع في موقف المنظمة الأممية تجاهها؛ نتيجة ضغوط بعض الدول الأعضاء للانتقاص من دورها، ففي عام 1975 هدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنظمات الدولية غير الحكومية صراحةً بأنّ عدم الاهتمام الملائم "بأدب المنطق" و"الإخفاق في مراعاة السرّية" قد يؤدّيا إلى سحب الاستشارية من المنظمات الدولية غير الحكومية.(
)

وتعدّ المعلومات التي تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتمتّع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضرورية لنهوض المجلس بمهامه، الأمر الذي أتاح لها القيام بالعمل الكثير والمجدي في أروقة الأمم المتحدة. 

ومن وجهة نظر الأمم المتحدة، فإن المنظمات الدولية غير الحكومية من الممكن أن: (
)

1- تقدم المعرفة والمشورة لصانعي القرار في الأمم المتحدة، وللسكرتارية التي تقوم بتنفيذ القرارات.

2- تمثّل صوت الشعوب والذي قد يكون غير مسموع بشكل كافٍ من قبل ممثلي الدول.

3- تستعمل كشبكات رئيسية لنشر المعلومات.

4- تدعم برامج الأمم المتحدة عن طريق تنفيذ النشاطات التعليمية الموجّهة لعامة الناس.

5- تلعب دوراً حيوياً في قيام الأمم المتحدة بتنفيذ مهامها، حيث إنّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتعاقد مع المنظمات الدولية غير الحكومية لتنفيذ المشاريع التي تموّلها.

6- تشارك في المبادرة والإعداد والتفاوض بشأن عدد من اتفاقيات الأمم المتحدة مثل: الاتفاقيات المتعلّقة بحقوق الإنسان، والمخدّرات، والتعذيب، وحقوق الطفل والمرأة، والتصحّر.


وقد استطاعت منظمة العفو الدولية لعب دور هام في مجال حماية حقوق الإنسان الذي يشكّل أحد أهداف منظمة الأمم المتحدة بما تقدمه من شكاوى وتقارير إلى لجنة حقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى في الأمم المتحدة، ونظراً لما تتمتّع به منظمة العفو الدولية من استقلالية وحياد ونشاط مميّز على المستوى الدولي، فإنّ تقاريرها تحظى بمصداقية كبيرة لدى الأمم المتحدة.


إنّ معظم الأقسام الرئيسية في الأمم المتحدة لديها منسّق يكون على اتصال دائم مع المنظمات الدولية غير الحكومية، كما تجتمع بشكلٍ دوري مجموعات عمل تابعة للأمم المتحدة مع المنظمات الدولية غير الحكومية لتبادل المعلومات حول العلاقات المشتركة، ولوضع سياسة متوافقة ومنسجمة معاً، ولاقتراح الإجراءات لتطوير التعاون بينهما. وإنّ العديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثل: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، شكّلت روابط استشارية وعملية مع نظائرها من المنظمات الدولية غير الحكومية. وبهذا الصدد يمكن الإشارة إلى أمثلة كثيرة على العلاقة وأوجه التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، يذكر منها موافقة مجلس إدارة "إيفاد" في عام 1990(
) على انعقاد المنتدى السنوي لـ"إيفاد" والمنظمات الدولية غير الحكومية، حيث شاركت فيه 400 منظمة دولية غير حكومية، وقام صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بإنشاء هيئة استشارية للمنظمات الدولية غير الحكومية تتألف من ممثلين محلّيين ودوليين لمساعدتها في إيجاد التعاون المناسب مع المنظمات الدولية غير الحكومية لتنفيذ برامجها بشكل أفضل، ويقوم برنامج الأغذية العالمي بوضع اتفاقية تفاهم مع المنظمات الدولية غير الحكومية من أجل التعاون العملي، والأمثلة كثيرة ومتعددة على التعاون والمشاركة بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.


وبما أنّ الكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية المحلّية تشارك في الشبكات العالمية للمنظمات الدولية غير الحكومية، فإنّ التوجّه في المستقبل يدعو إلى مزيد من التفاعل مع الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي، حيث تضم الهيئات الإقليمية الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها منسقين للتعاون العملي مع هذه المنظمات، والعمل على إيجاد حضور دائم لها في الأمم المتحدة يمثّل أصوات المجتمع المحلي.

ثانياً: علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع المنظمات الدولية المتخصّصة:


تدخل المنظمات الدولية غير الحكومية بعلاقات مع المنظمات الدولية المتخصّصة بهدف التوصّل إلى صيغة عمل مشترك تحقّق أهداف كل من الطرفين، وقد برزت هذه العلاقة في بعد المؤتمرات العالمية التي دعت إليها الأمم المتحدة، وفي الاحتضان الذي تمارسه المؤسّسات المالية والعالمية للمنظمات الدولية غير الحكومية بهدف تنمية قدراتها على المشاركة في تنفيذ برامج تلك المؤسّسات. فعلى سبيل المثال: أقرّ البنك الدولي بأهمية مشاركة المستفيدين من أنشطة البنك فتمّ تشكيل لجنة المنظمات الدولية غير الحكومية في البنك الدولي عام 1982 لتحديد شكل المنظمات الدولية غير الحكومية، وتكون عضوية هذه المنظمات في اللجنة– وتسمى مجموعة عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في البنك– عن طريق الانتخاب بشكل دوري وتجتمع اللجنة سنوياً، وينصبّ عملها حالياً على ثلاثة محاور:

أ - التعديل الهيكلي ومشكلة الفقر، ب - التنمية عن طريق المشاركة. 

ج – آليات التمويل للمنظمات الدولية غير الحكومية.


وقد قام البنك الدولي بجهود كبيرة لزيادة مشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية خلال السنة المالية 1988، واعتبر أنّ الهدف الأساسي للتعاون العملي بين البنك والمنظمات الدولية غير الحكومية هو زيادة مشاركة الشعوب الفقيرة في تخطيط وتنفيذ المشروعات التي يدعمها البنك، وكان البنك الدولي قد بدأ منذ السنة المالية 1992 بعمل دراسة حول المشاركة في التنمية استغرقت ثلاث سنوات، ويوضح تقرير Wapenhans الحاجة إلى زيادة المشاركة وأهميتها، حيث يشير البعض(
) إلى أنّ:


"البنك الدولي قد تعلّم من تجربته أنّ مشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية مهمة لنجاح المشروعات من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لأنّ مثل هذه المجموعات تسهم بشكل كبير في فعالية تنموية خاصة من خلال مشاركتها في تصميم المشروع وتنفيذه، بالإضافة إلى دعم ومساندة عدد من الأهداف الرئيسية الأخرى وخاصةً المسؤولية".


كما تقيم المنظمات الدولية المتخصّصة علاقات تعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية بحسب المهام والأهداف الملقاة على عاتقها، فمنظمة العفو الدولية تضطلع بدورٍ مهم في التصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان الموجّهة نحو الكتاب أو المفكّرين أو أساتذة الجامعات، وذلك بالتعاون مع منظمة "اليونسكو". كما تنهض بدورٍ مماثل لدى منظمة العمل الدولية، حيث تتصدّى للانتهاكات المرتكبة ضد الحريات النقابية،(
) وإنّ هذا الدور المميّز للمنظمات غير الحكومية ينبع من استقلالية العمل الأهلي عن الحكومات وسياساتها.

1- علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو": 

تأسّست منظمة "اليونسكو" في 16 تشرين الثاني 1945، وتتمثّل أهدفها الرئيسية في نشر التعليم والتربية والثقافة لشعوب العالم كافة، من خلال الاتصال بجميع الدول والتعاون مع مختلف المنظمات التي تعنى بهذا الشأن، وتتدخّل المنظمات الدولية غير الحكومية من أجل مساعدتها على تحقيق هذه الأهداف، فتوفّر صوتاً للفئات المهمّشة من أجل المطالبة بمستوى تعليم أفضل، وتحاول دفع الحكومات والمنظمات الدولية على السير بهذا الاتجاه، وذلك بعد أن تختبر طرائق التعليم المناسبة  والخلّاقة وخاصة ما يتعلّق منها بالفقراء.(
)


تضم اليونسكو "دائرة للمنظمات الدولية غير الحكومية والمؤسّسات" وهي مختصّة بالتنسيق بينها وبين المنظمات الدولية غير الحكومية، ويناط بها مسؤولية إصدار التوجيهات بهذا الشأن، ويحق للمنظمات الدولية غير الحكومية بموجب هذه التوجيهات إقامة علاقات عملية أو رسمية مع اليونسكو. وتهدف العلاقات الرسمية إلى إقامة تعاون ثابت، بحسب دور المنظمة الدولية غير الحكومية وهيكليتها، ويمكن تقديم طلبات للحصول على الصفة الرسمية إلى لجنة المنظمات الدولية غير الحكومية التابعة للمجلس التنفيذي.

2- علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO":

تهدف منظمة "الفاو" إلى تخفيف وطأة الفقر والجوع لدى الشعوب، وذلك من خلال تشجيع التنمية الزراعية، وتحسين الغذاء والصحة الغذائية، ويناط بها بالإضافة إلى رفع المستويات الغذائية والمستوى المعيشي، زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين الحالة المعيشية لسكان الريف، وذلك من خلال المساعدة التقنية وتقديم النصائح للحكومات، وإتاحة المعلومات. ويلاحظ أنّ هذه الأهداف العامة لمنظمة الفاو قد شجعت المنظمات الدولية غير الحكومية على التعاون معها بهذا الشأن، فيمكن استثمار جهودها وتوظيفها في هذه المجالات، لاسيّما المنظمات المتخصّصة منها في هذه القطاعات. ومن هنا كانت «سياسة الفاو وإستراتيجيتها ترمي إلى التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني».(
) حيث يمكن أن تحصل المنظمات الدولية غير الحكومية على صفة استشارية متخصّصة لدى "الفاو"، وتضم المنظمة قسماً خاصاً بالمنظمات الدولية غير الحكومية بالإضافة إلى فريق عمل داخلي يدير العلاقات بين المجتمع المدني و"الفاو".(
) ويحتاج التعاون الدولي الفعّال من الناحية العملية إلى بذل جهود منسّقة بين المنظمات من أجل ضمان حق الشعوب في الغذاء الكافي والمناسب، وإنّ هذا هو المجال الذي يمكن أن تلعب فيه هذه المنظمات دوراً رائداً.

3- علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع مجلس حقوق الإنسان:


مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة التي تضطلع بالمسؤولية عن حقوق الإنسان التي كانت تضطلع بها من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقرّ الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الذي أَنشأت بموجبه مجلس حقوق الإنسان بالدور المهم الذي تؤدّيه المنظمات الدولية غير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.(
) وتشترط أن تكون مشاركة المراقبين، بما فيهم المنظمات الدولية غير الحكومية، في المجلس الجديد على أساس الترتيبات والممارسات التي كانت تطبّقها اللجنة من قبل. ولذلك، فإنّ التمتّع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو شرط للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وقد تمّ اعتماد قرابة 154 منظمة دولية غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفة مراقب في الدورة الأولى لمجلس حقوق الإنسان.(
)

4- علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع بعضها:


ترتبط المنظمات الدولية غير الحكومية بعلاقات مع غيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية سواء الوطنية منها أو الأجنبية وفق التفصيل التالي:

أ- علاقة المنظمات غير الحكومية الوطنية مع بعضها: 

تنشأ بين المنظمات غير الحكومية الوطنية علاقات تخدم أهداف كل منها وتأخذ هذه العلاقات أشكالاً مختلفة كالتشاور والتعاون وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف فيما بينها. 

إنّ إحلال التعاون بدلاً من التنافس بين المنظمات غير الحكومية التي تعمل في قطاع واحد من شأنه أن يعود بالفائدة على تلك المنظمات وعلى المجتمع بأسره، لأنّه سيعزّز الديمقراطية والمشاركة والتنمية، وسيلهم الحكومة انتهاج سياسة تتفق مع أهدافها، كما أنّ التعاون بين المنظمات غير الحكومية الوطنية والتي تعمل في قطاعات مختلفة سيخلق فرصاً حقيقية لتطوّر وازدهار كل منها، وسيكون عاملاً مشجّعاً للأفراد للانخراط في العمل الجماعي، وغني عن البيان أنّ هذه المنظمات تخضع لقانون واحد هو القانون الوطني، وتخضع لولاية القضاء الوطني أيضاً.

ب- علاقة المنظمات الدولية غير الحكومية مع المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية:


تقيم المنظمات الأهلية الوطنية علاقات مع غيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية الأجنبية للتعاون فيما بينها بغية الوصول إلى أهدافها المطلوبة، ويأخذ هذا التعاون أشكالاً مختلفة، فقد يكون بهدف تنسيق المواقف كما حصل في الاجتماع الذي عقدته المنظمات الأهلية العربية في عمان عام 2001 قُبيل انعقاد مؤتمر "دربان" لمناهضة العنصرية. فقد كان مندوبو هذه المنظمات الدولية غير الحكومية يسعون إلى تنسيق المواقف لإحياء القرار 3379 لعام 1975 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يصف الصهيونية بأنّها شكل من أشكال العنصرية.

وقد يكون التعاون بهدف التشاور وتبادل الخبرات، كما حدث في اللقاءات التي تمّت بين ورشة الموارد العربية وبين جمعية إنقاذ الأطفال السويدية (رادا بارنن)، بهدف تطوير دور المنظمات الدولية غير الحكومية في مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وقد يكون هذا التعاون بهدف إنشاء هيئة مشتركة بين هذه المنظمات فالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تتكوّن من:

· اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

· الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

· الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

تعمل هذه الحركة في كافة بلدان العالم تقريباً وتضم حوالي 100 مليون عضو ومتطوّع، وإنّ اللجنة الدولية والاتحاد والجمعيات الوطنية هيئات مستقلّة ولكل منها نظامها الأساسي الخاص بها، وليس لإحداها سلطة على الأخرى.


تجتمع هذه المؤسّسات معاً كل سنتين في إطار مجلس المندوبين، كما تجتمع من حيث المبدأ مرة كل أربع سنوات مع ممثلي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وذلك في إطار المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.(
) وقد اجتمعت الهيئات المكوّنة للحركة الدولية على مبادئ سبعة هي: الإنسانية وعدم التحيّز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية، ويشكّل اتفاق إشبيليا الذي اعتمده مجلس المندوبين عام 1997 النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وينظّم العلاقة فيما بينها.

الفصل الثالث

مدى فاعلية المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان.

"دراسة حالة منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

يتناول هذا الفصل مدى فاعلية المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال دراسة حالة لمنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وذلك من خلال ثلاثة مباحث يتناول أولها جهود المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان وآليات عملها، بينما ينصب المبحث الثاني على دراسة دور منظمة العفو الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان. في حين يدرس المبحث الثالث جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجال نفسه.   

الفصل الثالث: مدى فاعلية المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان "دراسة حالة منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر"

رغم أنّ المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان باعتبارها فاعلاً في العلاقات الدولية تتمتّع بشيء من الخصوصية، من حيث تعريفها، ومميزاتها الخاصة، التي تكمن في تنوّعها، وامتداد نشاطها عبر الدول، وعدم تمتّعها بوضع أو شخصية قانونية واضحة المعالم، إلا أنّ هذا لم يمنعها من أن تكون القوة الثالثة في المجتمع الدولي إلى جانب الدول والمنظمات الدولية الحكومية. وبطبيعة الحال لم تكن تلك المنظمات من حيث مستوى نشاطها وفاعليتها على الساحة الدولية على حدٍ سواء، فبعضها اقتصر نشاطه على الصعيد المحلي المحدود، بينما كان لبعضها امتداد أوسع على المستوى الإقليمي، في حين بلغ نشاط بعض تلك المنظمات العالم بأسره. ويلاحظ على منظمة العفو الدولية، أنها إحدى أكبر تلك المنظمات الناشطة في ميدان حقوق الإنسان، وأنّها أكثرها تأثيراً وإحراجاً للدول إزاء انتهاكات حقوق الإنسان. فهي منذ تأسيسها عام 1961 نشأت مهتمّة بقضايا سجناء الرأي والضمير، ثم مناهضة حكم الإعدام فيما بعد، ليمتد نشـاطها شامـلاً كل مناحي حقوق الإنسان، وتمتلك هذه المنظمة هيكلية خاصة تمتد على المستوى الدولي إلى المستوى الوطني، وتتميّز بنشاطها الإعلامي الكثيف، وتُعدّ من أكثر المنظمات الدولية غير الحكومية مركزية خصوصاً في مجال نشاطها، وفي عمليات "التبنـي" والتي تعتمد بموجبها (تتبنّى) مساجين من جهات مختلفة من العالم، تحدّدهم الأمانة الدولية للأفواج التي تنشط على المستوى الوطني. وهذا بهدف الحفاظ على الحياد وعدم التحيّز، إذ لا تسمح للأفواج بتبني قضايا بلدانها أو إصدار بيانات بشأنها.

ولا يخفى على أحد دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما لها من إسهامات بالغة الأهمية في مجال حماية حقوق الإنسان، حيث تقوم بمراقبة الانتهاكات الواقعة على هذه الحقوق  في وقت السلم أو الحرب، وذلك برصد تلك الانتهاكات من خلال جمع المعلومات وتوثيقها توثيقاً دقيقاً، كما تقوم أيضاً بإرسال بعثات ميدانية للتأكّد من الحماية الواجب تقديمها للأفراد وفقاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدول، كما تقوم أيضاً في وقت الحرب بتقديم المساعدة اللازمة وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام1977.

المبحث الأول: جهود المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان وآليات عملها

بدأت حقوق الإنسان بالتشكّل منذ القدم، وكانت أسبق إلى الظهور من الدول والمنظمات الدولية، بسبب ارتباطها بالطبيعة الإنسانية وما يتعلّق بها من البحث المستمر عن كل ما من شأنه أن يحسّن حياة الإنسان، ويضمن بقاءه بعيداً عن أية اعتبارات سياسية أو عقائدية أو حتى أخلاقية قد تحدّ من حقه في الكرامة الإنسانية، كما أنّ موضوع حقوق الإنسان بما له من أهمية وقدسية كبيرين، أصبح يشكّل المحور الرئيس لمعظم الاتفاقيات الجارية على الصعيد العالمي، وباتت القضايا المتعلّقة به تشكّل ثورة كامنة لها تأثير غير محدود على بنية وتشكيل الفواعل على الساحة الدولية، بما تشمله من دول ومنظمات دولية حكومية ومنظمات دولية غير حكومية. وقد ترجمت هذه الأهمية في معظم اللوائح والمواثيق والاتفاقيات التي صيغت من قبل مختلف الفواعل الدولية التي تعنى بمجال حقوق الإنسان، لاسيّما المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في هذا المجال، باعتبارها تنظيمات أو جمعيات أو اتحادات عبر قومية، يتعدّى نشاطها نطاق الدولة الواحدة -رغم غياب الإجماع حول تعريفها- مما جعلها تصبح حقيقة في المجتمع الدولي لا يمكن تجاوزها أو إنكارها، لها قوتها الخاصة وأساليبها وأدواتها ولها دورها وتأثيرها على الحياة الدولية في جميع المجالات لا سيما العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

المطلب الأول: أهمية تبنّي المنظمات الدولية غير الحكومية لقضايا حقوق الإنسان

حظيت قضايا حقوق الإنسان بتصنيفاتها المختلفة باهتمام العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية منذ زمن بعيد، ويُرجع الكثير من الباحثين بداية ذلك إلى نهاية الحرب العالمية الأولى على أقل تقدير. وإن كان هذا الاهتمام قد تضاعف بدرجة ملحوظة وبشكل تدريجي خلال الفترة التالية على نهاية الحرب العالمية الثانية،(
) فقد كان لهذه المنظمات دور هام وفعّال في إحلال السلام والحيلولة دون نشوب الحرب وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، وركّزت كل جهودها طوال فترة الحرب على دراسة الوسائل والهياكل التنظيمية الدولية الكفيلة بتحقيق سلام عالمي دائم والحيلولة دون نشوب الحرب مرة أخرى. وكان من أهم هذه الهيئات أو المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية The League of to Enforce Peace  التي أطلقت على نفسها "عصبة دعم السلام" والتي أُعلن عن قيامها في فيلادلفيا عام 1915  وكان "وليم تافت" الرئيس الأمريكي السابق أحد زعمائها (
).

وقد كان لنهاية الحرب العالمية الثانية وميلاد منظمة الأمم المتحدة، أثره البارز في تطوّر المنظمات الدولية غير الحكومية، والذي أدى بدوره إلى تطوّر وظائفها واهتمامها بالقضايا المطروحة على الساحة الدولية وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان. فبعد أن كان عدد هذه المنظمات محدوداً، ونشاطها محصوراً في قضايا محدّدة تتعلّق على الأخص بالجوانب المأساوية للحروب، يُلاحظ أنّها توسّعت بشكل كبير، وتعدّدت اهتماماتها لتشمل مختلف جوانب الحياة الإنسانية، لا سيّما العمل في مجال حماية حقوق الإنسان في العالم والدفاع عنها، والعمل على تعزيز احترام الأنظمة الحاكمة لما تمّ التوصّل إليه من معاهدات واتفاقيات دولية بهذا الشأن.

ظهرت حماية حقوق الإنسان منذ العصور القديمة، إلا أنّ الاهتمام الدولي والفعلي بها، يرجع إلى مرحلة الإعلانات العالمية التي تُعدّ من أهم مراحل التطوّر في تاريخ حقوق الإنسان. ففي هذه المرحلة دخلت حقوق الإنسان مرحلة جديدة، حيث تحولت من مجرد مبادئ فكرية و مثالية، إلى قواعد قانونية إلزامية تضمن حمايتها والدفاع عنها، وقد ترسّخت هذه القواعد في إعلان الاستقلال الأمريكي عام1779 ، والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن عام .1789(
)

كما اهتمت المواثيق والاتفاقيات الدولية بتكريس وحماية حقوق الإنسان، ويأتي في مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة عام1945 ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام1948 ، والتي اعتبرت أن حقوق الإنسان مقدّسة ولا يجب المساس بها، وأعطت هذه الاتفاقيات أيضا أبعاداً دولية لحقوق الإنسان، لا تستطيع الدول تجاهلها ولا انتهاكها، وبالتالي خلقت ضمانات جديدة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

إن حماية حقوق الإنسان ترجع في الأصل إلى الدولة صاحبة السيادة، التي يجب عليها توفير الحماية اللازمة لمختلف الحقوق التي تضمّنتها الاتفاقيات والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان. ولمّا كانت الالتزامات التي نصّت عليها هذه الاتفاقيات، ترجع إلى رغبة الدولة وقدرتها على تطبيقها، فإنه لا يمكن إجبار الدول على تطبيق ما صادقت عليه من اتفاقيات دولية، بل في كثير من الأحيان قد تنتهك الدول هذه الحقوق، أو قد لا تقوم بتوفير الحماية اللازمة للأفراد محل الحماية، وقد تغلّب مصلحتها على حقوق الإنسان.

كما تعمل المنظمات الدولية الحكومية كذلك على توفير الحماية اللازمة لهذه الحقوق والحريات، وقد تجسّد ذلك من خلال العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، كالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان عام 1950 والتي دخلت حيز النفاذ عام1953 ،  والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام1969 ، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عام 1980 ، وغيرها من المواثيق الأخرى على المستوى الدولي والإقليمي.

إلا أنّه وبالرغم من أهمية هذه الاتفاقيات فقد ظلّت حقوق الإنسان تتعرّض لانتهاكات، وتحتاج إلى رقابة فعالة على هذه الاتفاقيات. لذا، ومن أجل توفير الحماية اللازمة لهذه الحقوق كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية، برزت منظمات تناشد بهذه الحماية، وتدعو الدول إلى تطبيق ما صادقت عليه من اتفاقيات. وبالرغم من أنّ هذه المنظمات قد نشأت منذ عصور قديمة لكن ظهورها الفعلي كان بعد تأسيس الأمم المتحدة، وهي ما تسمى بالمنظمات الدولية غير الحكومية التي أثبتت وجودها على الساحة الدولية، وسعت إلى تكريس حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على جميع المستويات.


ونظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها حقوق الإنسان، فهي تحتاج إلى دعم كبير، وتعاون واسع بين مختلف الفاعلين على الساحة الدولية، وكذا إلى معايير تكون مضبوطة وثابتة، وهذا لا يتحقّق إلا عبر مأسسة هذه الحقوق. والمعادلة الهامة التي تؤسّس لحماية دولية فعالة لحقوق الإنسان تتألف من: التزام حكومي + فعالية المجتمع المدني + تنسيق المجتمع الدولي. وعلى الرغم من الدور الذي تقوم به الحكومات لحماية حقوق مواطنيها، إلا أنّ هذا الدور لا يكفي، إذا لم يتعزّز بالتعاون مع أطراف أخرى تتبنى الدفاع عن هذه الحقوق، سواءٌ على المستوى الوطني: ممثلةً بمنظمات المجتمع المدني المختلفة، أو على المستوى الدولي: عبر المنظمات الدولية غير الحكومية التي تنشط في مجال حماية حقوق الإنسان، وتركّز على ترقيتها والدفاع عنها. ويعبّر بعض الباحثين عن هذا النوع من المنظمات بـ "الجيل الرابع للمنظمات الدولية غير الحكومية" على اعتبار أنّها لا تقدّم مساعدات تنموية أو إغاثية أو أي نوع من السلع والخدمات المادية، بل تركّز على القيم الإنسانية وعلى مبادئ الكرامة البشرية التي تندرج ضمن حقوق الإنسان. وقد كانت تلك المنظمات تركّز في بداية نشاطها على الحقوق الفردية، لكن مع التحوّلات الكبيرة والهامة التي مرّت بها، باتت تتبنى استراتيجيات جديدة تهدف إلى التركيز على الحقوق الجماعية للأفراد إلى جانب الحقوق الفردية، فأصبحت تدافع مثلاً عن حماية الصحة العالمية وتركّز على الاهتمام بالبيئة وقضايا تغيّر المناخ (Issues of Climate Change)...إلخ، على اعتبار أنّ هناك علاقة قوية بين هذه القضايا (تغيّر المناخ، الصحة..) وحقوق الإنسان.(
) 


وتتمثل رسالة المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بـ :                          

1- حماية حقوق الإنسان.

2- نشر ثقافة حقوق الإنسان.

3- مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة القانونية.

4- اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لمعالجة الشكاوى المتعلّقة بضحايا الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان.

5- إعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية.

6- إدارة الحملات وإعلان المواقف المختلفة تجاه ما يجري لحقوق الإنسان.

وتهدف هذه المنظمات إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من خلال النشاط في حقل التربية على هذه الحقوق عبر الفعاليات المختلفة مثل: المؤتمرات، وحلقات النقاش، والتدريب المتخصّص والشعبي، وقيامها بأعمال الحماية التي تتمثّل بتقديم المساعدة القانونية للضحايا، أو رصد الانتهاكات، والقيام بالحملات الدورية أو الخاصة لمناهضتها، ونشر ذلك عبر التقارير ووسائل الإعلام واللجوء إلى جهات الإنصات الداخلية والدولية.(
)

المطلب الثاني: آليات عمل المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان

إنّ طبيعة النشاطات التي تقوم بها المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تحتّم عليها العمل من أجل تبنّي استراتيجيات معيّنة، واستخدام أساليب وأدوات واتباع آليات تمكنّها من تحقيق أفضل النتائج في مثل هذه القضايا، ويمكن تحديد بعض من تلك الآليات المتبّعة من قبل معظم المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان ومنها:

أولاً: إنشاء لجان تقصّي حقائق والمشاركة في لجان تؤسّسها الدول أو المنظمات الدولية الحكومية.

حيث تُعدّ هذه اللجان من الآليات المتاحة للمنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تستطيع من خلالها الوصول إلى المعلومات التي تتطلبّها في تحقيق أهدافها، فيمكن لهذه المنظمات التعاون مع تلك اللجان والإسهام في نجاح عملها بفضل الخبرة التي تمتلكها، ويمكن لها أن تساعدها على دعم بنيان المؤسسات السياسية الضعيفة. وبفضل شبكة علاقات المنظمات الدولية غير الحكومية يمكنها أن تضمن تمثيل الفئات المعنية (مثل الضحايا الذين ينتمون إلى القطاعات المهمّشة)، ولا ريب أنّ لجان تقصّي الحقائق التي تعتمد عليها المنظمات الدولية غير الحكومية خاصة في مجال حقوق الإنسان تختلف كثيراً عن غيرها من اللجان، لا سيما تلك التي تنشئها الدول. فهي تحظى بمصداقية أكبر في نظر الرأي العام الوطني والدولي، حيث إنّ الدول تمارس تأثيراً كبيراً على اللجان التي تنشئها من أجل أن يكون التقرير الصادر عنها في صالح الدولة ولا يضر بمصالحها ولا سيما بمصداقيتها أمام مواطنيها، وكثيراً ما كانت الدولة أو الأجهزة الرسمية التابعة لها طرف من الأطراف المتورّطة في ارتكاب الانتهاكات موضوع التحقيق الذي تجريه هذه اللجان. أما اللجان التي تنشئها المنظمات الدولية غير الحكومية وتشرف عليها فهي ذات مصداقية عالية وتحظى بقبول أكبر وبتغطية إعلامية واسعة حتى أنّ نتائجها كثيراً ما تكون موضع نقاش الدول والمنظمات الدولية، والتي قد تتبنّى في كثير من الحالات التقارير التي تصدر عن هذه اللجان، وسبب ذلك أنّ تقارير هذه اللجان أكثر شمولاً ودقة وأوسع انتشاراً من التقارير الحكومية.

ثانياً: تعزيز دور الرأي العام الدولي. 


إنّ الرأي العام الدولي يؤثر بشكل كبير ومتزايد على العلاقات الدولية، لاسيما مع تنامي ظاهرة العولمة التي طرحت قضايا عديدة، وأتاحت المجال له لتناول القضايا التي أفرزتها مثل: قضايا حماية حقوق الإنسان بشكل عام، والبيئة، والإرهاب، ومنع عمالة الأطفال، والتمييز العنصري.. إلخ.


تتمثّل قوة الرأي العام الدولي بالنسبة للمنظمات الدولية غير الحكومية في كونه بات مشاركاً فاعلاً في حوار السياسة العالمي،(
) ولأنّ معظم نشاط هذه المنظمات مستقى من اهتمامات الرأي العام الدولي، كما أنّ اهتماماتها تعبّر عن اهتمامات هذا الرأي، فالمنظمات الدولية غير الحكومية تسعى من أجل تحقيق هدفين أساسيين:

· أن تعبّر عن اهتمامات الرأي العام الدولي وتوجّهاته وطموحاته.

· أن تعتمد عليه في نجاح نشاطاتها ومختلف عملياتها عن طريق الضغط الذي يمارسه على الحكومات والهيئات الرسمية المختلفة.

وإيماناً من المنظمات الدولية غير الحكومية بأهمية الدور الذي يلعبه الرأي العام في دعم مختلف النشاطات التي تقوم بها، والقضايا التي تدافع عنها، فقد عمدت إلى استخدام وسائل الاتصال من أجل التأثير على توجّهاته، وتركّز بشكل كبير على إصدار التقارير كنوع من الرصد والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان، وكذا نوع من التأثير لتوجيه آراء وانطباعات الرأي العام الدولي. ولا يخفى ما لوسائل الإعلام من دور فعّال وهام في توجيه الرأي العام الدولي، فهي تعتبر في مقدمة الأدوات التي تساعد المنظمات الدولية غير الحكومية في التواصل، والتأثير على الرأي العام. لذا، عمدت هذه المنظمات إلى التركيز عليها، وجعلتها حجر الأساس في استراتيجيتها، وعلاقتها بالرأي العام الدولي، فهي تساعدها في أداء عملها عبر مختلف الأدوار التي تقوم بها، ومن هذه الأدوار: (
)

أ- قنوات للاتصال: مثل الصحف، المجلات، الإذاعة أو التلفاز تستخدم لإيصال المعلومات لفئات واسعة من الجمهور.

ب- نقل المعلومات: تساهم وسائل الإعلام في النقل المنتظم للمعلومات إلى عموم الجمهور، وإلى الحكومة، وإلى صنّاع القرار الدوليين (International Decision Makers) فهي تلعب دوراً هاماً وكبيراً في التسويق، وتشكيل الحوار والنقاش العام.

ج- تؤسّس للتحالفات: إنّ أجهزة الإعلام تؤسّس للتحالفات الأكثر أهمية بالنسبة لتجمّع المنظمات الدولية غير الحكومية، وتنشئ العلاقات الجيدة مع الصحفيين، حيث يُعدّ الدور الذي يقومون به مكمّلاً للحملات الفعّالة التي تقوم بها المنظمات الدولية غير الحكومية.

د- تقدّم وجهات نظر مختلفة: تعمل وسائل الإعلام على التعريف بعمليات وأنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية كما تقدم رأيها فيها عبر المقالات والصور.. فيشكل ذلك نوعاً من الضغط السياسي على الحكومات، كما تنقل المعلومات والتي تندرج ضمن عمليات التعليم التي تركّز عليها المنظمات الدولية غير الحكومية.

ه- دعوة الحكومات: وسائل الإعلام تدعو الحكومات إلى مساندة ودعم الحملات التي تقوم بها المنظمات الدولية غير الحكومية ومثال ذلك: الحملة الإعلامية التي قامت بها أجهزة الإعلام من أجل العمل على منع التجديد للقرار الأممي 1422 المتعلّق بمنح الحصانة لجنود حفظ السلام.


ثالثا: إعداد مشاريع الاتفاقيات وصياغة المواثيق والمعاهدات الدولية.


يمكن القول: إنّ تحديد مدى نجاح المنظمات الدولية غير الحكومية في أداء عملها مرهون بحجم النشاط والإنجازات التي تحرزها هذه المنظمات، كما أنّه مرهون بمدى التسهيلات التي تجدها، لا سيما التسهيلات القانونية التي تساعدها على أداء مهامها، وخاصة إذا تعلّق الأمر بنشاطات دولية واسعة أو قضايا تتصل بعدة دول.


من هنا كان تركيز المنظمات الدولية غير الحكومية على المشاركة في صنع المعايير الدولية التي تخدم نشاطها، وهذه الآلية رافقت تلك المنظمات منذ بداية ظهورها حتى إعداد هذه الدراسة. فإعداد الاتفاقيات والمعاهدات في أي مجال تنشط فيه المنظمات سواء كانت دولية حكومية أو دولية غير حكومية يساعدها في مأسسة هذا النشاط، ومتابعة ما يطرأ على هذا المجال من تحوّلات. وهذا الأمر يظهر جلياً على مستوى الأمم المتحدة، حيث وضعت في مجال حمايتها لحقوق الإنسان برامج وأجهزة مختلفة لكنّها لم تغفل المعاهدات والاتفاقيات التي تساعدها على رصد الانتهاكات التي تحصل لحقوق الإنسان، وهي تعمل وفقاً لهذه الاتفاقيات على المتابعة القضائية والسياسية للمنتهكين لهذه الحقوق. ويوجد في هذا الاتجاه عشرات الاتفاقيات التي أصدرتها الهيئة الأممية لحثّ الدول على المزيد من الاهتمام والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الفئات الاجتماعية: (حقوق الطفل والمرأة ، حقوق المعاقين.. إلخ).


انطلاقاً من هذا الاتجاه وللأسباب ذاتها، أدركت المنظمات الدولية غير الحكومية أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية كآلية قانونية هامة في أي مجال يمكن أن تنشط فيه، حيث قامت بالمشاركة القوية وأحياناً بالمبادرة من أجل دعوة المجتمع الدولي إلى صياغة اتفاقيات تخدم المجالات التي تعمل فيها، كمجال التنمية، أو مجال البيئة أو مجال حقوق الإنسان...إلخ. وفي هذا الأخير يزخر تاريخ المنظمات الدولية غير الحكومية بالإنجازات التي قدمتها على صعيد الترسانة القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إذ عملت على تقديم توليفة من القوانين الدولية التي تخدم مختلف الفئات، والتي تمسّ مختلف أجيال حقوق الإنسان.


ومع التحدّيات الجديدة التي فرضتها الأحداث الدولية لاسيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان لزاماً على هذه المواثيق والمعاهدات أن تتغيّر وأن تتجدّد، بل أن تستحدث صيغاً جديدة من أجل مواجهة هذه التحديات بما يضمن كفالةً حقيقيةً واحتراماً جاداً لحقوق الإنسان. وهذا ما دأبت عليه مختلف المنظمات الدولية غير الحكومية، حيث يذكر لها إنجازات هامة في صياغة المواثيق والمعاهدات الدولية في إطار نشاطها في ميدان حقوق الإنسان، والمشاركة في عملية رسم السياسات العامة الدولية الخاصة بتلك الحقوق، ومنها على سبيل المثال: الدور الهام الذي لعبته في إنشاء محكمة الجنايات الدولية، ودورها الكبير في صياغة اتفاقية "أوتاوا" التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. 

وقد كان للمنظمات الدولية غير الحكومية دور هام في تشكيل فروع القانون الدولي المختلفة من إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنامى دورها وتأثيرها في تنقيح وسدّ الثغرات القانونية أو الإجرائية على مستوى إثراء القواعد الموضوعية السائدة.(
)

 
كما عملت المنظمات الدولية غير الحكومية على تكريس العديد من المبادئ القانونية الدولية، ومن أهم ما قدمته في هذا المجال تكريس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، وهذا في إطار إرسائها لقواعد العدالة الجنائية الدولية. وقد كان لهذا المبدأ دور كبير في الحدّ من الانتهاكات، إذ تجاوزت بهذا المبدأ العوائق التي كانت تحول دون إتمام التحقيقات وتسليم المجرمين ومنها: مكان وقوع الانتهاكات وجنسية مرتكبيها، وتمكّنت المنظمات الدولية غير الحكومية كذلك من تكريس هذا المبدأ في المعاهدات الدولية مثل: اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1984.(
)


ويعدّد بعض الباحثين آليات أخرى تشترك بها المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان– مع غيرها من المنظمات- في إدارة نشاطاتها ومن بينها:

1- الأبحاث والدراسات Research & Study.

2- التمثيل والشراكة Representation.

3- التشبيك Networking.

4- تنظيم حملات موجّهة للتأثير على الرأي العام Campaigning.

5- استراتيجيات إعلامية واتصال Communication Strategy & Media.

6- المساعدة والتعليم Aid and Education.


تختلف درجة نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بحسب درجة التفويض المنوطة بها، وذلك باعتبارها تستند في نشاطها على القانون الدولي، فبعضها يمتلك تفويضاً ضيقاً ومنفصلاً ويركّز على صنف واحد، بينما توجد منظمات أخرى لها تفويضات أشمل وأوسع. والملاحظ على تفويض المنظمات الدولية غير الحكومية كغيرها من المنظمات غير الحكومية الوطنية هو أنّ هذا التفويض عملي ومرن بحيث يتغيّر طبقاً لتغيّر الظروف كالسياق السياسي، والمؤسّساتي والمذهبي والموقع الجغرافي وكذا قضية العضوية، وعملية جمع التبرعات، وحجم الضغوطات من طرف المجموعات والمؤسّسات الأخرى.(
) كما ترتبط درجة التفويض الممنوح للمنظمات الدولية غير الحكومية بالتقسيمات بين العالم المتقدّم، والعالم النامي عموماً، فمنظمات العالم المتقدّم أو العالم الأول First World تركّز أكثر من منظمات العالم النامي على الحقوق المدنية والسياسية،(
) فهي تعمل على: حماية الأفراد من تدخّلات الدول، في حين أنّ المنظمات الدولية غير الحكومية الناشطة على مستوى العالم النامي تركّز على الحقوق الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، أو ما يعرف بالجيل الثالث من حقوق الإنسان. وذلك بهدف جلب انتباه المجتمع الدولي إلى حقوق العالم النامي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. فبعض المنظمات الدولية غير الحكومية في العالم النامي تدفع باتجاه مقاربة الإصلاح العميق والشامل، كما هي مجسّدة في دول العالم المتقدّم،(
) كشريك هام إلى جانب الدول والفواعل الأخرى، فلا يمكن أن يجري الحديث أو الاتفاق في مجال حقوق الإنسان دون حضور هذه المنظمات.


تعمل المنظمات الدولية غير الحكومية كذلك من أجل توسيع دائرة تطبيق وتطوير القانون الدولي الإنساني، باتخاذ مجموعة من الإجراءات في حال وجود انتهاكات مؤكّدة لحقوق الإنسان، وذلك بنشر تقارير سرية عن هذه الانتهاكات، كما تعمل على التشهير علناً بهذه الانتهاكات في حال عدم وجود جدوى من الإجراء الأول المتمثّل بالسرية. وفي حالات الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان تعمل هذه المنظمات على اتخاذ إجراءات أخرى تتمثّل بتلقي الشكاوى وطلبات فتح تحقيق .وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأخذ الحق بالمبادرة وفقاً لما تخوّلها لها اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين وكذا النظام الأساسي الخاص بها وذلك من أجل تعزيز وتقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص محل الحماية.

المبحث الثاني: دور منظمة العفو الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان


إنّ إنشاء آليات لحماية حقوق الإنسان يعدّ نقلة نوعية وهامة شهدها المجتمع الدولي بمختلف مكوناته، ذلك أنّ التوقّف عند مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وسائر العهود والمواثيق الدولية اللاحقة المتصلة بحقوق الإنسان لا يؤمّن بالضرورة الحماية الفعلية لتلك الحقوق، ولا يكفل صيانتها من كافة أشكال الخرق والانتهاك.


فكان من الطبيعي جداً أن يسعى المجتمع الدولي إلى إقامة مؤتمرات على نطاق عالمي لغاية تكريس مبدأ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من ناحية، وإرساء آليات تؤمّن تفعيل تلك الحقوق والحريات وتضمن صيانتها من الخروقات والانتهاكات تحت أي بند من البنود.         

وبما أنّ حقوق الإنسان لها آلية حماية لدى المنظمات الدولية غير الحكومية، فقد كان لزاماً على الباحث بل ومن الضروري أن يركّز على الأجهزة أو الوسائل التي تتدخل لحماية تلك الحقوق. ويمكن دراسة منظمتي "العفو الدولية" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"- كمثالين أو نموذجين باعتبارهما من أبرز المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمّة بحماية حقوق الإنسان دولياً.


فقد استطاعت منظمة العفو الدولية منذ إنشائها حتى إعداد هذه الدراسة أن تقوم بدور فعّال وملموس في إثارة الرأي العام العالمي وأن تتصدّى لأخطر صور الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان، لما تتمتّع به من قوة أدبية ومعنوية وإمكانيات تحرّك على الصعيد الدولي. فلهذه المنظمة مبادئ تعتمد عليها وأساليب تنتهجها من أجل التصدّي لتلك الانتهاكات، ابتداءً من نشر تقاريرها الدورية وانتهاءً بالضغط والتأثير على مختلف الحكومات.

المطلب الأول: منظمة العفو الدولية، تعريفها، وتاريخ نشأتها

منظمة العفو الدولية هي منظمة دولية غير حكومية، تعمل من أجل حماية حقوق الإنسان، تأسّست عام1961، وهي تعمل وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلّقة بحقوق الإنسان. وللتعرّف على هذه المنظمة أكثر، يجب التطرّق إلى نشأتها، والتعرّف على المبادئ التي تقوم عليها، وأيضاً يجب معرفة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

أولاً: تعريف منظمة العفو الدولية


منظمة العفو الدولية هي: منظمة دولية غير حكومية يناضل أعضاؤها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويستند عملها على بحوث دقيقة وعلى المعايير التي اتفق عليها المجتمع الدولي.


تتقيّد هذه المنظمة بـ "مبدأ الحياد وعدم التحيّز"، فهي مستقلّة عن جميع الحكومات والإيديولوجيات السياسية، والمصالح الاقتصادية، والمعتقدات الدينية، وتحشد في إطار عملها نشطاء متطوّعين، ولديها أعضاء وأنصار فيما يزيد عن 150 دولة، ينتمون إلى كافة فئات المجتمع، يجمعهم سوياً الإصرار على العمل من أجل بناء عالم ينعم أفراده بالحقوق الإنسانية.(
) 

ثانياً: نشأة منظمة العفو الدولية


تعود البدايات الأولى لنشأة منظمة العفو الدولية إلى عاملين أساسيين: أحدهما يعود – إلى رغبة الدول في تأكيد عالمية حقوق الإنسان- وخاصة في سياق ما يعرف بفترة الحرب الباردة، أما العامل الآخر فهو مرتبط بمسار المؤسّسين لهذه المنظمة، فخلال الحرب الباردة كان يتم تفسير وضعية حقوق الإنسان تبعاً لقضايا تلك الفترة، إذ إنّ أي انتهاك لتلك الحقوق في بلد ما، كان يُفسّر على أنّه نتيجة للنظام السياسي والاقتصادي السائد في ذلك البلد، وكان من غير الممكن أن تتم الإدانة لانتهاك حقوق الإنسان في دولة ما دون أن يُؤخَذ بعين الإعتبار نظام تلك الدولة المعنية.

أمّا من حيث المؤسّسين، فقد بادر أحد المحامين البريطانيين "بيتر بينسون" إلى نشر مقال في صحيفة "الأوبزيرفر" اللندنية بتاريخ  28أيار/مايو 1961حثّ فيه الناس جميعاً، وفي كل مكان على ضرورة العمل بطريقة سلمية من أجل الإفراج عن سجناء الرأي، وكان لهذا المقال تأثيره الكبير في نفوس الكثيرين الذين أبدوا استعدادهم لتلبية تلك الدعوة عن طريق المساهمة في جمع المعلومات الخاصة بالسجناء، والاتصال بالحكومات المعنية بخصوصهم، لتقديم المساعدة اللازمة لهم والدفاع عنهم في جميع الميادين والمحافل الدولية، فكانت هذه الدعوة بمثابة الشرارة الأولى لانطلاق تلك المنظمة، ثمّ ما لبثت أن أقرّت نظامها الأساسي فيأول تشرين14 /أكتوبر 1961 الذي يقوم على أساس الاستقلال والحياد في جميع أعمالها ونشاطاتها.


شهد العالم في كانون الثاني من عام 1962 نشر أول تقرير سنوي لمنظمة العفو الدولية، كما بدأت بإيفاد أولى بعثاتها البحثية إلى غانا، وتبعتها بعثة أخرى إلى تشيكوسلوفاكيا في شباط، ثم بعثتان إلى البرتغال وألمانيا الشرقية، وخلال اجتماع عقد في بلجيكا، اتُخذ قرار بإنشاء منظمة تحمل اسم "منظمة العفو الدولية".


في عام 1963 أصبحت منظمة العفو الدولية تضم 350 مجموعة، وعلى مدار العامين السابقين كانت قد تبنت حالة 770 سجيناً، أُطلق سراح 140 منهم، وخلال العام نفسه تشكّلت الأمانة الدولية– المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية- في لندن، في عام 1964، أختير "بيتر بينسون" رئيساً للمنظمة، التي أصبحت تضم 360 مجموعة في 14 بلداً. وفي آب من نفس العام حصلت منظمة العفو الدولية على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، في عام 1965 نشرت أول تقاريرها عن أوضاع السجون في البرتغال وجنوب إفريقيا ورومانيا، كما رعت قراراً في الأمم المتحدة بخصوص وقف العمل بعقوبة الإعدام في وقت السلم، تمهيداً لإلغائها في نهاية المطاف. 

 
في كانون الثاني من عام 1969 حصلت منظمة العفو الدولية على الصفة الاستشارية لدى منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، وفي عقد السبعينيات بدأت المنظمة أول حملة عالمية من أجل إلغاء التعذيب. ففي عام 1973 وافق النظام الجديد في تشيلي على السماح لبعثة من منظمة العفو الدولية تضم ثلاثة أفراد من أجل تقصّي الحقائق بشأن الادّعاءات الخاصة بوقوع انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان فيها، ووافقت الأمم المتحدة بالإجماع على قرار يستلهم مبادئ منظمة العفو الدولية ويدين التعذيب رسمياً، في عام 1974 مُنحت جائزة نوبل للسلام إلى "سين ماكبرايد" رئيس اللجنة التنفيذية الدولية لمنظمة العفو الدولية، تقديراً لجهوده طوال حياته في الدفاع عن حقوق الإنسان. واعتمدت الأمم المتحدة بالإجماع "إعلان مناهضة التعذيب" عام 1975، وفي عام 1977 حصلت منظمة العفو الدولية على جائزة نوبل للسلام تقديراً "لمشاركتها في ضمان أسس الحرية والعدالة، ومن ثم السلام في العالم"، كما حصلت على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديراً "لإسهاماتها المتميّزة في مجال حقوق الإنسان" وذلك عام 1978.


بدأت المنظمة "حملة مناهضة التعذيب الثانية عام 1984، وفي عام 1985 أصدرت أولى مجموعاتها التعليمية بعنوان "تعلّم حقوق الإنسان وتعليمها"، وعُقد اجتماع المجلس الدولي للمنظمة في هلسنكي بفنلندا، واُتخذ خلاله قرار بتوسيع نظامها الأساسي ليشمل العمل من أجل اللاجئين، وأصبح للمنظمة ما يزيد عن نصف مليون من الأعضاء والمؤيدين والمشتركين. وفي عام 1987 أصدرت تقريراً يبيّن أنّ تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة يتّسم بالتحيّز العنصري والتعسّف، ويمثّل انتهاكاّ للمواثيق الدولية. (
)

في عقد التسعينيات تزايد عدد أعضاء المنظمة، وبدأت حملات عالمية كبرى عن حقوق المرأة عام 1994، وفي السنة التالية بدأت المنظمة حملة تحت شعار "وقف تجارة التعذيب" تلتها حملة من أجل إقامة محكمة جنائية دولية دائمة عام 1996 وهو الاقتراح الذي تبنّته الأمم المتحدة عام 1998.

في عام 1997 أصبحت الحقوق الإنسانية للاجئين في شتّى أنحاء العالم إحدى القضايا الأساسية التي ينصبّ عليها نضال المنظمة. وفي عام 1999 وافق اجتماع المجلس الدولي للمنظمة على توسيع صلاحياتها لتشمل: تأثير العلاقات الاقتصادية على حقوق الإنسان، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان، والنضال ضدّ ظاهرة الإفلات من العقاب، وتعزيز العمل من أجل حماية اللاجئين، وتعزيز الأنشطة الجماهيرية.

بدأت المنظمة "حملة مناهضة التعذيب الثالثة" عام 2000، وفي عام 2003 بدأت بالتعاون مع منظمة "أوكسفام" و"شبكة التحرّك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة" حملة عالمية تحت شعار "الحدّ من الأسلحة"، تلتها حملة عالمية تحت شعار "أوقفوا العنف ضدّ المرأة" عام 2004، ثمّ أصدرت تقريراً بعنوان: أوقفوا التعذيب وسوء المعاملة في سياق "الحرب على الإرهاب" عام 2005. وقد حققت منظمة العفو الدولية ومعها الشركاء في حملة "الحدّ من الأسلحة" انتصاراً كبيراً عندما صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على بدء العمل لإعداد المعاهدة الخاصة بهذا الشأن. وفي عام 2007 وجّهت المنظمة حملة من أجل إنقاذ دارفور، وقد تمكّنت منظمة العفو الدولية خلال مسيرتها تلك من استقطاب ما يربو على 2.2 مليون من الأعضاء والمؤيدين والمشتركين في جميع أنحاء العالم.(
)

المطلب الثاني: مبادئ منظمة العفو الدولية وآليات عملها:


إنّ نشاطات منظمة العفو الدولية تتماشى مع قانونها الأساسي الصادر في أيار من عام 1961، طبقاً للتعديل الذي أُدخل عليه من قبل المجلس الدولي السابع عشر المنعقد في هلسنكي بفنلندا من 27 آب إلى 1 أيلول 1985 الذي تضمّن أهداف المنظمة، والذي أشار إلى أنّ لكل شخص رجلاً كان أم امرأة مطلق الحرية في التمسّك بمعتقداته والتعبير عنها، وأنّ كل شخص ملزم بأن يهيئ لغيره من الأشخاص حرية مماثلة، وانطلاقاً من ذلك فإنّ جهود منظمة العفو الدولية ترتكز على المواضيع التالية:

1- العمل من أجل وضع حدّ لعقوبة الإعدام وكل عمل تعسّفي أو تعذيب ضدّ السجناء: يعدّ الحق في الحياة من أهم الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، ويترتّب على ذلك أنّ المساس بحياة أي شخص يعدّ جريمة معاقب عليها بل جريمة مرتكبة ضدّ الإنسانية جمعاء. فالنصوص الوضعية الداخلية والدولية تجرّم أفعال القتل بكل صورها، ويؤيّدها في ذلك القضاء الدولي. وكمثال على ذلك يمكن ذكر الحكم الصادر عن القضاء الأوروبي في 7 تموز 1989 في قضية "سورينغ"، حيث رفض تسليم هذا الشخص إلى السلطات الأمريكية كون ولاية فرجينيا المختصّة بمحاكمته تطبّق عقوبة الإعدام، مما سيؤدّي إلى حرمان هذا الشخص من حقه في الحياة.


إنّ النضال الذي يباشره القضاء الدولي من أجل منع فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام في كل الأحوال ودون أي تحفّظ يعدّ من النشاطات الرئيسية لمنظمة العفو الدولية، كون عقوبة الإعدام تضع حدّاً للحق الذي أقرّته جميع الإعلانات والاتفاقيات الدولية في ميدان حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة. كما أنّ القواعد التي أقرّتها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ابتداءً من عام 1948 تحرّم كل المعاملات والعقوبات القاسية واللاإنسانية أو المهينة للسجناء أو غيرهم من الأشخاص المعتقلين أو الذين تقيّد حرياتهم. فمن أجل هذه الأسباب القانونية وأسباب أخرى اجتماعية ترى منظمة العفو الدولية أنّه قد حان الوقت لإلغاء هذه العقوبة باعتبارها وسيلة للقمع وخاصةً أنّها مفروضة ومنفّذة بصفة تعسّفية، وقد أوردت في تقرير لها: "إنّ الأبحاث التي قامت بها مصالح منظمة العفو الدولية لم تثبت عملياً أنّ عقوبة الإعدام لها هدف ردعي أكثر من عقوبة السجن لمدى الحياة.."، مستندة في ذلك إلى الدراسات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1988 بخصوص العلاقة بين عقوبة الإعدام ونسبة الإجرام.

2- العمل على وضع حدّ للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة: نصّت المادة الأولى المشتركة بين الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والإعلان الصادر في 9 كانون الأول من عام 1975 على أنّ التعذيب هو: "أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد جسدياً كان أم عقلياً"، وقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة والقوانين الداخلية هذه المعاملات. أمّا منظمة العفو الدولية فهي بدورها تطالب الحكومات بتنفيذ أحكام إعلان الأمم المتحدة الصادر عام 1975، لحماية جميع الأشخاص من التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولجميع السجناء دون تحفّظ، حيث يحتوي الإعلان المذكور على حظر عالمي للتعذيب بكل صوره، وينصّ على أنّ الحكومات مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات التعذيب، ومسؤولة كذلك عن تعويض الضحايا، وتبذل المنظمة جهوداً كبيرة لتطوير أساليب دولية لمنع التعذيب مثل: المعاينة الدولية المستقلّة لمراكز الاعتقال.

3- مساعدة سجناء الرأي والنضال من أجل احترام حقوقهم الدفاعية واسترجاع حريتهم: سجناء الرأي هم الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بسبب ممارستهم لحقوقهم في التعبير وتكوين الجمعيات أو التجمّع، أو بسبب ممارستهم لنشاطات سياسية أو دينية، أو لمجرّد صلتهم بأحزاب سياسية، أو لنشاطهم النقابي أو المشاركة في الإضرابات والمظاهرات، حيث تساعدهم منظمة العفو الدولية عن طريق السعي إلى إتاحة محاكمة عادلة لهم على وجه السرعة، بعد الإشعار بشأن حالتهم. فهي تعارض جميع إجراءات المحاكمة التي لا تمتثل للمعايير الدولية وخاصة منها العلنية، إذ غالباً ما تكون العلنية اسمية فقط، حيث يحضرها من تختارهم السلطات المعنية، ويحرم السجناء من محام للدفاع، ويرفض استدعاء الشهود أو تقديم الأدلة، وقد تنظر في قضاياهم محاكم خاصة كالمحاكم العسكرية التي تتنافى تشكيلتها والإجراءات المتبعة فيها مع تلك المتبعة في المحاكم العادية، وتقوم المنظمة بتوجيه النداءات إلى الجماعات الدولية للتنديد بحالتهم والتعريف بشكواهم وآلامهم، كما تقوم بإرسال لجان يرافقها عادة أطباء من أجل زيارتهم وتقديم فحوص طبية لهم وخاصة لضحايا التعذيب، وتسعى بعد ذلك إلى إعادة تأهيلهم بعد إطلاق سراحهم وإدماجهم في المجتمع.

تُناضل منظمة العفو الدولية باستمرار من أجل احترام الحقوق الدفاعية لسجناء الرأي الذين تهدر الحكومات حقوقهم بإيداعهم في السجن دون محاكمة، وخاصة في حالات الطوارئ. وفي هذا الشأن طالبت المنظمة حكومات مختلفة من أجل وضع حدّ للاعتقال الإداري، ولجميع الإجراءات التي تطيل فترة الاعتقال دون محاكمة. وعندما تتأكّد منظمة العفو الدولية من وجود هؤلاء السجناء تعمل على إطلاق سراحهم الفوري غير المشروط وغير المقيّد فهي تعتبرهم أبرياء، ولم يمارسوا إلا حقوقهم الأساسية المكرّسة في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية لاسيّما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.

4- النضال من أجل وضع حد لعمليات الاختفاء والقتل من قبل الحكومات:  يتمثّل دور المنظمة في هذا الإطار بتشكيل شبكة من المتطوّعين لكي تضغط على السلطات للكشف عن أماكن الأشخاص المختفين، ويمكّن القيام بتنظيم دراسات طويلة الأجل لحالتهم، كما تشن منظمة العفو الدولية حملات وقائية خاصة للتركيز على انتهاك حقوق الإنسان وضمان بقاء مصير الفرد مثار الاهتمام العام.(
)

أولاً: مبادئ منظمة العفو الدولية:


تمارس منظمة العفو الدولية عملها، وتسعى لتحقيق أهدافها، ملتزمةً بالمبادئ التالية:

1- النظر إلى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: باعتبارها الإطار المرجعي لعمل المنظمة، وعلى وجه الخصوص الأحكام التي تؤكّد على الحقوق والحريات الأساسية التالية: حق كل فرد في الحياة والحرية والأمان الشخصي، منع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، المساواة بين الناس جميعاً أمام القانون والتمتّع بالحماية ضد التمييز أو التحريض عليه، عدم جواز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسّفياً، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في حرية الفكر والضمير وممارسة الشعائر، وحرية الرأي والتعبير.

2- الاستقلالية: يعني هذا المبدأ أنّ منظمة العفو الدولية عند قيامها بعملها، تنأى بنفسها عن تأييد أو معارضة أية حكومة أو أي نظام سياسي، كما أنّها لا تباشر أي نشاط مشترك معهم. وهي تنتهج في جميع الأحوال منهجاً محايداً تجاه الآراء السياسية التي يعتنقها السجناء الذين تسعى من أجل الدفاع عن حقوقهم، والتزاماً بهذا المنهج تفتح المنظمة أبوابها لكل من يقتنع بأهدافها وأساليب عملها، ويلتزم بها أياً كان اتجاهه.

3- الصدق والموضوعية: فطبقاً لأحكام نظامها الأساسي تركّز منظمة العفو الدولية على الوصول إلى الحقيقة كاملة بشأن الموضوع محل البحث، وتحرص في سبيل ذلك على الاعتماد على المصادر والمعلومات الصحيحة، دون الالتزام المسبق، سواءً بما تعلنه الحكومات المعنية، أو الأشخاص الذين تعرّضت حقوقهم وحرياتهم للانتهاك. ويتصل بذلك حقيقة أنّ المنظمة لا تقتصر في مباشرتها لعملها على جذب انتباه الحكومات وحدها لما قد يقع من جانبها من انتهاكات لحقوق الإنسان، وإنّما تتوجّه بندائها أيضاً إلى المجموعات المعارضة التي قد تنجح في بسط هيمنتها على أجزاء من بلدها، وأياً كان الباعث عليها.

4- رفض مبدأ المقاطعة الذي يقود إلى العقوبات الجماعية: يقوم عمل المنظمة على رفض مبدأ المقاطعة بأشكالها كافة، وخاصة الاقتصادية والثقافية منها، لأنّ ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى فرض عقوبات جماعية على الشعوب والجماعات. كما تقف المنظمة بشدّة ضدّ عمليات نقل الأجهزة أو المعدّات الخاصة بالقوات العسكرية أو بقوات الشرطة من دولة أخرى بغرض استخدامها في أعمال التعذيب أو لتنفيذ عقوبات الإعدام.

5- الاعتماد على مبدأ التمويل الذاتي: تحرص المنظمة على عدم تلقّي أية مبالغ مالية من أية حكومة، وتسعى من أجل تمويل أنشطتها المختلفة إلى الاعتماد على التبرعات التي يتقدّم بها أعضاؤها والمتحمّسون لها، كما تعتمد على الاشتراكات السنوية لهؤلاء الأعضاء.


تستقي منظمة العفو الدولية معلوماتها من مصادر عدّة من بينها:

أ- الشكاوى المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتي يتقدّم بها ذوو الشأن من الدول كافة.

ب- الرسائل التي يبعث بها أهالي الأشخاص الذين تعرّضت حقوقهم وحرياتهم للانتهاك.

ج- ما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام في الدول عموماً ومنها: الصحف والنشرات الحكومية.

د- ما ترفعه إليها منظمات حقوق الإنسان الوطنية وغيرها من الهيئات ذات الصلة كنقابات المحامين.

ه- تقارير بعثات تقصّي الحقائق التي ترسلها المنظمة إلى الدول، وتقارير لجان مراقبة المحاكمات، ونتائج مقابلة السجناء ومسؤولي الحكومات.(
)

ثانياً: آليات عمل منظمة العفو الدولية وآثارها:


 نظراً لأهمية عمل منظمة العفو الدولية والذي يقوم أساساً على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وخاصة السياسية منها، فإنّ المنظمة تتبع آليات وتعتمد على أدوات ووسائل معيّنة تستخدمها من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لعملها، وتنشرها من خلال تقارير معينة بهدف التأثير على صنّاع القرار لتغيير مسار قراراتهم التي تمسّ بحقوق الإنسان، ويمكن إيراد بعض من تلك الآليات على سبيل المثال لا الحصر وهي:

1ً_ الاتصال المباشر: 


كأن تقوم منظمة العفو الدولية بالاتصال مع رئيس أو ملك الدولة التي يمارس فيها أي نوع من انتهاكات حقوق الإنسان، بعد أن تقوم بتوثيق الادّعاءات عن التعذيب والمعاملة السيئة من أشخاص ينتمون إلى مختلف فئات المجتمع "أطفال، طلاب، خبراء في الحاسب الآلي، سائقون، ربّات بيوت... إلخ". وتطالب بموجب ذلك الحكومات بالتزاماتها الدولية، والإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي المعتقلين لأسباب تتعلّق بمعتقداتهم الدينية أو السياسية أو غير ذلك، والذين لم يستخدموا العنف ولم يدعوا إلى استخدامه، فضلاً عن قيامها بإجراء مقابلات صريحة مع العديد من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ويتضمّن التقرير الذي تعدّه المنظمة بعد ذلك شهادات شريحة صغيرة من أولئك الضحايا الذين تغيّرت حياتهم نتيجة المحن المؤلمة التي مرّوا بها.(
)

2ً_ التقارير السنوية:


تُسهم منشورات المنظمة في توجيه الرأي العام العالمي، فهي تقوم بإصدار تقرير سنوي عن نتائج التحقيقات التي يجريها باحثوها ومراسلوها بخصوص سجناء الرأي في مختلف بلدان العالم.(
)


تتضمّن التقارير السنوية التي تصدرها منظمة العفو الدولية على سجلات عمل هذه المنظمة، وخرائط إقليمية تبين مواقع البلدان. ويحتوي كل تقرير سنوي على أسماء بلدان العالم مع شرح مبسّط لمدى انتهاك حقوق الإنسان في كل بلد على حدة، وتجاوزه للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتابعة لهيئة الأمم المتحدة. ويعرض كل تقرير سنوي الملاحق التابعة له من زيارات قامت بها الوفود الخاصة بمنظمة العفو الدولية، مع عرض القانون الأساسي للمنظمة، والبيانات الصادرة عنها خلال العام نفسه، مع الإشارة إلى المعاهدات الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، والتقارير المتأخرة التي فات موعد تسليمها، وإحصائيات مختارة تبيّن حجم انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان العالم.(
)


أشار التقرير السنوي للمنظمة في عام 2010 إلى ضرورة تحقيق العدالة عن طريق حماية حقوق الناس كافة، ومساءلة مرتكبي الجرائم، وضرورة مساءلة  الشركات عما ترتكبه من أفعال قد تودي بحياة البشر، ومثال ذلك حادثة تسرّب مواد فتّاكة من مصنع شركة "يونيون كاربايد" في الهند منذ 25 عاماً والتي لم يتم مساءلتها آنذاك، كما طرحت المنظمة في التقرير ذاته قضية تسييس السلطة، وهي أمر هام جداً ويحسب لمنظمة العفو الدولية، فقد بيّنت أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي استغلّت موقعها في مجلس الأمن من أجل حماية الكيان الإسرائيلي من جميع الإجراءات التي قد تعرّضه للمحاسبة على أفعاله العدوانية والإجرامية في غزة.)
)

3ً_ إصدار الكتب والدوريات والنشرات الخاصة بحقوق الإنسان:

تتمتّع هذه الإصدارات بأهمية بالغة في تنمية الوعي لدى الأفراد وخاصة في الدول النامية، وقد أدركت منظمة العفو هذه الحقيقة. لذا، فإنّها تركّز كثيراً في إصداراتها على هذه البلدان وعلى حقوق الإنسان فيها، ومن بين إصداراتها يمكن ذكر وثيقة تحمل عنوان "دور المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسّفي أو الإعدام دون محاكمة" وقد أصدرتها المنظمة في تشرين الثاني 1997، ووثيقة أخرى تحمل عنوان "أوغندا: كفّوا عن اختطاف الأطفال واسترقاقهم وتسخيرهم" صدرت في أيار 1999، وكتيّب يحمل عنوان "دليل إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" أصدرته المنظمة في حزيران 2006.

وبالإضافة إلى الوثائق والكتيبات، تصدر المنظمة نشرة شهرية تتضمّن وصفاً تحليلياً للقضايا والمواضيع الخاصة بحقوق الإنسان، وتفاصيل عن رأي ثلاثة سجناء في كل نشرة، كما تصدر تقارير سنوية ونصف سنوية تبيّن وضعية حقوق الإنسان في كل دول العالم، ودراسات حول بعض المواضيع التي أثارت انتباهها؛ مثل موضوع المحاكمات العادلة، ومدى احترام الدول للإجراءات والمبادئ الأساسية لمثل هذه المحاكمات فقد لاحظت منظمة العفو الدولية أنّ النظم القانونية والأجهزة القضائية في كثير من دول العالم، وخاصة في الدول الإفريقية لا تحترم مبادئ العدل والإنصاف في أحكامها الجزائية، مما يؤدّي إلى انتهاك حقوق الإنسان فيما يخصّ المتهمين في فترة المحاكمة. لهذا، أصدرت هذه المنظمة دراسة شاملة بعنوان: " دليل المحاكمات العادلة"، حيث تناولت فيه بالشرح ما يلي: 

· التعريف ببعض المصطلحات ذات العلاقة بالموضوع مثل: الحجز، السجن، القبض، التهمة الجنائية، الفعل الجنائي، التعذيب، المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغيرها.

· الحقوق في مرحلة ما قبل المحاكمة مثل: الحق في الحرية، حق الشخص المحتجز بالإطلاع على المعلومات الخاصة به، الحق في الاستعانة بمحام، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو مسؤول قضائي آخر، الحق في الطعن بمشروعية الحجز، الحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عن الشخص المحتجز، الحق في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع، الحق في أوضاع إنسانية أثناء الحجز وعدم التعرّض للتعذيب... إلخ.

· الحقوق أثناء المحاكمة ومنها: الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم، الحق في المحاكمة أمام محاكم مختصّة ومستقلّة ونزيهة ومشكّلة وفقاً لأحكام القانون، الحق في النظر المنصف والعلني للقضايا، افتراض براءة المتهم حتى يثبت العكس، الحق في عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب واستبعاد جميع الأدلة المنتزعة أثناء التعذيب أو غيره من ضروب الإكراه، عدم تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي أو محاكمة المتهم على نفس الجرم مرتين، الحق في حضور المحاكمات والاستئناف، الحق في استدعاء الشهود واستجوابهم، والاستعانة بمترجم إن لزم الأمر.


وللإشارة، فإنّ منظمة العفو الدولية كانت تستشهد فيما يخصّ المصطلحات أو الحقوق المشار إليها أعلاه، بالمواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، والإقليمية، كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك بقرارات اللجان والمحاكم ذات الشأن مثل قرارات اللجنة والمحكمة الأمريكية وقرارات اللجنة الإفريقية.(
)

4ً_ تنظيم حملات عالمية:


تُعدّ آلية تنظيم الحملات العالمية من أبرز الآليات التي تستخدمها المنظمات الدولية غير الحكومية في الوصول إلى تحقيق أهدافها بشكل عام، حيث تهدف هذه الحملات إلى التعريف بقضية معينة، وإيصال النداءات التي توجّهها تلك المنظمات إلى أكبر عدد ممكن من الدول والشعوب، بغية كسب الرأي العام الدولي من أجل مناصرتها في قضاياها، وقد كان لمنظمة العفو الدولية النصيب الأكبر من ذلك، حيث إنّها نظمت عشرات الحملات على المستوى العالمي وفي مختلف المجالات حتى وصلت إلى المرتبة الأولى تقريباً في هذا الأسلوب، وسيأتي بيان ذلك في المطلب اللاحق.

5ً_ التنسيق مع قوى أخرى:


تقوم منظمة العفو الدولية بالتعاون مع جهات مختلفة من الجهات الداعمة لحقوق الإنسان في مواجهة اعتداءات وانتهاكات متعدّدة في جميع أنحاء العالم من أجل السيطرة على هذه الظاهرة والحدّ منها. ومن الجهات التي تتعاون معها منظمة العفو الدولية: الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، لجنة المحامين لحقوق الإنسان، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.(
)

المطلب الثالث: حملات منظمة العفو الدولية على الصعيد العالمي ومدى فاعلية عملها


تأتي منظمة العفو الدولية على رأس الهرم بالنسبة للمنظمات الدولية غير الحكومية التي تعنى بتعبئة الرأي العام الدولي، وحشد المناصرين لقضاياها في أنحاء العالم، وإنّ هذا يستلزم منها العمل على تنظيم حملات عالمية تبعث من خلالها برسائل وتوجيهات ونداءات إلى المجتمع الدولي بشكل عام وصناع القرار في الدول والمنظمات الدولية بشكل خاص. وقد كان ذلك بالفعل فقد بدأت بتنظيم الحملات العالمية منذ بدايات نشأتها، لكن تلك الحملات لم تكن على نفس المستوى بالنسبة لتأثيرها ومدى فاعليتها على المستوى الدولي. ويذكر من بينها حملة عرفت باسم "نريد حقوقنا الآن"، وهي حملة نظمت في معظم أنحاء العالم بمناسبة مرور أربعين عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هدفها جمع أكبر عدد ممكن من توقيعات الناس في كل دول العالم، وإرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومن تلك الحملات أيضاً تلك التي قامت بها منظمة العفو الدولية عام 1988 ضدّ الحكومة البريطانية بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان في ايرلندا الشمالية.(
) وفي إطار عملها وضعت منظمة العفو الدولية برنامجاً من 12 نقطة لمنع التعذيب، وبرنامجاً آخر من 14 نقطة للحيلولة دون وقوع حوادث "الاختفاء"، وآخر من 14 نقطة أيضاً لمنع وقوع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وهي برامج مستمدّة من حصيلتها من الخبرات العملية التي تجمّعت لديها على مدار سنوات طوال من العمل في شتّى أرجاء العالم.(
)

أولاً: أبرز الحملات التي قامت بها منظمة العفو الدولية:

1- المطالبة بالكرامة: تركّز حملة منظمة العفو الدولية التي تحمل عنوان: "فلنطالب بالكرامة" على مجالات وأنماط مهمّة لانتهاكات حقوق الإنسان، تظهر مدى التداخل بين الحرمان وانعدام الأمن والإقصاء وتجاهل أصوات البشر. ويتحدّد هدفها الرئيس في وضع حدّ لتلك الانتهاكات التي تُبقي على فقر الفقراء، حيث يطالب من يعيش تحت وطأة الفقر بالكرامة وبوضع حد للظلم والإقصاء اللذين يبقيان على الفقراء في مصيدة الحرمان. لذا، كان لا بدّ لهم من الإمساك بزمام القرارات التي تؤثّر على حياتهم، وتؤدّي إلى احترام حقوقهم وتجعل لأصواتهم حساباً على ساحة المجتمع. ومن أجل ذلك، أصدرت المنظمة تقريراً يستعرض سبل تقوية الأهداف الإنمائية للألفية، وقد عرض التقرير الذي صدر في تلك الحملة باللغة الإنجليزية تحت عنوان "من الوعود إلى الإنجاز" الخطوات الحاسمة التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لتحقيق تقدّم بشأن الأهداف الإنمائية للألفية على مدار الخمس سنوات المقبلة. وسلّط التقرير الضوء على ثلاثة موضوعات رئيسية هي: المساواة بين الجنسين، صحة الأمهات، أحياء الصفيح، حيث قدّرت منظمة العفو الدولية أنّ نحو 70 بالمائة ممن يعيشون تحت وطأة الفقر هم من النساء. لذلك، حثّت معظم البلدان على تسريع الجهود الرامية إلى مكافحة وفيات الأمهات اللائي يقضين نحبهن بسبب المضاعفات التي تحدث لهن أثناء الحمل والولادة، وبالفعل انخفض العدد من 546،000 حالة في عام 1990 إلى 358،000 حالة في عام 2008.


وأكّدت منظمة العفو الدولية أنّ العديد من الدول تقوم بعمليات إجلاء قسرية جماعية، مما يؤدّي إلى تعميق هوّة الفقر بالنسبة لسكان مدن الصفيح وانتهاك حقهم في الحصول على سكن. فعلى سبيل المثال، يواجه أكثر من 200،000 شخص من مدينة واحدة في نيجيريا خطر الإجلاء لأنّ السلطات تخطط لهدم أكثر من 40 مستوطنة غير رسمية في منطقة "بورت هاركورت". وكينيا مثال آخر على بلد تجاهلت سياساته احتياجات من يعيش في مدن الصفيح، وتمثّل نيكاراغوا حالة أخرى. بيد أنّ الآليات الفعّالة الخاصة بمساءلة الحكومات يمكن أن تؤدّي إلى تعزيز جهود أهداف التنمية. ففي عام 2001 قضت المحكمة الهندية العليا بأنّ البرنامج الذي يوفّر وجبات مدرسية في منتصف اليوم الدراسي يجب أن يحقّق المعايير الدنيا للجودة، وأن يكون متاحاً لجميع أطفال المدارس، ومنذ ذلك الوقت، قُدّر العدد الإضافي للبنات اللائي يلتحقن بالمدارس في كل عام لتوفّر الوجبات المدرسية بنحو 350،000 فتاة.(
)

2- فلنضع حداً للعنف ضدّ المرأة: كثيراً ما يتم تجاهل العنف ضدّ المرأة، ونادراً ما يلقى مرتكبوه العقاب، من أجل ذلك تقوم حملة منظمة العفو الدولية بما يلي:

· الضغط من أجل إنفاذ القوانين السارية المفعول التي تكفل الوصول إلى العدالة والإنصاف بحق الناجيات من الاغتصاب وغيره من صنوف العنف الجنسي.

· الدعوة إلى سنّ قوانين جديدة تضمن حماية حقوق المرأة.

· وضع حدّ للقوانين التي تنحاز ضد المرأة.

· المطالبة بوضع حدّ للعنف الذي تقترفه الدولة ووكلاؤها ضدّ المرأة، والعمل من أجل تمكين موقعها في المجالات كافة.(
)

3- إلغاء عقوبة الإعدام: تعدّ عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية، وقد نصّت عليها قوانين عديدة (وضعية وسماوية)، لكنّها لم تسلم من الانتقاد والمعارضة الشديدين من جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية على حدٍ سواء. وقد كان  لمنظمة العفو الدولية النصيب الأكبر من ذلك، فهي تعارض عقوبة الإعدام بكافة صورها وفي جميع الأحوال بدون استثناء، وبصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو صفات المذنب. أمّا فيما يتعلّق بدورها وجهودها في السعي إلى إلغاء هذه العقوبة، فإنّه يتمثّل بتعبئة الرأي العام على المستوى الدولي، وممارسة الضغط على الدول التي لا تزال تطبّق تلك العقوبة، مع وضع برامج دولية وعقد مؤتمرات وحلقات دراسية لوضع ذلك الهدف موضع التطبيق.


وفي هذا الصدد، عقدت المنظمة مؤتمراً دولياً في مدينة "ستوكهولم" عام 1977 لوضع برنامج دولي لإلغاء عقوبة الإعدام، من منطلق أن تلك العقوبة تشكّل انتهاكاً للحقّ في الحياة. وتتمثّل استراتيجية المنظمة من أجل الوصول إلى إلغاء عقوبة الإعدام كلياً بالتدرّج في الخطوات، وذلك عن طريق تقليص قائمة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وحصرها في أضيق نطاق، وفي الوقت ذاته التوسّع في تطبيق قواعد العفو، وفي إيجاد النصوص التي تجيز تخفيض هذه العقوبة أو إبدالها بعقوبات سالبة للحرية، مع تفعيل النصوص التي تسمح بوقف تنفيذها في التشريعات العقابية. هذا وكانت الأمم المتحدة قد وجهت نداءً إلى دول العالم عام 1977 من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فاستجابت 26 دولة للنداء ونُفّذ الإلغاء قانونياً.(
)

وفي آخر تقرير لها حول عقوبة الإعدام واعتباراً من كانون الأول من عام 2010 وصل العدد إلى 96 دولة وألغت أكثر من ثلثيّ دول العالم عقوبة الإعدام في القانون أو الواقع الفعلي.(
)

4- مناهضة التعذيب: تنتشر ممارسات التعذيب وسوء المعاملة ضدّ السّكان الأصليين على نطاق واسع في دول أمريكا الجنوبية، وتأتي غالباً في إطار المنازعات على الحقوق الخاصة بالأراضي، في الولايات المتحدة يشكّل العنصر عاملاً مهماً في تطبيق عقوبة الإعدام بصورة قائمة على التمييز. وقد لعب الأصل العرقيّ دوراً رئيسياً في تعذيب وقتل العديد من المدنيين العزّل في خضم النزاعات المسلّحة الدائرة في الدول الإفريقية. وتعتبر الطبقة الاجتماعية عاملاً هاماً في الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة في بعض الدول الآسيوية، بينما تظل الأقليات العرقية في دول أخرى تواجه الاضطهاد بشكل متواصل.(
) ومن هنا اتخذ عمل المنظمة في مجال مكافحة ومناهضة التعذيب منذ سبعينيات القرن الماضي شكل حملات دولية مكثّفة، حيث نظّمت مؤتمراً عُقد في باريس عام 1973 لبحث الوسائل الفعّالة لمنع التعذيب والمعاملات غير الإنسانية.(
) وفي تشرين الأول عام 2000 بدأت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لمناهضة التعذيب تحت شعار((شارك في القضاء على التعذيب))، وأخذ معظم أعضاء المنظمة في شتى أنحاء العالم هذا التحدّي على عاتقهم، ولم يدّخروا جهداً في سبيل كسب تأييد الحكومات، والتدخّل لصالح أشخاص معرّضين لخطر التعذيب. وقد أرسلت نداءات كثيرة من أجل مئات الضحايا والناجين من التعذيب، فضلاً عن تنظيم الأنشطة التي تهدف إلى القضاء على التعذيب بشكل كامل. واستمرت تلك الحملة التي أظهرت مقدرة المنظمة على تحقيق تغيير في الواقع من خلال جهودها النضالية المنسّقة والدؤوبة والخلّاقة، وسجّل ما يزيد على 30 ألف شخص من 188 دولة أسماءهم للمشاركة في تحرّكاتها من خلال موقعها المخصّص لذلك، والذي حصل على جائزة أفضل موقع للحملات، وقد عرض على الموقع 18 إشعاراً بالتحرّك العاجل لصالح 79 معتقلاً في البرازيل والصّين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والإكوادور وغيرها، ونتج عن ذلك إطلاق سراح العديد منهم أو إنقاذهم من التعذيب أو الإعدام الوشيك خارج نطاق القضاء.

5- الحدّ من الأسلحة: تنشر تجارة الأسلحة العالمية غير المنظمة البؤس في العالم بأسره، إذ إنّ آلاف الأشخاص يقعون ضحايا عمليات القتل والإصابة بالجروح والاغتصاب، ويرغمون على الفرار من ديارهم نتيجةً لذلك، وتظهر أبحاث منظمة العفو الدولية أنّ أغلبية انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب باستخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وغيرها من المعدّات العسكرية.


وللمساعدة على وقف عمليات نقل الأسلحة اللامسؤولة على الصعيد العالمي، انضمّت منظمة العفو الدولية إلى "مؤسّسة أوكسفام الدولية" وشبكة التحرّك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة "إيانسا" لإطلاق حملة "الحدّ من الأسلحة". ومنذ 2003 أخذت تلك الحملة تتقدّم من مرحلة قوة إلى أخرى، حيث إنّها عندما أُطلقت لم يكن لديها سوى عدد قليل من الحكومات المؤيّدة لها، لكنها استطاعت أن تحصل على دعم نحو مليون شخص من سائر أنحاء العالم، وأسفرت التعبئة الشعبية وما رافقها من عمل دعوي ذكي في أكثر من 100 بلد عن تصويت عدد كبير منها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل وضع معاهدة قوية ومُحكمة لتجارة الأسلحة، وهي معاهدة "حظر استخدام الذخائر العنقودية وإنتاجها ونقلها"، والتي تمّ التوصّل إليها بعد حملة عالمية قامت بها منظمات المجتمع المدني ومؤتمرات دولية عديدة للحكومات والمنظمات الدولية غير الحكومية، بدأت في "أوسلو" في شباط 2007، وانتهت بعد مفاوضات مكثّفة جرت في "دبلن" بقيادة الحكومة الأيرلندية، ودامت عشرة أيام.


انضمت منظمة العفو الدولية إلى شركائها وحلفائها في "الإئتلاف المناهض للذخائر العنقودية" في شتّى أنحاء العالم للترحيب بهذه الاتفاقية التي تمثّل علامة فارقة يمكن أن تُرسي معايير قانونية دولية جديدة في حظر استخدام الأسلحة والاتجار بها أو نقلها، وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلّحة وبعدها. وقد حثّت المنظمة جميع الحكومات على التوقيع على المعاهدة فوراً، إن لم تكن بعد في عداد الدول الموقّعة عليها، مؤكّدة بذلك على التزامها بحماية المدنيين من الآثار المميتة للصراع المسلّح، وتابعت منظمة العفو الدولية بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، والناجين من انفجارات القنابل العنقودية العشوائية الكفاح من أجل التحريم الكامل للذخائر العنقودية.(
)

6- العدالة الدولية: تُناضل منظمة العفو الدولية من أجل حثّ جميع بلدان العالم على إقامة نظام فعّال يكفل تحقيق العدالة، وكشف الحقيقة، وضمان التعويض الكامل على ارتكاب أفظع الجرائم التي عرفتها الإنسانية وهي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضدّ الإنسانية، جرائم الحرب، التعذيب، الإعدام خارج نطاق القضاء، الإخفاء القسري، والردّ بشكل سريع وفعّال في حال ارتكابها، وذلك عن طريق:

 أ- ضمان العدل: ويتمثّل بالتحقيق في مثل هذه الجرائم، ومحاكمة المشتبه بهم عند توفّر الأدلة الكافية بطرق عادلة، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام أو التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وتسليم المشتبه بهم إلى دول لديها القدرة والاستعداد على توفير مثل هذه المحاكمات،(
) أو تسليمهم إلى محكمة جنائية دولية. وقد أصدرت منظمة العفو الدولية في هذا الشأن دليلاً للمحاكمات العادلة يتفق مع ما سبق ذكره، ويسعى إلى وضع معايير حقوق الإنسان ذات الصلة أمام كل من يريد رصد وتقييم مدى تماشي المحاكمات الجنائية أو نظم العدالة مع المعايير الدولية، ومن أجل معرفة ما إذا كان نظام المحاكمات الجنائية في بلد ما يكفل احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.(
)

ب- ضمان كشف الحقيقة: بالتوصّل إلى الأدلة والحقائق عن هذه الجرائم والإقرار بها.

ج- ضمان التعويض الكامل: ويكون عن طريق اتخاذ إجراءات فعّالة لتعويض الضحايا وأفراد أسرهم عن المعاناة التي سببتها لهم تلك الجرائم، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.


بالإضافة إلى مساهمة منظمة العفو الدولية في نجاح عمل المحكمة الدولية، من خلال حثّها لجميع الحكومات على التصديق على "نظام روما الأساسي" الذي يكفل لهذه المحكمة التمتّع بولاية قضائية واسعة، وأن تَسنّ جميع الحكومات قوانين فعّالة قابلة للتنفيذ بحيث تستطيع الدول نظر تلك الجرائم أمام المحاكم الوطنية، والتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن توفّر "جمعية الدول الأطراف" المؤلّفة من الدول التي صدّقت على "نظام روما الأساسي" الدعم الكامل للمحكمة والإشراف الكامل عليها، وأن تتعاون جميع الحكومات بشكل كامل مع المحكمة في إجراء التحقيقات والمحاكمات المتعلّقة بتلك الجرائم، فضلاً عن أنّها تحثّ المحكمة على إجراء التحقيق والمحاكمة المتعلّقة بالجرائم وفقاً لأعلى مستويات العدالة الدولية.


فضلاً عن ذلك، فإنّ منظمة العفو الدولية لا تتدخّل غالباً بخلفية سياسية، بل إنّ اهتمامها ينصبّ على تناول الأمور التي لها علاقة بالقانون الدولي ومفاهيمه الحضارية والثقافية والإنسانية. ومن ذلك حثّها للحكومات على تمكين محاكمها الوطنية من القيام بهذا الدور عن طريق سنّ وتطبيق قوانين تكفل الولاية القضائية العالمية، بحيث تتيح هذه القوانين للسلطات المحلّية صلاحية التحقيق ومحاكمة أي شخص يثبت ضلوعه في تلك الجرائم، دون النّظر إلى المكان الذي وقعت فيه، أو إلى جنسية المتهمين أو الضحايا، بالإضافة إلى صلاحية منح تعويضات للضحايا وأفراد أسرهم. وقد أصدرت المنظمة مذكّرة قانونية بعنوان: "الولاية القضائية العالمية: واجب الدول في سنّ وتنفيذ القوانين"، وهي توثّق حالة ما يزيد عن 125 دولة لديها ولاية قضائية عالمية على واحدة من الجرائم المقررة في "نظام روما الأساسي" على الأقل، وتسعى حالياً إلى دفع جميع الدول باتّجاه سنّ قوانين تكفل الولاية القضائية العالمية على كافة الجرائم الكبرى. وقد نشرت بتاريخ 23 آب 2006 تقريراّ تتهم فيه الكيان الإسرائيلي بارتكاب "جرائم حرب" في لبنان، معتبرةً أنّ جيش الكيان الإسرائيلي استهدف "بشكل متعمّد" منشآت مدنية، وأنّ الكثير من الهجمات المركّزة ضد المنشآت المدنية كانت "عشوائية وغير متكافئة وتمثّل جرائم حرب".(
)

ثانياً: مدى فاعلية عمل منظمة العفو الدولية:


تقوم منظمة العفو الدولية بنشاطات وأبحاث ودراسات من أجل منع الانتهاكات التي يمكن أن تمسّ بالحقّ في السلامة الجسدية والعقلية وحرية الفكر والتعبير والتحرّر من التمييز، مستندةً في ذلك إلى النصوص الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.(
)


ويسعى أعضاء منظمة العفو الدولية إلى استمالة الحكومات في شتى أنحاء العالم من أجل وضع تشريعات وإنشاء هيئات محلية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان. ففي إندونيسيا مثلاً أُقرّ قانون يقضي بجواز اعتبار التعذيب جريمة ضد الإنسانية، وفي السنغال أُسّس مكتب لحقوق الإنسان من أجل التصدّي لمسالة التعذيب في البلاد، كما شكّل برلمان روسيا الاتحادية فريقاً عاملاً بالاشتراك مع مجلس أوروبا لحقوق الإنسان يهدف إلى التصدّي لأعمال التعذيب في الشيشان،(
) وقد أوصت المنظمة بأن تتخذ كل من البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا إجراءات فورية من أجل حظر التمييز ضد أطفال طائفة "الروما" في مجال التعليم.


في ساحل العاج استعملت منظمة العفو الدولية خلال أزمة عام 2002 الوسائل القانونية من أجل فضّ النزاع الذي نشب في البلاد، مؤكدةً بنجاحها في ذلك على كفاءتها وقدرتها وفعاليتها على الصعيد الدولي، رغم تحرّكها البطيء مقارنةً بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان.


في بوليفيا تبنّت المنظمة مسألة التحقيق في مقتل عدد من المواطنين البوليفيين، ثمّ تابعت محاسبة مرتكبي هذه الجرائم لانتهاكهم الشنيع لحقوق الإنسان، وفي عام 2009 أبدت منظمة العفو الدولية ترحيبها بما أعلنه الرئيس المنتخب "باراك أوباما" من إعادة الالتزام باتخاذ إجراء مبكّر فور تولّيه مهام منصبه في كانون الثاني 2009 من أجل إغلاق سجن غوانتانامو، وضمان عدم لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام التعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.


أمّا في العراق، فقد تواجد مندوبو منظمة العفو الدولية فيه منذ 24 نيسان من عام 2003 حيث قاموا بالتقصي عن وضع حقوق الإنسان بشكل عام، وخاصةً في مجال حفظ الأمن، وزاروا بغداد والرمادي والفلّوجة والبصرة والعمارة والنجف والناصرية، بالإضافة إلى أربيل وكركوك والموصل. وقد قاموا بإجراء مقابلات مع أُسر بعض الضحايا ومع معتقلين سابقين ومحامين وقضاة وضباط شرطة، بالإضافة إلى مسؤولين من السلطة المؤقّتة آنذاك. ولا تزال منظمة العفو الدولية منذ ذلك الحين تشعر بقلق عميق تجاه حالة انعدام الأمن والقانون في العديد من مناطق العراق، وقد أعرب عن ذلك الكثير من العراقيين أمام مندوبي المنظمة.

 ولعلّ أهم القضايا التي أبرزتها عمليات التقصّي التي قام بها باحثو منظمة العفو الدولية في العراق هي: - استخدام القوة: فقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى السفير الأمريكي "بول بريمر" في 26 أيار من عام 2003، أعربت فيها عن قلقها بشأن حوادث إطلاق نار من قبل جنود أمريكيين على متظاهرين مدنيين عراقيين في ظروف اختلفت بشأنها الآراء.

- القبض على الأشخاص واحتجازهم: أجرت منظمة العفو الدولية عدة تحقيقات بشأن حالات اعتقال غير قانونية، جاءت نتيجة لعدم التنفيذ الفوري للقرارات والأحكام التي أصدرها القضاء العراقي والتي تقضي بإطلاق سراح بعض المشتبه بهم.

- المعاملة في الحجز: تلقّت منظمة العفو الدولية عدداً من التقارير يتضمّن وصفاً لعمليات التعذيب والمعاملة السيئة التي تقع في بعض السجون.(
) 


وتُواصل منظمة العفو الدولية حملتها للتحرّي عن جميع حالات المعتقلين الذين تعرّضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الجنود الأمريكيين في العراق لا سيّما سجناء "أبو غريب". ففي رسالة منها إلى الرئيس الأمريكي "جورج بوش الابن" تمّ التأكيد على أن الانتهاكات في سجن "أبو غريب" تمثّل جرائم حرب. وبالرغم مما ادعاه وزير الدفاع  الأمريكي "دونالد رامسفيلد" من أنّه ذُهل من تلك الانتهاكات، وأنّها لا تمثّل إلا استثناء، وأنّها ليست بنمط أو ممارسةً ثابتة، إلا أنّ المنظمة قد عرضت بيانات وأدلّة ثابتة تؤكّد على ممارسة التعذيب والأساليب اللاإنسانية ضدّ المعتقلين من قبل الجنود الأمريكيين، وذلك على أعلى مستويات الحكومة الأمريكية بما فيها البيت الأبيض ووزارتا الدفاع والخارجية، وأكّدت المنظمة على أنّها مُنعت من زيارة جميع مراكز الاعتقال الأمريكية، ممّا يؤكّد أنّ لدى الإدارة الأمريكية ما تخفيه،(
) وإنّ هذه الجهود الجبارة من قبل منظمة العفو الدولية تعدّ انجازاً ضخماً أضاف لها الكثير ورفع من شأنها في مجال حماية حقوق الإنسان.

أين تقف منظمة العفو الدولية مما يحدث في الأراضي الفلسطينية؟!


إنّ موقف منظمة العفو الدولية صريح وواضح، فهي تدين بشدة جميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكه السافر للقانون الدولي. ففي تقريرها الذي يحمل عنوان "الاختناق: قطّاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي" الصادر في كانون الثاني عام 2010 دعت المنظمة "إسرائيل" إلى رفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول الوقود والمواد الغذائية وغيرها من المواد الضرورية إلى القطاع بلا قيود. كما طالبت بإعادة جميع الأراضي الزراعية المستخدمة كمنطقة عازلة إلى أصحابها فوراً، ودعت إلى ضمان عدم استخدام قوات الكيان الإسرائيلي للقوة على حدود قطاع غزة إلا في حالة الضرورة. وفي تقرير مطوّل لها تحت عنوان "متعطشون إلى العدل" سلّطت منظمة العفو الدولية الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني جرّاء انتهاكات "إسرائيل" لحقوقه، حيث إنّ سلطات الاحتلال لا تكتفي بقتل الفلسطينيين وهدم منازلهم وتدمير ممتلكاتهم، لكنّها أيضاً تحاربهم بحقهم في مياه الشرب، وتحرمهم منها بتحويلها إلى المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، حيث يتم هدرها وإغراق الأراضي والحدائق العامة بها في مناطق الاحتلال ليحرم منها الشعب الفلسطيني، ويضرب الجفاف كل أراضيه.(
) وفي تقريرها ((غزة: لضمان المساءلة ينبغي إجراء تحقيق دولي في حوادث الوفاة التي وقعت على ظهر أسطول المساعدات إلى غزة))(
) قالت منظمة العفو الدولية: إنّ إجراء تحقيق دولي عاجل ذي مصداقية في الوفيات التي نجمت عن العملية العسكرية ضدّ أسطول المساعدات الذي توجّه إلى قطاع غزة عبر المياه الدولية في 31 أيار 2010 أمر ضروري وفي غاية الأهمية من أجل ضمان مساءلة مرتكبي هذا الفعل، فضلاً عن ذلك فإنّ منظمة العفو الدولية تؤكّد دائماً على موقفها بشأن حصار قطاع غزة، والذي يُعدّ عقاباً جماعياً ويشكَل انتهاكاً للقانون الدولي، وتدعو "إسرائيل" إلى رفع هذا الحصار بشكل فوري ودون تأخير.


وفي إطار حملة منظمة العفو الدولية للمطالبة بالكرامة نشرت في تقريرٍ لها بعنوان ((تعكير صفو المياه: حرمان الفلسطينيين من الحق في الحصول على المياه))، نصّت فيه على أنّ المستوطنين الإسرائيليين ينعمون بحمامات للسباحة في مستوطنة "معاليه أدوميم" والتي أقيمت بشكل غير مشروع على أرض الضفة الغربية، بينما يعاني الفلسطينيون في المناطق القريبة منها من شح في المياه، بل حتى أنّهم لا يمكنهم الحصول على أقل الكميات التي يمكن أن تسدّ حاجاتهم. وقد ذكرت ما قامت به سلطات الاحتلال من أعمال تؤدّي إلى تقييد حق الفلسطينيين في الحصول على المياه متخذةً من ذلك وسيلة لطردهم وتهجيرهم من أراضيهم، بالإضافة إلى تدميرها للمرافق الأساسية، وإلحاق أضرار بالغة في شبكات المياه للحيلولة دون الوصول إليها أو الاستفادة منها.(
) وهي تطالب المجتمع الدولي بأن يكفل دخول المساعدات الإنسانية والصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان إلى غزة دون قيود أو شروط، وأن يجري تحقيقات شاملة ومستقلّة ومحايدة في الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وأن يقدم مرتكبيها إلى العدالة، وأن يفرض حظراً فورياً على تداول الأسلحة بين جميع الأطراف، وينشر مراقبين دوليين معنيين بحقوق الإنسان.(
)


لكن بالرغم من هذا الموقف الإيجابي للمنظمة حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، إلا أنّ الأمر لا يخلو من بعض الانحرافات التي قد تنطوي على خلفية سياسية، ودليل ذلك اتهام حركة "حماس" لمنظمة العفو الدولية بالانحياز لصالح ((الجلاد على حساب الضحية)) في إشارة إلى الكيان الإسرائيلي، حين دعت المنظمة أنصارها إلى إرسال رسائل احتجاج لقادة حركة حماس والفصائل المحتجزة للجندي الإسرائيلي "غلعاد شاليط" في قطاع غزة تطالبهم فيها بالإفراج عنه، وتجاهلت حالة أكثر من 8000 أسير فلسطيني يتعرّضون لأبشع أنواع التعذيب والقهر في معتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي والذين أمضى بعضهم ما يزيد على ثلاثين عاماً داخل تلك المعتقلات.(
)


يمكن القول أخيراً إنّ التقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية تركّز على الحقوق المدنية والسياسية بشكل عام، وإن كانت تقاريرها منذ النصف الثاني لتسعينيات القرن العشرين قد تجاوزت الشكل التقليدي الذي يعتمد على تناول الانتهاكات الخاصة بالاعتقال التعسّفي والمفقودين والتعذيب وعقوبة الإعدام، إلا أنّها لم ترتقِ بعد لحماية جميع الحقوق التي تقرّها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. كما أنّ المنظمة ظلت عازفةً لفترة طويلة من الزمن عن أخذ القانون الدولي الإنساني بحسبانها عند إعدادها لتقاريرها بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، حتى عندما تكون البلدان المعنية مسرحاً للنزاعات المسلّحة والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية. ولكن هذه المنظمة غيّرت موقفها هذا في الآونة الأخيرة، وتعدّت ذلك إلى إدانة ما ترتكبه بعض جماعات المعارضة المسلّحة من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.(
)

من خلال ما تقدّم يمكن القول إنّ منظمة العفو الدولية تقوم بالعديد من الأدوار الهامة في نواحٍ وميادين شتى لاسيّما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بدءاً من جمع المعلومات والبيانات والوثائق حول الوقائع والأحداث التي تجري على الساحة الدولية وتوثيقها، وانتهاءً بإيفاد بعثات ميدانية (كبعثات تقصّي الحقائق، وبعثة الملاحظة القضائية ومراقبة المحاكمات، وبعثات الإغاثة(، إضافة إلى الدور الذي تقوم به في التأثير على الرأي العام الدولي، والضغط على المسؤولين، وقد حقّقت على مرّ السنين إنجازات حقيقية لا تخطئها العين. ولعلّ منظمة العفو الدولية هي أشهر منظمة دولية غير حكومية تعمل على تعبئة الرأي العام الدولي، والتأثير على المسؤولين وصناع القرار في جميع الدول، دون إغفال الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية التي تشتغل بسلوك مماثل.(
)

المبحث الثالث: جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ميدان حقوق الإنسان


كان الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولا يزال من أكثر الأدوار فاعلية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مقارنة بما تقدمه مثيلاتها من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في هذا المجال، وبما تقرّه الدوائر المعنية بالعمل الإنساني بدءاً من العسكريين الذين تسعى إلى إلزامهم بأحكام القانون الدولي الإنساني، مروراً بالأوساط الأكاديمية والجامعية حيث تهدف إلى تعزيز ثقافة مناهضة العنف بكافة أشكاله، وصولاً إلى نشاطاتها العملية في ميادين القتال وساحات المعارك والحروب بين الجرحى والمرضى والسكان المدنيين، وانتهاءً بزياراتها للمعتقلين والأسرى في السجون والمعتقلات.   

المطلب الأول: ماهية اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التعريف والنشأة.


اللجنة الدولية للصليب الأحمر C.I.C.R منظمة إنسانية عالمية، وقانوناً هي منظمة دولية غير حكومية، نشأت في مطلع الستينيات من القرن التاسع عشر، وبالتحديد عام 1863 لتحقيق أغراضها الإنسانية، لها شكلها الخاص، ومعترف لها بمركز قانوني دولي، تعمل وفقاً لمبادئ متفق عليها، هذه الخصائص التي تتمتّع بها تعدّ سر نجاحها في هذا الميدان.(
)

أولاً: تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: هي منظمة دولية غير حكومية مستقلة ومحايدة تقوم بمهام الحماية الإنسانية، وتقديم المساعدات لضحايا النزاعات والحروب والعنف المسلّح. وقد أُوكل إليها بموجب القانون الدولي مهمة دائمة بالعمل غير المتحيّز لصالح السجناء والجرحى والمرضى والسكان المدنيين المتضرّرين من النزاعات. وإلى جانب مقرها الرئيسي في جنيف، يوجد لها مراكز في حوالي 80 بلداً، يعمل معها عدد كبير من الموظفين يتجاوز عددهم 12000 موظف، تتولى اللجنة في حالات النزاع تنسيق ومتابعة العمل الذي تقوم به الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واتحادها العام، واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المؤسّس والجهاز المنشئ للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.(
) 

تعمل هذه اللجنة على أساس صارم من الحياد وعدم التحيّز لتحقيق حماية ومساعدة المتضرّرين من النزاعات المسلّحة والاضطرابات الداخلية، وهي تسعى إلى الحفاظ على وجود قدر من الإنسانية في خضم المعارك والحروب، يسترشد عملها بالمبدأ القائل بوضع حدود للحروب نفسها: أي حدود لتسيير الأعمال الحربية، وحدود لسلوك الجنود في ميادين القتال.

تُعرف مجموعة الأحكام التي وضعت استناداً إلى هذا المبدأ والتي أقرّتها كل دول العالم تقريباً بالقانون الدولي الإنساني الذي تشكّل اتفاقيات جنيف حجر الأساس فيه، وإنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر المحرّك الرئيس لهذه الاتفاقيات، وبتفويض من المجتمع الدولي يقع على عاتقها مسؤولية حراسة القانون الدولي الإنساني وتطبيق أحكامه، بل هي المسؤولة عن تلقي أيّة شكاوى أو انتهاكات أو مخالفات لهذا القانون .

ثانياً: نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتأسيسها:


تعود فكرة تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى رجل الأعمال السويسري "هنري دونان" Henri Dunant، والذي أصيب بالهلع لدى رؤيته ألف من الجنود الجرحى يموتون بسبب ندرة الخدمات الطبّية على أرض معركة "سولفارينو" شمال إيطاليا في مقاطعة "لومبارديا"، والتي كانت بين الجيش الفرنسي والجيش النّمساوي في الرابع والعشرين من تموز عام 1859، حيث إنّها خلّفت في الساعات الأخيرة منها ما يقرب من 40000 ضحية بين قتيل وجريح. ومن جملة ما شهد "دونان" تسعة آلاف من الجرحى العسكريّين كانوا قد تركوا دون عناية أو إسعاف، وكان يمكن إنقاذ الكثير منهم لو قدمت لهم الإسعافات اللازمة في الوقت المناسب. فكانت هذه المشاهد الأليمة بمثابة المحرّك الذي دفعه إلى الاستغاثة، وتوجيه نداء إنساني إلى السكاّن المحلّيين طالباً منهم المساعدة، ومؤكّداً على واجب العناية بالجنود الجرحى من كلا الجانبين بغض النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه.

وتأثّراً بهذه التجربة، قام "دونان" بتأليف كتاب أسماه "تذكار سولفارينو" نُشر على حسابه الخاص عام 1862، وقد وجّه من خلاله نداءين رسميّين:

الأول: يدعو فيه إلى تشكيل جمعيّات إغاثة في وقت السّلم، تضم ممرّضات مستعدّات لعلاج الجرحى في وقت الحرب.

أمّا الثاني: فقد دعا فيه إلى الاعتراف بهؤلاء المتطوّعين الذين قد يتعيّن عليهم مساعدة الوحدات الطبّية التابعة للجيش، وحمايتهم بموجب اتّفاق دولي.(
)

وفي غضون بضعة أشهر انتشر هذا الكتاب بقوة بسبب إثارته للرأي العام في سويسرا، ولقي ترحيباً كبيراً وصدىً واسعاً بين الناس في جنيف، وقام في إيطاليا وفرنسا كتّاب آخرون بصياغة أفكار مشابهة لما صاغه "دونان "مثل "بالاسينو" في إيطاليا و"آدو" في فرنسا. وكان من جملة من تأثّر بكتاب "دونان" عموماً المحامي "جوستاف موانيه" رئيس جمعية جنيف للمنفعة العامّة، حيث دعا هذا الأخير جمعيته إلى الانعقاد في 3 شباط عام 1863 لمناقشة مقترحات "دونان" وترجمتها على أرض الواقع. وقد كان ذلك بالفعل، فقد قررت الجمعية تحقيقاً لذلك تشكيل لجنة مكوّنة من خمسة أشخاص هم: الجنرال "هنري دوفور" الذي انتُخب رئيساً للجنة، "جوستاف موانيه" نائباً للرئيس، "هنري دونان" أميناً للسر، والدكتورين "تيودور مونوار" و"لويس أبيا" عضوين.(
) وقد قرّرت هذه اللّجنة الخماسيّة في اجتماعها الأول مواصلة عملها كلجنة دوليّة دائمة باسم "اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى"، والتي سمّيت فيما بعد بـ "اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر" أو "C.I.C.R".(
)


لقيت دعوة دونان الكثير من المؤيدين، لكن بالمقابل أعرض عنها آخرون شكّكوا  بإمكانية إنشائها أولاً، وبقيمتها العملية ثانياً، وقالوا كيف ننشئ في أيام السلم جمعيات للإغاثة في الحروب، ولا يستطيع أحد أن يعرف متى يمكن أن تقع هذه الحروب.


لذا، كان على دونان أن يتحرّك بهمة ونشاط كبيرين، مما استدعى منه زيارة إلى كل من برلين وفيينا وميونخ وباريس، وكان نتيجة ذلك أن وُفِق إلى إقناع نابليون الثالث بدعوته. وتمخّضت جهوده كذلك عن موافقة 19 دولة وأربع جمعيات إنسانية على إيفاد ممثلين عنها لعقد مؤتمر دولي في جنيف بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 1863، لمناقشة مشروعه الرامي إلى إنشاء لجنة إنسانية، وفي هذا المؤتمر تمّ اعتماد إشارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على حماية الخدمات الطبية في ميدان القتال، والحصول على اعتراف دولي باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبناءً على جهود أعضاء اللجنة وافقت الحكومة السويسرية على عقد مؤتمر دبلوماسي في جنيف عام 1864 شارك فيه ممثلو 12 حكومة، وتمّ اعتماد معاهدة بعنوان "اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى الجيوش في الميدان" والتي تعتبر بموادها العشر النواة الأولى للجنة الدولية، حيث إنّها كانت أولى معاهدات القانون الدولي الإنساني.


ثمّ عقدت مؤتمرات أخرى لاحقاً وسّعت نطاق القانون الدولي الإنساني ليشمل فئات أخرى من ضحايا النزاعات المسلحة_ كأسرى الحرب مثلاً_ الأمر الذي انعكس بقوة على دور ووظيفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اعتبار أنّها الحامي الرئيس والمعني الأول بتطبيق أحكام ذلك القانون. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر دبلوماسي بعد مداولات دامت لأربعة شهور، حيث اعتمدت على إثره اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949، التي ضمت للمرة الأولى أحكاماً تنص على حماية المدنيين وقت الحرب، واكتملت هذه الاتفاقيات في عام 1977 ببروتوكولين إضافيين. 

ثالثاً: أجهزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر


تتألف الحركة الدولية للصليب الأحمر عموماً من: جمعيات وطنية للصليب الأحمر- اللجنة الدولية للصليب الأحمر- الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، وهي جميعها مستقلة، ولكل منها نظامه الأساسي.


بالنسبة للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، يوجد جمعية وطنية واحدة في الدولة الواحدة، وهي تجسّد عمل ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر_التي لها الأهداف والوظائف نفسها _ في 179 بلداً، وتتمتّع بصفات قانونية تختلف في حالة السلم عنها في حالة الحرب.

في حالة السلم:


تأخذ الجمعيات الوطنية في حالة السلم صفة الهيئة المساعدة للسلطات العامة في بلدها فيما يتعلّق بالمجال الإنساني، فهي تعمل على توفير الخدمات الأساسية التي تتعلّق بالإغاثة والإسعاف والصحة والبرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعداد والتدريب لمواجهة الكوارث وآثارها، وإعداد وتنفيذ برامج خاصة بالشباب.

في حالة الحرب:


أمّا في حالة الحرب فإنّ الجمعيات الوطنية في بلد ما تقوم بمساعدة الضحايا المدنيين في مناطق النزاع المسلّح، ويكون لها صفة الهيئة المساندة لوحدات الخدمة الطبية التابعة للجيش الوطني، وفق أسس ومعايير منصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقين بها، حيث يندمج موظفوها المكلفون بالإسعافات الأولية في الوحدات الطبية التابعة للجيش.(
)


تجاوز عدد الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 160 جمعية في سائر أنحاء العالم، لكن لا يمكن لهذه الجمعيات أن تصبح جزءاً من الحركة الدولية للصليب الأحمر إلا بعد اعتراف اللجنة بها استناداً إلى شروط معيّنة. وفي وقت لاحق يمكن أن تصبح عضواً في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والذي يعتبر الممثّل الرسمي للجمعيات الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على المستوى الدولي وهو يعمل على تشجيع وتسهيل وترويج الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الجمعيات الأعضاء فيه، وهو بمثابة مظلة لها .


يتبع للجنة الدولية للصليب الأحمر نوعان من البعثات، النوع الأول ترسل به إلى ميادين العمليات والمناطق المتضرّرة، أمّا الآخر فهو عبارة عن مجموعة من البعثات الإقليمية التي تغطي جميع البلدان غير المتضرّرة مباشرة من النزاعات المسلحة؛ والتي تضطّلع بمهمات خاصة ذات صلة بأنشطة العمليات من جهة، وبالدبلوماسية الإنسانية من جهة أخرى. يساعد وجود هذه البعثات في منطقة من المناطق على رصد تطوّر الأحداث الخطرة والمحتملة، وعلى العمل كجهاز إنذار مبكر، مما يساعدها على العمل السريع عند الضرورة.

من الأمثلة على البعثات التي أرسلتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منطقة "الشرق الأوسط"- بحسب تقسيماتها-: مكتب إقليمي في الكويت، بعثة إقليمية في القاهرة، بعثات وطنية في الأردن، العراق، لبنان، سورية، فلسطين.(
) 

المطلب الثاني: مبادئ اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأهدافها


تتميّز اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن المنظمات الدولية الحكومية وعن غيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية بمجموعة من المبادئ والأهداف تتناسب من حيث أهميتها مع المهام والمساعي الإنسانية التي لازمت تأسيسها والتي تشتمل في معظمها على فرعين أساسيين:

الأول يمثّل حرصها على حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلّحة، سواء كان ذلك بالبحث عن المفقودين، أو بتأمين العناية الطبية اللازمة للجرحى، وتوفير الغذاء والمياه والمساعدة الطبية للمدنيين، بالإضافة إلى جهودها في زيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين، والسعي إلى إعادة الروابط بين الأسر التي شتّتها النزاع.

أمّا الفرع الثاني فيتمثّل بالعمل على تكريس قواعد القانون الدولي الإنساني، ومراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بقواعده، فضلاً عن دورها في لفت الانتباه إلى الانتهاكات المرتكبة ضده، والسعي الدائم من أجل المساهمة في عملية تطويره.

أولاً: مبادئ عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

جاء إعلان المبادئ الأساسية الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر في المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر الذي عقد في فيينا عام 1965 ، وهذه المبادئ هي:


 -1الإنسانية: بمعنى أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي نشأت بدايةً بدافع الرغبة في إغاثة الجرحى والضحايا في ميادين القتال دون تمييز بينهم، وبهدف وضع حدّ للمعاناة البشرية والتخفيف منها، يتوجّب عليها- بالدرجة الأولى- العمل على صون كرامة الإنسان وكفالة احترامها.


-2 عدم التحيّز: أي أنّ العمل الإنساني يجب أن يكون موجّهاً لخدمة جميع الناس دون تمييز بينهم، وبغض النظر عن أصلهم وعرقهم وجنسهم ودينهم، وأنّ نشاطات وعمليات اللجنة الدولية يجب أن تكون موجّهة نحو تلبية احتياجات ضحايا النزاعات المسلحة دون تحيّز لفريق منهم دون آخر. وبعبارة أخرى يجب ألا يحرم أحد من المساعدة أو الحماية بسبب هويته أو معتقداته، بل يجب تقديم المساعدة والحماية وفقاً للاحتياجات دون الالتفات إلى معايير أخرى.(
) 

-3 الحياد: أي أن يحتفظ العاملون في المجال الإنساني بأنفسهم بعيداً عن الرهانات السياسية في النزاعات.(
)

-4 الاستقلال: هذا يعني أنّ العمل الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر ينبغي أن يكون بعيداً كل البعد عن أية مصالح سياسية أو عسكرية، ويجب أن يُنظر إليه على هذا النحو.

-5 العمل التطوّعي: يقوم عمل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على فكرة الخدمة التطوّعية، لذلك لا ينبغي لها أن تسعى إلى تحقيق الربح بأية صورة من الصور.


-6 الوحدة: يجب أن لا يوجد في البلد نفسه سوى جمعية وطنية واحدة للصليب الأحمر، وعليها أن تغطي بأنشطتها الإنسانية جميع الأراضي في ذلك البلد.(
) 


-7 العالمية: وتعني أنّ العمل الإنساني من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ينبغي أن يكون موجّهاً إلى كل ضحايا الصراعات والحروب، أياً كانت المنطقة التي يوجدون فيها في العالم.(
)

تشكّل المبادئ الثلاثة الأولى في مجموعها نقطة ارتكاز وانطلاق لكل عمل تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي لا تتم على الإطلاق بمعرفة أي طرف من أطراف النزاع محقاً كان أم مخطأً، معتدياً كان أم ضحية للعدوان، وعلى الهيئات المختصّة مثل مجلس الأمن، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تناقش هذه المسائل التي يصعب حلّها أحياناً.(
)

أمّا المبادئ الأربعة الأخيرة فهي تبرز الطابع التنظيمي الذي اتخذته الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على أنّها مؤسسة يغلب عليها الطابع الاجتماعي، وأنّها تحتفظ باستقلاليتها عن أيّة سلطة حكومية، وأنّها لا تسعى وراء أي مكسب أو ربح مادي، ولا يجوز أن يكون لها سوى جمعية واحدة في كل بلد، وأنّ نشاطها يمتد ليشمل العالم بأسره، وإذا ما اجتمع ممثلوها فإنّها تضمن لممثلي كل البلاد مساواة تامة في الحقوق.

ثانياً: أهداف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها بـ:

1- العمل على دعم ونشر المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر، والتي وردت سابقاً وهي: الإنسانية، عدم التحيّز، الحياد، الاستقلال، الخدمة التطوّعية، الوحدة، العالمية.

2- الاعتراف بكل منظمة وطنية يتم إنشاؤها أو يعاد تأسيسها، والتي تستوفي الشروط المحدّدة للقبول في النظام الأساسي للحركة، وإخطار الجمعيات الوطنية الأخرى بذلك.

3- الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات جنيف، والعمل من أجل التطبيق الميداني للقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلّحة، والإلمام بأيّة شكاوى عن وقوع انتهاكات لهذا القانون.


4- السعي في جميع الأوقات –بوصفها مؤسسة محايدة تقوم بعملها الإنساني على وجه الخصوص في النزاعات المسلّحة الدولية وغير الدولية وفي حالات الصراع الداخلي –من أجل ضمان الحماية والمساعدة الكاملة للمصابين والجرحى من العسكريين والمدنيين في تلك الأعمال والنزاعات المسلّحة والعمل قدر الإمكان على إنقاذ ضحايا عواقبها المباشرة. 

5- ضمان سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف.


6 -المساهمة –تحسّباً للنزاعات المسلّحة –في تدريب العاملين في المجال الطبي، وفي توفير المعدّات الطبية، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والوحدات الطبية العسكرية والمدنية وسائر السلطات المختصة.

7- العمل على نشر المعرفة والفهم بالقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلّحة، وإعداد أي تطوير له.

8 -القيام بالمهام التي أنيطت بها بموجب المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. 

9- يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم بأيّة مبادرة إنسانية تأتي في نطاق دورها كمؤسسة محايدة ومستقلة وكوسيط، وأن تدرس أيّة قضية تتطلّب عناية من منظمة لها نفس الوظيفة والدور(
)

وتبعا لحجم المعونة المطلوبة، توجّه اللجنة الدولية نداءات إلى الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وإلى رابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وإلى الحكومات غير المشتركة في النزاع وكذلك إلى المنظمات الطوعية. وإنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر إذ تنظّم أعمال الحماية والغوث في المنازعات المسلّحة تعتبر أيضاً أنّ من مهامها الحرص على مراقبة تطبيق وتنفيذ قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني،(
) وإنّ هذا الأمر جدُّ ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، لذلك لم يعد بالإمكان إنكار أو تحييد الجهود الإنسانية التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تزداد أهمية يوماً بعد يوم على الصعيدين المحلي والدولي بآنٍ معاً، لاسيّما وأنّها تعتبر الجهة الرائدة والمسؤولة بالدرجة الأولى في هذا المجال.

المطلب الثالث: الجهود الميدانية للجنة الدولية للصليب الأحمر


رغم أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست طرفاً في اتفاقيات "جنيف" وبروتوكوليها الإضافيّين لأنّها معاهدات مفتوحة، تصادق عليها الدول فحسب، إلا أنّ علاقة اللجنة الدولية وثيقة الصّلة بها، بل بكلّ ما يتعلّق بالقانون الدولي الإنساني عموماً. حيث إنّ النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والنظام الأساسي للّجنة ذاتها يضعان على عاتقيهما مهمّة العمل على تطبيق أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وتنفيذها، والقيام بدور فاعل وعملي في هذا المجال يفوق في نواحيه التطبيقيّة والعملية دور الآليات الأخرى التي تعمل على تنفيذ أحكام هذا القانون. كما أنّ عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يقتصر على الجوانب التطبيقية للقانون الدولي الإنساني، بل يمتد ليشمل جوانب نشره وتطويره والتأكيد على ضرورة الالتزام به، بما في ذلك من مهام المساعدة والحماية القانونية كونها على اتصال دائم بأطراف النزاع وبالضحايا، ممثّلة في ذلك خطوط المواجهة الميدانية. فهي تتحرّك بحرّية داخل البلدان التي تمزقها الحروب، وتقوم بعملها بالقرب من مواقع القتال، وتزور السجون والمعسكرات وتعيد جمع شمل العائلات وتعتني بالجرحى وتساعد المحتاجين.

أولاً: حماية الأسرى


تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنشاطها في حماية الأسرى مستندة في ذلك إلى المهمة الخاصّة التي عهدت بها إليها الدول بموجب اتّفاقيات "جنيف" وبروتوكوليها الإضافيّين، وهي تشمل الاطلاع على المعاملة التي يتلقاها أسرى الحرب والأشخاص المحتجزين جرّاء الحروب والمنازعات المسلّحة، حيث أنّها تعرض جميع الخدمات التي يمكن أن تخفّف من الآلام والأضرار بالنسبة لهؤلاء الضّحايا.


تستطيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخّل لصالح الأشخاص المحرومين من الحرّية وبذل ما يمكن تقديمه من المساعدات لهم وفي صالحهم، وإذا كانت اللجنة الدولية تقوم خلال المنازعات المسلّحة الدولية بزيارة أسرى الحرب والأشخاص المحميّين بموجب اتّفاقية "جنيف" الرابعة (المعتقلين المدنيّين، الأشخاص المحميّين الخاضعين لإجراءات جنائية أو الذين يقضون عقوبة، بما في ذلك معتقلي القانون العام)، فإنّها تُعنى أيضاً في إطار النزاعات الداخلية بالأشخاص المحرومين من الحرّية بسبب النزاع (مقاتلي الحكومة أو المعارضة المسلّحة الواقعين في قبضة العدو، المدنيّين المحتجزين أو الصادرة ضدّهم أحكام من جانب السلطات القائمة أو المتمرّدين بسبب دعمهم- الحقيقي أو المزعوم- للقوات المعادية).


تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأشخاص المحتجزين بسبب علاقتهم بالنزاعات المسلّحة منذ عام 1915، عندما بدأ مندوبوها التفاوض للوصول إلى مئات الآلاف من أسرى الحرب الذين احتجزوا خلال الحرب العالمية الأولى، ثمّ جرى تنظيم زيارات لأسرى الحرب- وهم المقاتلون الذين يقبض عليهم خلال نزاع دولي مسلّح- بموجب اتفاقيات "جنيف" لعام 1949 التي انضمّت إليها 191 دولة. فالمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات "جنيف" الأربع تمنح اللجنة الدولية الحق في طلب الوصول إلى الأشخاص المحتجزين في نزاعات مسلّحة غير دولية، كالحروب الأهلية. وبموجب النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تستطيع اللجنة الدولية أيضاً، طلب الوصول إلى الأشخاص المحتجزين بسبب علاقتهم بحالات عنف أقل شدة من النزاع المسلّح.


من الأمثلة العملية على دور اللجنة الدولية في حماية الأسرى يمكن ذكر ما قامت به اللجنة بالنسبة للأشخاص الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة الأمريكية واحتجزتهم في سجن "غوانتانامو" على إثر أحداث 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001، والتي كانت بمثابة صدمة ليس للولايات المتحدة فحسب بل للعالم أجمع، فما كان من المنظمات الإنسانية بعد الدول إلا أن أدانت في الحال هذه الهجمات على الولايات المتحدة، معتبرةً إياها أنّها تمثّل تحدّياً هائلاً تواجهه الولايات المتحدة وبلدان أخرى في دفاعها عن مواطنيها أمام الهجمات الإرهابية، إلا أنّ موقف اللجنة الدولية لم يقف عند التنديد فقط وإن كانت تقرّ به، لأنّه ثمّة مفارقات وتباينات مهمة في الرأي حول القوانين ذات الصلة التي يمكن أن تطبّق على رد الحكومة الأمريكية على الإرهاب، وقد أثار هذا الأمر قلق اللجنة الدولية بشأن احتجاز الولايات المتحدة لعدد غير معروف من الأشخاص خارج أي إطار قانوني، ويحتجز عدد كبير من الذين قُبض عليهم في إطار ما يسمّى بـ "الحرب على الإرهاب" في معتقلات وسجون أمريكية تقع في "باغرام" داخل أفغانستان وفي خليج "غوانتانامو" في كوبا، إضافةً إلى بعض الأشخاص المحتجزين في مدينة "شارل ستون" في الولايات المتحدة وأشخاص آخرين لا يمكن الاتصال بهم وهم محتجزون في أماكن لم يكشف عنها.

من هنا كان دور اللجنة الدولية بزيارة المحتجزين في "بغرام" و"غوانتانامو" و"شارل ستون"، كما وجّهت نداءات كثيرة إلى السلطات الأمريكية من أجل الوصول إلى الأشخاص المحتجزين في الأماكن التي لم يعلن عنها. كانت أول زيارة للجنة الدولية في قاعدة "بغرام" الجوية التي تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية منذ كانون الثاني عام 2002، وقد كانت غالبيتهم من المواطنين الأفغان الذين قُبض عليهم في جنوب أفغانستان وشرقها. وقد قدّرت اللجنة عددهم بما يقرب من 300 محتجز، ثمّ كانت زيارة اللجنة الدولية إلى خليج "غوانتانامو" في كوبا والتي كان يوجد فيها بحسب تقديرات اللجنة في عام 2002 ما يقرب من 600 محتجز من 40 بلداً تقريباً يتكلمون 17 لغة مختلفة.

في عام 2003 زارت اللجنة الدولية ما يقرب من 470000 محتجز في 80 بلداً من مختلف أنحاء العالم، من بين هؤلاء تمّ تسجيل حالة 127000 محتجز بصورة فردية لمتابعة أوضاعهم.

تقوم اللجنة الدولية بمتابعة جميع حالات المحتجزين الذين نقلوا من خليج "غوانتانامو" إلى بلدان ليست طرفاً في النزاع، وقد قدّمت الدعم اللازم للمحتجزين الذين أُفرج عنهم. وفي ما عدا مسألتي "باغرام" وخليج "غوانتانامو"، فإنّ قلق اللجنة الدولية واهتمامها يتزايدان إزاء مصير عدد غير معروف من الأشخاص الذين قُبض عليهم في إطار ما سمّي بـ "الحرب الشاملة على الإرهاب"، واحتجزوا في أماكن لم يعلن عنها. وبالنسبة للحصول على معلومات تتعلّق بهؤلاء المحتجزين والوصول إليهم، فإنّ هذين الأمرين يشكّلان أولوية إنسانية هامة، وشغلاً شاغلاً، واستمراراً منطقياً لعمل اللجنة الدولية المتعلّق بمحتجزي "باغرام" وخليج "غوانتانامو".(
)

ثانياً: حماية الجرحى والمرضى


نشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بداية أمرها كمنظمة إنسانية إغاثية تعنى بالجنود الجرحى في ساحات القتال، ورغم حجم المهام التي أنيطت بها واتساع رقعة الأنشطة التي باتت تغطيها إلا أنّ هذا الأمر لا يزال يستحوذ على معظم اهتمام اللجنة الدولية لا سيّما في المجال الطبي.


تشتمل الإعانات الطبية التي تقدّمها اللجنة الدولية على الإمدادات الطبية ومواد الجراحة للمستشفيات والمستوصفات، وقد توزّع عند الضرورة قطع الغيار والوقود والمولّدات الحرارية لتشغيل غرف العمليات الجراحية وآلات الأشعة السينية، وحتى مواد البناء لمواصلة أعمال الترميم. وفي حال تدفّق عدد هائل من الجرحى والمرضى على موظفي اللجنة المحليين يهبّ الفريق الطبي التابع للجنة الدولية والفرق الموفدة من قبل الجمعيات الوطنية من أجل تقديم العون والمساعدة اللازمة لهم، لا سيّما وأنّ جرّاحي اللجنة الدولية قد اكتسبوا خبرة واسعة في جراحة الإصابات الناتجة عن الحروب. حتى أنّ هؤلاء الجرّاحين أصبحوا يدرّبون أطباء تطوّعوا للعمل مع المؤسّسة لكنّهم لا يملكون المهارات والتقنيات الخاصة المطلوبة في الميدان، الأمر الذي يعني أنّ موظفي اللجنة الدولية مستعدّون للاستجابة إلى احتياجات الطوارئ الجديدة في أي وقت.   


وإلى جانب علاج المرضى وتوزيع الإمدادات، تبذل اللجنة الدولية كل ما بوسعها من أجل الحفاظ قدر الإمكان على صحة السكان في المناطق المتضرّرة من الحروب عندما تتعطّل الخدمات الطبية المحلّية وتقلّ الأغذية والمياه، حيث يمكن إنجاز الكثير من الأعمال لتجنيب ضحايا النزاعات المرض الناجم عن قلة المياه والغذاء، وعدم توفّر النظافة والعناية الصحية اللازمة. وانطلاقاً من ذلك، تعمل اللجنة الدولية مع فرق مهندسي الصحة والتقنيين القادرين على إصلاح شبكات توزيع وصرف المياه التي دُمّرت أثناء العمليات العدوانية، وتسعى إلى وضع أنظمة لتوزيع الماء الصالح للشرب، وصرف النفايات في المخيّمات والتجمّعات السكانية الأخرى لمنع تفشي أمراض كـ "الزحار والكوليرا" التي يمكن أن تنتشر بسهولة بين أوساط النازحين المقيمين في مآوٍ مؤقّتة تنعدم فيها أدنى شروط النظافة. وعندما تقل برامج  التلقيح الأساسية أو تتوقّف بسبب النزاع تتدخّل اللجنة الدولية إما للإمداد باللقاحات أو لإجراء التطعيم اللازم. ولا يمكن إغفال دور اللجنة في وضعها للبرامج الإغاثية، حيث إنّها تستعين بمختصين للعمل على تقييم الموارد الغذائية والزراعية المتاحة، ودراسة وضع المنكوبين من حيث التغذية، من أجل التخطيط لبرامج إغاثية على ضوء ذلك.(
)


وبالنسبة للأمثلة العملية على نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الاتجاه، يمكن ذكر حالات كثيرة منها مثلاً حالة الصومال، والتي تركّز فيها اللجنة الدولية على الاستجابة الفورية للآثار المباشرة للنزاع الذي يدور في هذا البلد أو التي قد ترتبط بالكوارث الطبيعية، فتقوم اللجنة بتوفير المساعدات الغذائية وغير الغذائية، والمساعدات الطبية لجرحى الحرب، وقد قامت اللجنة بدعم أربع مستشفيات و25 مركزاً طبياً. وخلال النصف الأول من عام 2002 قامت بعثة اللجنة الدولية بتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية للمرضى وجرحى الحرب الذين قارب عددهم من 1343 مريضاً في مستشفى "قيساني"، بالإضافة إلى سعيها من أجل الحفاظ على الشروط الصحية المناسبة للسكان، من حيث توفير مياه الشرب، وصيانة شبكات الصرف الصحي، وغير ذلك.


في السودان افتتحت اللجنة الدولية بعثة لها فيه عام 1978 بغرض دعم العمليات الإنسانية لضحايا الحرب في إثيوبيا المجاورة، وعند اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 1983 اضطلعت اللجنة الدولية بسلسلة من المبادرات والأنشطة بهدف توفير الحماية لضحايا الحرب، وفي عام 2000 تمّ توزيع 400 طن من المواد الغذائية لأكثر من 50000 نازح ومقيم في مناطق النزاع.(
)


في اليمن قامت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم الرعاية الطبية والنفسية للمرضى المحتجزين في ثلاثة سجون مركزية، كما قدّمت برامج التدريب والتأهيل لمراكز الأطراف الصناعية في العاصمة صنعاء. في لبنان تقوم بعثة اللجنة الدولية فيها بتغطية الكلفة المادية لعدد كبير من الفلسطينيين المقيمين فيها من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة "المبتورين" حيث تقوم بتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة.

في تونس توفّر البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدات الطبية الأساسية إلى حوالي 1479 محتجزاً مغربياً لدى جبهة "البوليساريو" كما يقوم أطباء متخصّصون (في طب العيون والطب النفسي وتعويض الأسنان) بفحص أولئك المحتجزين وإمدادهم بالرعاية الطبية اللازمة.

في الجزائر تقوم اللجنة الدولية بتقديم الدعم الفني والمالي لمركز "بن أختون" للتعويض وتقويم العظام، كما أنّها تسعى إلى إدخال الطرق التكنولوجية الحديثة لإنتاج الأجهزة التعويضية وتوفير الدعم لنقل وإعانة وإعادة تأهيل حوالي 155 مواطناً صحراوياً و50 مواطناً جزائرياً مبتوري الأطراف.

في العراق تقوم بعثة اللجنة الدولية بدعم الخدمات الطبية والمستشفيات التي انخفض مستوى الخدمة فيها، ففي مستشفى البصرة قامت اللجنة الدولية بتطوير برنامج عملي لتدريب الممرّضات فيه منذ تموز عام 2001، بالإضافة إلى تنظيم دورات من أجل استخدام مواد التعقيم والتنظيف بعد التزويد بها للمستشفيات والمراكز الصحية، وقد بلغ عدد المستشفيات المشمولة بهذا البرنامج 9 مستشفيات في العراق بهدف استمرار تشغيلها، وفي عام 2001 أعادت اللجنة إعمار مستشفيات عديدة في أرجاء العراق كافة، بعد أن نفّذ مهندسو اللجنة وبالتعاون مع الكوادر العراقية أعمال التجديد فيها.(
)

في القاهرة بدأ عمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيها منذ عام 1976 واستمر حتى إعداد هذه الدراسة، تساهم اللجنة الدولية مع الهلال الأحمر المصري في تجهيز عيادات صحية وتزويدها بالمعدّات الطبية اللازمة والأدوية من أجل تقديم المساعدات الطبية للمسافرين الفلسطينيين عبر المنفذ البرّي لمدينة رفح.


ورغم أهمية الأنشطة والأعمال التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدول المتقدّم ذكرها وغيرها، إلا أنّ أهم تلك الأعمال وأخطرها يبرز في مجال الجروح الناجمة عن الألغام البرية وإصابات الحروب الأخرى، والتي ذهب ضحيتها مئات الألوف من البشر ولا يزال عددهم في ازدياد، حيث يقدّر عدد الألغام التي زُرعت بـ 110 مليون لغم مضاد للأفراد في أنحاء العالم، ويزرع أكثر من مليوني لغم آخر كل عام، وكون البلدان ليست على مستوى واحد في قدرتها على تقديم الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية إلى هؤلاء الأشخاص في هذا المجال فقد نهضت اللجنة الدولية بهذه المهمة. حيث أنشأت حوالي 30 ورشة لتقويم العظام في أنحاء العالم تصنّع فيها الأطراف التعويضية والكراسي المتحركة لمساعدة المبتورين على استعادة القدرة على الحركة والقدرة المادية في كثير من الحالات.(
)


خاضت اللجنة الدولية تجربة طويلة في علاج الجرحى وضحايا الحروب مما أكسبها خبرة واسعة في هذا المجال، وهي لا تدّخر جهداً في نقل تلك الخبرات والمعارف إلى من يمكن أن يستفيد منها. حيث إنّ شعبها الطبية تنظّم دورات تدريبية وتقيم ورشات عمل عديدة لنشر معرفتها وتدريب المزيد من الفرق الطبية، فقد عقدت خلال السنوات العشر الأخيرة دورات تدريبية مكثّفة عن "الصحة أثناء الطوارئ" ونشر أطباؤها كتيبات عن جراحة الحروب وساهموا بمقالات في دورات مهنية، مما جعل لها مركز الريادة في هذا المجال. ولا شكّ أنّ عملها يثمر دائماً ويخطو نحو الأفضل بحيث لم يعد بالإمكان تجاهله أو إنكاره أو الاستغناء عنه على الصعيدين المحلي والعالمي بآنٍ معاً.

ثالثاً: حماية المدنيين

تسفر الحروب والصراعات المسلّحة الداخلية والخارجية عن استهداف فئات المدنيين غير المتحاربين وخصوصاً الأطفال والنساء والمسنّين والمعوّقين والمرضى، وتجعلهم عرضة للانتهاكات والاعتداءات والقتل والتشريد، لا سيّما وأنّ هذه الفئات هي الأكثر ضعفاً بين فئات المجتمع، وتؤكّد الإحصاءات على ذلك حيث إنّ العقد الأخير شهد خسائر في صفوف المدنيين أكثر من الخسائر التي وقعت في كل الصراعات التقليدية التي وقعت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.(
)


يتبدّى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية أولئك المدنيين من خلال التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وبرامجه التي تضمن تقديم الحماية الكاملة إلى ضحايا النزاعات المسلّحة وغيرها من حالات العنف، وإلى الذين يمكن أن يستفيدوا من هذه البرامج، كالمدنيين "المقيمين والنازحين والمحرومين من حريتهم، ومن فرّقهم النزاع عن عائلاتهم، والمفقودين وأسرهم".


بالنسبة إلى خطف الرهائن وأعمال السلب والنهب والاغتصاب وتهجير السكان وحرمانهم من الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب وتهديدهم وخاصة في حالات اندلاع أعمال العنف في البلاد، فإنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنكر هذه الأعمال وتسعى إلى استئصالها من المجتمعات شأنها في ذلك شأن جميع المنظمات الإنسانية. من أجل ذلك، فإنّ اللجنة الدولية تسعى جاهدة إلى ترسيخ قواعد القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية التي يتعيّن على الدول والأفراد احترامها والالتزام بها، وكخطوات عملية تقوم اللجنة الدولية بإجلاء الأفراد الأكثر ضعفاً من المناطق الخطرة، وتقوم بدعوة القوى المتحاربة إلى أن لفت النظر إلى المناطق الملغومة، كما تسعى إلى لمّ شمل أفراد العائلات المشتّتة والتواصل فيما بينهم.

يكون رد فعل اللجنة الدولية رداً فورياً بعدما تتأكّد من ارتكاب أي عمل عدواني أو غير إنساني، لكنّها غالباً تتدخل للاحتجاج على انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان الأساسية بعد اقترافها، إذا لم تتمكّن من منعها، مستهدفةً بذلك لفت نظر السلطات إلى كل سلوك أو عمل لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع ومعاقبة مرتكبيه حتى تضع حدّاً له، ثمّ تتابع الأمر إلى أن تتأكّد من صدور الأوامر واتخاذ الإجراءات الصحيحة في هذا الشأن، وقد تحتاج في بعض الحالات إلى وقت كاف لإعداد تقارير شاملة توضّح فيها ما يجب عمله استناداً إلى ما لاحظته من وقائع وأحداث.

في النزاعات المسلّحة غير الدولية ترسل اللجنة تقاريرها التي تعدّها إلى الحكومات للاطلاع عليها ومعالجة ما يرد فيها، أمّا إذا كانت الوقائع والأحداث منسوبة إلى حركات المعارضة، فإنّها ترسل تلك التقارير إليها بشكل مباشر.

تتضمّن تلك التقارير توضيحاً لقواعد السلوك الضرورية والمطلوبة من أجل الحفاظ على الحدّ الأدنى من المعاملة الإنسانية بين أطراف النزاع والفئات المتحاربة تجاه المدنيين والفئات التي لا دخل لها بالنزاعات وأعمال العنف. ومن تلك القواعد والحقوق التي تنشدها اللجنة الدولية وتطالب بها: الحق في الحياة والأمن وكرامة الإنسان وحظر التعذيب والمعاملات السيئة والضمانات القضائية وتحريم أعمال الإرهاب والعنف العشوائي واحترام البعثات الطبية والجرحى والحماية الخاصة للأطفال والحدود الواجب فرضها على وسائل حفظ النظام.. إلخ.

في ما يتعلّق بحماية المرأة، شرعت اللجنة الدولية في عام 1998 بدراسة التأثيرات التي يمكن أن تتركها النزاعات المسلّحة على النساء بشكل عام، ثمّ تحديد الشروط التي يمكن أن تخفف من حدّة تلك التأثيرات، وقد كان الهدف الرئيسي من تلك الدراسة ما يلي:

· تحديد احتياجات النساء الرئيسية والمتمثّلة بحصولهن على سلع وخدمات أساسية كالأغذية والمياه والمأوى والرعاية الصحية.

· وضع صورة واقعية وشاملة لأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعملها لصالح النساء المتضررات من النزاعات المسلّحة، وتقدير ما إذا كانت هذه الأنشطة تستجيب بشكل كافٍ للاحتياجات التي تمّ تحديدها.

· إعادة دراسة القانون الدولي الإنساني لتقدير مدى تغطيته لكافة تلك الاحتياجات، واقتراح ما يناسبه في ضوء ذلك.


وقد لقيت هذه المبادرة للجنة الدولية تأييداً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ومن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في المؤتمر الذي عُقد في جنيف عام 1999.


وقد أصدرت اللجنة الدولية إلى بعثاتها في جميع أنحاء العالم تعليماتها بزيادة الاهتمام والعمل من أجل توفير احتياجات النساء المتضررات من النزاعات المسلّحة، وأن تقوم عند الضرورة بتطويع أنشطتها وبرامجها بما يكفل تلبية تلك الاحتياجات.


وفي معرض الحديث عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلّحة وأعمال العنف لا سيّما النساء، لا يمكن تجاوز أو إخفاء الدور الأهم الذي تقوم به اللجنة الدولية بالنسبة لحماية الأطفال، حيث إنّها تبذل جهوداً جبّارة في هذا الإطار، من حيث تأمين الغذاء الكافي والمأوى والأدوية واللباس والعلاج الطبي ما أمكنها ذلك. وتسعى بكل الاتجاهات مستخدمةً كل الوسائل والأساليب من أجل تجنيب الأطفال مغبّة الوقوع كضحايا في المناطق التي تدور فيها أعمال العنف والصراعات المسلّحة، لاسيّما بعد اطّلاعها ومتابعتها لتقارير وردت في هذا الشأن تنذر بكارثة إنسانية إن لم يتم معالجتها. فقد ورد في تقرير قدّمه "أولارا أوتونو" الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن في 12 شباط عام 1999. وفي تقرير برنامج الأمم المتحدة، الإنمائي عن التنمية البشرية لعام 1998، أنّه في العقد الماضي وحده تسبّبت الصراعات المسلّحة بقتل أكثر من مليوني طفل وتيتيم أكثر من مليون طفل وإصابة أكثر من 6 ملايين طفل بإصابات دائمة وخطيرة، وأنّه أصبح أكثر من 12 مليون طفل دون مأوى، ويقدّر أيضاً أنّ ما يقرب من 10 ملايين طفل يعانون من أزمات نفسية وأمراض خطيرة.(
)


ولعلّ مثل هذه النسب المخيفة تستدعي القول بأنّه أصبح من واجب الدول اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تبذل قصارى جهدها من أجل حماية المدنيين أثناء الحروب والصراعات المسلّحة من خلال التزامها باتفاقيات القانون الدولي الإنساني ودعم الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية التي تسعى إلى محاربة كافة أشكال العنف وما ينتج عنها من جرائم ثمّ تقديم مرتكبيها إلى العدالة وتأتي على رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي وإن كانت لا تدّخر جهداً في هذا المجال، إلا أنّ عملها وحده لن يكون كافياً، لأنّ مسؤولية التخفيف من الآثار والنتائج التي تنجم عن أعمال العنف والصراعات المسلّحة هي مسؤولية يجب أن يشارك في تحمّلها الجميع.

الخاتمة:

أولت الحركة التنظيرية في العلاقات الدولية الفاعلين غير الحكوميين اهتماماً ملحوظاً، ولكنّ غالبية الأدبيات فيها لا تزال تنظر لأولئك الفاعلين من منظور الدولة، اقتراباً وابتعاداً، وليس انطلاقاً مما يمثّله هؤلاء الفاعلون من تطور طبيعي لحركة المجتمعات البشرية. فالمنظور التهميشي للفاعلين غير الحكوميين الذي رفعت لواءه المدرسة الواقعية، لم يكن يدرك سوى الدولة كفاعل مهيمن على الساحة العالمية، وأنّ السياسات الدولية ما هي إلا كفاح من أجل القوة، حسبما يقول "هانز مورجانثو"، أحد رواد هذه المدرسة. ورغم أنّ "الواقعية الجديدة" على يد "كينث والتز" سعت إلى إيجاد دور ثانوي للفاعلين غير الحكوميين، في إطار "نظرية النظم"، أي بمعنى وجود وحدات في النظام الدولي تؤثّر في بعضها البعض، إلا أنّها رأت أنّ هيكل النظام الدولي يتغيّر فقط بتغيّر توزيع القوة، وأنّ الأكثر قوة هو الذي يحدّد طبيعة النظام الدولي، ألا وهو الدولة.

بيد أنّ التأثيرات المتنامية للفاعلين غير الحكوميين في بنية العلاقات الدولية، وخاصةً في سبعينيات القرن العشرين، دفعت إلى نشوء منظور "الاعتماد المتبادل" في إطار المدرسة الليبرالية التي أفسحت مكاناً لتأثير المبادرات غير الرسمية في السياسة الدولية، حيث إنها بنت فرضياتها على أساس أنّ معظم اهتمامات الدول في سياساتها الخارجية باتت تنصبّ على قضايا التطوّر التقني والاقتصادي، وذلك على حساب القضايا الأمنية، مما أدى إلى بروز مناخ من التفاهم والتعاون بين الدول. وهنا، أسهم مفكرون أمثال: "جوزيف ناي"، و"روبرت كيوهين"، و"صموئيل هنتنجتون"، في بناء فهم جديد في العلاقات الدولية لأدوار الفاعلين غير الحكوميين، عندما رأوا أنّ السياسة الدولية تتضمّن جميع التفاعلات السياسية بين الفاعلين المؤثّرين في النظام الدولي، أيا كانت طبيعة هؤلاء الفاعلين، سواء أكانوا أفراداً، أم منظمات، أم دول، فالمهم أنّهم يمتلكون الموارد التي تمكّنهم من التأثير على الساحة الدولية. وتعمّقت هذه الرؤية في إطار نظريات أطلق عليها "ما بعد وستفاليا في العلاقات الدولية"، والتي سعت إلى "أنسنة العلاقات الدولية"، أي إعادة الاهتمام بالإنسان في المجالات كافة. وقد عمّق من هذا الاتجاه ما أحدثته العولمة من تداعيات على هيكل النظام الدولي، ولعل أبرزها تراجع احتكار الدولة لوظائف أساسية لصالح المجتمع المدني، مما أدى إلى فرض قضايا وأولويات جديدة من قبل هذا الأخير، سواء فيما يتعلق باللاجئين، أو بالفقر، أو بحل الصراعات، أو بالتحول الديمقراطي .وبناءً على ذلك، دعا مفكرون إلى ضرورة النظر للعلاقات الدولية على أنها أكثر تعقيداً وتشابكاً من مجرّد الدولة، إذ إنّ مفاهيم النظريات التقليدية، الواقعية، الواقعية الجديدة، السلوكية، لم تعد كافية لفهم التحولات الجديدة في النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ومن هنا، سعى الباحثون إلى إطلاق "منظور التعقّد" في دراسة العلاقات الدولية عبر الخروج من الأطر المفاهيمية التقليدية التي أضحت عائقا أمام فهم التحوّلات في العالم المعاصر، حيث لم تعد أداة واحدة كافية لوصف التعقيد المتزايد لعالم تتضاعف مشكلاته وتوتّراته. فـ "جيمس روزناو"، في هذا الإطار، يقسم النظام العالمي إلى تكوين ثنائي، أولهما عالم الدولة، وهو عالم مقنّن، وله طقوسه، ويتألف من عدد محدود من اللاعبين المعروفين الذين يمكن الإحاطة بهم بدرجة أو بأخرى. أمّا الآخر، فهو عالم متعدّد المراكز يتألّف من عدد شبه مطلق من القوى عبر القومية، لديهم القدرة على العمل الدولي المستقل، بصورة أو بأخرى، عن الدولة التي يُفترض أنهم يتبعونها.

تأتي المنظمات الدولية غير الحكومية على رأس تلك القوى عبر القومية من حيث حضورها على المسرح الدولي وحجم نشاطاتها، وخاصةً بعد تزايد أعدادها بشكل كبير، وتنوّع مجالات عملها حتى باتت تغطي معظم ميادين الحياة الإنسانية. تعدّ هذه المنظمات أحد أبرز الفاعلين غير الحكوميين على الساحة الدولية، وهي عبارة عن مجموعات تطوّعية لا تستهدف الربح، ينظّمها مواطنون على أساس محلي أو قطري أو دولي. يتمحور عملها حول مهام معيّنة، ويقودها أشخاص ذوو اهتمامات مشتركة، وهي تؤدي مجموعة متنوّعة من الخدمات والوظائف الإنسانية، وتُطلع الحكومات على ما يشغل المواطنين، وترصد السياسات، وتشجّع على المشاركة السياسية في المجتمعات، وهي توفر التحليلات والخبرات، وتعمل بمثابة آليات للإنذار المبكر، فضلاً عن مساعدتها في رصد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية. ويتمحور عمل بعض من هذه المنظمات حول مسائل محدّدة من قبيل حقوق الإنسان أو البيئة أو الصحة. وتختلف علاقاتها بالدول والمنظمات الدولية الحكومية والمكاتب والوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة باختلاف أهدافها ومكانها وولايتها.

 
يوجد عدد هائل من المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان والمدافعة عنها، وتقوم هذه المنظمات بمهمات كبيرة على الصعيدين الدولي والمحلي بآنٍ معاً. فعلى صعيد العالم العربي مثلاً هناك نقابات المحامين، واتحاد المحامين العرب، والنقابات المهنية، ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى الصعيد الدولي يوجد الاتحاد الدولي للحقوقيين الديمقراطيين، ويأتي على رأس هذه المنظمات منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللتان تمّ التركيز عليهما في هذه الدراسة كنموذجين تطبيقيين للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان.

تدّعي الكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية بأنّها تمثّل الضمير العالمي، وتعمل على تمثيل شريحة كبيرة من المصالح العامة التي تتجاوز حدود ورؤى الدول والحكومات. وبأنّها تخلق أشكالاً جديدة من التعامل عن طريق الضغط المباشر على الحكومات في سبيل دفعها لتغيير سياساتها، والتأثير غير المباشر عن طريق تنبيه الرأي العام إلى الواجبات الحقيقية للمؤسسات والحكومات. لا تمتلك المنظمات الدولية غير الحكومية "قوة صلبة"، ولكنها غالباً ما تمتلك "قوة ناعمة" تؤخذ بعين الاعتبارـ وهي قدرة هذه المنظمات على تحقيق أهدافها عن طريق الترغيب لا عن طريق الترهيب والضغط. ولأنّ هذه المنظمات تجتذب الكثير من التابعين والمؤيّدين فإنّ على الحكومات أن تتعامل معها على أنّها قوى حليفة وقوى معارضة.

ولا يخفى مدى تأثّر الدور المتنامي للمنظمات الدولية غير الحكومية على مسرح الأحداث العالمي بعصر المعلومات، ومدى تأثيره على سيادة الدول. ولا يمكن القول أنّ هذا الأمر جديد تماماً، ولكنّ تقنيات الاتصال الحديثة سمحت بزيادة كبيرة في أعداد ومقاييس وقوة المنظمات الدولية غير الحكومية، فقد قفز الرقم من 6000 إلى 26000 منظمة خلال تسعينيات القرن العشرين وحدها، أضف إلى ذلك أنّ هذا الرقم لا يمثل سوى المنظمات الدولية غير الحكومية المسجّلة والمؤسّسة رسمياً فقط. حيث إنّ التكلفة المتناقصة للاتصالات في عصر الإنترنت، فتحت الباب أمام منظمات أكثر مرونة في بنائها ومقرات عملها وأعداد موظفيها لدرجة يمكن أن تصل معها إلى اعتبارهم أفراداً لا طواقم عمل. إنّ هذه المجموعات المرنة فعالة جداً في اختراق سيادة الدول دون أيّ اعتبار للحدود. وذلك لأنّ هذه المجموعات غالباً ما تضم مواطنين ذوي مراكز مؤثّرة في السياسات المحلية للعديد من البلدان. وبالتالي فإنّ باستطاعتهم تركيز انتباه الإعلام والحكومات إلى مواضيعهم واهتماماتهم، الأمر الذي يساعد على خلق ائتلافات سياسية جديدة تتعدى حدود الدول.

وإن كان ظهور المنظمات الدولية غير الحكومية وازدياد نشاطها لم يؤدّ بالقطع إلى إلغاء الدول، لكنّ وجودها أدّى إلى إحداث تغيّرات هامة في الظروف والأوضاع التي تجري فيها العلاقات بين الدول. وعلى الرغم من أنّ تلك المنظمات لا تزال قائمة على مبدأ التعاون مع جميع الحكومات أساساً، وبالرغم من أنّ استمرار مبدأ السيادة يغلق الطريق أمام تمتّعها بصلاحيات حقيقية في مجال اتخاذ القرارات، لاسيّما القرارات ذات الشأن والأهمية على صعيد العلاقات الدولية، إلا أنّ ذلك لا يعني على الإطلاق استبعاد احتمالات تطويرها لقدرتها على ممارسة النفوذ واختراق الحدود وتخطّي السيادة، ومن يتحدّث عن النفوذ يتحدّث عن المشاركة في لعبة القوة، ومع التطوّرات التي حصلت لها، لا سيّما على صعيد تنامي أعدادها وتنوّع مجالات عملها، استطاعت تلك المنظمات أن تكون شريكاً حقيقياً إلى جانب الفواعل الدولية الأخرى، وازدادت شرعيتها نتيجةً للوضع الاستشاري الذي تتمتّع به في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث منحها هذا التفويض مرونة وسهولة أكبر في التحرّك والتعامل مع الحكومات، فما كان منها إلا أن قدّمت نموذجاً مختلفاً لقدرة المنظمة على لعب دور في صنع السياسات والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات، لا سيّما المتعلّقة منها بحماية حقوق الإنسان - كون هذا الجانب يستحوذ على اهتمام معظم المنظمات الدولية غير الحكومية - ومختلف المجالات الأخرى. وممّا تمّ التوصّل إليه من خلال هذه الدراسة الأهمية التي تحظى بها حقوق الإنسان دولياً وعلى جميع الأصعدة، وقد تُرجم ذلك في مختلف الصكوك الدولية التي تعنى بهذه القضايا على اعتبار أنّها ترتبط بكرامة الإنسان وبقائه، وقد كان لمنظمة الأمم المتحدّة الدور الأهم والأقوى في ذلك، وبفضل التعاون الذي تركّز عليه هذه المنظمة – مع مختلف الشركاء - وجدت المنظمات الدولية غير الحكومية مجالاً واسعاً من أجل القيام بدور كبير على صعيد حماية حقوق الإنسان إلى جانب الفواعل الدولية الأخرى، وقد بدا هذا الأمر جلياً في دراسة حالتين من تلك المنظمات، والتي تعتبر رائدة في هذا المجال على الصعيد العالمي ألا وهما منظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أبرز النتائج والرؤية المستقبلية:


- بعد دراسة جانب من الجوانب الهامّة المتعلّقة بالدور الذي يقوم به أحد أبرز الفاعلين غير الحكوميين على الساحة الدولية، ألا وهو الجانب الإنساني بالنسبة للمنظمات الدولية غير الحكومية، يمكن القول إنّ تعدّد الفاعلين المؤثّرين على مسرح العلاقات الدولية، وتنوّع الأدوار التي يقومون بها، غيّر الاعتقاد السائد لدى كثير من الباحثين والدارسين للعلاقات الدولية بأنّ الدولة هي الفاعل الأساسي إن لم تكن الوحيد في هذه العلاقات.


- إنّ تحليل طبيعة الأدوار التي يقوم الفاعلون غير الحكوميون على صعيد العلاقات الدولية يوضّح بجلاء أنّ وراء مفهوم الدولة المجرّد - الذي ابتدعه الفقهاء - تقبع ظاهرة على جانب كبير من التعقيد والتباين، بل وتبدو الدولة، عند قيامها بالوظائف التي يعترف لها بها القانون الدولي وكأنّها مجرّد قناع يخفي وراءه أفعال العديد من الفاعلين الثانويين أو تحت القوميين الذين لا تملك الدولة التحكّم في مبادراتهم أو حتى مجرّد أن تكون حكماً في منازعاتهم.


- إنّ تقليص النظام الدولي، ليشتمل فقط على لعبة العلاقات التي تقوم بين وحدات دولية تتبادل المواقع فيما بينها، يعدّ تبسيطاً مخلاً بالحقيقة والواقع، ولا يفصح سوى عن جانب من النشاط الدولي، كون هذا المنهج يكاد يغفل إغفالاً تاماً وجود ودور فاعلين آخرين، وإذا كان هذا النمط من التفكير مقبولاً على هذا النحو خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، إلا أنّ الأمر لم يعد كذلك بالنسبة للمرحلة التي تلتهما، لاسيّما أنّها ترافقت مع جملة من المتغيّرات الدولية كان لها أثر بالغ على بنية وتركيبة النظام الدولي، ودور الدولة ووظائفها فيه، ويأتي على رأس تلك المتغيّرات العالمية الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، وما تبعها من أحداث وتأثيرات لم تقف عند حدود الدول التي تنضوي تحت لواء أحدهما، بل امتدّت لتشمل العالم بأسره، ثمّ تأتي العولمة وتجلّياتها على الصعيد العالمي، والتي أقل ما يمكن أن يقال فيها إنّها فتحت الحدود، وتخطّت السيادة، وتعدّت نطاق القوميات، وتجاوزت حدود الدول والأقاليم، وأثّرت في حياة الناس بنسب ودرجات متفاوتة، دون أن تأخذ في الاعتبار أهميةً للجغرافيا أو للعرق أو للغة، متدخلةً في شتى الميادين والمجالات كالاقتصاد والسياسة والثقافة..إلخ، إلى أن تمّ لها تقريباً إعادة ترتيب وصياغة النظام العالمي على نحو يتفق مع الآليات والأساليب التي جاءت بها والأدوات التي رافقت ظهورها، ولعلّ ما ساعدها على هذا الانتشار السريع وقوة الاختراق العالمية تلك الثورة الهائلة التي شهدها ميدان الاتصالات وثورة البرمجيات والمعلومات التي اجتاحت العالم بأسره، الأمر الذي دفع كثيراً من الباحثين والمفكرين في مختلف الفئات الاجتماعية ومن انتماءات ومشارب وتخصّصات متعددة (اقتصاديين وسياسيين وعلماء اجتماع ومثقّفين..إلخ) إلى القول بأنّ جملة المتغيّرات النوعية المتلاحقة التي شهدها العالم في جميع المستويات وعلى كافة الصعد والتي جعلته أشبه ما يكون بقرية كونية صغيرة، كان لها انعكاسات كبيرة على شكل الدولة التقليدي ودورها ووظيفتها، لا سيّما مع تغيّر بنية وملامح النظام الدولي إلى درجة يمكن معها أن يطلق عليه تسمية "النظام العالمي الجديد".

- إنّ التغيّرات الجذرية التي أصابت بنية وتركيبة النظام الدولي، وقلّصت من الدور التقليدي للدولة ولو بشكل نسبي، لا بدّ وأن يكون لها انعكاسات كبيرة على دور الفاعلين من غير الدول، لاسيّما وأنّ مبادرات ونشاطات الدول غير كافية أو غير قادرة على الاستجابة إلى كافة احتياجات المجتمع الدولي. ومن هنا كانت انطلاقة مبادرات القوى "عبر القومية" أو الفاعلين غير الحكوميين والتي كانت قليلة العدد في الماضي ومحدودة الطموح، لكنّها تحوّلت بنتيجة تلك التغيرات والتبدّلات التي شهدها العالم إلى قوة لا يستهان بها، فأخذت تنطلق من كافة المواقع وتتجه إلى كافة الميادين: فمنها الباحثة عن الربح ومنها الإنسانية والعلمية ومنها المهنية وكذلك الإيديولوجية.

لكن برغم ذلك لا تزال الشبكة التي تنسجها تلك الهيئات والقوى للعلاقات بين الأفراد والمجموعات هشّة ومتضاربة بحيث يصعب معها أن تقدّم هيكلاً بديلاً للعلاقات في المجتمع الدولي. لكنّ ذلك لم يمنعها من أن تنأى بنفسها وبنشاطاتها عن رقابة الحكومات، وأن تعبر الحدود بدرجة أو بأخرى من السهولة، بحيث تؤدّي في النهاية إلى عرقلة أنشطة الحكومات أو التأثير على مبادراتها. ومع أن هؤلاء الفاعلين الجدد لا يتمتّعون بالصلاحيات التقليدية من قبيل السيادة والإقليم، إلا أنّهم استطاعوا بالفعل أن يصعدوا على المسرح الدولي بكثافة وأن يلعبوا دوراً بارزاً على صعيد العلاقات الدولية.
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66 مالك أبو شهيوة وآخرون: الإيديولوجيا والسياسة: دراسات في الإيديولوجيات السياسية المعاصرة (ليبيا، سرت: الدار الجماهيرية، ط1، 1993).

67 محمد السيد سعيد: الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ط1، 1986).

68 محمد السيد سليم: تطوّر السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين (القاهرة: جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ط1، 2002).


69 محمد أبو غزلة: القوّة تحكم العالم: هيكل النظام السياسي الدولي: التكامل الاقتصادي والاعتماد المتبادل- نظرية وتحليل (عمّان: د. ن، ط1، 1997).

70 محمد أحمد المخلفاوي وعبد الباقي شمسان: واقع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وأثره على الشراكة في اليمن (اليمن، تعز: مركز التعليم والتأهيل لحقوق الإنسان، ط1، 2006).

71 محمد صالح المسفر: العرب والغرب والعولمة (الدوحة: جامعة قطر، ط1، 1998).


72 محمد عبد القادر حاتم: العولمة ما لها وما عليها (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 2005).

73 محمود خلف: مدخل إلى علم العلاقات الدّولية (عمّان: دار زهران للنشر، ط1، 1997).

74 مصطفى أحمد فؤاد: قانون المنظمات الدولية- دراسة تطبيقية (مصر، المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية، ط1 1996).

75 مصطفى عبد الغني: المثقف العربي والعولمة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 2000).


76 مصطفى عبد الله خشيم: موسوعة علم العلاقات الدولية (ليبيا: الدار الجماهيرية، ط1، 1996).

77 موسى الزعبي: الجيو سياسية والعلاقات الدّولية، أبحاث في الجيو سياسية Geopolitique وفي الشؤون والعلاقات الدّولية المتنوعة (دمشق: منشورات وزارة الثقافة، ط1، 2004).

78 ناصيف حتى: النظرية في العلاقات الدولية (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1985).

79 نجاح واكيم: العالم الثالث والثورة (بيروت: معهد الإنماء العربي، ط1، 1982).


80 نجوى سمك والسيد صدقي عابدين: دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة: الخبرتان المصرية واليابانية (القاهرة: جامعة القاهرة، مركز الدراسات الآسيوية، ط1، 2002).

81 نظمي أبو لبدة: التغيّرات في النظام الدولي وأثرها على الأمن القومي العربي (إربد: دار الكندي، ط1، 2001).


82 نعيمة عميمر: دمقرطة منظمة الأمم المتحدة (بيروت: المؤسّسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 2007).

83 نورة يحياوي: حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي (الجزائر: دار هومه للنشر والتوزيع، ط3، 2008).

84 هادي خضراوي: أبرز قضايا السياسة الدّولية المعاصرة: من خلال المفاهيم والبنى (بيروت: دار الكتب الحديثة، ط1، 2002).

85 هاني سليمان الطعيمات: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (عمّان: دار الشروق للنشر والتوزيع، ط3، 2006).

86 هايل عبد المولى طشطوش: مقدمة في العلاقات الدولية (إربد: جامعة اليرموك، ط1، 2010).

87 هيثم منّاع: الإمعان في حقوق الإنسان، موسوعة عالمية مختصرة (دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 2000).

88 ودودة بدران: دراسة العلاقات الدولية في الأدبيات الغربية ومشروع العلاقات الدولية في الإسلام، في: نادية محمود مصطفى (محرر): مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، ج/1 (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، 1996).


89 ياسر الحويش: القانون الدولي لحقوق الإنسان، في كتاب: حقوق الإنسان (دمشق: جامعة دمشق، مركز التعليم المفتوح، ط1، 2003).

ثانياً- الدوريات:

1 إيمان رجب: "اللاعبون الجدد: أنماط وأدوار الفاعلين من غير الدول في الثورات العربية"، مجلة السياسة الدولية (القاهرة: مؤسسة الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد187، 2012).

2 أندريه باسكييه: "العمل الإنساني: شرعية مشكوك فيها" (جنيف: المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 2001). 

3 بول ماري دي لاتورس: "المتغيّرات في العلاقات الدّولية"، مجلة دراسات دولية (تونس: جمعية الدراسات الدّولية، العدد 65، نيسان 1997).

4 تيسير الناشف: "حماية المدنيين في حالات الصراع المسلّح"، مجلة الإنساني (القاهرة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدد 21، 2002).

5 حسن حاج علي: "المداخل والتوجّهات الجديدة في دراسة العلاقات الدولية"، مجلة أفكار جديدة (الخرطوم: هيئة الأعمال الفكرية، العدد9، إبريل، 2004).


6 حسن علي الساعوري: "العولمة وإمبراطورية العالم"، مجلة دراسات حوض النيل (الخرطوم: مركز أبحاث ودراسات حوض النيلين، المجلّد الأول، العدد 2، كانون الأول، 2000).


7 حميد نقل الندّاوي: "العولمة ومستقبل الدول الوطنية في الوطن العربي"، المجلة السياسية والدولية (بغداد: الجامعة المستنصرية، كلية العلوم السياسية، العدد الأول، 2005).


8 خالد حنفي علي: "ما بعد الدولة: متطلّبات فهم الموجة الجديدة للفاعلين من غير الدول"، مجلة السياسة الدولية (القاهرة: مؤسسة الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد192، إبريل، 2013).


9 دليز بلاتنر: "حياد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحياد المساعدة الإنسانية" (جنيف: المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد48، آذار، نيسان، 1996).

10 سعيد عبد المسيح شحاتة: "دور NGOs على الصعيد الدولي: الحاضر والمستقبل"، مجلة السياسة الدولية (القاهرة: مؤسسة الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد119، 1995).


11 سليم الحصّ: "العروبة والعولمة"، مجلة المستقبل العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد326، نيسان2006).

12 شرمين اليعقوبي: "إرادة الحياة خلال عقدين من الزمن في العراق"، مجلة الإنساني (القاهرة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العدد21، 2002).

13 شهيدة الباز: "المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين، محددات الواقع وآفاق المستقبل" (القاهرة: المجلس العربي للطفولة والتنمية، لجنة المتابعة لمؤتمر المنظمات الأهلية العربية، إنترناشيونال برس للطباعة، 1997).

14 عبدالإله بلقزيز: "العولمة والهوية الثقافية: عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة"، مجلة المستقبل العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 229، آذار 1998).

15 عثمان ياسين الروّاف: "مدرستا التنمية والتبعية: أوجه التباين بين الطرح النظري والواقع التطبيقي"، مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت: مجلس النشر العلمي، العدد2، 1989).

16 عدنان محمد الهياجنة: "قضايا العلاقات الدولية بين الواقعية والعالمية"، مجلة العلوم الاجتماعية (الكويت: جامعة الكويت، المجلد 29، العدد2، صيف 2001).


17 فاتح سميح عزّام: "دور المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الإنسان"، المجلة العربية لحقوق الإنسان (تونس: العدد3، 1996).

18 فتحي أبو العينين: "الاتجاهات النظرية في دراسة التخلّف والتنمية والمشكلات الاجتماعية في بلدان العالم الثالث"، مجلة شؤون اجتماعية (الشارقة: العدد38، 1993).

19 محمد عابد الجابري، "العولمة والهوية الثقافية عشر أطروحات"، مجلة المستقبل العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، السنة20، العدد228، 1998).

20 مدين علي: "ملامح واتّجاهات التحوّلات العالمية المعاصرة" مجلّة دراسات استراتيجية (دمشق: مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 12- 13، 2004).

21 مسعود موسى الربضي: "أثر العولمة في المواطنة"، المجلة العربية للعلوم السياسية (بيروت: العدد19، صيف 2008).


22 ممدوح محمود مصطفى: "مفهوم النظام الدولي بين العلمية والنمطية"، سلسلة دراسات استراتيجية (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، العدد17، 1998).


23 منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو": "التربية اليوم" (باريس: نشرة فصلية، العدد11، كانون الثاني 2004).

ثالثاً- رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه:

1 أحمد بن ناصر: الحق في الغذاء في إطار القانون الدولي المعاصر (الجزائر: جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية، ط1، 2001- 2002).

2 أحمد محمد ثابت: مدرسة التبعية ودور الدولة في العالم الثالث: دراسة الحالة المصرية 1961-1981، أطروحة دكتوراه مقدّمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 1990.

3 أسماء مرايسي: إدارة المنظمات الدّولية غير الحكومية لقضايا حقوق الإنسان، دراسة حالة: منظمة العفو الدّولية، رسالة ماجستير (الجزائر: جامعة الحاج لخضر _ باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2012).

4 رقية عواشرية: حماية المدنيين والأعيان المادية في النزاعات المسلّحة غير الدولية، أطروحة دكتوراه (القاهرة: جامعة عين شمس، كلية الحقوق، ط1، 2001).

5 غسان حيدر: المقاربة ما بين الضرورة والواقع لمنظمات المجتمع المدني العربي الحكومية وغير الحكومية، رسالة ماجستير (الجزائر: جامعة الجزائر، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم علم الإجتماع، 2007).

6 فراس عبد الجليل الطحّان: المسؤولية الدولية عن احتلال العراق: دراسة في المقدمات والنتائج وفي قواعد القانون الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة دمشق، 2010.

7 مادلين معدي مشهور: أثر المنظمات الدولية على الحقوق السياسية في الوطن العربي من 1991 إلى 2001 دراسة حالة منظمة العفو الدولية، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة آل البيت، معهد بيت الحكمة، (الأردن، 2005).

8 مروة محمود فكري: أثر التحوّلات العالمية على الدولة القومية خلال التسعينات - دراسة نظرية، رسالة ماجستير مقدّمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ط1، 2004.


رابعاً- المؤتمرات والتقارير والدراسات:


1 التعريف بهوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر (جنيف: مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1997). 

2 القانون الدّولي الإنساني، إجابات على أسئلتكم (جنيف: مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2000).

3 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا): تقييم دور المنظمات غير الحكومية في الأراضي المحتلة وفرص التشابك فيما بينها في إطار السلطة الفلسطينية (الأمم المتحدة- نيويورك، 1999).

4 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا): دور المنظمات الأهلية العربية في تنمية المجتمعات المحلية (الأمم المتحدة، نيويورك، حزيران، 1998). 


5 أحمد كرعود: بعض مظاهر انتهاك القانون الدولي الإنساني، مؤتمر القانون الدولي الإنساني: آفاق وتحديات، الجزء الثالث، "ترسيخ دور القانون الدولي الإنساني وحمايته" (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2005).

6 أماني قنديل: "دور المجتمع المدني- الفرص والمعوقات"، ورقة عمل قدّمت إلى المؤتمر العربي حول تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية،  بيروت 22- 25 أيلول، 1998. منشورات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) (الأمم المتحدة، نيويورك، 1998).

7 أمير سالم: "البنك الدولي- الحكومات وحقوق الإنسان" (القاهرة: مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع لجنة المحامين الأمريكيين لحقوق الإنسان، ط1، 1995).

8 عبد السلام رضوان: جيران في عالم واحد، نص تقرير: لجنة "إدارة شؤون المجتمع العالمي"، ترجمة: مجموعة من المترجمين (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، ط1، 1995).

9 عبد الكريم كيبش: "العولمة والدولة ومفهوم السيادة" في الدولة الوطنية والتحوّلات الدولية الراهنة، أعمال الملتقى الدولي الأول لكلية العلوم السياسية والإعلام (الجزائر: منشورات كلية العلوم السياسية والإعلام، 2004).  

10 عنايات فريد: اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة العربية، أنشطة حقائق أرقام (القاهرة: المكتب الإقليمي لدعم النشر والإعلام، 2002).

11 فاديا كيوان: "أخلاقيات العمل المدني وسلوكه"، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، مجموعة دراسات عن دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي متابعتها خلال عقد التسعينات من القرن العشرين (الأمم المتحدة، نيويورك، 2003).

12 فهمية شرف الدين: دور المنظمات غير الحكومية في المتابعة المتكاملة للمؤتمرات العالمية، تقييم ورؤية مستقبلية (منشورات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) (الأمم المتحدة، نيويورك، 2000).

13 مارتينا فيشر: "المجتمع المدني ومعالجة النزاعات: التجاذبات والإمكانيّات والتحدّيات"، ترجمة: يوسف حجازي (برلين: مركز بحوث برغهوف للإدارة البنّاءة للنزاعات، ط1، 2006).

14 مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: العمل مع برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دليل للمجتمع المدني (قصر الأمم، نيويورك وجينيف، 2008).

خامساً- وثائق ومواد قانونية:

1 "التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2010"، مطبوعات منظمة العفو الدولية (لندن: ط1، 2010)، رقم الوثيقة: POL10/001/2010

2 "أحكام الإعدام وما نفّذ من أحكام في عام 2010"، منظمة العفو الدولية (لندن، ط1، آذار 2011)، رقم الوثيقة: ACT 50/001/2011


3 "تعكير صفو المياه: حرمان الفلسطينيين من الحق في الحصول على المياه منظمة العفو الدولية" (لندن: ط1، 2009)، رقم الوثيقة: MDE 15/027/2009

4 "دليل المحاكمات العادلة"، منظمة العفو الدولية (لندن، الطبعة العربية الأولى، 2000)، رقم الوثيقة: POL 30/02/98


5 "دور لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2001، سد الفجوة بين الحقوق والحقائق" منظمة العفو الدولية، رقم الوثيقة IOR 41/14/00


6 "غزة: لضمان المساءلة ينبغي إجراء تحقيق دولي في حوادث الوفاة التي وقعت على ظهر أسطول المساعدات إلى غزة"، منظمة العفو الدولية (لندن: ط1، 2009)، رقم الوثيقة: MDE 15/008/2010

7 النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 1998، المادة 4، الفقرة 1، أ- ب- ج- د- ه- و- ز- ح- ط


8 "وثيقة بعنوان: غزة: أسئلة وأجوبة"، منظمة العفو الدولية (لندن: 12 كانون الثاني 2009)، رقم الوثيقة: MDE 15/006/2009

9 المادة 05 فقرة 03 من البروتوكول الإضافي لعام 2004 والخاص بإنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

10 المادة 09 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الثلاثة الأولى، والمادة 10 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.


11 المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

12 المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

13 المادة 21 من العهد الدولي المتعلّق بالحقوق السياسية والمدنية لعام 1966.

14 المادة 22 من العهد الدولي المتعلّق بالحقوق السياسية والمدنية لعام 1966.
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