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 مقدمة

 
مباشرة بعد اغبرب الباردة ظهرت الفواعل االدكالتية كأحد أطرؼ العالقات الدكلية إذل 
جانب الدكؿ كاؼبنظمات الدكلية يف تعزيز اغبوار الدكرل كتنفيذ برامج التنمية .ك نظرا إذل تراجع 

ن قبل بعض الوظائف اليت كانت م -من بينها اجملتمع اؼبدين -دكر الدكلة كتورل الفواعل االدكالتية
حكر على اعبهات الرظبية، كالوعي أف اجملتمع اؼبدين قد يبلك إمكانيات قد تعجز الدكلة كحدىا 

عن ذبنيدىا. اؼبثاؿ اؼبتوسطي أحسن مبوذج ؽبذا التفاعل بُت الدكلة كالفاعل االدكاليت يف قيادة 
 مشركع تعاكف إقليمي.   

ات مكثفة حوؿ السياسة لقد شهدت معظم اؼبؤسسات السياسية كاألكاديبية نشاط
األكركبية ذباه اؼبنطقة اؼبتوسطية، خاصة بعد التحوالت اليت ميزت السياسة العاؼبية كاإلقليمية. 
ككانت تسعى ىذه اؼبناقشات إذل إهباد مقاربات جديدة كأطر عامة بديلة يتسن من خالؽبا 

ليت سبيز اعبوار اؼبتوسطي . لالرباد األكركيب بناء سياسة متوسطية تستجيب للتحوالت كالتأثَتات ا
الذم كاف مشركع تعاكف  5995فتوجت كل ىذه اعبهود دبؤسبر برشلونة " األكركمتوسطي " يف 



 
 

متعدد األطراؼ، ليشكل قطيعة مع النزعة الثنائية األطرؼ التقليدية للعالقات األكركبية مع جوارىا 
 القريب .

كجاء يف طيات ىذا اؼبشركع كعي بأنبية مشاركة الفواعل الالدكالتية إذل جانب الفواعل 
الرظبية ، كذلك للدفع بالشراكة كالتعاكف إذل ابعد من اؼبستول اغبكومي ، ك بإدراج اإلقليم 

اؼبتوسطي يف إطار عالقات تعاكف سياسي  كاقتصادم كثقايف يساىم يف ربسُت ظركؼ بناء السلم 
ية االقتصادية للمتوسط، عن طريق دعم التعاكف االمركزم كإقحاـ فاعلُت من اجملتمع اؼبدين، كالتنم

من اعبامعات، قطاعات البحث اإلعالـ، اعبمعيات ، النقابات كاؼبؤسسات اػباصة كالعمومية 
، كاالعًتاؼ بالدكر اؼبهم ؽبذه الفواعل بتشجيع إسهامها يف الشراكة األكركمتوسطة ،سياسة اعبوار 

 مث االرباد من اجل اؼبتوسط. 

 

 

كبو ظهر اؼبنتدم اؼبدين اؼبتوسطي كممثل ؽبذه الشروبة من الفواعل اؼبتوسطية، كمبادرة غَت 
مؤسساتية للتنسيق كاغبوار بُت  منظمات اجملتمع اؼبدين اؼبتوسطي ، دبواضيع كؿباكر كاىتمامات 

لق كاجهة مستقرة للتفاعل مع اعبهات ـبتلفة تصب يف ؾبملها يف قلب التنمية كالديبقراطية كخ
 الرظبية.

 مبررات إختيار الموضوع: 

إف مربرات اختيار اؼبوضوع تعود أساسا إذل أنبيتو اليت تنبع من عدة اعتبارات علمية 
 كعملية.

 االعتبارات العلمية: -1

يف حدكد اطالعنا  ال توجد دراسات سابقة على األقل باللغة العربية  كيف اعبامعات اعبزائرية 
تناكلت نفس اؼبوضوع كمن نفس الزاكية كبنفس اؼبنهجية. فمعظم الدراسات اليت تناكلت موضوع 

سط. الفواعل الالدكالتية بقيت على دكرىا العاؼبي كدل تتطرؽ إذل أمثلة إقليمية من بينها اؼبتو 
كبالرغم من كجود بعض الدراسات باللغة الفرنسية كاالقبليزية تناكلت اؼبوضوع نفسو. فهي تكرس 



 
 

نظرة معينة كبالتارل زبدـ مصاحل ؿبددة. كما إهنا ال تتجاكز كوهنا ؾبرد أكراؽ عمل اك مداخالت 
 تلقي خالؿ ملتقيات أك منتديات دكلية حوؿ السياسة اؼبتوسطية .

وضوع حبثنا من خالؿ تبٍت منهجية تدخل ضمن إطار ربليلي كمفهومي كما تربز أنبية م  
 عاـ يؤدم إذل بناء فهم تأكيلي لدكر اجملتمع اؼبدين خاصة كالفاعل الالدكاليت عامة.

 االعتبارات العلمية: -2

إف اؼبربرات العملية ، تعود أساسا إذل تنامي حيوية اجملتمع اؼبدين يف اؼبنطقة اؼبتوسطية فينا 
التعاكف كانعكاس ذلك على السياسات اؼبتوسطية  لالرباد األكركيب من جهة . كمن جهة ىبص 

أخرل على االختيارات السياسية غبكومات الضفة اعبنوبية كعلى البٌت االجتماعية كاؼبنظومات 
 القيمية ؽبا.

اعل كيف  ظل اؼبشاريع اعبديدة اليت سبيز هبا  متوسط ما بعد اغبرب الباردة،  كمن خالؿ تف
كتداخل الفواعل اؼبتوسط يف القطاعات االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية للتعاكف؛ أصبحت 

مقاربات جديدة تفرض نفسها عندما يتعلق األمر دبحاكلة فهم كإدراؾ الدكر اغبقيقي للفاعل 
 الالدكاليت يف إطار السياسات اؼبتوسطية كبغرض كشف العالقات اغبقيقية بُت الفواعل اؼبتوسطية

 كتقدًن أطر مفهومية كمواقف جديدة. 

 أديبات الدراسة: 

يبكن اعتبار غزارة الدراسات حوؿ اؼبنطقة اؼبتوسطية يف العشرية األخَتة من القرف اؼباضي  
كنتيجة لتزايد االىتماـ لدل مراكز البحوث كمعاىد الدراسات اؼبتوسطة بتسارع مسارات 

 دىا اجملتمعات اؼبتوسطية.كمازاؿ تشه االتحوالت البنيوية اليت شاىدهت

مركز الدراسات اؼبتوسطية،   CEMكؽبذا األسباب، ظهرت عدة مؤسسات كمراكز منها: 
MMSH    اؼبركز اؼبتوسطي للعلـو اإلنسانيةIEMM  معهد الدراسات اؼبتوسطيةFMES 

اؼبنظمة اؼبتوسطية للدراسات اإلسًتاتيجية ، إال أف ىذه الدراسات  قد تكرس نظرية أكربية لدكر 
 Jeanاؼبنتدم اؼبدين اؼبتوسطي قد ال تعكس حقيقة نشأتو كعملو، باستثناء بعض منشورات 

Robert Henry, Isabel Shafer, Annette Juneman 



 
 

صادرة يف ؾبملها باللغة العربية فأحسن ما اما الدراسات الصادرة يف الضفة اعبنوبية كال
يكتب فيها ال يتعدم أطر نظرية كمفاىيمية حوؿ الفواعل االدكالتية كاجملتمع اؼبدين كقد ال تتطرؽ 

إذل اؼبنطقة اؼبتوسطية كتربز أصالة كجدة موضوعنا ليس فقط لتغطية بعض النقائص اؼبسجلة يف 
كاقًتاح تصور بديل يعتمد على مفاىيم كمواقف األدبيات السابقة ، بل يف اػبوض يف موضوع 

 نقدية قادرة على الكشف على الديناميكيات العميقة للتعاكف يف اؼبتوسط كالعالقات بُت فواعلها. 

 Severine  Bellina,فأعتمدنا على أحباث األستاذ برىاف غليوف حوؿ اجملتمع اؼبدين
الفواعل  الالدكالتية كركاد النظرية حوؿ حوكمة   Viejo Heiskanenالدكلية  تحوؿ اؼبنظما

 البنائية لتفسَت دكر الفواعل الالدكالتية يف العالقات الدكلية. 

 إشكالية الدراسة:

إف اشكالية الدراسات كما تبدك يف صيغتها النهائية دل تكن ىي نفسها يف بدء البحث بل 
ؼبختلف اؼبصادر كاؼبراجع كنضج  قمنا ببنائها كتطويرىا مع تقدـ البحث الببليوغرايف كاؼبسح الشامل

 اؼبعارؼ النظرية اؼبتعلقة باؼبوضوع، فاالشكالية إذف تأيت لتحقيق ىدفُت:

: نسعى من خاللو ربديد أطر دراسة الفاعل الالدكاليت يف مرحلة ما بعد اغبرب هدف نظري
ة يف العالقات الباردة ، بعيدا عن التطورات الواقعية كاللربالية احملافظة، خاصة كاف  دكر الدكل

الدكلية يف تراجع للصاحل الفواعل الالدكالتية يف زمن العوؼبة، كأف الديناميكيات اؼبتوسطية للتعاكف 
 قد تتيح مكانة أكرب ؽبذه الفواعل لتحقيق أىدافا األمنية  باؼبعٌت اللُت.

نسعى من خاللو إذل كشف كفهم عمل اؼبنتدل اؼبدين اؼبتوسطى كعالقاتو مع  هدف عملي: 
 الفواعل اؼبتوسطية االخرل يف إطار مشاريع الشراكة كالتعاكف.

 كالسؤاؿ اؼبركزم كاحملورم للدراسة سيكوف كاأليت :

 ما مدى تأثير المنتدى المدني المتوسطي كفاعل ال دوالتي على التعاون في المتوسط ؟

 األسئلة الفرعية.

 ىل يوجد ؾبتمع مدين ذك دكر دكرل ؟ -5



 
 

 ما ىو مبط الربط بُت ـبتلف الفواعل اؼبتعلقة بالتعاكف يف اؼبتوسط؟ -2

 ىل يؤثر اؼبنتدل اؼبدين على التعاكف يف اؼبتوسط؟ -3

 حدود اإلشكالية: 

شاريع يتناكؿ موضوع حبثنا دكر اؼبنتدل اؼبدين يف التعاكف يف اؼبتوسط، لكن نظر لتشعب اؼب
فوؽ الوطنية كربت الدكلية .ارتأينا ربديد  –اؼبتوسطية كتداخل العالقات  بُت الفواعل الوطنية 

اإلطار اؼبكاين، الزماين كالتحليلي الدراسة بشكل يتيح لنا فرصة الوصوؿ إذل نتائج كاستنتاجات 
 دقيقة كيقينة .

 

 اإلطار الجغرافي:

حيث مشاريع التعاكف اليت ستكوف تلك الدكؿ اليت سنلم يف الدراسة باؼبنطقة اؼبتوسطية من 
تنخرط يف مسار برشلونة، أما من حيث فركع التعاكف كمنها التعاكف الالمركزم سنركز على التعاكف 

. كسيتم التطرؽ إذل اؼبنتدل اؼبدين اؼبتوسطي من زاكية   الالمركزم يف غرب اؼبتوسط على العمـو
 ب.كونو فبثل للمجتمع اؼبدين لدكؿ اعبنو 

 الزماني: اإلطار

متوسطية فإف دراساتنا سوؼ تنصب -نظر لطوؿ اجملاؿ الزمٍت الذم يبيز العالقات األكر
على الفًتة اغبديثة من العالقات حبكم أهنا عرفت اكرب ربوؿ بنيوم ربت اضطرابات السياسة 

يت شهدت أىم العاؼبية الذم شهدتو السياسة الدكلية منذ بداية التسعينات كسنركز على الفًتة ال
متوسطية كاليت توفرت فيها أىم اؼبراجع اليت تعاجل موضوعها خاصة  -األحداث يف اؼبنطقة  االكرك

فيما يدكر حوؿ اؼبنتدل اؼبدين اؼبتوسطي يف عالقاتو مع الفواعل اؼبتوسطية األخرل كاليت سبتد حىت 
 Sttutgartمؤسبر 

 اإلطار التحليلي: 



 
 

الذم سيميز نظرتنا كإدراكنا للسياسة اؼبتوسطية لالرباد  دبا أف التصور مبٍت على التأكؿ
األكركيب، سيقودنا إذل اعتبار اجملتمع اؼبدين كفاعل متوسطي يهدؼ تأثَت على انساؽ ازباذ القرار 

كلغرض ربقيق فرضية  -يف أكركبا كاؼبتوسط كالدكؿ اعبنوبية ، فإف اإلطار التحليلي لدراستنا
كإدراؾ أبعاد عالقات  فواعل اؼبتوسط ببعضها يف إطار السياسات سيشمل ؿباكلة فهم  -الدراسة

اؼبتوسطية لالرباد األكركيب. ؽبذه األسباب استبعدت الدراسة اؼبعمقة لشراكة األكركمتوسطية 
كبنودىا كالتطرؽ كاف موجو لكل من سياسة اعبوار ك االرباد منم اجل اؼبتوسط لفائدة مكانة 

سات. كاستبعدنا اعبهة الفرعية الشرقية من اؼبتوسط  باستثناء اإلشارة اجملتمع اؼبدين يف ىذه السيا
إذل أثر الصراع العريب  اإلسرائيلي على التعاكف كأنبيتو بالنسبة إذل منظمات اجملتمع اؼبدين اؼبتوسطي 

 كاؼبنتدل اؼبدين كما ركزنا على األطر النظرية كاؼبفاىيمية للمجتمع اؼبدين العابر لألكطاف  البراز
خصائصو كاسقاطها على اؼبثاؿ اؼبتوسطي. كاستبعدنا التدقيق يف اؼبنظمات اليت تكوف اؼبنتدل 

اؼبدين اؼبتوسطي كاجملاالت اليت تتناكؽبا لدراسة اؼبنتدل كوحدة ككفاعل، نريد بذلك تبسيط معاعبة 
 كاألنظمة اإلشكالية كاستخالص العالقات مع الفواعل األخرل كالدكؿ األكربية كاالرباد األكركيب

 اعبنوبية. 

 كبو ستكوف فرضيات الدراسة كااليت:

يف ظل التطورات العاؼبية ك تراجع دكر الدكلة القومية يفًتض أف يكوف ىناؾ دكر كبَت  -
 للفواعل الالدكالتية يف ؾباؿ التعاكف الدكرل.

إف تأثَت الفاعل الالدكاليت يف التعاكف يف التوسط مرىوف بنمط الًتابط مع الفواعل  -
 اؼبتوسطية األخرل.

إف تأثَت اؼبنتدل اؼبدين اؼبتوسطي على التعاكف يف اؼبتوسط يعتمد على مساندة اإلدارات  -
 اغبكومية لو ك قدرتو على مواجهة التحديات بآليات جديدة.

 منهجية الدراسة:

 

كثَتة ىي األدكات كالتقنيات اليت استعملناىا قصد الوصوؿ إذل اؽبدؼ اؼبنهجي اؼبركزم، 
ناء موضوع الدراسة. فرغم ؿباكالتنا إذل العمل كفق ترتيب منطقي من خالؿ االنتقاؿ من أم ب



 
 

اؼبستول األكثر عمومية كمفهومية إذل اؼبستول األكثر ملموسية كمباشرة ، فإف اؼبراحل اؼبنهجية دل 
 من نتجاكزىا دكف الغدك كالركاح  بُت ما ىو ملموس كما ىو مفهـو ، لذا قمنا يف اؼبرحلة األكذل

موضوع دراستنا تشكيل كتكوين األدكات اؼبفهومية كالتحليلية لغرض توظيفها كقصد اإلحاطة  
باؼبوضوع يف حركيتو االجتماعية كبعده التارىبي أم مسار بنائو عرب الزمن ، كىذا ما يفسر تتبعنا 

لي أك الوطٍت لتطور مفهـو اجملتمع اؼبدين كتطور اؼبدجتمع اؼبدين كفاعل الدكاليت من مستواه احمل
إذل مستواه العابر لالكطاف، كحىت العاؼبي. ككذلك أسباب تراجع دكر الدكلة كالعالقات بُت دكر 

 الدكلة كدكر اجملتمع اؼبدين كفاعل على الساحة الدكلية بفرصو كالتحفظات اليت تدكر حولو.

يما ىبص دراسة أما دبا يتعلق بالتقنيات، فإننا اعتمدنا على توظيف تقنيات ربليل اػبطاب ف
اؼبنتدل اؼبدين اؼبتوسطي كاؼبقارنة بُت ما ينتج يف إعالناتو كطموحاتو كخطاباتو من جهة، كمن جهة 

أخرل ما يفعلو على أرض الواقع، كما تسمح لو الفواعل اؼبتوسطية باالقباز عرب اإلعانات 
وضية األكربية حوؿ كالتمويالت ، مث تقنيات التفكيك، إذ بواسطتها سبكنا من تفكيك نصوص اؼبف

مكانو اجملتمع اؼبدين كاؼبناطق كاؼبدف كالسلطات احمللية إذل جانب خطابات اؼبنظمات الغَت 
 حكومية اؼبتوسطية كربليل صعوبات تأثَت اؼبنتدل اؼبدين على أنساؽ ازباذ القرار. 

كحاكلنا توظيف مفاىيم مثل: التوفيقات التذاتنية، كتنافس الفواعل للدفاع عن القيم، 
كمسارات بناء اؼبصاحل كاعبتمعة، كذلك للوصوؿ إذل مباذج إدراؾ بديلو، تفسر دكر اجملتمع اؼبدين 

 يف الساحة اؼبتوسطية . 

األكثر تعقيدا من ما  أما اعبانب اؼبنهجي، كمن زاكية مستويات التحليل، فإنو يبثل اإلشكاؿ
كاجهناه خالؿ الدراسة كىذا يعود أساسا إذل الطبيعة اؼبعقدة للسياسة اؼبتوسطية بصفة عامة، 

كالطابع الغَت رظبي للفواعل االدكالتية كصعوبة ربديدىا يف الفضاء اؼبتوسطي بصفة خاصة. إذ قد 
ياف فعاليات اؼبنتدل تكاد دراسة اؼبنتدل اؼبدين اؼبتوسطي تعتمد على منشورات شاىدم ع

كمنظميو. كمن ىنا فإف اختياراتنا النظرية اذبهت كبو ؿباكلة فهم دكر الفاعل الالدكالتية يف إطار 
كالظركؼ البيئية احمليطة  يالنظرية البنائية، كىو ما يرغمنا  على التحليل كفق النسق االجتماع

شرعيتها ك تأثَته على الرأم العاـ. بالفاعل االدكاليت كمدل حاجة الدكلة ؽبذا الفاعل يف بناء 



 
 

كباعتبار أف تصورنا للسياسة اؼبتوسطية لالرباد األكريب دل يركز على نظرة مركزية الدكلة يف العالقات 
 الدكلية .

كعليو بنينا التصور على الديناميكيات االجتماعية ، كدكر القيم كاؼبعايَت كدكر اعبماعات 
كاألفراد، ككذلك قدرة التفاعل ككثافة التفاعل  اؼبمكنة بُت ؾبموعة من فواعل" منظمات اجملتمع 

يو فقد االرباد األكركيب " يف مواجهة الدكلة.  كعل -االرباد األكركيب " أك " اؼبناطق –اؼبدين 
استبعدنا اعتبار السياسة اؼبتوسطة كنتاج سلوكات الدكؿ كالبَتكقراطية كحدىا ،  كاعتربناىا نتاج 
تفاعل الوحدات الفاعلة يف الساحة اؼبتوسطية ) الدكؿ ، اجملتمعات ، االرباد األكركيب، أقطاب 

 االرباد األكركيب ، القيم، اؼبعايَت ، رجاؿ األعماؿ، القيمة(

سبق ، يتضح أف دراستنا سبيزت دبنهجية مركبة ضمن فهم تأكيلي لدكر الفاعل  بناء على ما
 الالدكاليت كعالقتو بالفواعل األخرل.

 

 تبرير الخطة:

اعتمادا على اؼبنهجية اؼبتبعة، كلبلوغ األىداؼ النظرية ك العملية للدراسة قمنا بتقسيم 
 فصوؿ: 3البحث إذل 

م كاؼبفاىيمي للفواعل الالدكالتية كدكرىا الدكرل يف الفصل األكؿ كالذم يبثل اإلطار النظر 
التعاكف ، لو مبحثُت ، األكؿ بو اغلب تطورات كتفسَتات اجملتمع اؼبدين كدكره كمقًتبو للحوكمو 

كعالقاتو بالدكلة كأحد فواعل الساحة الدكلية. أما الثاين: فتناكؿ البعد النظرم للعمل الدكرل 
لعالقات الدكلية حوؿ دكره العابر لألكطاف. باإلضافة إذل دراسة للفواعل االدكالتية كخطابات ا

 اؼبستول العاؼبي للمجتمع اؼبدين كمدل كاقعية ىذه األطركحة. 

الفصل الثاين: يضم يف مبحثو األكؿ تتبع مسار السياسات اؼبتوسطية لالرباد األكريب كموقع اجملتمع 
اعل كأمباط الربط بينها يف ديناميكيات التعاكف  اؼبدين منها، يف اؼببحث الثاين مت التطرؽ إذل فو 

كنظرة ؽبذه التفاعالت من الداخل ، كيف اؼببحث الثالث: حاكلنا التطرؽ إذل التعاكف االمركزم 
 كدكر اؼبناطق كاؼبدف كفواعل التعاكف يف اؼبتوسط اليت تعترب أحد أركاف التعاكف يف اؼبتوسط.



 
 

ل تفكَت نظريا ؼباىية اؼبنتدل اؼبدين اؼبتوسطي الفصل الثالث: كيضم مبحثُت : األكؿ يشك
كمناقشة خصائصها  كعن مكانتو من الفواعل اؼبتوسطية األخرل ككذا عالقتو هبا من خالؿ نشأتو 

.أما اؼببحث الثاين ىو عبارة عن تقييم عاـ لدكر اؼبنتدل   Sttutgartكتطوره كذلك إذل قمة 
لصحة، كمسح ؼبختلف معيقات كربديات عملو اؼبدين اؼبتوسطي حوؿ قضايا مثل التنمية كا

 كاؼببحث الثالث عبارة عن ربليل لفرص كسبل تفعيل دكر اؼبنتدل اؼبدين اؼبتوسطي.

 خطة البحث 
 مقدمة

المفاىيمي لمفواعل الآلدوالتية و دورىا الدولي في  و النظري اإلطارالفصل األول:
 التعاون. 

 . : أىم الفواعل الآلدوالتية المرتبطة بالتعاون و عالقتيا بالدولة المبحث األول
 وظائفو وعبلقتو بالديمقراطية : المجتمع المدني،5المطمب 

 : تطور مفيـو المجتمع المدني ومقترب حوكمة الفاعؿ البلدوالتي. 2المطمب 
 : عبلقة المجتمع المدني كفاعؿ الدوالتي بالدولة في ظؿ العولمة. 3المطمب 

 
 .الدور الدولي لممجتمع المدني و المجتمع المدني العالميالمبحث الثاني: 

 : النظرية البنائية في الفواعؿ الآلدوالتية.5المطمب 
 : خطابات حوؿ المجتمع المدني و دوره الدولي.2المطمب 
 : المجتمع المدني العالمي بيف المفيـو وتعدد التفسيرات.3المطمب 

 
 الفصل الثاني: مشاريع التعاون في المتوسط و أنماط ترابط الفواعل المتوسطية.

 
 .: مشاريع التعاون في المتوسط بين التواصل والتجددالمبحث األول

 :الشراكة األورومتوسطية ومكانة المجتمع المدني. 5المطمب 

 : السياسة األوروبية لمجوار واإلتحاد مف أجؿ المتوسط.2المطمب 

 

 : فواعل المتوسط و أنماط الربط بينيا في ديناميكيات التعاون.المبحث الثاني



 
 

 : المتوسط وفواعمو في السياسة الخارجية األوروبية.5المطمب 

 في ديناميكيات التعاوف. : أنماط الربط بيف الفواعؿ المتوسطية2المطمب 

 
 
 
 

 التعاون الآلمركزي في المتوسط و دور المناطق في التعاون . المبحث الثالث:
 : مفيـو التعاوف الآلمركزي .5 المطمب

 : دور المناطؽ و المدف في التعاوف في المتوسط.2 المطمب

 

 الفصل الثالث: نموذج المنتدى المدني المتوسطي و دوره في التعاون في المتوسط.

 
 :المنتدى المدني المتوسطي ، كفاعل ميم في الشراكةالمبحث األول

 االورومتوسطية

 : تفكير نظري حوؿ المنتدى المدني المتوسطي.5 المطمب

 : نشأة المنتدى المتوسطي وأىميتو.2 المطمب

في  STUTTGART: المنتدى المدني المتوسطي مف برشمونة إلى 3 المطمب
 عبلقاتو بالفواعؿ المتوسطية األخرى.

 

 .تقييم عام لدور المنتدى المدني المتوسطي وآفاقوالمبحث الثاني: 
 : تقييـ لدور المنتدى المدني المتوسطي.5المطمب 

 : معيقات وتحديات  المنتدى المدني المتوسطي.2المطمب 

 :فرص و سبؿ تفعيؿ دور المنتدى المدني المتوسطي.3 المطمب

 
 

 الخاتمة
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

 

   تية ال دو الو المفاىيمي لمفواعل ال النظري اإلطار

 و دورىا الدولي في التعاون

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: أىم الفواعل الآلدوالتية المرتبطة بالتعاون و عالقتيا بالدولة

 

 .وظائفو وعالقتو بالديمقراطية ، المجتمع المدني :1المطمب

 مقترب حوكمة الفواعل الآلدوالتيةالمجتمع المدني و : تطورمفيوم 2المطمب 

 : عالقة المجتمع المدني كفاعل الدوالتي بالدولة في ظل العولمة. 3المطمب 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

 .وظائفو وعالقتو بالديمقراطية ،: المجتمع المدني1المطمب 
 .محاولة تعريف المدني:المجتمع 1-

أنو ليس ىناؾ مفيـو ثابت وجامد وقابؿ لبلستخداـ في كؿ  إلى اإلشارةيتعيف  :بداية
إف مفيـو المجتمع المدني ىو بالضرورة ابف بيئة تاريخية اجتماعية محددة،  زماف ومكاف.

أف ظيور ىذا المفيـو  ،*ياسروىو ابف فكر محدد أيضًا. ويضيؼ الدكتور صالح 
فالمجتمع المدني يعني ذلؾ  إذف .لممجتمع المدني وتطوره يرتبطاف بالصراع االجتماعي

المجتمع الذي ينشأ كيانو الذاتي ويحافظ عمى قوانينو ويصوغ مبادئ تنظيمو واشتغالو، 
ويقيـ قانونو أو عقده االجتماعي الخاص بو والمميز لو. فيو مجتمع يتألؼ مف مواطنيف 

 1 .أحرار، يستطيعوف وقادريف عمى العيش معًا وبشكؿ مشترؾ

، ظيورهمرتبط بتاريخ نشأتو، أي بالمشكبلت التي كانت مطروحة في وقت  فالمفيـو
النظرية التي رافقت ىذه المشكبلت أي بنوعية المناظرة  باإلشكالياتكما ىو مرتبط 

. التي حاوؿ بيا المثقفوف مواجيتياالفكرية التي دارت حوؿ المشاكؿ المطروحة والطريقة 
فقط وعبر التفكير أي ال يستؿ واحدىا مف اآلخر ثـ إف المفاىيـ ال تولد في النظرية 

بصورة منطقية ورياضية، ولكف ظيورىا وتطورىا يرتبطاف بالصراع االجتماعي، أي بنوع 
مف االستخداـ االستراتيجي. ويبدو أنو ليس ىناؾ مف مفيـو تنطبؽ عميو ىذه العوامؿ 

ت نفسو أكثر مف مفيـو التي تجعؿ منو مفيوما ديناميكيا جدا ومتحوال وممتبسا في الوق
 . 2المجتمع المدني
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تتمحور نظريات المجتمع المدني حوؿ قدرة المجتمع عمى أف ينظـ عبلقاتو مف 
تمقاء نفسو، أي مف دوف التدخؿ المباشر لمدولة وخارج سيطرة األسرة ومنطؽ عبلقاتيا 

واألسرة، ومف  الطبيعي. وىذا يعني االعتراؼ بدرجة كبيرة مف استقبلؿ المجتمع إزاء الدولة
 1ثـ إمكانية تأثير ىذا المجتمع نفسو فييما. 

ويفترض استقبلؿ المجتمع استقبلؿ الفرد الذي ىو الخمية األساسية فيو، ويقـو عميو. 
فبل وجود لمجتمع مدني مف دوف وجود الفرد الحر العاقؿ. وليس استقبلؿ المجتمع تجاه 

رد. وليست مؤسسات المجتمع المدني الدولة واألسرة سوى انعكاس مكبر الستقبلؿ الف
القائمة عمى األسس العقبلنية والقانونية الواضحة، سوى التتويج لما يتمتع بو ىؤالء األفراد 
أنفسيـ مف حرية ونظرة عقبلنية تسمح ليـ باالختيار ومطابقة إرادة كؿ واحد منيـ مع 

 2مة. منطؽ الحؽ والقانوف، بوصفو التعبير عف إرادتيـ المشتركة والعا
ويفترض وجود المجتمع المدني، باإلضافة إلى استقبلؿ الفرد، وجود فضاء عاـ ال 
نضاج الخيارات  يخضع لسيطرة أي فرد ولكنو مجاؿ تفاعؿ اإلرادات الفردية الحرة، وا 
العمومية، الذي تتجمى فيو إمكانيات المجتمع الفعمية لمتنظيـ الذاتي. والفضاء أو المجاؿ 

لى مؤسسات تجمع بينيـ، وىي ممؾ العاـ يشير إلى  حقؿ التواصؿ الحر بيف األفراد، وا 
مشترؾ ليـ جميعا، في ما وراء ما يفرقيـ مف عبلقات أسروية وقبمية ودينية ومذىبية، 

. وىو عكس الفضاء الخاص 3ويعني أيضا المصالح العامة المتجاوزة لممصالح الفردية
إنو ميداف تشكؿ األفراد "  : خاصةوالمؤسسات ال والمبادئالمقتصر عمى المصالح 

كمواطنيف أحرار ومستقميف ومتساويف، أي االنتقاؿ مف بنية الجماعة ذات المحمة الطبيعية 
دراؾ لمعناه وغاياتو  إلى بنية المجتمع المدني، بما يتميز بو مف وعي ليذا االجتماع وا 

جماعة، اجتماع قائـ ومشاركة في قراراتو. فيو بعكس العصبية التي يقـو عمييا تضامف ال
عمى العقؿ واالختيار. ومف ىنا، ال ينفصؿ تكويف الفضاء العاـ عف وجود خطاب 
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عقبلني نقدي يتجاوز أيضا التماىيات الخاصة، ويعبر عف معايير مشتركة لمتفاىـ بيف 
 1"األفراد.

يشكؿ المجتمع المدني موضوع السياسة الحديثة. وىذا ما تعكسو النظرية الميبرالية 
الخارجية وتأسيس  الوصاياتي تنظر إلى التاريخ السياسي لممجتمعات كتاريخ تحرر مف ال

الجتماع سياسي قائـ عمى عقد اجتماعي ىو ثمرة اتفاؽ بيف أفراد عاقميف وأحرار 
 فالتأكيد عمى أولوية المجتمع المدني عىو . وجوىر الميبرالية 2ومتساويف في الوقت نفسو
ضمنة في نظرية سيادة الشعب، التي ىي األصؿ في سيادة الدولة. وىذه األولوية مت

التي تؤسس لممجتمع المدني وتحركو ىي التي تؤسس لمدولة وتضبط  فالمبادئالدولة. 
. وليست الدولة سيدة، وال قيمة لمعنى سيادتيا، إال مف حيث ىي التعبير 3حركتيا وسموكيا

ريسيا في الوقت نفسو. فيو عف روح السيادة الكامنة في كؿ فرد مواطف، ووسيمة تك
بوضوح عندما  John Locke أساسيا ومصدر شرعيتيا. وىذا ما يشير أليو جوف لوؾ

يتحدث عف األسبقية المنطقية لممجتمع عمى الحكومة. وىو الذي يفسر أيضا نزوع الفكرة 
 الميبرالية إلى تقميص دور الدولة، لحساب الفرد الذي ترى فيو المبنة األولى في النظاـ
االجتماعي. فميست الدولة الميبرالية سوى ثمرة تفاعؿ اإلرادات الفردية الحرة وتفاىميا 

المعمف. فاألساس الحقيقي لمدولة في المفيـو الميبرالي ىو العقد االجتماعي  أوالضمني 
 4النابع مف تفاىـ األفراد المواطنيف وتضامنيـ. 

مف ىنا يختمط المجتمع المدني، أو يختمط تمديف المجتمع، بحداثتو. فتطور بنياتو، "
وكذلؾ الخطاب الذي يحكـ عبلقات األفراد فيو، ىو الذي يفسر تطور الدولة التي يشكؿ 
الحامؿ الحقيقي ليا. وحداثة الدولة القانونية واإلدارية والسياسية ىي رجع لحداثة المجتمع. 
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ثذا٠خ ٔمذ ٚرغبٚص ٔظش٠خ اٌؾك اإلٌٟٙ  ) ؽىٍذ فىشح اٌزؼبلذ )ٔظش٠بد اٌؼمذ االعزّبػٟ ,أظش ٔظش٠خ اٌؼمذ االعزّبػٟ 

ٌٍٍّٛن، ٚثبٌشعٛع ئٌٝ ٔؾأح اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ أٚسٚثب ٔغذ أٔٗ ظٙش فٟ فزشح ِٓ اٌفزشاد "وٕذ" ٌغٍطخ اٌى١ٕغخ اٌزٟ 

رّزؼذ ثغٍطبد ٚاعؼخ ٚعّٙٛس وج١ش، ٚثبٌزبٌٟ فاْ ظشٚف إٌؾأح اٌضِب١ٔخ ٚاٌّىب١ٔخ رؼزجش أؽذ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ 

ٗ أ٠نب)ِب١٘زٗ ِّٚبسعزٗ اٌؼ١ٍّخ(، ففٟ رٍه اٌفزشح ٌؼت ِفَٙٛ اٌّغزّغ رجٍٛس اٌّفَٙٛ أٞ فٟ رؾذ٠ذ ِىٛٔبرٗ ٚأ٘ذاف

اٌّذٟٔ ٔذا ٌّب ٘ٛ وٕغٟ "د٠ٕٟ"، ٚظٙش فٟ ظً أمغبَ اٌّغزّغ األٚسٚثٟ ئٌٝ هجمبد فم١شح ػش٠نخ ِّٙؾخ ِٚٙنِٛخ 

ً اٌذٌٚخ فٟ اٌؾمٛق ٚأخشٜ ثشعٛاص٠خ ل١ٍٍخ اٌؼذد وج١شح االِز١بصاد أٞ فٟ ظً ٚعٛد فشاع ئعزّبػٟ، ٚثؼذ رؾى١

أٚسٚثب ٚاٌؾذ ِٓ عٍطبْ اٌى١ٕغخ أفجؾذ اٌغٍطخ األوجش ٟ٘ ٌٍذٌٚخ ٚثبٌزبٌٟ فاْ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ وّفَٙٛ أفجؼ ٠غزخذَ 

 ."وٕذ" ٌٍذٌٚخ ٚعٍطبٔٙب الع١ّب ٚأٔٙب دٌٚخ ٍِى١خ ِطٍمخ أٚ ػغىش٠خ
4
  26ؿ ,ِشعغ عبثك , اٌّغزّغ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ 



 
 

الحديثة مف حيث ىي التنظيـ الذاتي لممجتمع. مما يفسر أيضا المطابقة  فيو جوىر الدولة
بينيما. فيي لو وىو فييا، وليس ىناؾ انفصاؿ بيف المجتمع المدني والدولة. وكممة 
المدني الممحقة ىنا بالمجتمع تيدؼ بالضبط إلى إظيار ىذه المطابقة بيف المجتمع 

مجتمع المدني، أي التعبير عف مدنية ىذا ودولتو، فيي ليست أي دولة ولكنيا دولة ال
المجتمع، حداثتو، انعتاقو، تعدديتو، مساواة أفراده أماـ القانوف، وطابعو الحقوقي، أي قياـ 
العبلقات فيو عمى مفيـو الحؽ والصبلحيات المرتبطة بو. وشرعية الدولة الحديثة تنبثؽ 

ؼ أيضا دولة الحؽ والقانوف. وىي في ىذه الحالة تمقائيا مف ضمانيا لمحقوؽ. فيي بالتعري
 .1"النموذج الذي ينزع إليو كؿ مجتمع أو اجتماع مدني حديث

استقبلؿ المجتمع عف الدولة وأسبقيتو المنطقية والسياسية عمييا شكؿ مف دوف شؾ "
النواة الرئيسية لمفيـو الحداثة. وىو يعكس الحالة التي أصبحت عمييا العبلقات 

لبنية السياسية لمممكية اإلقطاعية وتدىور مواقع البابوية الكاتوليكية االجتماعية بعد تفكؾ ا
أيضا. وىي حالة أخذت فييا العبلقات االجتماعية بالتبمور بتوجيو مف خطاب تأسيسي 

 اإليمافما كاف سائدا مف قبؿ. ويمكف أف نبلحظ ىذا عف تحرري جديد يختمؼ تماما 
Ricardoد نظر ريكاردوفق". "باستقبلؿ المجتمع في جميع المياديف

أيضا إلى االقتصاد  2
 Adamبوصفو محكوما بقانونو الخاص، قانوف العرض والطمب. واخترع آدـ سميث

Smith  التي تضمف االتساؽ واالنسجاـ بيف المصالح في المجتمع  3نظرية اليد الخفية
، الذي كشؼ عف ىشاشة قشرة المجتمع  Marxالبرجوازي التجاري. وحتى ماركس

ني، أو عف فراغ محتواه القانوني والعقبلني بالمقارنة مع حقيقة السيطرة الطبقية، المد
وأبرز إلى أي حد ال تعكس الدولة القيـ المضفاة عمى المجتمع المدني البرجوازي. فقد 
نظر إلى الدولة والسياسة عبر قوانيف الصراع الطبقي، وبحث عف مفتاح فيـ الدولة 

واالنقساـ الحتمي لممجتمع بيف طبقات سائدة وطبقات  إلنتاجاوالسمطة في ميداف عبلقات 
استقبللية  واإلنتاجخاضعة، وفي استغبلؿ طبقة ألخرى، مضفيا بذلؾ عمى مجاؿ العمؿ 

وبالمقابؿ، ال يشير المجتمع المدني في النظاـ  .كبرى بالمقارنة مع المجاالت األخرى

                                                             
1
 27ؿ ,اٌّشعغ ٔفغٗ 
2
 28ؿ ,ٔفغٗ اٌّشعغ 
3
 7ؿ ,ِشعغ عبثك ,فبٌؼ ٠بعش 



 
 

نما يعبر ع  1ف سيطرة المصالح الخاصةالفكري الماركسي إلى مفيـو ايجابي، وا 
صعيد  يمعوالبلقانونية والبلإنسانية عمى المصمحة العمومية، وثمرة الحتمية االقتصادية 

2 ."العبلقات القانونية وضماف الحقوؽ الفردية تأكيد
 

غير خاضع الالذىف ذلؾ المجتمع  إلىيتبادر  قدنتحدث عف " المجتمع المدني " فحي
لممؤسسة الدينية، أي مجتمع عمماني، ومف جية ثانية مجتمع غير خاضع لمسمطة 
العسكرية )المجتمع العسكري(، وثالثا مجتمع مستقؿ عف المؤسسة السياسية وعف أجيزة 

3الدولة الدائمة. 
 

عبارة " المجتمع المدني " تعني ذلؾ المجتمع الذي ينشأ كيانو الذاتي ويحافظ عمى "و 
ينو ويصوغ مبادئ تنظيمو واشتغالو، ويقيـ قانونو أو عقده االجتماعي الخاص بو قوان

والمميز لو. إف ىذا التصور، المتطابؽ مع مواقؼ طميعي القرف الثامف عشر، يتفؽ 
 األفؽوأفكار معينة مف قبيؿ التحضر واالحتراـ وكذا فكرة القانوف المدني. وبحسب ىذا 

عبارة عف مجتمع يتألؼ مف مواطنيف أحرار، يستطيعوف  المعرفي فإف المجتمع المدني ىو
وقادريف عمى العيش سوية وبشكؿ مشترؾ، بحسب القواعد التي اختطوىا، والتي أصبحت 

 4. "عادات ال يمكف تجاوزىا
ينبو التداوؿ الواسع لمفيـو المجتمع المدني في الخطاب المعاصر، وخصوصا في 

عمؿ عمى المستوى المفاىيمي لتأصيؿ المفيـو ضرورة ال إلىالخطاب الثقافي العربي، 
صياغة المفيـو وتحديد مدلوالتو النظرية والعممية، مما يستدعي رصد مكوناتو  إعادة»عبر

الفضاء الزماني الذي شيد والدتو، ورسـ المبلمح العامة لمتطورات  إلىالمعرفية، والعودة 
وازية الصناعية باقتصادىا البرج أوروباوالتمايزات التي طرأت عميو في سياؽ صعود 

لوجوه وفمسفتيا والحركات والثورات االجتماعية التي ساىمت في تكريس قطعية متعددة ا
الفمسفة الميبرالية ومفرداتيا:  إطار. حيث تكوف المفيـو في مع عالـ العصور الوسطى

                                                             
1
 8ؿ  ,ِشعغ عبثك ,فبٌؼ ٠بعش 
2
 28ؿ ,ِشعغ عبثك , اٌّغزّغ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ -
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Bernard Dréano – la belle Irène , l‘éléphant et le gouverneur- communication lors du 

colloque « civil society » du «  center for civil society » de la London School of 

economics- september 2001, site internet d‘ATTAC 2003. 
4
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التعددية السياسية مقابؿ  ,لممموؾ  اإللييالعقد االجتماعي، مقابؿ نظرية الحؽ  أوالميثاؽ 
الحريات العامة في الحياة والممكية والعمؿ والرأي والمعتقد، مقابؿ حرية  ,الحكـ المطمؽ

تجاوزًا لبلنتماء الضيؽ: ديني، مذىبي، اثني، عرقي ,حؽ المواطنة  األقمية االرستقراطية
  1« . السيادة لمشعب فصؿ السمطات.. الخ

مدني ػ حسب البنؾ الدولي ػ إلى مجموعة كبيرة مف المجتمع ال يشير مفيـو منظمات
المنظمات تضـ: جمعيات المجتمعات المحمية، المنظمات غير الحكومية، النقابات 

، والمؤسسات، وأضيؼ إلييا مفيـو 2الراصدة المنظماتالخيرية، العمالية، الجمعيات
، بالرغـ مف 3غرامشي لممجتمع المدني الذي يصفو بأنو وجود خاص خارج نطاؽ الدولة

كونو عمى عبلقة جوىرية بيا، فيو يشكؿ مع الدولة ما يعرؼ )بالمنظومة السياسية في 
 4المجتمع بأحزابو ونقاباتو وتياراتو السياسية(.

تاريخيتو والتحوالت التي شيدىا  إطارقبؿ التعرؼ عمى مفيـو المجتمع المدني في 
معاصر، البد مف االنطبلؽ مف فمسفيا وسياسيا كما تجمى وتـ تداولو في الخطاب ال

ف شيوع  األسستوضيح وضبط  إلىييدؼ  إجرائيتعريؼ  التي يقـو عمييا، خصوصا وا 
غّيب "استخدامو قد زاد تشوشو واضطرابو وحجب ضرورات التفكير في تأصيمو النظري، و

5. "تناولو النقدي إمكانيةحد كبير  إلى
 

                                                             
1
 10ؿ ,اٌّشعغ ٔفغٗ - 
2
 ("Watchdog" organization) ِٟشالجخ ثغشك رزّٛي أٚ خبفخ ِذ١ٔخ ِٕظّبد رزؾىًَّ اٌجٍذاْ ثؼل ف 

 ٚل١ّب   ِؼب١٠ش رطجك "(self-appointed) رارٟ رؼ١١ٓ" راد "ِشافذ" ػٓ ػجبسح ٟ٘ إٌّظّبد اٌّذ١ٔخ٘زٖ إٌّظّبد

 اٌزم٠ّٛبد ٚأِب .ِذ١١ٔٓ ٚخجشاء لبدح ِغ ِٛعؼخ ِؾبٚساد ٚثؼذ دلخ ثىً ػبدح هُٛسد اٌّؼب١٠ش ٚ٘زٖ .ِالئّخ رؼزجش٘ب

 =اٌّؼب١٠ش أ١ّ٘خ ئصاء اٌؼبَ اٌٛػٟ ر١ٌٛذ فٟ أعبعٟ عٛ٘شٞ ثأصش رزَّغُ أْ ف١ّىٓ اٌشافذح إٌّظّبد ٘زٖ رؼذ٘ب اٌزٟ

 رغٍىٙب ال ف١ّب اٌّؼب١٠ش، رٍه هش٠ك ِؼ١ٕخ ِذ١ٔخ   ِٕظّبد عٍٛن ؽم١مخ رؼ١ُّ ٚئصاء اٌّذ١ٔخ إٌّظّبد ئٌٝ =ثبٌٕغجخ

 ػٍٝ آخش د١ٌال   دَرك أٔٙب ئال اٌؼبدٞ، ثبٌّؼٕٝ هٛػ١خ ١ٌغذ اٌشافذح إٌّظّبد ٘زٖ ْ أ ِٓ ٚثبٌشغُ .أخشٜ ِٕظّبد

  .اٌذٌٚخ رشالجٗ أْ ِٓ ثذال   رار١ب ، ٔفغٗ رٕظ١ُ ئٌٝ ٠غؼٝ لطبع
4
 فٟٙ" (foundation)اٌّإعغخ" ٚأِب اٌؼن٠ٛخ، راد ٌٍّٕظّخ األعبعٟ اٌؾىً اٌغّؼ١خ رؼزجش اٌّذٟٔ، اٌمبْٔٛ فٟ 

 اٌغّؼ١بد فزؾًّ اٌغبئذح اٌمب١ٔٛٔخ إٌظُ فٟ اٌى١بٔبد ٚأِب .اٌؼن٠ٛخ راد غ١ش أٞ اٌالػن٠ٛخ، ٌٍّٕظّخ اٌشئ١غٟ اٌؾىً

١خ غ١ش ٚاٌؾشوبد ٚاٌشٚاثو  .اٌخ١ش٠خ ٚاٌغّؼ١بد االرؾبداد ػٓ فنال   ٌٍشثؼ، اٌّزٛخِّ

 
4

 ,‖اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ إٌغبػ ئٌٝ ِؾبٌٚخ اإلفؾبي اٌزغشثخ: دٚس اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌزؾٛي اٌذ٠ّمشاهٟ,‖ع١ّؼ ِؾغٓ -

 , https://www.aswat.com/ar/node/582,2007ِغٍخ أفٛاد، اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌؾمٛق اإلٔغبْ، 
5
 11ؿ , اٌّشعغ ٔفغٗ - 

https://www.aswat.com/ar/node/582


 
 

بأنو جممة " المؤسسات السياسية  إجرائيوىناؾ مف يعّرؼ المجتمع المدني عمى نحو 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعمؿ في ميادينيا المختمفة في استقبلؿ نسبي عف 

 ألغرض متعددة منيا :  1سمطة الدولة
أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار عمى المستوى الوطني، ومثاؿ ذلؾ  -

الدفاع عف المصالح االقتصادية ألعضاء السياسية، ومنيا غايات نقابية ك األحزاب
 النقابة، واالرتفاع بمستوى المينة والتعبير عف مصالح أعضائيا، 

 إلىأغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفيف والجمعيات الثقافية التي تيدؼ  -
 نشر الوعي وفقا التجاىات أعضاء كؿ جمعية، 

تماعي لتحقيؽ التنمية. وبالتالي، يمكف القوؿ أغراض اجتماعية لئلسياـ في العمؿ االج -
األحزاب السياسية، النقابات "إف العناصر البارزة لمؤسسات المجتمع المدني ىي :  
 .2 العمالية، االتحادات المينية، الجمعيات الثقافية واالجتماعية "

ذا حممنا التعريؼ السابؽ  مكوناتو أمكننا أف نستنتج بأف جوىر المجتمع  إلىوا 
 المدني، بحسب وجية النظر ىذه، ينطوي عمى أربعة عناصر رئيسية : 

  المشاركة الطوعية التي تميز  األصح، أو عمى 3يتمثؿ بفكرة " الطوعية " األوؿالعنصر
وارثة تكوينات وبنى المجتمع المدني عف باقي التكوينات االجتماعية المفروضة أو المت

 تحت أي اعتبار؛ 
  فكرة " المؤسسية " التي تطاؿ مجمؿ الحياة الحضارية  إلىأما العنصر الثاني فيشير

تقريبا، والتي تشمؿ مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. ولعؿ ما 
يميز مجتمعاتنا الحضور الطاغي لممؤسسات، وغياب المؤسساتية بوصفيا عبلقات 

 4.قدية حرة في ظؿ القانوفتعا

                                                             
1
 اٌز١ّٕخ ِغإ١ٌٚبد اٌؾىِٛبد ،رفٛك"اإلػبٟٔ اٌذػُ" ِجذأ ٚفك ,اإلػبٟٔ اٌذػُ ِجذأ ٠ٕفَّز أٚسٚثب ثٍذاْ ِٓ اٌؼذ٠ذ فٟ 

 .أوضش أٚ ٚاؽذح ِذ١ٔخ ِٕظّخ اٌؾبالد ِٓ اٌؼذ٠ذ فٟ ع١ىْٛ اٌزٞ األدٔٝ، اٌزَّأٍٟ٘ اٌّغزٜٛ ئٌٝ ٚااللزقبد٠خ االعزّبػ١خ

 ِٓ ٌزّى١ٕٙب اٌّذ١ٔخ إٌّظّبد ئٌٝ إٌّبعجخ األفٛي أٚ/ٚ األِٛاي رؾٛي أْ اٌؾىِٛخ ػٍٝ ٠ٕجغٟ ٘زا، ٠ؾذس ٚػٕذِب

 .اٌٛظبئف ٘زٖ ثّضً االمطالع
2
 9ؿ  ,ِشعغ عبثك ,فبٌؼ ٠بعش - 
3
  http://law.cua.edu/students/org/ijcsl     " .اٌّذٟٔ اٌّغزّغ ٌمبْٔٛ اٌذ١ٌٚخ اٌّغٍخ "أٔظش  

4
 Edith Archambault, le secteur sans but lucrative, Associations et foundations en France , 

Economica 1999, p 25. 

http://law.cua.edu/students/org/ijcsl


 
 

  ،في حيف يتعمؽ العنصر الثالث بػ " الغاية " و " الدور " الذي تقـو بو ىذه التنظيمات
الكبرى الستقبلليا عف السمطة وىيمنة الدولة، مف حيث ىي تنظيمات  واألىمية

عبلقات التضامف والتماسؾ أو الصراع  إلىاجتماعية تعمؿ في سياؽ وروابط تشير 
 االجتماعييف؛  والتنافس

  مفيـو المجتمع المدني باعتباره جزًأ  إلىوأخر ىذه العناصر يكمف في ضرورة النظر
مف منظومة مفاىيمية أوسع تشتمؿ عمى مفاىيـ مثؿ " الفردية، المواطنة، حقوؽ 

 . 1، المشاركة السياسية، الشرعية الدستورية .... الخ اإلنساف
المدني ىو تنظيـ وتفعيؿ مشاركة الناس أف جوىر دور المجتمع مما سبؽ يستنتج 

، وما إفقارىـ، ومواجية السياسات التي تؤثر في معيشتيـ وتزيد مف 2في تقرير مصائرىـ
تقـو بو مف دور في نشر ثقافة خمؽ المبادرة الذاتية، ثقافة بناء المؤسسات، والتأكيد عمى 

التاريخي، والمساىمة الفعالة ساحة الفعؿ  إلىإرادة المواطنيف في الفعؿ التاريخي، وجذبيـ 
3في تحقيؽ التحوالت الكبرى حتى ال تترؾ حكرا عمى النخب الحاكمة. 

 

 

 وعالقتيا بالديمقراطية : المدنيوظائف المجتمع 2-
شرعيتيا مف وجية نظر الطبقات الحاكمة ىو وسيمتيا الستكماؿ  المدنيالمجتمع "

سيطرتيا عمى المجتمع مف خبلؿ آلية الييمنة  استكماؿ مف جية أخرى ,مف جية
ضماف السيطرة  فيالثقافية حيث ال تسعفيا آلية القمع باستخداـ أجيزة الدولة  اإليديولوجية

مف وجية نظر الطبقات المحكومة ىو  المدني. ولكف المجتمع  *الكاممة عمى المجتمع
مكنيا مف توسيع نطاؽ ساحة لمصراع تستطيع مف خبللو أف ترسى أساسا ىيمنة مضادة ت

اتجاه توسيع اليامش المتاح ليا لمحركة والتأثير وبمورة  فيالمجتمع، والدفع  فيتأثيرىا 
لممجتمع،  الديمقراطيآليات ديمقراطية تسمح بتسوية النزاعات سممًيا وتعمؽ عممية التطور 

                                                             
1
 ,اٌّذٟٔ اٌّغزّغ فٟ ِٕظّبد اٌّإصشح اٌمٛا١ٔٓ د١ًٌ ,ؽِٛبْ أؽّذ ِؾّذ .رشعّخ د ,وٛؽ١ٓ آ٠ش٠ؼ سٚثشد .ئٞ ١ٌْٛ 

  14ؿ , 2007,1,ه ,ٌٍشثؼ اٌٙبدفخ غ١ش إٌّظّبد ٌمبْٔٛ ٟاٌذٌٚ اٌّشوض إٌّفزؼ اٌّذٟٔ اٌّغزّغ ِؼٙذ

                                                                                                     ,Library of Congress أٔظش2
http://eresources.loc.gov/search~S9?/mDatabases+c/mdatabases+c/1,1,61,B/exact&FF=mdatabases+c&51,61 
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 نيالمدخمس وظائؼ أساسية تقـو بيا مؤسسات المجتمع  اإلطارىذا  فيوقد تبمورت 
 :ىي 1"لتحقيؽ ىذا الدور

 وظيفة تجميع المصالح : -1
بمورة مواقؼ جماعية مف القضايا  المدنيحيث يتـ مف خبلؿ مؤسسات المجتمع 

، وتمكنيـ مف التحرؾ جماعيا لحؿ مشاكميـ وضماف أعضاءىاتواجو  التيوالتحديات 
مف  أساسي، وتمارس ىذه الوظيفة بشكؿ 2مصالحيـ عمى أساس ىذه المواقؼ الجماعية

خبلؿ النقابات العمالية والمينية والغرؼ التجارية والصناعية وجماعات رجاؿ األعماؿ 
وسائر المنظمات الدفاعية. مف خبلؿ ىذه الوظيفة يتعمـ األعضاء كيفية بحث مشاكميـ 

مواجية  فيالمجتمع وتحديد كيفية الحفاظ عمى مصالحيـ  فيودراسة األوضاع القائمة 
بعض األحياف أو  فيوصياغة مطالب محددة قد تكوف جزئية  ,مصالح فئات أخرى

تتضمنيا برامج متكاممة، وتكشؼ ىذه البرامج المطمبية لؤلعضاء عف وحدة مصالحيـ 
ومف خبلؿ تحركيـ لتنفيذىا يكتشفوف أىمية التضامف بينيـ  3وأىمية التضامف بينيـ.

لتفاوض حوليا مع األطراؼ ، كما يكتسبوف قدرة متزايدة عمى االجماعيوأىمية التحرؾ 
األخرى. وىذه كميا خبرات ضرورية لممارسة الديمقراطية عمى مستوى المجتمع كمو. 

، الجماعيذلؾ خبرة صياغة األىداؼ والمطالب أو البرامج، وخبرة التحرؾ  في يستوي
تقـو  التيوخبرة التفاوض والوصوؿ إلى حموؿ وسط . وبيذا فإف وظيفة تجميع المصالح 

ال تقتصر نتائجيا عمى العمؿ المباشر ليذه المؤسسات بؿ  المدنيبيا مؤسسات المجتمع 
4ىذه الخبرات اليامة لمممارسة الديمقراطية السياسية. ألعضائوتمتد إلى المجتمع فتوفر 

 

 

 

 
 وظيفة حسم وحل الصراعات : -2

                                                             
1 Op.cit Jean-Robert Henry p 57. 

2
 Dario Battistelle, ―Théories des relations internationals‖ , Presses de Sciences Po, 2003, p27   

3
 Erik Neveu , Sociologie des mouvements sociaux, La découverte , 1996, p 9-10. 

4
- 02-,05‖ِفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ..ٔؾأح ٚرطٛس اٌّغزّغ اٌّذٟٔ : ِىٛٔبرٗ ٚئهبسٖ اٌزٕظ١ّٟ ‖,ػجذ اٌغفبس ؽىش - 

2011http://www.masress.com/elbashayer/137249     

http://www.masress.com/elbashayer/137249


 
 

حؿ معظـ النزاعات الداخمية بيف  المدنيحيث يتـ مف خبلؿ مؤسسات المجتمع 
أعضائيا بوسائؿ ودية دوف المجوء إلى الدولة وأجيزتيا البيروقراطية، وبذلؾ فإف مؤسسات 

، وتجنبيـ كثيرا مف 1تجنب أعضاءىا المشقة وتوفر عمييـ الجيد والوقت  المدنيالمجتمع 
 فيسيـ بذلؾ تترتب عمى العجز عف حؿ ما ينشأ بينيـ مف منازعات، وت التيالمشاكؿ 

ذا فيما بينيـ،  الجماعيتوطيد وتقوية أسس التضامف  صيغة  ىيكانت الديمقراطية وا 
سممية فإف حؿ المنازعات بيف األعضاء بوسائؿ ودية  بوسائؿالمجتمع  فيإلدارة الصراع 

ىو أساس ممارسة الصراع سمميا عمى مستوى المجتمع  المدنيداخؿ مؤسسات المجتمع 
حؿ منازعاتيـ  فيبيف الطبقات والقوى االجتماعية والسياسية، وعندما ينجح األعضاء 

بالطرؽ الودية داخؿ مؤسساتيـ المدنية فإنيـ يكتسبوف الثقافة والخبرة البلزمة لممارسة 
مؿ ىذه الخبرة والثقافة االعتراؼ المجتمع بوسائؿ سممية. تش في والسياسي الطبقيالصراع 

، 2باآلخر وبحقوقو ومصالحو والحوار معو والوصوؿ إلى حموؿ وسط مف خبلؿ التفاوض
دورا ىاًما  المدنيوىكذا تمعب وظيفة حسـ وحؿ الصراعات وديا داخؿ مؤسسات المجتمع 

 .3"فسة تييئة المجتمع لممارسة الديمقراطية السياسية وجوىرىا إدارة الصراع والمنا في
 زيادة الثروة وتحسين األوضاع : -3

زيادة الدخؿ مف خبلؿ  بمعنى القدرة عمى توفير الفرص لممارسة نشاط يؤدى إلى"
والنشاط  ,تنفذىا الجمعيات التعاونية اإلنتاجية التيىذه المؤسسات نفسيا مثؿ المشروعات 

 التيتقـو بو الجمعيات التعاونية االستيبلكية والمشروعات الصغيرة والمدرة لمدخؿ  الذي
تقـو بو النقابات المينية  الذي المينيتقـو بيا الجمعيات األىمية ومشروعات التدريب 

 .مما يمكنيـ مف تحسيف شروط عمميـ وزيادة دخوليـ  ,والعمالية لزيادة ميارات أعضائيا
الميدانية أف تمتع المواطنيف بأوضاع اقتصادية جيدة وقدرتيـ عمى  وقد أثبتت الدراسات

تأميف مستوى دخؿ مناسب ألسرىـ يساعدىـ عمى ممارسة النشاط السياسي واالىتماـ 
بالقضايا العامة لممجتمع. وعمى العكس مف ذلؾ فإف سوء األحواؿ االقتصادية يشغؿ 

مما  4قت الكافي لممشاركة السياسيةالبحث عف لقمة العيش فبل يتوفر ليـ الو  فيالناس 
                                                             
1
 Bernard Kouchner et Mario Beatti, ―Le devoir d‘ingerance ―, Denoel, septembre 1987, p 10 

2
 Sunil Khiliani , ―La société civile , une resurgence‖, Critiques Internationales N 10, Janvier 2001, p 39  

3
  ا10ؿ ,ِشعغ عبثك  ,ػجذ اٌغفبس ؽىش 
4
  Pyramide des besoin de Maslow  أظش 

8http://semioscope.free.fr/article.php3?id_article= 



 
 

يعطؿ التطور الديمقراطي لممجتمع نظرا النصراؼ الناس عف االىتماـ بقضايا المجتمع 
 .1"حميا فيالعامة والمشاركة 

 القيادات الجديدة : إفراز -4
يتطور المجتمع وتنضج حركتو بقدر ما يتوفر لو مف قيادات مؤىمة لمسير بو إلى "

قيادات جديدة  إلعدادحاجة دائمة  فييواصؿ المجتمع تقدمو فإنو  ولكياألماـ باستمرار. 
عمى  حقيقييتمتع بنفوذ  الذي اإلنسافالمتتالية. ونحف نقصد بالقائد ذلؾ  األجياؿمف 

جماعة محددة مف الناس تثؽ فيو وتسعى إليو كمما واجيتيا مشكمة، تتممس منو الحؿ ليذه 
 فيوتتحرؾ  لنصائحوية مواجيتيا، وتستجيب المشكمة أو تعرؼ منو عمى األقؿ كيف

  .يحدده ليا وتسير معو واثقة مف قدرتو عمى قيادتيا نحو ما يحقؽ مصالحيا الذياالتجاه 
 في المدنيوتكويف القيادات الجديدة بيذا المفيـو يبدأ داخؿ مؤسسات المجتمع 

مات الشبابية والنسائية.. النقابات المينية والعمالية والجمعيات األىمية والتعاونيات والمنظ
الحقيقة المخزف الذي ال ينضب لمقيادات  في المدني. حيث تعتبر مؤسسات المجتمع الخ

الجديدة، ومصدًرا متجدًدا إلمداد المجتمع بيا فيي تجتذب المواطنيف إلى عضويتيا، 
، وتوفر ليـ سبؿ الممارسة الجماعيوتمكنيـ مف اكتشاؼ قدراتيـ مف خبلؿ النشاط 

، وتقدـ ليـ الخبرة الضرورية لممارسة ىذه 2القيادية مف خبلؿ المسئوليات التي توكميا ليـ
مؤسسات المجتمع المدني  فيالمسئولية، وتؤكد الدراسات الميدانية أف العناصر النشطة 

والتي تتولى مسئوليات قيادية ىي القاعدة األساسية التي يخرج منيا قيادات المجتمع 
 فية ابتداء مف أعضاء المجالس الشعبية المحمية إلى القيادات البرلمانية المحمية والقومي

المجالس التشريعية إلى قيادات األحزاب السياسية عمى كؿ المستويات، وبذلؾ تساىـ 
نضاجودفع التطور الديمقراطي بالمجتمع  فيمؤسسات المجتمع المدني  مف خبلؿ  وا 

3القيادات. إفرازممارستيا لوظيفة 
 

 ثقافة مدنية ديمقراطية : إشاعة -5
                                                             

1
 11ؿ ,ٔفظ اٌّشعغ,ػجذ اٌغفبس ؽىش  

-
2

 12ؿ  ,اٌّشعغ اٌغبثك ,ػجذ اٌغفبس ؽىش  
3

، عش٠ذح اٌج١بْ، ― اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌؼشثٟ ٚدٚس اٌؼًّ اٌغّب١٘شٞ فٟ اوزؾبف ل١بداد عذ٠ذح―ػجذ اٌغفبس ؽىش،  - 

، ِؾبمشح غ١ش ِٕؾٛسح، أِبٔخ اٌزضم١ف، ؽضة اٌزغّغ اٌٛهٕٟ اٌزمذِٟ  1994اثش٠ً  16اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، 

 23ؿ اٌٛؽذٚٞ، اٌمب٘شح.



 
 

مف أىـ الوظائؼ التي تقـو بيا مؤسسات المجتمع المدني إشاعة ثقافة مدنية ترسي "
، وقبوؿ االختبلؼ والتنوع الجماعيالمجتمع احتراـ قيـ النزوع لمعمؿ الطوعي، والعمؿ  في

دارة الخبلؼ بوسائؿ سممية  التعاوف ضوء قيـ االحتراـ والتسامح و  فيبيف الذات واآلخر، وا 
، مع االلتزاـ بالمحاسبة العامة والشفافية، وما يترتب عمى ىذا 1والتنافس والصراع السممي

مجمميا قيـ  فيكمو مف تأكيد قيـ المبادرة الذاتية وثقافة بناء المؤسسات، وىذه القيـ ىي 
المجتمع ىي  فيالديمقراطية. مف ىنا فإف إشاعة الثقافة المدنية التي تمكف ليذه القيـ 

خطوة ىامة عمى طريؽ التطور الديمقراطي لممجتمع حيث يستحيؿ بناء مجتمع مدني 
دوف توافر صيغة سممية إلدارة االختبلؼ والتنافس والصراع طبقا لقواعد متفؽ عمييا بيف 
جميع األطراؼ، ويستحيؿ بناء مجتمع مدني دوف االعتراؼ بالحقوؽ األساسية لئلنساف 

ومف ثـ فإف دور المجتمع المدني .قاد والرأي والتعبير والتجمع والتنظيـ خاصة حرية االعت
نفس  فيإشاعة الثقافة المدنية بيذا المفيـو ىو تطوير ودعـ لمتحوؿ الديمقراطي  في

نشر ىذه الثقافة مف خبلؿ الحياة الداخمية  فيالوقت، ويتأكد دور المجتمع المدني أيًضا 
ضاء عمى ىذه القيـ وتدربيـ عمييا عمميا مف خبلؿ لمؤسساتو التي ترعى وتنشئ األع

2الممارسة اليومية.
 

 

 

 

 

 

 :الديمقراطيةبناء  و المدنيالمجتمع  3-

 ىي، فالديمقراطية الديمقراطيو التحوؿ  المدنيىناؾ صمة قوية بيف المجتمع 
 فيتنظـ مف خبلليا اإلدارة السممية لمصراع  التيمجموعة مف قواعد الحكـ ومؤسساتو 

المجتمع بيف الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، وىذا ىو نفس األساس 
مف أىـ قنوات  المدنيحيث نبلحظ أف مؤسسات المجتمع  المدنيلممجتمع  المعياري

                                                             
1
 Béatrice Pouliny, « Acteurs et enjeux d‘un processus équivoque », Variations, Juillet 2003.p 22 

-
2

 24ؿ ٔفظ اٌّشعغ.



 
 

المشاركة الشعبية، ورغـ أنيا ال تمارس نشاطا سياسيا مباشًرا وأنيا ال تسعى لموصوؿ إلى 
األنشطة  فيالسمطة السياسية إال أف أعضاءىا أكثر قطاعات المجتمع استعدادا لبلنخراط 

جوىر  ىيالسممية لمصراع والمنافسة  اإلدارةالديمقراطية السياسية، وباإلضافة ليذا فإف 
وىيجؿ وماركس ودى  االجتماعيكما استخدمو منظور العقد  المدنيمع مفيـو المجت

. وكؿ ما فعمو مستخدمو المفيـو مف المحدثيف ىو تنقيتو أو توسيع 1توكفيؿ وجرامشى
المجتمعات المعاصرة المعقدة. ويبلحظ الدارسوف والمراقبوف أف تعثر  فينطاؽ مظاىره 

. 2ى غياب أو توقؼ نمو المجتمع المدنيالتحوؿ الديمقراطي في الوطف العربي يرجع إل
وما يستتبعو مف تعزيز القيـ الديمقراطية وازدىار ثقافة مدنية ديمقراطية توجو سموؾ 

المجتمع وتييئتيـ لممشاركة في الصراع السياسي وفؽ ىذه القيـ ويمر  فيالمواطنيف 
نفس الوقت.  فيي الوطف العربي حالًيا بعمميتي بناء المجتمع المدني والتحوؿ الديمقراط

والصمة بيف العمميتيف قوية، بؿ أنيما أقرب إلى أف تكونا عممية واحدة مف حيث الجوىر، 
ففي الوقت الذي تنمو فيو التكوينات االجتماعية واالقتصادية الحديثة وتتبمور، فإنيا تخمؽ 
معيا تنظيمات مجتمعيا المدني التي تسعى بدورىا إلى توسيع دعائـ المشاركة في 

 3لحكـ.ا
 ثقافيبناء الديمقراطية عمى مستوييف أوليما دور  فيبدوره  المدنييقـو المجتمع 

 فيبوظائفيا األساسية  المدنيوتعبوي يتحقؽ مف خبلؿ نيوض مؤسسات المجتمع 
 العممييتحقؽ مف خبلؿ الممارسة الديمقراطية والتدريب  تربويالمجتمع، وثانييما دور 
 4 المدنيالحياة الداخمية لمؤسسات المجتمع  فيعمى األسس الديمقراطية 

   : المنظمات الغير حكومية كأبرز أوجو المجتمع المدني4-

                                                             
1
 ,اٌّشعغ اٌغبثك ِفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ..ٔؾأح ٚرطٛس اٌّغزّغ اٌّذٟٔ : ِىٛٔبرٗ ٚئهبسٖ اٌزٕظ١ّٟ ‖,ػجذ اٌغفبس ؽىش  

 25ؿ
2
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3
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4
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فقد يكوف عددىا يقارب  1يضـ مفيـو المنظمات الغير حكومية عدة وقائع
منيا مصادؽ عميو قرب المجمس االقتصادي و  2333 و يكوف .ألؼ عبر العالـ38333

منظمة  45(، فيما لـ يكف عددىا يتجاوز ECOSOLاالجتماعي لممنظمة األمـ المتحدة )
.  ولكف ىذا االنتشار اليائؿ لممنظمات الغير حكومية منذ نياية الحرب البادرة 5945عاـ 

لقوة إف عالـ المنظمات الغير ليس بالضرورة رمزا ينـ عف الحيوية الديمقراطية أو عمى ا
حكومية يضـ في نفس الوقت فئة مف منظمات تعمؿ بجد عمى التضامف الدولي و ىي  
معروفة باستقبلليتيا و نجاعتيا و بالمساعدات التي تقدميا لمشعوب المقيورة أو تمؾ التي 

 2تحتاج إلى النجدة و االستحقاؽ.

نظمة الغير حكومية ذو االتجاه الم 3(GONGOSفئة أخرى معروفة بما يسمي بػػ )
الحكومي وىي تمؾ المنظمات التي أنشأتيا الحكومات لمدفاع عف مصالحيا. وبيف ىاتيف 
الفئتيف توجد فئة ثالثة مف المنظمات الغير الحكومية نسبية الجدية، نسبية االستقبللية، 

 4.ربحيةونسبية في كونيا غير 
 نـ مفيـو المنظمات الغير حكومية عفومف منظورىا األصمي و األكثر االنتشار، ي

محايد لمسياسة. مشبع بالقيـ اإلنسانية و االستقبللية عف  يمنظمات ذو ىدؼ غير ربح
مف  5964الدوؿ وكمثاؿ مرجعية نأخذ المجمس الدولي لمصميب األحمر، المنشأة عاـ 

                                                             
1
 ٚغ١شّ٘ب اٌّزؾذح ٚاألُِ اٌذٌٟٚ اٌجٕه ِٓ وً ٠غزخذِٗ ِب غبٌجب   اٌزٞ اٌّقطٍؼ ٘ٛ (NGO) اٌؾى١ِٛخ غ١ش فبٌّٕظّخ 

١خ ٚغ١ش اٌؾى١ِٛخ غ١ش اٌى١بٔبد ػٓ اٌزؼج١ش ٌذٜ لقذُ٘ اٌغٕغ١خ ِزؼذدح أٚ اٌم١ِٛخ اٌٛه١ٕخ ا١ٌٙئبد ِٓ  ٌٍشثؼ، اٌّزٛخِّ

 ِٕظّبد" فزؾًّ اٌّمجٌٛخ األخشٜ اٌّقطٍؾبد ٚأِب .ػب١ٌّب   ثبٌّمجٛي ٠ىٓ ٌُ ٚئْ ٚاعغ، ٔطبق ػٍٝ ٠غزؼًّ ٚ٘ٛ

١خ غ١ش إٌّظّبد"ٚ  organization, CSO) (civil society اٌّذٟٔ اٌّغزّغ  غ١ش أٚ اٌالسثؾ١خ أٚ ٌٍشثؼ اٌّزٛخِّ

 (private voluntary organization, PVO) اٌخبفخ اٌزطٛػ١خ إٌّظّبد"ٚ not-for-profit) اٌشثؾ١خ
2
 Jean-Christophe Graz , « Qui gouverne? Le Forum de Davos et le pouvoir informel des 

clubs d’élites transnationales », a contrario, Vol. 1, No 2, 2003     
3
ب اٌّغزّغ فٟ إٌّبعجخ األدٚاس ِٓ اٌؼذ٠ذ صّخ  ِّ  QUANGOs  غ١شاٌؾى١ِٛخ ؽجٗ إٌّظّبد" اعُ ػ١ٍٗ ٠طٍك ٌ

(quasi-nongovernmental organizations,) ٚرُذ٠شٖ أٚ اٌؾىِٛخ رٕظّٙب اٌزٟ إٌّظّبد" أgovernment-

organizes or –controlled  organizations, GONGOs   اٌزغ١ٍف١خ ٚاٌجشاِظ اٌجؾٛس ِٚؼب٘ذ وبٌّزبؽف . 

 غ١ش ثقٛسح رُغزؼًّ أْ أٚ غ١شِٕقف، رٕبفغ١ب   اِز١بصا   رُّٕؼ لذ اٌى١بٔبد ٘زٖ ِضً ْ أ عذ٠خ ىب١ٔخئِ رٌه، ِغ ٕ٘بن،

ً   اٌذٌٚخ، ِغإٌٟٚ ٠ف١ذ ثّب ِالئّخ،  ػذَ ٠نّٓ أْ ٠ٕجغٟ ٚاإلؽشاف ٔمذ٠ب ؛ أٚ ع١بع١ب   ئِب غ١شِجبؽش، أٚ ِجبؽش ثؾى

 رىْٛ لذ "ٚرذ٠ش٘ب اٌؾىِٛخ رٕظّٙب اٌزٟ إٌّظّبد"ٚ "اٌؾى١ِٛخ غ١ش ؽجٗ إٌّظّبد" أْ .اٌّؾىالد ٘زٖ ِضً ؽذٚس

 ِب اِزقذ ِب ئرا اٌّذ١ٔخاٌّغزمٍخ إٌّظّبد ػٍٝ خطشا   رّضًِّ لذ رٌه ِغ أٔٙب ئال األٔؾطخ، ثجؼل ٌٍم١بَ ِٕبعجخ ٚعبئً

 =إٌّظّبد فٟ أٚ اٌذٌٚخ ٠ذ فٟ اٌّٛاسد -رم١ٍذ٠ب  – ف١ٙب رزشوَّض اٌزٟ اٌجٍذاْ ففٟ .اٌذٌٚخ ِٛاسد ِٓ ِؼزذٌخ   ؽقخ   ٠زغبٚص

 اٌؼبدٌخ إٌّبفغخ ػجش الر١١ّضٞ أعبط ػٍٝ لبئّب   ٠ىْٛ أْ ٠غت اٌذٌٚخ رز١ؾٗ اٌّٛاسد ِٓ أ٠ب   فاْ ِٕٙب، اٌّذػِٛخ=

 .ٍ٘خ اٌّإ اٌّذ١ٔخ إٌّظّبد وً ث١ٓ ٚإٌّفزؾخ
4
Jean-Marc et Veijo HEISKANEN ,‖The Legitimacy of International Organizations‖, 

United Nations University Press, 2001, 578 p. http://id.erudit.org/iderudit/006678ar consuté le 23-

09-2010 , 

http://id.erudit.org/iderudit/006678ar


 
 

(. وفي غالبيتيا تنشآ عف مبادرات أشخاص طبيعية. فالػػ Henry Muentطرؼ )
(oxfamلجنة أو كسفورد لمحاربة الجوع تـ إنشاؤى )مف طرؼ جامعيتيف بريطانيتيف و  ا

. وذلؾ ليمفتوا انتباه المواطنيف البريطانييف اتجاه المجاعة 5942رجؿ أعماؿ مف لندف عاـ 
 1التي تفتؾ باليوناف المحتمة مف طرؼ النازية. 

وترى ىذه الجمعيات الخاصة بمساعدة التنمية، حماية البيئة حقوؽ اإلنساف، و 
حقوؽ المرأة، و إرساء عدالة دولية. و عددىا يرتفع، وكذا عدد المنخرطيف فييا، فظاىرة 
عمؿ الشباب وتفانييـ في خدمة ىدؼ ساـ تتصاعد بانييار إيديولوجيات األحزاب 

سياسة الدولية خبلؿ عشريات الحرب الباردة. ولكف السياسية الكبرى التي ىيكمت حقؿ ال
ال تخموا ىذه الجمعيات الجديدة مف الغموض، فمف وراء لفظ المنظمات الغير حكومية قد 
نجد شركات تجارية أو مكاتب دراسة ال يتدخؿ المولوؿ في مياراتيا فنجد ىذه المنظمات 

النامية فتتمتع إذف بيذه في الشماؿ خاصة في مجاالت التنمية و التعاوف مع الدوؿ 
الحممة التبرعية في سبيؿ األىداؼ اإلنسانية و أيضا بالتمويؿ الكبير الذي تقدمو 

 المنظمات الدولية و الدوؿ و كذا الوسائؿ التي توفرىا خاصة في بداية التسعنيات.
( تنشط Entreprises – ONGالمنظمات الغير الحكومية ( ) –وىذه ) الشركات 

( في سوؽ اإلعانة اإلنسانية و ECHOدة مف الميزانية التي تخصصيا ) بأمؿ االستفا
التنمية ففي ىذه الفترة تنتقؿ ميزانية صندوؽ اإلعانات االستعجالية المخصصة مف طرؼ 

وىذه  5999مميوف في  823إلى  5993مميوف أور في  554االتحاد األوربي مف 
. و ال يتخذ االتحاد المنظمات الغير حكومية تستفيد مف تخفيؼ ميـ لمغر  امات و الرسـو

األوربي إجراءات لمحد مف تجاوزات ىذه المنظمات بؿ أكثر مف ذلؾ تعتبر ىذه العوامؿ 
 2الجديدة كوسائؿ لتوجيو مرف لسياسة خارجية" لينة".

و االنتشارالواسع في الشماؿ يقابمو تطور في المنظمات الغير حكومية في الجنوب 
االتجاه السياسي المتخذ مف طرؼ الدوؿ و المنظمات الدولية  وىذا يعود إلى ,و الشرؽ

 الكبرى في إرساء اإلعانات اإلنسانية و الدفع بالتنمية.
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2 Op.cit, Jean-Marc et Veijo HEISKANEN, p 579 



 
 

تـ إحداث  ,و في إطار الحوكمة بما يعني مف تطور قطاع خاص متنامي األىمية
عدة مشاريع تنموية مف طرؼ األمـ المتحدة و البنؾ العالمي. وكمؼ بتنفيذىا عدة 

ات غير حكومية أروبية، أمريكية أو جيوية منتقاة مف عدد مف الجمعيات المحمية، منظم
لدولة  –وذلؾ عوض الدوؿ التي قد تعتبر اقؿ نجاعة أو فيتـ استبداؿ عبلقة إعانة دولة 

 1بسياسة إعانة مبنية عمى عبلقة أكثر متانة مع المنظمات الغير حكومية المحمية. –
المجتمع »سة إعانة مكمفة و المساىمة في إنقاض فيذه طريقة لمتخفيؼ مف سيا

في الدوؿ التي يغيب عنيا المفيـو أو ييمش. ولكف ىذه المنظمات الغير  «المدني
حكومية في الجنوب و الشرؽ ال تحمؿ المعنى العابر لمحدود و ال تؤثر عمى الدوؿ إال 

السمطة القائمة،  قميبل وقد يسمح ليا بالوجود عمى شريطة أال تقـو بعمؿ اعتراضي ضد
وىي تعمؿ في العمـو عمى تنفيذ مشاريع مرساة مف طرؼ منظمات دولية. و البعض 
منيا قد يمعب دورا ميما ونافعا في مجاؿ التعاوف و التضامف خاصة في الدوؿ ذو 
اليياكؿ اليشة أو المنعدمة في مجاؿ: التعميـ، الصحة أو لتشجيع المواطنيف عمى 

ت مثبل. وبعض ىذه المنظمات ىي عبارة عف جمعيات الدفاع عف المشاركة في االنتخابا
الحقوؽ اإلنساف و الكثير منيا ال تممؾ برامج أو خطط عمؿ خارج إقميميا الوطني وال 
تمثيؿ لدى المنظمات الدولية كاألمـ المتحدة أو منظمة الصحة ،العالمية  البنؾ العالمي، 

 أو صندوؽ النقد الدولي.
مف الفواعؿ التي ال ىي حكومية وال ىي تطوعية تسممت في اليوة التي  والعديد

وبعض المنظمات  .عمى اسـ منظمة غير حكومية2خمقتيا الحرب الباردة. و استحوذت 
الغير حكومية التي كاف مف المفروض أف تمثؿ المجتمع المدني ىي في الحقيقة منتوج 

وحيد وىو االستفادة مف اإلعانات  الحكومات المحمية أو أحزاب سياسية منشأة بيدؼ
الدولية. ففي ليبيريا تـ خمؽ منظمات غير حكومية مف طرؼ أطياؼ سياسية متناحرة، و 
كمثاؿ أخر في المنطقة الفرانكفونية )سنغاؿ، كامروف،.....( تستعمؿ بعض المنظمات 

سمع دوف الغير حكومية كغطاء الميربيف الذيف يستفيدوف مف الوضعية المميزة الستيراد 

                                                             
1 Ibid ,p 580 

2
 اٌّذ١ٔخ إٌّظّبد ِٓ ِغّٛػخ رىْٛ ,ِذ١ٔخ ِٕظّبد ثأؾبء االخشٜ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍى١بٔبد ٠غّؼ ,اٌّظٍخ ِٕظّبد ِضً 

  .ٚئٔفبر٘ب ٚئػالٔٙب ٚٔؾش٘ب اٌّؼب١٠ش ٌّْفقٍَخ ِظٍخ ِٕظّخ رؾى١ً ػٍٝ لبدسح   أٚال



 
 

ويمحظ وجود بعض المنظمات المتعصبة مسحية أو مسممة التي  تسديد الحقوؽ الجمركية.
قد تمارس أعماؿ تضامف كيدؼ معمف و العديد مف ىذه المنظمات الدينية ىي منظمات 

ىا الفاتيكاف آو األنظمة اإلسبلماوية مثؿ السوداف والسعودية، وحسب الباحث عبد أينش
د مف ىذه المنظمات الغير حكومية اإلسبلمية ال ترى أي تناقض الرحمف غندور فإف عد

في مساعدة عائمة في قطاع غزة أو المحاربة إلى جوار مسمميف البوسنة و في نفس 
الوقت تطوير مشروع فبلحي مالي. فإف التمويؿ الممنوح لخدمة العمؿ اإلنساني ال 

لموازاة فإف المنظمات الغير تستعمؿ فقط لمعمؿ اإلنساني بؿ يستعمؿ أيضا لمجياد. وبا
حكومية المسحية المتطرفة ذو النزعة التبشيرية البروتستنتية تطورت خاصة في الواليات 
المتحدة األمريكية وفي ألمانيا وىي تنشط بقوة في دوؿ أمريكا البلتينية في إفريقيا السوداء 

مات الغير فالعديد مف ىذه المنظ وفي جنوب شرؽ آسيا ولكؿ فريؽ إقميمو الخاص.
حكومية تمعب دور ىمزة وصؿ بيف األنظمة الشمولية )الصيف، كوبا( و الدوؿ الغربية 

وتمعب دورا معتبر في بؤر النزاعات، فخبلؿ الممتقي الدولي لؤلمـ المتحدة حوؿ  .مثبل
قامت عدة دوؿ بتوكيؿ  2335( في إفريقيا الجنوبية Durbanالتمييز العنصري في )
ة لمضغط عمى الدوؿ المشاركة لتبني إعبلف ختامي عمى أف منظمات الغير حكومي

، و أدى 1إسرائيؿ دولة عنصرية. ألنيا دولة ترتكب جرائـ ضد اإلنسانية و القمع الشامؿ
( و الفدرالية human right watch ammesty internationalىذا إلي سحب دعـ )

 2الدولية لرابطة حقوؽ اإلنساف.

( خمقت المنظمات الخاصة بيا Guérillasالميمشيات )وحتى الحركات التحررية و 
وفروع إنسانية لتمثيميا في الممتقيات الدولية و لتحظى بمساندات في الخارج ولتكفؿ بتوزيع 

 اإلعانات اإلنسانية في غالب األحياف لتجيدىا عف وجيتيا لفائدة الكفاح المسمح.
 (Accréditationصادقة )لقد ساىمت ىيئة األمـ المتحدة التي تتمتع بسمطة الم

. ففي  وفي ميثاؽ األمـ المتحدة ظيرت  5946في الغموض الذي يدور حوؿ المفيـو
قننت  75وألوؿ مرة مفيـو  المنظمات الغير حكومية وبصفة موجزة ومبيمة ، فالمادة 
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2
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( و ECOSOLعممية التشاور بيف المجمس االقتصادي و االجتماعي لييئة األمـ المتحدة )
الغير حكومية حوؿ المسائؿ المتعمقة بمجاؿ تخصصيا، وتـ إعطاء بعض المنظمات 

المواصفات حوؿ ىذه األخيرة. فالمنظمات المرشحة لمركز االستشارة ال يمكنيا أف تكوف 
تجارية أو عنيفة آو ال تحتـر ميثاؽ األمـ المتحدة و يجب أف يكوف عمميا دولي. ويمكف 

عد موافقة الدولة التي تحتضف  ىذه المنظمة لمنظمة وطنية الحصوؿ عمى ىذا االسـ ب
حيث بقيت المنظمات الغير حكومية نادرة، وجب أف تحظي  5993وىذا حتى أو ساط 

بتمويؿ واسع مف طرؼ المنخرطيف وأف تنشأ بعد اتفاؽ مابيف حكومي، فصادؽ المجمس 
 1االقتصادي االجتماعي لييئة األمـ المتحدة عمى منظمات غير حكومية مختمفة:

منظمات إنسانية، جمعيات الدفاع عف حقوؽ اإلنساف، ممثمي النقابات الكبرى، ممثمي 
غرؼ التجارة و الصناعية و منظمات نشأت في الدوؿ الغربية الوحيدة القادرة عمى إنشاء 

  2ىذا النوع مف المنظمات ذو مستوي دولي كما تريده القاعدة القانونية
اسـ ال حكومية أصبح مف الصعب تعريؼ و ضبط نوع ىذه المنظمات  بإطبلؽ

كوف تعريفيا سمبيا أي بالنفي وتبعث إلي أنواع عديدة مف المنظمات بمجرد كونيا ال 
تنتمي إلى مؤسسات حكومية. فتضـ إلى ىذا التعريؼ الجمعيات النقابات، الشركات، 

الغير حكومية يظـ ذلؾ جمعيات الكنائس مراكز البحث و الجامعات فمفيـو المنظمات 
غير تجارية و جماعات مصالح اقتصادية جماعات دينية أو الئيكية و ذلؾ في غياب 

 .تعريؼ قانوني دولي متفؽ عميو
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 ومقترب حوكمة الفواعل الآلدوالتية.  تطور مفيوم المجتمع المدني:2المطمب

 تطور مفيوم المجتمع المدني1- 

.يوجد   أربعة استخدامات متميزة رافقت ىذا المفيـو منذ نشوئو حتى اليـو
االستخداـ األوؿ ىو الذي كاف يجعؿ منو مناقضا لمفيـو الطبيعة والمجتمع 
الطبيعي، الذي ىو بالنسبة لمبعض المجتمع الحيواني أو المجتمع األبوي أو المجتمع 

تخداـ في سياؽ تحمؿ النمط التقميدي التقميدي أو مجتمع الحرية األولى. وقد نشأ ىذا االس
القائمة عمى البديية الدينية أو العرفية  اإلقطاعيةبعد  أو الدولة ما اإلقطاعيلممجتمع 

 .والمجتمع اإلنسافنشاط عقمي وتابع لعمؿ  انيا أي ,ونمو الشعور بأف السياسة صناعة
ة لمفيـو جديد ومف خمؼ ذلؾ ظيور النظرية السياسية الحديثة. وكانت الحاجة ضروري



 
 

يعكس النزوع المتزايد الكتشاؼ ما سوؼ يسمى بالسياسة المدنية، أي السياسة التي تعبر 
وطبيعة اجتماعو المدني وخصوصيتو مقابؿ ما كاف سائدا في الحقبة  اإلنسافعف حقيقة 

الوسيطة مف انعداـ السياسة كمجاؿ عاـ ومشترؾ ومف ارتباط السياسة بالديف أو باإلرث 
قراطي أو باالثنيف معا. فبنية المجتمعات ما قبؿ الحديثة كانت تقتصر عمى ثبلث االرست

كيف المراتب أساسية مف الوجية السياسية، رجاؿ الديف والكنيسة، طبقة النببلء أو م
، ثـ عامة الشعب. ولـ يكف لعامة الشعب أي اعتبار في أي 1األرض واإلقطاعييف

 سياسية. الت موضوعابالموضوع يخص ما نسميو اليـو 
الرئيسية المطروحة عمى مثقفي القرف السابع عشر والثامف عشر  سألةلقد كانت الم

الذيف رافقوا تحمؿ ىذا النظاـ االجتماعي التقميدي وتطور البرجوازية كطبقة جديدة تطمح 
إلى إعادة بنائو مف منظورات مختمفة تمغي المراتبية الجامدة وتفتح المجاؿ أماـ ىيمنة 

حديثة، ىي إعادة بناء السياسة عمى أسس غير دينية وغير ارستقراطية، أي ال  سياسية
ترتبط بتكميؼ إليي وال بإرث عائمي، ولكف بالمجتمع نفسو، تنبع منو وتصب فيو. ومف 
ىذه النقطة سوؼ ننتقؿ تدريجيا مف نظرية ال سمطة ممكنة إال إليية أو ممكية وراثية، إلى 

ي ال سمطة شرعية إال تمؾ التي تعبر عف السيادة الشعبية النظرية المناقضة تماما وى
 واإلرادة الجمعية. وىذا ىو أصؿ االنتقاؿ نحو الحداثة السياسية.

و سيرتبط مفيـو المجتمع المدني منذ ذلؾ الوقت بمفيـو القانوف والعقد االجتماعي 
د مفيـو كتعبير عف ىذا القانوف المختمؼ عف العرؼ، وبالسيادة الشعبية. إنو يجس

كما ىو، وليست مسقطة  *السياسة الحديثة بوصفيا سياسة نابعة مف المجتمع البشري
عميو مف قبؿ عالـ آخر. ولذلؾ فإف كممتي دولة ومجتمع مدني تتطابقاف تماما ىنا وال 

 2وجود ألي فصؿ بينيما.
                                                             

1
 ,ٔؾأح ِفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚرطٛسٖ ِٓ اٌّفَٙٛ اٌّغشد ئٌٝ إٌّظِٛخ االعزّبػ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ,ثش٘بْ غ١ٍْٛ - 
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بجممة واحدة : السياسة الحديثة ىي سياسة مدنية.  اإلشكاليةويمكف تمخيص ىذه 
ف ىذه السياسة المدنية، عكس الدينية والعرفية، سوؼ تتطور جميع المفاىيـ الحديثة وم

الكتاب  إسياماتوالديمقراطية والدولة القانونية. وىنا تصب  المواطنةاألخرى مثؿ 
الكبلسيكييف الكبار لمقرنيف المذكوريف مثؿ ىوبز، لوؾ، توكفيؿ، مونتسكيو، روسو 

 وسبينوزا. 
أما االستخداـ الثاني لممفيـو فقد جاء في القرف التاسع عشر بشكؿ خاص، وكانت 
البرجوازية قد حققت ثورتيا ونقمت السياسة فعبل مف ميداف الديني والعرفي إلى ميداف 

. ولـ تعد المشكمة المطروحة ىي تحرير 1االجتماعي، أي جعمتيا حقيقية إنسانية تعاقدية
االرستقراطي ولكف إعادة بناء مفيـو السياسة الحديثة والتمييز  والعرؼ *السياسة عف الديف

بيف مستوياتو المختمفة. فالسياسة الحديثة التي ألغت المراتب الطبقية التقميدية جعمت مف 
الشعب كمية واحدة أي افترضت وحدتو في الوقت الذي ىو كثرة وأفراد عديديوف. والثورة 

حيث كانت العبلقات  واإلقطاعيةالعبلقات الحرفية  الصناعية التي نقمت المجتمع مف نمط
السائدة التي تربط بيف األفراد عبلقات عائمية، داخؿ المشغؿ الحرفي، أو أبوية داخؿ 

                                                                                                                                                                                         

ٚاٌالؽخقب١ٔخ اٌفشد٠خ، ٚ٘زا، ث١ّٕب ٠ؾىً ِفَٙٛ اٌّغزّغ األٍٟ٘ ٔمطخ عذي فٟ ػاللزٗ ثبٌّغزّغ اٌّذٟٔ أٚ ػذِٙب، فٙٛ 

١ٓ اٌؾم١ٍَٓ االعزّبػ١َّ١ٓ ٠مَٛ ػٍٝ اٌشٚاثو األ١ٌٚخ اٌؼّٛد٠خ اٌٛساص١خ ٚاٌؾخق١خ ٚاٌؼنٛا١ٔخ، ٠ٚؼٛد اٌز١١ّض ٕ٘ب ث

اٌزبس٠خ١َّ١ٓ اٌغشثٟ ٚ اٌؼشثٟ اإلعالِٟ اٌّخزٍف١َٓ ربس٠خ١ب  ٚرشو١جخ صمبف١خ، ٚثؾىُ اٌطج١ؼخ األ٠ذ٠ٌٛٛع١خ اٌٛظ١ف١خ ٌٍز١١ّض 

فاْ اٌؼشة ٚاٌّغ١ٍّٓ ثبرٛا ٠غزخذِْٛ ِفَٙٛ اٌّغزّغ األٍٟ٘ رؾج١ز٠ب  ٚئ٠غبث١ب ، ػٍٝ اػزجبس أُٔٙ ٠غذْٚ ف١ٗ رٕبعجب ِغ 

صمبفزُٙ ٚرشاصُٙ، ِغ أْ ثؼنُٙ ٠ز٘ت ئٌٝ أْ اٌزبس٠خ اٌؼشثٟ مشة ِضبال ٌٍّغزّغ اٌّذٟٔ، ث١ّٕب ػٍٝ خالف رٌه ٠شاٖ 

اٌّفىشْٚ اٌغشث١ْٛ فٙٛ فٟ ٔظشُ٘ ِغزّغ أٍٟ٘ ال ٠غ١ش فٟ هش٠ك اٌؾذاصخ ٚاٌزغ١١ش ٠ٚشٜ اٌجؼل ُِٕٙ ثبْ اٌزشاس 

بٌفؼً ئال فٟ ٚالغ اٌذٌٚخ وّب ٠مٛي "١٘غً"، ٚرزؾمك اٌؾش٠خ اٌؼشثٟ ٘ٛ رشاس عٍطٛٞ، ٚهبٌّب أْ اٌؾش٠خ ال رٛعذ ث

ػٕذِب رؼجش اٌذٌٚخ ػٓ أ٘ذاف اٌّغزّغ، فاْ ؽ١ض اٌؾش٠خ اٌزٞ رغّؼ ثٗ اٌذٌٚخ ٠ٕؼىظ ػٍٝ ِذٜ ؽغُ ِىٛٔبد اٌّغزّغ 

زٟ رؾذد ِذٜ اٌّذٟٔ ٚفؼب١ٌزٙب، فارا وبٔذ اٌذٌٚخ أٚ إٌظبَ اٌغ١بعٟ أٚ ثّؼٕٝ أػُ ئرا وبٔذ اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ ٟ٘ اٌ

ػٍٝ ؽىً إٌظبَ أٚ اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ  ٚٚظ١فزٙب أ٠نب ٚ٘زا ٠ؼزّذ اٌؾش٠خ فاْ فٟ ٘زا رؾذ٠ذ ٌّىٛٔبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

 .اٌؾبوّخ، ٌزا فاْ اٌؾذ٠ش ػٓ ِىٛٔبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٓ دٌٚخ ئٌٝ أخشٜ ِٚٓ ِىبْ ئٌٝ آخش ع١ىْٛ ِغب٠شا
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ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه ئال أْ اٌّفىش٠ٓ اٌغشث١١ٓ ٠خزٍفْٛ أ٠نب فٟ ٔؾأح اٌّغزّغ اٌّذٟٔ، فُّٕٙ ِٓ ٠شٜ ثأٔٗ ٍِزقك  *

ثبٌؼٍّب١ٔخ أٞ ثفقً اٌذ٠ٓ ػٓ اٌذٌٚخ، ٕٚ٘بن ِٓ ٠شٜ ثأْ اٌؼٍّب١ٔخ ١ٌغذ ؽشهب ٌٕؾٛئٗ، فاْ صٕبئ١خ اٌذ٠ٕٟ ٚاٌذ١ٔٛٞ ٟ٘ 

ب، ٚرىْٛ اٌّإعغبد اٌذ١ٕ٠خ ٟ٘ أؽذ ِىٛٔبرٗ، ٚئْ اٌفٍغفخ اٌز٠ّٕٛخ فٟ أ٠نب رشثخ ٠ّىٓ ٌٍّغزّغ اٌّذٟٔ أْ ٠ٕؾأ ف١ٙ

رغزخذَ ِفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ثبٌذالٌخ اإلعشائ١خ ١ٌٚظ ثبٌذالٌخ اٌّؼشف١خ األ٠ذ٠ٌٛٛع١خ  -وّب ٠شٜ ثؼل اٌّفىش٠ٓ–اٌؼبٌُ 

أَ د١ٕ٠ب  أَ عٍط٠ٛب  ٠نغ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌّزقٍجخ، فجبد اٌٛػٟ اإل٠ذ٠ٌٛٛعٟ اٌؼشثٟ عٛاء وبْ ل١ِٛب  أَ ِبسوغ١ب  رم١ٍذ٠ب  

  .فٟ ػاللخ رنبد ٚرخبسط ِغ "دٌٚزٗ" اٌمبئّخ فٟ اٌٛالغ

 



 
 

ة بيف سيد وأتباعو، طرحت أيضا مسائؿ جديدة عمى المجتمع مف حيث ىو عدد االقتطاع
عمى بعض، وىو معنى كبير مف األفراد يتعامموف مع بعضيـ البعض ويعتمدوف بعضيـ 

المجتمع المدني بالضبط. فقد أدت تصفية الحرفة ونشوء االقتصاد البضاعي وتحمؿ 
وتراجع االرستقراطية إلى انخبلع األفراد عف عبلقاتيـ القديمة، مما  اإلقطاعيةالممكيات 

طرح بقوة مشكمة إعادة بناء ىذه العبلقات، أي إعادة بناء المجتمع المدني وفيـ حقيقتو 
النظرية  واإلشكاليات. وعمى ىذه المشاكؿ *لجديدة في مواجية وبموازاة الدولة الحديثة معاا

سوؼ يرد فبلسفة القرف التاسع عشر الكبار، وفي مقدميـ ىيجؿ وماركس الذيف 
 سيسيطروف عمميا عمى فكر القرف التالي السياسي. 

القانونية واالقتصادية نسبة لييجؿ ليس المجتمع المدني باعتباره مجموع الروابط البف
األفراد فيما بينيـ وتضمف تعاونيـ واعتمادىـ بعضيـ عمى  و التي تنظـ عبلقات الناس

البعض سوى لحظة في صيرورة أكبر تجد تجسيدىا في الدولة ذاتيا، وىي في الواقع 
 مجموع ىذه الروابط يمثؿ تقدما نوعيا بالمقارنةكالدولة القومية. فالمجتمع المدني بوصفو 

مع الطبيعة الخاـ، لكنو ال يجد مضمونو الحقيقي إال في الدولة التي تجسد ما ىو مطمؽ، 
. فالمجتمع يظؿ عمى مستوى المجتمع المدني 1أي الحرية والقانوف والغاية التاريخية

مجتمع المصالح الفردية والمشاريع الخصوصية، أي مجتمع االنقساـ والتممؾ الفردي 
. ومف ىذه النزعة الييجمية إلى رفع الدولة إلى *إال في الدولة والصراع، وال يجد خبلصو

مستوى الحؿ والمفتاح معا لممجتمع سوؼ تتغذى الحركات والفمسفات القومية التي تضع 
الدولة فوؽ المجتمع والتي قادت إلى إضفاء صفة سمبية عمى مفيـو المجتمع المدني 

 أيضا لصالح تقديس متزايد لمفيـو الدولة. 
ماركس فقد نظر إلى الموضوع مف منظار التناقض الذي كشؼ عنو في مسيرة  أما

الحداثة البرجوازية ذاتيا ومشروعيا التحرري نفسو. ففي نظر ماركس إف مشروع التحرير 
                                                             

اٌم١ِْٛٛ ٠ؼزجشْٚ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ رؾى١ٍخ لطش٠خ ال رغبػذ ػٍٝ ل١بَ اٌذٌٚخ اٌم١ِٛخ إٌّؾٛدح، ٚاٌّبسوغ١ْٛ اٌزم١ٍذ٠ْٛ  *

سعٛاصٞ ِٚضمفٛ اٌغٍطبْ ٠ؼزجشٚٔٗ ِغبسا  ٌزم٠ٛل عٍطخ اٌذٌٚخ ٠ؼزجشْٚ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ؽىال  ِٓ أؽىبي اٌّغزّغ اٌجٛ

اٌزٛرب١ٌزبس٠خ، اٌىً ٠ٕطٍك ِٓ ِٕطٍمبد ِخزٍفخ فٟ إٌظش ئٌٝ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ، ٌىُٕٙ ع١ّؼب  ٠قٍْٛ ئٌٝ ٔز١غخ ٚاؽذح 

ٌٟ فاْ اٌذفبع ػٓ دٌٚخ ٚه١ٕخ"، ٚثبٌزب"ِفبد٘ب ٚمغ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ثبٌزنبد ِغ "اٌذٌٚخ اٌم١ِٛخ" اٌزٟ ٠شا٘ب آخشْٚ 

اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد ِّٙخ أعبع١خ ِٓ ِٙبَ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ، ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش ٕ٘ب أْ داخً وً ر١بس عٛاء وبْ ِبسوغٟ أٚ 

١ٌجشاٌٟ... رزجب٠ٓ اٌشؤٜ ٌٍّفَٙٛ، ٌٚىٓ ِّٙب رجب٠ٕذ ا٢ساء ٚاٌشؤٜ ئال أٔٗ ال ٠ّىٓ رغبً٘ دٚس اٌذٌٚخ أٚ اٌغٍطخ 

 .اٌّغزّغ اٌّذٟٔاٌغ١بع١خ فٟ رذ٘ٛس أٚ رمذَ 
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السياسي الذي قامت بو البرجوازية بالفعؿ عندما نقمت المجتمعات مف النظاـ القديـ إلى 
مشروع استبلب جديد. بؿ إف السياسة ىي في قمب  النظاـ الحديث ليس في العمؽ إال

ىذا االستبلب وىي تجسد أعظـ أشكاؿ ىذا االستبلب. ففي المحظة ذاتيا التي خمقت فييا 
برجوازية الدولة كمجاؿ عاـ، خمقت أيضا مجاؿ الخاص. وبذلؾ قضت عمى الفرد 

ال يمكف التوفيؽ بالتصدع أو االنشقاؽ في ذاتو وىويتو نفسيا بيف ماىيتيف متنابذتيف و 
وما تعنيو مف حؽ المساواة(  المواطنةبينيما، ماىيتو كمواطف، وماىيتو كمنتج. فالعاـ )

فيو يعيش حالة صداـ ونزاع مستمر مع الحقيقة االنتاجية االجتماعية الفعمية التي تعني 
التفاوت والتبايف الشديديف في شروط الحياة والعيش والممارسة. لذلؾ سوؼ يقوؿ إف 

ىنا شكمية تماما، ولف يكوف ىناؾ تحرر  بمعنى المواسات المواطنةحرية التي تعكسيا ال
 حقيقي لمفرد إال عندما تتوافؽ شروط الحرية السياسية مع شروط الحرية االجتماعية. و
ىذه ىي غاية الشيوعية وبرنامجيا، أي المطابقة بيف العاـ والخاص، بيف الدولة إطار 

إطار المصالح لكف البرجوازية الخصوصية فحسب، كمع المدني الحرية لكف شكمية المجت
وذلؾ بتجاوز الدولة والمجتمع المدني البرجوازي الطبقي في الوقت نفسو. فكبلىما الدولة 
والمجتمع البرجوازياف مجاؿ لبلستبلب. وليست الشيوعية سوى برنامج التجاوز التاريخي 

ي البرجوازي الرأسمالي معا، ومثاليا أف تأتي لمدولة الديمقراطية الشكمية ولممجتمع المدن
بنظاـ مجتمعي تكوف حرية الفرد فيو شرطا لحرية المجموع، أي يتحقؽ فيو االنسجاـ 

الفردية، المصمحة( -النظاـ، الحرية( والخاص )المجتمع المدني -المطمؽ بيف العاـ )الدولة
البرجوازية بيف العاـ والخاص  . إف الصدع الذي أحدثتو1وتتعانؽ فيو الفردية والجمعية معا

في كؿ فرد ىو أصؿ السياسة التي يوجو إلييا ماركس نقدا قويا باعتبارىا أكبر تجسيد 
لبلستبلب البرجوازي. ولذلؾ فقد تصور المجتمع الشيوعي مف دوف دولة ومف دوف 

 2سياسة، أي مجتمعا متحررا مف ىذا الصدع منبع االستبلب.
نشأ في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف وذلؾ في  واالستخداـ الثالث ىو الذي

الثورية في مجتمعات  اإلستراتيجيةإطار احتداـ الصراع الثوري وفي سياؽ إعادة بناء 
الصناعية. وكاف أكبر مسؤوؿ عف تطوير ىذا االستخداـ الجديد المفكر االيطالي  اأورب
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. وغرامشي ىو الذي ترؾ أكبر األثر Antonio Gramsciالشيوعي أنطونيو غرامشي
، بعد استبعاد عناصر فمسفية وعقائدية كثيرة منو. لقد  عمى المفيـو كما يستخدـ اليـو
حاوؿ غرامشي أف يطرح موضوع المجتمع المدني في إطار نظرية السيطرة والييمنة 

لنسبة لغرامشي الثورة الشيوعية أو التحررية. وبا إستراتيجيةالطبقية ويستخدمو إلعادة بناء 
سواء أكاف ذلؾ في كتابو األمير الحديث أو دفاتر السجف ىناؾ مجاالف رئيسياف يضمناف 

. المجاؿ األوؿ ىو مجاؿ الدولة وما تممكو مف أجيزة، 1استقرار سيطرة البرجوازية ونظاميا
وفيو تتحقؽ السيطرة المباشرة، أي السياسية، والمجاؿ الثاني ىو مجاؿ المجتمع المدني 

. الخوما يمثمو مف أحزاب ونقابات وجمعيات ووسائؿ إعبلـ ومدارس ومساجد أو كنائس 
والثقافية.  اإليديولوجيةفيو تتحقؽ وظيفة ثانية ال بد منيا لبقاء أي نظاـ ىي الييمنة  و

ولذلؾ ال يكفي لموصوؿ إلى السمطة في نظر غرامشي واالحتفاظ بيا السيطرة عمى جياز 
مف تحقيؽ الييمنة عمى المجتمع، وال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ منظمات ولكف ال بد  ,الدولة

المجتمع المدني وعبر العمؿ الثقافي بالدرجة الرئيسية. وفي ىذا التحميؿ يبمور غرامشي 
إف مف الممكف البدء في  : لمحزب الشيوعي الطامح إلى السيطرة استراتيجية جديدة تقوؿ

تركز عمى العمؿ عمى  إستراتيجيةالشيوعي، مف  معركة التغيير االجتماعي المنشود، أي
التي ستعمب  اإليديولوجيةمستوى المجتمع المدني وتعبئة المثقفيف لكسب معركة الييمنة 

. 2دورا كبيرا في مساعدة الحزب عمى عبور الخطوة الثانية وىي السيطرة عمى جياز الدولة
تي سودىا لينيف والتي تعتمد عمى البمشفية ال لئلستراتيجيةمباينة تماما  إستراتيجيةوىي 

التنظيـ االحترافي لمثورة، والتي اعتمدت في الواقع شكؿ االنقبلب الذي تقـو بو فئة منظمة 
االنقبلب  إستراتيجيةقوية ومسمحة بيدؼ إحكاـ قبضتيا عمى جياز الدولة. ففي مقابؿ 

ممة لممجتمع، أي العسكري أو شبو العسكري يقترح غرامشي عممية التربية والتعبئة الشا
السيطرة التدريجية والفكرية عمى األطر التي تنظـ عبلقاتو اليومية. ففي منظور غرامشي 
المجتمع المدني ىو المجاؿ الذي تتجمى فيو وظيفة الييمنة االجتماعية مقابؿ المجتمع 

رة. السياسي أو الدولة الذي تتجمى فيو وتتحقؽ وظيفة السيطرة أو القيادة السياسية المباش
فإف المثقفيف ىـ أداتيا. ومف ىنا جاءت حاجة  باإليديولوجيةوألف الييمنة مرتبطة 
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غرامشي إلعادة تعريؼ المثقؼ وتحميؿ دوره والرىاف الكبير الذي وضعو عميو في التحويؿ 
 1االجتماعي. 

لكف المراىنة عمى المجتمع المدني لـ تمغ عند غرامشي دور الدولة وال أىمية 
ا. فالعمؿ في إطار المجتمع المدني ىو جزء مف العمؿ في إطار الدولة السيطرة عميي

وسياسة التحويؿ الدولوية. لذلؾ ال قيمة لممثقؼ عند غرامشي وال ضمانة لفاعميتو إال إذا 
كاف عضويا، أي إذا ارتبط بمشروع سياسي، تماما كما أف الييمنة ال قيمة ليا إال كجزء 

قيؽ السيطرة االجتماعية. إنيا ليست منافية لمسياسة أو مستوى مف مستويات العمؿ لتح
ف كانت متميزة عنيا. فالمجتمع المدني والمجتمع السياسي أو الدولة  ولكف مكممة ليا، وا 

 يسيراف جنبا إلى جنب ويجمع بينيما في كؿ نظاـ وحدة ديناميكية السيطرة االجتماعية.
الذي أعيد اكتشافو في العقديف وينطمؽ  االستخداـ الرابع لمفيـو المجتمع المدني 

األخيريف مف القرف العشريف مف تراث غرامشي لكف بعد تنقيتو كما قمنا مما عمؽ فيو مف 
تراث الماركسية، كي ال يحتفظ منو إال بفكرة المنظمات والييئات والمؤسسات االجتماعية 

مجتمع عمى تنظيـ ال -لكف ليس تحت إمرتيا -الخاصة التي تعمؿ إلى جانب الدولة
وتنشيطو وتحقيؽ االتساؽ فيو. وبيذا المعنى فالمقصود بالمجتمع المدني كما يستخدـ 
اليـو تمؾ الشبكة الواسعة مف المنظمات التي طورتيا المجتمعات الحديثة في تاريخيا 
ذا شبينا الدولة بالعمود الفقري فالمجتمع المدني ىو كؿ  الطويؿ والتي ترفد عمؿ الدولة. وا 

ا التي تتكوف منيا األعضاء والتي ليس لمجسـ االجتماعي حياة مف دونيا. تمؾ الخبلي
ف كاف ىناؾ  فميس ىناؾ أي شكؿ مف العداء بينيما وال اختبلؼ في طبيعة الوظائؼ وا 

 2اختبلؼ في األدوار. 
وىكذا بدأ التفكير منذ السبعينات في أوربا باالىتماـ بيذا القطاع الياـ مف النشاط 

نت أوؿ بادرة في ىذا المجاؿ تطعيـ الطاقـ السياسي الوزاري بعناصر االجتماعي. وكا
ليست مف محترفي السياسة أو مناضمي األحزاب ولكنيا قادمة مباشرة مف المجتمع 
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المدني، أي مف الييئات والمنظمات غير السياسية والعاممة في ميداف العمؿ االجتماعي. 
ف االتفاؽ عمى توزيع المناصب الوزارية فييا ىو وكاف ذلؾ مخالفا لمقاعدة التقميدية التي كا

القاعدة التي يتـ عمييا بناء التحالفات والتآلفات الحكومية. فقد عيف أساتذة جامعة في 
مناصب سياسية كبيرة وأطباء ناشطيف في ميداف أطباء ببل حدود، ثـ جاء دور الفنانيف 

 والكتاب ليحتموا بعض المراكز الحكومية أيضا. 
مر لـ يمبث حتى تجاوز ذلؾ وجعؿ مف المنظمات غير الحكومية، المحمية لكف األ

ف الوطنية والعالمية. وقد و والدولية، فاعبل رئيسيا إلى جانب الحكومات في تسيير الشؤ 
تبمور مفيـو المنظمات غير الحكومية مف خبلؿ الوضعية القانونية التي كرستيا ليذه 

يط الذي أصبحت توليو ليا لحؿ العديد مف المنظمات األمـ المتحدة، والدور النش
حتى ساد االعتقاد اليـو أف ىذه  1المشكبلت والتحديات االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
الخيرية وغير الخيرية في  اإلنسانيةالمنظمات ىي الممجأ الوحيد في تنفيذ المشاريع 
 2ة عمييا. البيروقراطيمواجية عجز الدولة وشمؿ أجيزتيا بسبب سيطرة 

ومف الواضح أف الحالة ليست كذلؾ في الببلد الفقيرة والنامية. فبل ينبع الحديث عف 
المجتمع المدني والدعوة إلعطاء المؤسسات االجتماعية مسؤولياتيا في العمؿ االجتماعي 

في المساىمة في تطوير  األنجعمف نضح الدولة وال مف تطويرىا لفكرتيا عف دورىا 
اعي، وال عف نضج المجتمع وتوسع دائرة العمؿ والمبادرة والتنظيـ عند أفراده النظاـ االجتم

ونشوء جمعيات ومؤسسات أىمية قادرة عمى التدخؿ لمعالجة الكثير مف القضايا 
. إف منبع الحديث المتزايد عف 3والمشكبلت االجتماعية ولكف ربما بالعكس مف ذلؾ تماما

قدانيا ألي دور مركزي عمى الطريقة الكبلسيكية، أي المجتمع المدني ىو انييار الدولة وف
بناء األمة، وعجزىا عف بمورة دور جديد ليا يتماشى مع حاجات المجتمع الذي يتطور 
بمعزؿ عنيا منذ فترة طويمة في تصوراتو ومطالبو. كما ىو تفكؾ المجتمع نفسو وافتقاره 

وجو السمطة المتحولة إلى  إلى أي مؤسسات تسمح لو بممارسة دوره أو تأكيد وجوده في
سمطة أصحاب المصالح الخاصة وفي وجو الفوضى والدمار الذيف يتيدداف مصيره 
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ومستقبمو. إف االستخداـ السائد اليـو في العالـ الثالث المفقر ليذا المفيـو ىو استخداـ 
، أي عمى الفراغ الذي يسـ الدولة *الشعار الذي يرفع لمتغطية عمى غياب المضموف

جتمع المدني معا، ويمغي أي وجود فعمي لمسياسة ميما كانت طبيعتيا وشكؿ والم
ممارستيا، والذي يدفع النخب المعارضة في ىذه البمداف إلى استخداـ مفيـو المجتمع 
المدني كعقيدة جديدة في عممية إعادة تأىيؿ مف الدرجة الثانية لمسياسة أي كمصدر 

أف يرتبط بيا ويميزىا عف النخب السياسية لمشروعية عمؿ سياسي جديد تريد النخبة 
 .  1البيرقراطية الحاكمة

 

 مقترب حوكمة الفواعل الآلدوالتية2-

في مجاؿ التعاوف الدولي نجد استعماالت عديدة لمفيـو الحوكمة فقد تعـ معاني 
و تتكاثؼ حوليا نقاشات تحرؾ المؤسسات الوطنية و  .مستويات تفكير متباينة,كثيرة 

إف استعماؿ ىذا المفيـو مف طرؼ عدد كبير مف  .الدولية لمتعاوف مف أجؿ التنمية
.  الفواعؿ ذو صفات و أىداؼ مختمفة يثري ىذا المفيـو

بأف الحوكمة عبارة عف وسيمة مؤسساتية  توجد طريقتيف لئللماـ بالمفيـو األولي تقر
األمثمة الديمقراطية في أوربا أو أمريكا الشمالية وتتصؼ ىذه الوسيمة بسمسمة تقترب مف 

انتياج المسار اإلنتخابي..." حيث يقيـ  -مف القيـ "التسيير اإلداري، احتراـ القوانيف
                                                             

ٛػٙب اٌضمبفٟ, ٚاٌّطبٌجخ ثزؼ١١ٓ ئْ ِإعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ رؼجش ػٓ خقبئقٙب اٌم١ِٛخ ٚاٌٛه١ٕخ, ٚاإلفقبػ ػٓ رٕ *
ؽمٛلٙب االعزّبػ١خ, ٚاٌغؼٟ ٌزأ١ِٓ دٚس٘ب اٌغ١بعٟ ثّؼٕٝ آخش ئْ ِىٛٔبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌزبس٠خ اٌؼشثٟ 

االٔزّبء  اإلعالِٟ ِخزٍفخ ػٓ رٍه اٌّإعغبد اٌزٟ ٔؾأد فٟ أٚسٚثب، فؾخقٕخ اٌغٍطخ ٚرغ١١ظ اٌطبئفخ، ٚرغ١ٍت

ٕٟ، ٚؽشػٕخ اٌخطبة اٌطبئفٟ ٚرىش٠ظ اٌمط١ؼخ اٌٛه١ٕخ ٟ٘ اٌغّبد اٌغبٌجخ ػٍٝ اٌزشو١جخ اٌطبئفٟ ٚرغ١١ت اٌٛالء اٌٛه

اٌغ١بع١خ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ، ٚثبٌزبٌٟ أفجؾذ اٌؼاللبد اإلسص١خ ٟ٘ ِؾذدح ٌٙزٖ اٌزشو١جخ ِٚب ِٓ ِفش ٌٍّٛاهٓ ِٓ رغٍو 

اعزّبػ١ب ٚاٌّمقٟ ع١بع١ب ئال ػؾ١شرٗ أٚ ػبئٍزٗ،  اٌذٌٚخ ئال ٌٍؼبئٍخ أٚ اٌؼؾ١شح ٌؾّب٠زٗ ٚاٌذفبع ػٕٗ، فال ِالر ٌٍّّٙؼ

ٚفٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ رٛاٌذ اٌؼؾ١شح اٌغٍطخ فٟ اٌزبس٠خ ٚاٌٛالغ اٌؼشثٟ اإلعالِٟ، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ ع١طشح اٌؼقج٠ٛخ 

ّٛاهٕخ اٌّغٍمخ اٌغ١ش لبئّخ ػٍٝ اٌزؼبلذ٠خ ٚاٌطٛػ١خ ثً ػٍٝ فٍخ اٌمشاثخ ٚاٌذَ، ٚثبٌزبٌٟ فاْ ا٠ٌٛٙخ اٌغ١بع١خ ِٚفَٙٛ اٌ

ٚاٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد ٚاٌغٍطخ اٌغ١بع١خ ِفب١ُ٘ ِخزٍفخ ػٓ رٍه اٌّٛعٛدح فٟ اٌٛالغ ٚاٌزبس٠خ األٚسٚثٟ ٚ٘زا ٠ؼٕٟ 

اخزالف ِفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٚىٛٔبرٗ، ٚ٘زا ٠ؼٛد ئٌٝ اٌغّٛد فٟ اٌٛالغ االعزّبػٟ اٌغ١بعٟ، ٚااللزقبدٞ، ٚاٌضمبفٟ 

ٝ ِغزّغ ِذٟٔ وزٌه اٌزٞ رطٛس فٟ أٚسٚثب ٔز١غخ ٌؼذَ رٛظ١ف اٌؼمً وّب اٌؼشثٟ اإلعالِٟ اٌزٞ ٌُ ٠ٍجٟ اٌؾبعخ ئٌ

٠غت، ثً رغ١١جٗ ٚػذَ االرفبق فٟ ثبة االعزٙبد ٚاٌزؾذ٠ش وؼبًِ أٚي، ؽزٝ ٚفً األِش ثبٌّغزٙذ اإلعالِٟ فٟ وض١ش 

شدٞ ٚاٌخبؿ ئٌٝ اٌؼبَ... ِٓ األؽ١بْ أْ ٠ىفش ِغزٙذ آخش ئرا خبٌف سأ٠ٗ، فٍُ رىٓ اٌذٌٚخ ٕ٘ب ٔٛػب  ِٓ االسرمبء ِٓ اٌف

فى١ف ٠ؼمً أْ رىْٛ اٌذٌٚخ ِٓ إٌّو اٌؼؾبئشٞ أٚ اٌّز٘جٟ أٚ اٌذ٠ٕٟ أٚ اٌطجمٟ أٚ إٌخجٛٞ ٚرؾبفع ػٍٝ وٛٔٙب اٌؾأْ 

 اٌؼبَ ١ِٚذاْ اٌؾك ٚاٌمبْٔٛ، ٚاالخزالف اٌالرٟ رؼزجش ِٓ أعبعبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ

-
1

فٟ وزبة اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ ٚدٚسٖ فٟ رؾم١ك أٔظش وزٌه ِمبي ػٓ أصِخ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌؼشثٟ 

 .1992اٌذ٠ّمشاه١خ، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ث١شٚد، 



 
 

حيث يوصؼ ىذا المقترب بالحكـ الراشد  .تطبيقيا عف طريؽ مشاركة التمويؿ الخارجي
سية و المؤسساتية لكؿ دولة إلى نتيجة تفكير جماعي مف ويرجع تقييـ ىذه األطر السيا

فيذا التفكير ىو رغبة  ,التي يقدمونيا1طرؼ المموليف الذيف يقيموف فعالية اإلعانات 
المنظمات الدولية إلرساء نوع مف الضبط عمى عمؿ سياسات دوؿ الجنوب وتكيفيا مع 

 2المثاؿ الغربي.
سنوات األخيرة وىي  53ظيرت خبلؿ  ; دىاوتوجد طريقة ثانية تناقض األولى وتنتق

وتنتقد إمكانية نقؿ نظاـ حكـ راشد  ,تشكؾ مف الصيغة العالمية لموسيمة السياسة الغربية
فيوجد  .إلي دوؿ لـ تشيد نفس التاريخ أو الدينامية السياسة واالجتماعية كما في الشماؿ

سسات و اإلدارات اتجاه واضح نحو فيـ الحوكمة ال يقتصر عمى وصؼ مجموعة المؤ 
الموجودة ومدى عمميا ولكف يعـ مجموعة مف العمميات التي تسمح بإرساء عممية تنظيـ 

فيجب التفرقة بيف المشيد المؤسساتي و الوظيفة  .اقتصادي اجتماعي وسياسي
مثاؿ: )خمؽ جو مف الثقة بيف  ; فالوظيفة المؤسساتية تكوف عالمية ودائمة ,المؤسساتية
أما الشكؿ أو المشيد 3ظ عمى النظاـ و األمف في المجتمع....(.الحفا ,المؤسسات

المؤسساتي فيو يختمؼ مف بمد إلى أخر حسب درجة التقدـ، التاريخ  فبل يجب إىماؿ 
الواقع الثقافي، االجتماعي و االقتصادي. و أحد أىـ أبعاد مقترب الحوكمة ىو صفة تعدد 

ا بصدد منح مكانة جديدة لمفواعؿ البلدوالتية الفواعؿ  في تسيير القضايا العامة: فنكوف ىن
، الحركات االجتماعية، النقابات ...( الشركات إال ONGمثؿ: منظمات المجتمع المدني )

أف التعرؼ عمى ىذه الفواعؿ وتحديد أدوراىا يعتبر تحدى أساليب خاصة عندما نريد 
 4تصدير نموذج مف الحكومة الديمقراطية خارج األقاليـ الغربية.

فعند تحميؿ ىذه التحديات الخاصة بما يتعمؽ سياسات تشجيع المجتمع المدني في 
 الجنوب نجد كتفسير لتشجيع المجتمع المدني في الجنوب إجابتيف.

                                                             
1
 Severine BILLENA, « Légitimité, Acteurs Et Térritoires :Enraciner La Gouverance Dans 

La Diversité Des Cultures », La Gouvernance Démocratique; Michel Sauquet Et Martin 

Vellajus ,Karthala,Ministère Des Affaires Européennes,Paris, 2008.Pp101-109 
2
- Ibid. p109 

3
- N.Meisel, J.Ould Aoudia, « La bonne gouvernance » est elle une bonne stratégie de 

développement ?, Document de travail interne, p9 
4
- Op.cit. Severine BILLENA, Paris, 2008. p111 



 
 

أف منظمات المجتمع المدني قد تستعمؿ وسائؿ لبلنفتاح عمى فضاءات  تقر  األولى
يوف عامة نحو صناديؽ سياسية مع الدوؿ الشريكة فبذلؾ نجد مموليف دولييف يتوج

فيعتبر المجتمع المدني بطبيعة أحد  ,لمحوكمة الديمقراطية مخصصة ليذه المنظمات
 فيقر االتحاد األوربي أف: .عوامؿ الديمقراطية

تعاوف أكبر مع المجتمع المدني وتعزيزه شيء ضروري لضماف مشاركة أكبر لكؿ « 
 1» المجتمع.قطاعات المجتمع وذلؾ لخمؽ شروط  تعزيز ديمقراطية 

فيسمح باالنفتاح السياسي لؤلنظمة الغير تامة  ,فالمجتمع المدني ىنا يعتمي دور معارضة
إال أف المجتمع المدني كوسيمة في يد  .فيو ينخرط في إرث تاريخي معيف ,الديمقراطية

فمنظمات المجتمع المدني تشكؿ صماـ أماف ,المموليف الدولييف ال يفترض بكونو كذلؾ 
تصادي ضروري لمرافقة التعديبلت الييكمية التي تمس بالوظيفة التوزيعية سوسيو اق

يأخذ  .لمدولة، فيذه البرامج ترفؽ عادة بتوكيؿ بعض المسؤوليات لعوامؿ المجتمع المدني
تـ إنشاء حركة ,المثاؿ المصري في توسع القطاع الجمعوى في نياية الثمانينات حيث 

فوجدت ,ع البنؾ العالمي وصندوؽ النقد الدولي إصبلح النظاـ الصحي وذلؾ بشراكة م
الدولة نفسيا معفية مف جزء مف أعباء اإلصبلح وذلؾ بفضؿ برنامج البنؾ العالمي 

و ما لبث ىذا اإلصبلح حتى تبعو برنامج  .لتمويؿ القطاع الصحي في الدوؿ النامية
ية لمتنمية الدولية و ( الوكالة األمريكL’usaidتعاوف متعدد األطراؼ يضـ البنؾ العالمي ) 

 حتى االتحاد األوربي كؿ بجانب الدولة المصرية.
إال أف البرنامج األخير لـ يأخذ بعيف االعتبار إرساء عبلقة بيف الييئات الدولية و 

خاصة في مجاؿ ,المنظمات الغير حكومية التي تعمؿ عمى الصعيد المحمي المصري 
ورىا الوسيط بيف المنظمات الغير حكومية ورغـ تردد الحكومة في التخمي عمى د.الصحة 

المحمية و المجتمع الدولي نجحت ىذه األخيرة في إبراز دورىا المحوري عمى شريحة مف 
 المجتمع تيمشيا الخدمات االجتماعية العمومية.

                                                             
1
- Commission européenne , la politique de développement de la communauté européenne , 

communication de la commission au conseil du parlement européen , com2000 (212) final, 

26/04/2000, Bruxelles ,p 8 



 
 

فما يريد المموؿ الدولي ىو الجمع بيف فكرة تشجيع حوكمة ديمقراطية مع انفتاح 
ومف جية أخري التوفيؽ السوسيو اقتصادي البلـز  ,جنوبالفضاءات السياسية في ال

ألف ىذا التوفيؽ يثبت أف تشجيع الديمقراطية ليس .لمرافقة سياسات اإلصبلح الييكمي 
بؿ ىي تخص أيضا عددا كبيرا مف  ,فقط مف مياـ المنظمات الدفاع عف الديمقراطية
منظمات قد تشكؿ قوة تنظيـ فكؿ ىذه ال .المنظمات الفاعمة في مجاؿ الخدمات االجتماعية

فكمما كاف عدد المنظمات كثيفا  1,نشاط الدولة في المجاالت تعمؿ فيما ىذه المنظمات 
في مجاؿ ماء كمما كانت ليذه األخيرة القدرة عمى تأطير و مراقبة عمؿ الدولة وتشكيؿ قوة 

لممشاركة في وتشكؿ ىذه المنظمات فضاء يدعو المواطنيف ,معارضة تكشؼ التجاوزات 
 2الحياة العمومية.

 .بطبيعة الحاؿ ليست كؿ منظمات المجتمع المدني قادرة عمى انجاز مياـ كيذه
فيذا يرجع أساسا إلى مدى شرعيتيا في الحقؿ االجتماعي ومدى قدرتيا عمى توفير 

وقد تكوف لمنظمات غير حكومية ذو .خدمات اجتماعية واإلجابات عف المشاكؿ المحمية 
كومي دور ميـ في التوازف السوسيو اقتصادي ألف أىداؼ ىذه المنظمات ال تيتـ اتجاه ح

سنأخذ كمثاؿ المؤسسات الدينية التي تمنح خدمات اجتماعية  ,بالديمقراطية بصفة مباشرة
مرتبطة بفواعؿ دينية معتدلة أو متطرفة تعمؿ عمى المستوي المحمي وتعطي شرعية عالية 

 قرب المجتمع.
بيف مجتمع مدني كوسيمة لتشجيع حوكمة ديمقراطية باالعتماد عمى فيجب التفرقة 

 وظيفة ىذا المجتمع المدني أكثر مف شكمو.
فيجب إذف توسيع مفيـو المجتمع المدني عبر وظيفتو الديمقراطية كنشاط جماعي 
رسمي أو غير رسمي يجمع بيف عدد مف األفراد وينتج ثقة متبادلة تسيؿ تبادؿ أراء حوؿ 

يضـ ىذا التعريؼ العبلقات االجتماعية التقميدية كقوة محورية في  .لنقاش العاـرىانات ا
 .3ديناميكيات المجتمع المدني

                                                             
1
- S.Freizer, « Central Asian Fragmented Civil society , communal and Neoliberal Forms 

in Tadjikistan » In M.Glasius, political and culturan contexte , Routeldge, 2004, p213. 
2
 Ibid , p 214. 

3
Op.cit, S.Freizer, p215.  



 
 

التحدي بالنسبة لفواعؿ التعاوف الدولي ىو قدرة التعرؼ عمى وظائؼ المنظمات 
الغير حكومية الجديدة المتجية نحو المجتمع الدولي و المتمكنة مف خطابات و لكف في 

الوقت تعاني مف نقص في الشرعية في مكاف نشاطيا و وظائؼ شبكات محمية نفس 
تقميدية تعجز عف ترجمة نشاطيا إلى المغة المؤسساتية لمحوكمة الديمقراطية ولكف الواقع 
في غالب األحياف ىو عبارة عف تطابؽ لشكؿ الفاعميف المذكوريف أعبله بحيث يصعب 

يد مع أنواع أخرى مف التضامف التقميدي الذي ال دراسة تمفصؿ ىذا المجتمع المدني الجد
يتعدى ىيكمو المجتمعات القروية التي تكوف ىذه األخيرة عنصرا جوىريا إلرساء ثقافة 

 1ديمقراطية حقيقية.
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  1عالقة المجتمع المدني كفاعل الدوالتي بالدولة في ظل العولمة:03المطمب 

عندما يثير الباحثوف اليـو مسألة تراجع مكانة الدولة في الحقبة الراىنة بالمقارنة مع 
موقعيا مف العممية االجتماعية، االقتصادية والسياسية والثقافية، في الحقبة الكبلسيكية 
لبناء الدولة الحديثة، فأوؿ ما يشيروف إليو كمصدر ليذا التراجع ىو العولمة. فبما تخمقو 

مف فضاءات تتجاوز سمطة الدولة القومية، وبما تستخدمو مف تقنيات تضعؼ إف  العولمة
لـ نقؿ تمغي سيطرة ىذه الدولة عمى مواطنييا وتربطيـ بشبكات لبلتصاالت والمعمومات 

ىذه  تنشئوالتبادؿ الثقافي واالقتصادي معا تتعدى كثيرا اإلطار الوطني التقميدي لمدولة، 
فييا الدولة نفسيا فاعبل صغيرا وضعيفا مقابؿ الفاعميف الجدد العولمة وضعية جديدة تجد 

، أكثر فأكثر مياديف النشاط اإلنساني في كؿ المجتمعات  الكبار الذيف يحتموف اليـو
ويتحكموف بو، أعني الشركات العالمية العابرة لمحدود والقوميات والمؤسسات الدولية 

لو أف العولمة التي تطور فضاءات معولمة  القائمة فوؽ الدوؿ واألوطاف. ويبدو األمر كما
أو عالمية لمنشاطات البشرية ما فوؽ الوطنية تعمؿ بمثابة إسفيف يدؽ بيف الدولة 

 2والمجتمع، وتعمؿ بالتالي عمى زيادة الصدع والتباعد بينيما.
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والحاؿ أف العولمة ال تزاؿ وستبقى مفيوما واسعا ومشوشا ال يكفي لتفسير ما يطرأ 
تمعات التي ال تزاؿ إلى حد كبير مجتمعات وطنية، أي تخضع لقواعد وآليات عمى المج

التنظيـ القومي لمسمطة والحدود والسياسات بصرؼ النظر عف التراجع الذي تمقاه سياسات 
الوطني. فالعولمة بمعنى تبني سياسات الفتح  اإلطارالدولة المركزية نفسيا داخؿ ىذا 
تبادؿ التجاري والثقافي والبشري بما يجعؿ مف البشرية الواسع والمطمؽ لمحدود أماـ ال

مجتمعا واحد أو باألحرى سوقا حرا واحدا، ليست سوى أسطورة أو عقيدة سياسية تريد أف 
توىـ الناس بوجود عكس ما ىو قائـ في الواقع. فمـ تسقط الحدود عمى اإلطبلؽ بيف 

ة، ولف تسقط أبدا في المستقبؿ، الدوؿ والمجتمعات، خاصة بيف المجتمعات الفقيرة والغني
بؿ إنيا سوؼ تزداد قوة وعمقا. وحماية ىذه الحدود وتعزيزىا ىو الضمانة الرئيسية 
لمتشغيؿ الناجع مف وجية نظر الدوؿ الصناعية، خاصة الواليات المتحدة األمريكية، 

ولكف العولمة يعنى الزواؿ الفعمي لمحدود  استخداـلسياسات العولمة. وفي ىذه الحالة 
وىو إجبار الدوؿ الضعيفة عمى فتح الحدود أماـ الدوؿ الصناعية الكبرى  الحقيقيبمعناىا 

وتكويف سوؽ اقتصادية حرة بالنسبة لمكبار فقط ألنيـ قادريف بسيولة عمى اختراقيا، لكنيا 
سوؽ مغمقة تماما بالنسبة لمدوؿ الصغيرة التي ليس لدييا أي أمؿ في منافسة الدوؿ 

لكبرى في عقر دارىا. وال ينبغي أف ننسى أنو في الوقت الذي تتحدث فيو الصناعية ا
الدوؿ الصناعية عف العولمة وتفرض عمى العالـ جدوؿ أعماؿ قائـ عمى تحرير التجارة 
لغاء التعرفة الجمركية وتحييد الدولة في عممية التنمية االقتصادية، أف ىذه الدوؿ تعمؿ  وا 

ؿ ضماف تفوقيا االقتصادي ونفوذىا السياسي والثقافي، المستحيؿ في الوقت ذاتو مف أج
أو مف خبلؿ الضغط في  اإلقميميةفي بناء التجمعات  اإلسراعسواء أكاف ذلؾ مف خبلؿ 

إطار مفاوضات منظمة التجارة الدولية لمحفاظ عمى ميزات ومصالح تحـر منيا الدوؿ 
ىذه الدوؿ الكبرى لنبذ والمجتمعات الفقيرة والصغيرة. وفي الوقت الذي تدعوا فيو 

السياسات الوطنية والتنديد باالنتماءات القومية، فإنيا ال توفر فرصة كي تعزز مف 
مواقعيا الوطنية في المؤسسات العالمية، وفي مقدميا مجمس األمف الذي يضمف مف 
خبلؿ حؽ النقض السيطرة المطمقة لمجموعة صغيرة مف الدوؿ القومية المنتصرة منذ أكثر 

 1ف عمى مصائر السياسة الدولة.مف قر 
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وىناؾ أخيرا العولمة مف وجية نظر تطور التقنيات االتصالية والمعموماتية وما 
يحدثو ىذا التطور بالفعؿ مف إعادة توزيع لمموارد والقوى والطاقات البشرية داخؿ كؿ 

. فيذه التقنيات الجديدة تعيد صعيد عبلقة المجتمعات فيما بينيامجتمع عمى حدة وعمى 
توزيع الموارد بشكؿ أكثر تفاوتا مف أي حقبة سابقة، وىي تيدد باالستنزاؼ العميؽ 

 إبداعوالواسع لموارد العديد مف المجتمعات التي تخفؽ في استيعاب آليات العولمة وفي 
وفرص  تإلمكانااالستراتيجيات التي ترد عمييا. فبقدر ما تبدو العولمة عف حؽ حاممة 

ماؿ مادي ومعنوي قادرة عمى استثمارىا  كبيرة وعديدة بالنسبة لممجتمعات التي تممؾ رأس
في الفضاءات االقتصادية والثقافية المعولمة، فيي تبدو بالعكس مف ذلؾ حاممة بالدرجة 
األولى لمكثير مف المخاطر والتيديدات بالنسبة لممجتمعات الفقيرة ماديا وتقنيا وتنظيميا 

دا  ريا.وا 

يرجع ىذا التبدؿ في دور الدولة والتحوؿ في مياديف مركزيتيا لعامميف رئيسييف 
مرتبطاف الدولة األمة ذاتيا ، وىما يفسراف في الوقت نفسو نشوء العولمة ذاتيا، أي نزوع 
المجتمعات والدوؿ والنخب السياسية واالقتصادية العالمية إلى تبني سياسات محمية 

. العامؿ األوؿ ىو بقرطة الدولة، 1مؾ التي سادت في الحقبة السابقةوعالمية مختمفة عف ت
والثاني ىو تنامي قوى المجتمع بالفعؿ بفضؿ نضج الدولة الديمقراطية أو اكتماليا 

 2 والشروط التي خمقتيا مف حريات فكرية وتنظيمية.
قناع األفراد بفعاليتيا وعمميا االي جابي، فبقدر ما نجحت الدولة في فرض نفسيا وا 

وبقدر ما ارتبطت نشاطاتيا بالفعؿ باالستجابة إلى حاجات الناس وخدمتيـ زادت حاجتيا 
النشيطيف وبقدر تعقد آليات عمميا وأساليب التنظيـ واإلدارة فييا  اإلدارييفإلى طبقة مف 

 زاد اعتمادىا عمى أصحاب الكفاءة واالختصاص. 
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وتشجيع مبادرتو في  1ار في الفردومف الجية الثانية، عمؿ مناخ الحريات واالستثم
إطار ىذا االزدىار وارتفاع مستويات المعيشة واستقرار القيـ والمعايير االجتماعية عمى 
تحرير المجتمع شيئا فشيئا مف التسميـ واالستسبلـ لمدولة. وشجع قياـ جماعات وىيئات 

ة الدولة وأحيانا ومنظمات تعمؿ مف أجؿ المجتمع وتجسد إراداتو المختمفة بعيدا عف وصاي
 بمساعدتيا

وىكذا نشأ ونما في الببلد الديمقراطية في العقود الثبلث الماضية عدد ال يحصى 
مف الجمعيات والييئات غير الحكومية العاممة في جميع المجاالت. وأخذ المجتمع بشعر 

ديد حموؿ ناجعة لمع إيجادبالفعؿ أنو قادر عمى إنجاز العديد مف األىداؼ والمساىمة في 
مف المشاكؿ، وربما بأسموب أكثر مرونة مف أسموب الدولة أو البيرقراطية وبتكاليؼ أقؿ 

 ونتائج أفضؿ.

تسعى مف خبلليا الى تحقيؽ ترابط مستويات الكؿ  2لمدولة وظيفة سياسية شاممة
 اإلجتماعي وذلؾ بإعادة إنتاج التناقضات و " األوضاع القائمة ". إذف يتعيف عدـ

بؿ عمى أنيا "منظمة لمييمنة ". ويعني  –أداة قوة  –االكتفاء بالفيـ " التقميدي " لمدولة 
ذلؾ تعريؼ الدولة انطبلقا مف دورىا اإلجتماعي والسياسي بالدرجة األولى. الدولة، إذف، 
ىي الييئة المركزية التي يتعيف عمييا الحفاظ عمى وحدة وتماسؾ التشكيؿ اإلجتماعي، 
                                                             

1
رؼزجش ِقبٌؼ االفشاد ٟ٘ ؽغش االعبط فٟ ٔظش٠خ ٌٛن ٌٍّغزّغ اٌّذٟٔ فبٌفشد ٌذٜ ٌٛن ٘ٛ اٌزٞ ٠زٕبصي ػٓ ؽمٗ فٟ  

ؽىُ ٔفغٗ ٚعٍطزٗ ثّؾل اسادرٗ ٠ٚفٛمٙب اٌٝ عٙخ اػٍٝ ٚال اؽذ ٠غزط١غ اْ ٠غجشٖ ػٍٝ اٌزٕبصي ٌزٌه ٠ؼزجش ٌٛن اؽذ 

١ش ٔؾأح اٌّغزّغ اٌّذٟٔ رزٕزظ ػٓ اخزالف ِقبٌؼ افشاد اثشص ِٓ ِٕظشٞ ٌٍؼمذ االعزّبػٟ ػٍٝ اعظ ١ٌجشا١ٌخ .ؽ

اٌّغزّغ اٌطج١ؼٟ فٟ رفغ١ش ؽمٛلُٙ اٌطج١ؼ١خ فمذ افزشك ٌٛن ٚػٍٝ إٌم١ل ِٓ ٘ٛثظ ثبْ االفشاد فٟ ِغزّغ اٌطج١ؼخ 

فٟ اهبس ؽبٌخ اٌطج١ؼخ ” ١ٌغٛا وّب ٚففُٙ ٘ٛثظ ثً أُٙ اؽخبؿ ػبل١ٍٓ ِٚالن ٠ذ٠شْٚ اِٛسُ٘ ِٓ دْٚ رذخً اؽذ

ؽبٌخ ِٓ اٌؾش٠خ وبٍِخ فٟ “ٚ٘ٛ ٠شا٘ب وبالرٟ “ىْٛ اٌجؾش اؽشاسا  ِزغب٠ٚٓ الْ اٌؼمً ٠ّىُٕٙ ِٓ اٌزؾٍٟ ثبٌؼمال١ٔخ ٠

رٕظ١ُ افؼبٌُٙ ، ٚاٌزقشف ثّمز١ٕبرُٙ ٚاؽخبفُٙ وّب ٠شْٚ ِٕبعجب، مّٓ ؽذٚد لبْٔٛ اٌطج١ؼخ دْٚ اعزئزاْ اٞ أغبْ 

ثبٌٕم١ل ِٓ ٘ٛثظ أٗ ال ٚعٛد ٌٍذٌٚخ لجً ربع١ظ اٌؼمذ االعزّبػٟ ٠ٚشٜ ٌٛن ٚ .“ ِٓ اخش اٚ االػزّبد ػٍٝ اسادرٗ 

ٚثبٌزبٌٟ فأْ ٚعٛد اٌذٌٚخ ِشرجو اعبعب  ثبالفشاد اٌز٠ٓ رؼبلذٚا ػٍٝ رأع١ظ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ػٓ هش٠ك اٌؼمذ االعزّبػٟ 

اْ عْٛ ٌٛن ٠ؼبدي “ّبػٟ اٌزٞ ٠خٌُٛٙ اٌؼٛدح اٌٝ ِغزّغ اٌطج١ؼخ ِزٝ ِب اخٍذ اٌغٍطخ ثبٌزضاِبرٙب ثّٛعت اٌؼمذ االعز

ث١ٓ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌّغزّغ اٌغ١بعٟ اٚ اٌذٌٚخ فىالّ٘ب ٌذ٠ٗ ِزشادف١ٓ ِٚؼجش٠ٓ ػٓ ؽٟء ٚاؽذ ، ٘ٛ االخزالف 

 ― ٚاالٔزمبي ِٓ ؽبٌخ اٌطج١ؼخ اٌٝ ؽبٌخ االعزّبع االٔغبٟٔ
2
١ش ٚرنجو اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اػزمذ ٘ٛثظ اْ اٌذٌٚخ ِٛعٛدح لجً رأع١ظ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٟٚ٘ اٞ اٌذٌٚخ اٌزٟ رغ 

اٌغ١ذ االػٍٝ : ٠زٛلف آِ اٌّٛاه١ٕٓ ارا  ػٍٝ لٛح اٌغ١ذ االػٍٝ اٌّزٌٛذ ٘ىزا ―ثّٛعت اٌغٍطبد اٌزٟ رٕبصي ػٕٙب االفشاد 

فّٓ ِقٍؾخ اٌغ١ّغ ارا  اْ رىْٛ ٘زٖ اٌغٍطخ ِطٍمخ ٚاالؽزفبظ ثمغُ ِٓ اٌغٍطخ االف١ٍخ ، اٚ اػبدح رؾى١ً عٍطخ ٚع١طخ 

ا  ، ِؾبٌٚخ ٌٍ زخٍـ ِٓ عٍطبْ اٌغ١ذ االػٍٝ اٚ اٌشلبثخ ػ١ٍٗ وً رٌه ٠إدٞ اٌٝ رؼش٠ل آِ اٌغ١ّغ ٌٍخطش ، ال ٠ّىٓ ار 

اٌؾذ ِٓ ؽك اال١ِش فٟ فٕغ اٌمٛا١١ٔٓ ٚفشك اٌنشائت ٚرغ١ٕذ اٌغ١ٛػ ٚاالؽشاف ػٍٝ اٌغبِؼبد ٚرؼ١ٍُ اٌىٕبئظ ، 

٠ّٚىٓ اْ ٔالؽع “. ٌٍؾشة اال١ٍ٘خ ٚدِبس اٌّغزّغ  رٌه ٠إدٞ اٌٝ امؼبف اٌذٌٚخ ٚال ٠ؼضص ؽش٠خ اٌّٛاه١ٕٓ ثً ٠ّٙذ

إٌضػخ االعزجذاد٠خ اٌزٟ هغذ ػٍٝ ِفَٙٛ ٘ٛثظ ٌٍّغزّغ اٌّذٟٔ ِٓ خالي رأو١ذٖ ػٍٝ ا١ّ٘خ ٚعٛد دٌٚخ ل٠ٛخ ٠زّزغ 

 .ف١ٙب اٌٍّه ثقالؽ١بد ِطٍمخ رّىٕٗ ِٓ مجو ٚاداسح اٌّغزّغ اٌّذٟٔ



 
 

 االجتماعيةى الشروط اإلجتماعية لئلنتاج وبالتالي إعادة إنتاج الشروط والحفاض عم
لئلنتاج مف دوف " عوائؽ ". يعني ذلؾ أف إعادة إنتاج ىذه األوضاع وتمؾ التناقضات 
يسير في اتجاه تحقيؽ مصالح الطبقة المسيطرة ) أو االئتبلؼ الطبقي المييمف( داخؿ 

 1التشكيؿ اإلجتماعي المحدد. 
ة الدولة في المجتمعات الطبقية ىي " لحظة " مف التناقض الذي يعكس إف سمط 

 الصراع الطبقي السياسي وأطرافو ونتائجو. 
لمدولة وظيفة مركبة، أي أف ليا أبعادًا أو مستويات إقتصادية، سياسية، إيديولوجية. 

( والتي وإلنجاز ىذه الوظيفة المركبة يتعيف انبثاؽ أجيزة الدولة ) المؤسسات والموظفيف
 يناط بيا إنجاز أىداؼ ىذه الوظيفة الشاممة بمستوياتيا المختمفة : 

 عمى المستوى االقتصادي يتـ التركيز عمى : ف
 ، اإلنتاجيةالعبلقات  إنتاجإعادة  -
 قوة العمؿ،  إنتاجإعادة  -
 تمايز الفرص بيف الطبقات االجتماعية.  إنتاجإعادة  -

 يتـ التركيز عمى :  واإليديولوجيعمى المستوى السياسي أما 
 إدارة الصراع لصالح حائزي سمطة الدولة،  -
 حائزي السمطة واحتضانيا،  إيديولوجيةإعادة إنتاج  -
  2تزيؼ وعي المبعديف عف حيازة السمطة. -

ثمة أبعاد جوىرية في أي بنية اجتماعية تكوف أكثر أىمية مف غيرىا مف األبعاد، 
ليذه البنية. تأتي  االجتماعيةيدىا لمبلمح وعمؽ وتوجو الصيرورة مف حيث تأثيرىا، وتحد

أىميتيا ليذه الصيرورة في أف طبيعتيا، وأنماطيا ومستوياتيا وتوزيعيا ذات عبلقة مباشرة 
. مف بيف ىذه األبعاد الجوىرية ىناؾ " ُبعد السمطة السياسية االجتماعيبمسائؿ الصراع 
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في مستواىا األكثر تركيزًا ىو حديث عف" الدولة "  ". إف الحديث عف السمطة السياسية
 1بوصفيا التجسيد الرسمي لمسمطة السياسية السائدة . 

ينطرح، إذف، وعمى الفور ذلؾ السؤاؿ الحاسـ : ما ىي طبيعة العبلقة ما بيف 
لموقعيا ضمف البنية اإلقتصادية، وما بيف  واعتباراالطبقات اإلجتماعية، المحددة أساسًا 
 السمطة السياسية مف خبلؿ الدولة ؟ 

عف  -ولو باختصار –إف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تستحث ضرورة الحديث 
مناىج دراسة السمطة السياسية. يعج األدب السياسي الخاص بيذه اإلشكالية بكثير مف 

ية وبالتالي اإلجابة عمى السؤاؿ السابؽ. المناىج الساعية لتحديد طبيعة السمطة السياس
ومف الدخوؿ في تفاصيؿ كثيرة نستطيع أف نفرز ثبلثة مناىج أساسية أكثر أىمية مف 

 2غيرىا في ىذا المجاؿ وىي : 
 ىو ذلؾ المنيج الذي يركز عمى السؤاؿ الميـ : مف لديو السمطة ؟  المنيج األول

نى أنو يسعى لتحديد الذات المماِرسة ويمكف تسمية ىذا المنيج بالمنيج الذاتي بمع
لمسمطة. وضمف ىذا المنيج ىناؾ نقاشات ساخنة وجدؿ ال يتوقؼ ما بيف منظري " 

 التعددية " أو " نخبة السمطة " و " الطبقة الحاكمة ". 
  فيو ذلؾ المنيج الذي يتعامؿ مع ىذه القضية بطريقة رجؿ  المنيج الثانيأما

ما الكمية ؟ بمعنى ماىي كمية السمطة ؟ وفي مسعى  األعماؿ مركزًا عمى السؤاؿ :
 powerاإلجابة عمى ىذا السؤاؿ يدعو ىذا المنيج الى التشديد عمى السمطة كفعؿ 

to do  وليس السمطة عمىpower over والتشديد عمى تبادؿ السمطة وتراكميا ،
لمختمفة وليس توزيعيا. يعتمد التحميؿ السياسي مف ىذا الطراز عمى أحد األشكاؿ ا

لمنظرية اإلقتصادية الميبرالية. إف السمطة تدرس ضمف ىذا المنيج مف خبلؿ 
3األفضميات، أو البدائؿ أو الخيارات الممكنة. 

 

  ىو المنيج الماركسي، بتنوع تياراتو ومداخمو المختمفة.  المنيج الثالث،في حيف أف
نطمؽ مف " وجية نظر في مسعاه إلنتاج معرفة سميمة عف طبيعة السمطة السياسية ال ي
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البلعب " بؿ مف العممية اإلجتماعية السابقة، أي عممية إعادة اإلنتاج اإلجتماعي. 
ىي طبيعة السمطة  وبتكثيؼ يمكف صياغة السؤاؿ الرئيسي ليذا المنيج كما يمي: ما

وكيؼ تتـ ممارستيا ؟ نقطة التركيز، إذف، في التحميؿ الذي يعتمده ىذا المنيج، ليست 
وال المالكيف بحد ذاتيـ، بؿ عبلقات اإلنتاج التاريخية المحددة، في ترابطيا  الممكية

الوثيؽ بقوى اإلنتاج مف جية وبالدولة ومنظومة األفكار اإلجتماعية السائدة في 
التشكيؿ اإلجتماعي التاريخي الممموس مف جية ثانية. إف ىذا المنيج ينظر الى الدولة 

مركز عندىا عبلقات القوة ضمف المجتمع. إف الدولة، بإعتبارىا مؤسسة مادية محددة تت
بحسب ىذا المنيج، ال تمتمؾ سمطة بحد ذاتيا، بؿ إنيا " المؤسسة " التي تتجمع 
السمطة فييا وتمارس. يمكف االستنتاج، إذف، بأف النقطة األساسية التي يركز عمييا 

أنيا ليست "  ىذا المنيج، ليست العبلقات الشخصية بيف مختمؼ " النخب "، كما
عادة إنتاج معينة،  عممية اتخاذ القرارات ذاتيا "، بؿ ىي تأثيرات الدولة عمى إنتاج وا 
سواء كانت ىذه التأثيرات حقيقية أو مفترضة. يجب أف يكوف واضحًا إف حمقة إعادة 
اإلنتاج التي تربط الدولة، كأحد مكونات البناء الفوقي، بالقاعدة اإلقتصادية ىي حمقة 

متبادؿ. فالقاعدة اإلقتصادية تقرر البنية الفوقية السياسية عبر دخوليا في عممية تفاعؿ 
إنتاج سمطة الدولة وجياز الدولة، لكف يتعيف التأكيد عمى طبيعة العبلقة ىذه. إف 
العبلقة بيف أنماط الدولة وأساليب اإلنتاج السائدة ليست عبلقة ميكانيكية بسيطة بؿ 

ف ىذا التعقيد ىو نتاج تداخؿ المؤثرات الداخمية والخارجية ىي عبلقة مركبة ومعقدة. إ
وتفاعميا وانعكاسيا عمى نمط الدولة واألشكاؿ التي تتخذىا، وعمى وجو الخصوص 

المرافقة لو في منشأه وتحوؿ  االجتماعيةمحتوى التراكـ اإلقتصادي وحجمو والتحوالت 
1األنظمة السياسية وطبيعة السمطة ذاتيا . 

 

إذف، سؤاؿ أخر ىو : كيؼ تؤثر الدولة وتدخؿ في عمميات إعادة اإلنتاج ينطرح، 
اإلجتماعي ؟ إف ىذا يتقرر عبر : ماذا يتـ فعمو مف خبلؿ الدولة ؟ وعبر ذلؾ : كيؼ 

 يتـ ذلؾ مف خبلؿ الدولة ؟ 
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عندما يجري الحديث عف طبقة ما تمسؾ بزماـ السمطة، فإف المقصود بذلؾ أف ما 
الدولة، يؤثر إيجابيًا عمى إعادة إنتاج نمط اإلنتاج الذي تكوف الطبقة يتـ فعمو مف خبلؿ 

المقصودة ىي ممثمتو السائدة. غير أنو ينبغي التحذير ىنا مف إساءة تفسير التعابير 
الشائعة مف قبيؿ " أخذ " و " اإلمساؾ " بسمطة الدولة، عمى أنيا تعني أف سمطة الدولة 

القضية ىي أبعد وأعقد مف ذلؾ بكثير. فيي،  ىي شيء يمكف لمسو باليد. إف ىذه
باألحرى، عبارة عف عممية تدخبلت في مجتمع معيف مف قبؿ " مؤسسة منفصمة " ىي 
الدولة، تتركز لدييا الوظائؼ العميا في المجتمع والمتمثمة في : وضع القانوف، تطبيؽ 

أخذ " سمطة الدولة و " القانوف، تعديمو، فرضو والدفاع عنو " عند الضرورة ". وليذا فإف " 
اإلمساؾ " بيا يعني بدء نمط معيف مف التدخؿ مف قبؿ " ىيئة خاصة " مخولة لمقياـ 

 1بتمؾ الوظائؼ . 
غير أف المبلحظة السابقة، عمى أىميتيا، ال تكفي بؿ يتعيف اإلشارة الى ثبلث قضايا 

 أخرى ىامة وىي : 
 : دًا، بؿ يحتمؿ شكؿ الدولة تغيرات إف الدولة، في بنيتيا، ليست واقعًا جام األولى

متنوعة، ىي نتاج ورىاف الصراع السياسي. وقد تكوف تمؾ التغيرات في بعض األحياف 
" راديكالية ". وال تستخدـ الطبقة المسيطرة الدولة كما لو أنيا عبلقة تصرؼ حر إرادي 

الدولة  تجاىيا بؿ أف ىذه الطبقة تتشكؿ ويعاد إنتاجيا بفضؿ التغيرات الحاصمة في
ذا لـ يكف مفيـو " آلة الدولة " قد ُأعمف رسميًا، فيو حاضر عمميًا عمى الدواـ.   كآلة. وا 

 :تتضمف السمطة السياسية لطبقة ما والتي ىي نتاج وشرط لسيادتيا  الثانية
ىؤالء الممثميف  ىذه الطبقة عمى جياز الدولة. وألف لممثمي، سمطة فعمية االقتصادية

ىـ أنفسيـ دومًا أعضاء في " شريحة " محددة مف الطبقة المسيطرة فإنو يمكف لمسمطة 
السياسية أف تكوف رىانًا لمصراع فيما بيف ىذه الشرائح. ومنعًا ألي التباس منيجي 
يجب عدـ خمط السمطة الفعمية الخاصة بالماسكيف بآلة الدولة مع سمطة الدولة 
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تحقيؽ السمطة  إلىعمى المجتمع، ذلؾ ألف ىذه األخيرة ىي التي تؤوؿ  المنظمة قانونياً 
 1الفعمية. 

 :تحقؽ آلة الدولة عبلقة طبقية تنعقد في مكاف أخر، في الميداف  الثالثة
. غير أف الميكانيـز الذي يحقؽ ىذه العبلقة إنما يحققيا وىو يعمؿ عمى االقتصادي

تكوف بفعؿ وجودىا وتحوليا الخاصيف بيا، ىو إخفائيا ! إف عمؿ الدولة األخير الذي ي
تكويف المجتمع والدولة نفسيا في مواجية أحدىما لؤلخر. يكمف عمميا في تحقيؽ ىذه 
المعارضة التي ىي، في الوقت نفسو، تبعية وتوحيد، وىي تجعؿ سيطرة المصالح 

مثابة المييمنة ممكنة بفضؿ تحقيقيا مف خبلؿ تغميؼ المجتمع المدني الذي تحققو ب
دولة. ىكذا يسمح اشتغاليا، إذف، بممارسة السمطة مف قبؿ الممثميف " الشرعييف " 
الذيف جرى تكوينيـ إلنجاز ىذه الميمة والحتبلؿ موقع ممثمي المجتمع، الموقع الذي 

 أكتسب شرعيتو. 
ال تعني المبلحظات السابقة أف الدولة طاقـ مفكؾ األقساـ والمستويات كتفسير 

طة السياسية بيف طبقات وشرائح متعددة، بؿ أف األمر ىو غير ذلؾ تمامًا. إذ لتقاسـ السم
فوؽ التناقضات ضمف أجيزة الدولة المختمفة وخمفيا، تحمؿ الدولة دائمًا وحدة داخمية 
متميزة، ىي وحدة سمطة الطبقة المسيطرة أو الفئة المييمنة، غير أف ىذا يحدث بشكؿ 

 ر توسطات. معقد وليس بصيغة مباشرة، بؿ عب
إف إعادة إنتاج مجتمع محدد تبيف أف إعادة إنتاج نمط أداء وظيفة كعممية اجتماعية 

، وكذلؾ إعبلف واستيبلكيامستمرة، ال تتوقؼ، يتـ مف خبلليا إنتاج السمع وتوزيعيا 
األوامر وتطبيقيا، عبلوة عمى استعراض العنؼ أو ممارستو " عند الضرورة "، وكذلؾ 

ف أي نشاط إنساني البد أف أووضعيا موضع التطبيؽ الفعمي. ونظرًا معايشة األفكار 
يكوف لو ىدؼ محدد فإف إلعادة اإلنتاج ىدفيف ىما : المواقع في بنية اجتماعية معينة، 

2وكذلؾ األشخاص البلزميف لتشغيميا . 
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) لمعبلقات  االجتماعيةونستطيع، إذف، أف نقوؿ بأف إعادة اإلنتاج الموسع لمطبقات 
  األخرى:( يستمـز عمميتيف ال يمكف تواجد أحدىما بمعزؿ عف جتماعيةاال
 :ثمة إعادة إنتاج موسعة لممراكز التي يحتميا الوسطاء، وتجمو ىذه المراكز  أواًل

التحديد البنيوي لمطبقات، أي الطريقة التي مف خبلليا يعمؿ التحديد المذكور عمى 
يطرة/الخضوع السياسية واإليديولوجية( في ضوء البنية ) عبلقات اإلنتاج ، عبلقات الس

 الممارسة الطبقية. 
  :ىناؾ إعادة إنتاج لموسطاء أنفسيـ وتوزيعيـ عمى ىذه المراكز. إف الوسطاء ثانيًا

سيعاد إنتاجيـ " تدريبيـ عمى اإلذعاف " لكي يحتموا مراكز معينة، وليذا فإف توزيعيـ 
اختياراتيـ أو طموحاتيـ بؿ عمى مجرد إعادة إنتاج ىذه الوظائؼ التي  ال يعتمد عمى

تسمح بإعادة إنتاج السيطرة دوف " عوائؽ ". ونظرًا ألف التوزيع الرئيسي يندرج تحت 
خبلؿ مختمؼ مراحؿ  االجتماعيةإعادة اإلنتاج الرئيسية لممراكز التي تحتميا الطبقات 

التوزيع الرئيسي ىذا يعني لجياز ما أو سمسمة المحدد، فإف  االجتماعيتطور التشكيؿ 
  1أجيزة، الدور الخاص المنوط بيا والذي ينبغي أف تمعبو في توزيع الوسطاء. 

مسألة تراجع مكانة الدولة في الحقبة الراىنة  إلىيشير بعض الباحثيف اليـو 
فية، في الحقبة بالمقارنة مع موقعيا مف العممية االجتماعية، االقتصادية والسياسية والثقا

الكبلسيكية لبناء الدولة الحديثة، وأوؿ ما يشيروف إليو كمصدر ليذا التراجع ىو العولمة. 
فبما تخمقو العولمة مف فضاءات تتجاوز سمطة الدولة القومية، وبما تستخدمو مف تقنيات 
تضعؼ إف لـ نقؿ تمغي سيطرة ىذه الدولة عمى مواطنييا وتربطيـ بشبكات لبلتصاالت 

لمعمومات والتبادؿ الثقافي واالقتصادي معا تتعدى كثيرا اإلطار الوطني التقميدي لمدولة، وا
ىذه العولمة وضعية جديدة تجد فييا الدولة نفسيا فاعبل صغيرا وضعيفا مقابؿ  تنشئ

، أكثر فأكثر مياديف النشاط  في كؿ  اإلنسانيالفاعميف الجدد الكبار الذيف يحتموف اليـو
كموف بو، نعني الشركات العالمية العابرة لمحدود والقوميات والمؤسسات المجتمعات ويتح

الدولية القائمة فوؽ الدوؿ واألوطاف. ويبدو األمر كما لو أف العولمة التي تطور فضاءات 
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معولمة أو عالمية لمنشاطات البشرية ما فوؽ الوطنية تعمؿ بمثابة إسفيف يدؽ بيف الدولة 
 1مى زيادة الصدع والتباعد بينيما. والمجتمع، وتعمؿ بالتالي ع

والحاؿ أف العولمة ال تزاؿ وستبقى مفيوما واسعا ومشوشا ال يكفي لتفسير ما يطرأ 
عمى المجتمعات التي ال تزاؿ إلى حد كبير مجتمعات وطنية، أي تخضع لقواعد وآليات 
التنظيـ القومي لمسمطة والحدود والسياسات بصرؼ النظر عف التراجع الذي تمقاه سياسات 

 2الوطني.  اإلطارخؿ ىذا الدولة المركزية نفسيا دا
 
 
 

 

أصل التحول نحو  المجتمع فيمن ديمقراطية الدولة إلى ديمقراطية 2-
 المجتمع المدني ومعنى المراىنة عميو:

تعبر نزعة االنكفاء عف الدولة كراع وحيد لمتقدـ والتحديث والتنظيـ المدني لممجتمع 
عتقد أنو موجة جديدة مف الديمقراطية أو ما يمكف تسميتو بالديمقراطية يعف والدة ما 

الجديدة أو المجددة. فقد تركزت الديمقراطية الكبلسيكية أو في المرحمة األولى عمى 
إصبلح الدولة وأساليب ممارسة السمطة مف قبؿ القائميف عمييا، وكاف أفضؿ تعبير عنيا 

وتثبيت مبدأ فصؿ السمطات، واستقبلؿ المؤسسات بناء الدولة الدستورية والقانونية 
خضاعيا لممراقبة  الرئيسية بعضيا عف البعض اآلخر وتحديد مسؤوليات الحاكميف وا 

فإف ىناؾ نزعة قوية لمنظر إلى  ,االجتماعية المستمرة. أما في المرحمة الجديدة
المرحمة األولى الديمقراطية مف داخؿ المجتمع أو لبناء أسس الديمقراطية االجتماعية. ف

كانت مرحمة الدولة الديمقراطية والمرحمة الثانية ىي مرحمة المجتمع الديمقراطي. والمجتمع 
الديمقراطي ال يقـو عمى وجود دولة قانونية وديمقراطية فحسب ولكنو يتجاوز ذلؾ نحو 
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يستعيد  اإلطار. وفي ىذا 1الديمقراطية في ممارسات الفرد والجماعة معا مبادئتوطيف 
التفكير السياسي النظر في كؿ ما كاف غائبا في الديمقراطية الكبلسيكية، أي التركيز عمى 

والقيـ  بالمبادئالسمطة أو السمطات االجتماعية والسعي إلى تطويرىا والعمؿ عمى تغذيتيا 
التي حكمت دمقرطة السمطة السياسية العمومية. وىكذا فإف االستثمار المادي والمعنوي 

أكثر في الدوؿ ذات الديمقراطية الناضجة مف التركز عمى السمطة المركزية يتجو أكثر ف
والدولة نحو السمطات االجتماعية. وتزداد مراىنة الرأي العاـ عمى ىذه السمطات في 
تحقيؽ األىداؼ التي لـ يعد مف الممكف لمدولة أف تحققيا أو لـ يعد مف المفيد ليذه الدولة 

تقتصر ىذه المراىنة عمى العمؿ في ميداف التضامف أف تستمر في احتكارىا. وال 
وال في ميداف المشروع االقتصادي الحر وال في الميداف األسري  واإلنسانياالجتماعي 

وتكويف الرأي وتنظيـ الحياة المدنية البمدية  واإلعبلـفحسب ولكف أيضا في ميداف الثقافة 
لدولييف ومراقبة السياسة المحمية والمدنية وتحسيف البيئة وتنظيـ التعاوف والتضامف ا

بداء الرأي فييا بؿ واالعتراض عمييا. ويشكؿ التأمؿ في طبيعة الديمقراطية  والدولية وا 
1الجديدة موضوع العمؿ الرئيسي لؤللماني ىابرماس 2المواطنية

.Habermas  
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٠ٍؾع اٌف١ٍغٛف األٌّبٟٔ ٠ٛسغٓ ٘بثشِبط أْ اٌذٌٚخ ا١ٌٍجشا١ٌخ اٌغشث١خ رؼ١ؼ أصِخ غ١ش ِغجٛلخ ِٕز رؾىٍٙب, رىّٓ فٟ  

االٔفقبَ اٌمبئُ ث١ٓ ِىٛٔٙب اٌمِٟٛ )رّبٟ٘ اٌذٌٚخ ٚاألِخ( ِٚىٛٔٙب اٌغ١بعٟ اإلعشائٟ )ِجذأ اٌّٛاهٕخ اٌؾبٍِخ(.فبٌذٌٚخ 

خ عبٌجخ ٌٍنشائت صُ أفجؾذ دٌٚخ ئل١ّ١ٍخ راد ع١بدح لجً أْ رزؾٛي ئٌٝ ؽىً دٌٚخ اٌؾذ٠ضخ ٔؾأد فٟ اٌجذا٠خ وذٌٚخ ئداس٠

فًٙ اٌؼاللخ رالص١ِخ ث١ٓ ا٠ٌٛٙخ اٌم١ِٛخ ٌٍذٌٚخ ا١ٌٍجشا١ٌخ اٌؾذ٠ضخ  . ل١ِٛخ ٌزٕزٟٙ ئٌٝ ّٔٛرط دٌٚخ اٌمبْٔٛ اٌذ٠ّمشاه١خ

مب   األِخ لذ أؾغش سإ٘ب   - ٠ٛ٘ٚزٙب اٌذ٠ّمشاه١خ؟ ٚئرا وبْ ّٔٛرط اٌذٌٚخ ٌالخزفبء فًٙ عزٕٙبس  ٚأفجؼ ِؼشَّ

اٌفىش  ال ؽه أْ ٘زا ٘ٛ اإلؽىبي اٌغٛ٘شٞ اٌزٞ ٠طشؽٗ سإ٘ب   إٌّظِٛخ اٌذ٠ّمشاه١خ اٌزٟ رؾىٍذ فٟ ع١بعٗ؟ ِؼٗ

ارغبٖ ِزؾجش ثّجذأ اٌذٌٚخ اٌم١ِٛخ, ِٕب٘ل  -اٌزٞ اخزٍف ئصاء ٘زا اإلؽىبي ئٌٝ صالصخ ارغب٘بد ِزّب٠ضح: اٌغ١بعٟ اٌغشثٟ,

اٌؼٌّٛخ, ِٓ ِٕطٍك اٌذفبع ػٓ ؽقٓ ا٠ٌٛٙخ اٌخقٛف١خ ٌألِخ, ٚػٓ فىشح اٌّٛاهٕخ اٌغّٙٛس٠خ اٌزٟ ٠شا٘ب ٌؾشو١خ 

اٌّٛلف ٌذٜ ر١بساد  اٌزغغ١ذ اٌٛؽ١ذ ٌّفَٙٛ اٌذ٠ّمشاه١خ ِٓ ؽ١ش ٟ٘ رؼج١ش ػٓ اٌخ١بس اٌغّبػٟ اٌّؾزشن. ٍّٔظ ٘زا

اٌّزمبعّخ مّٓ أٚسٚثب ِٛؽذح ع١بع١ ّب. لذ اعزطبػذ ٘زٖ ا١ّ١ٌٓ ٚا١ٌغبس اٌزم١ٍذ١٠ٓ فٟ أٚسٚثب اٌشافنخ ٌّٕطك اٌغ١بدح 

أثشص ِٓ  اٌّغّٛػبد ثبٌفؼً ػشلٍخ ِؾشٚع اٌذعزٛس األٚسٚثٟ اٌزٞ ٠مٕٓ االٔذِبط اٌغ١بعٟ ٌذٚي اٌمبسح اٌمذ٠ّخ.ِٚٓ

زغغ١ذ اٌزٞ ٠ذافغ ػٓ اٌق١غخ اٌغّٙٛس٠خ ِٓ ؽ١ش ٟ٘ اٌ )سع١ظ دٚثش٠ٗ( ثٍٛس فٍغف١ ّب ٘زا اٌزقٛس اٌف١ٍغٛف اٌفشٔغٟ

األٚؽذ اٌّّىٓ ٌم١ُ اٌز٠ٕٛش ا١ٌٍجشا١ٌخ, ِؼزجشا أْ اٌذ٠ّمشاه١خ ثذْٚ ٘زٖ اٌم١ُ رفمذ عزٚس٘ب اٌّؼ١بس٠خ ا١ٌّّضح.ـ ارغبٖ ٠شٜ 

فٟ أصِخ اٌذٌٚخ اٌم١ِٛخ اٌّزغبٔغخ فشفخ عبٔؾخ إلفالػ خًٍ عٛ٘شٞ ٚاوت اٌزقٛس ا١ٌٍجشاٌٟ ٌٍٕظبَ اٌذ٠ّمشاهٟ 

خ اٌخقٛف١خ ِٓ ِٕطٍك اإلعشائ١خ اٌؾ١ٌّٛخ غ١ش اٌّزؼ١ٕخ, أٞ اٌمٛي ثؾ١بد٠خ اٌذٌٚخ اٌؾذ٠ش, ٚ٘ٛ هّظ ا٠ٌٛٙبد اٌضمبف١

ئصاء وً رقٛساد اٌخ١ش اٌغّبػٟ ٚفْٕٛ اٌؼ١ؼ ا١ٌّّضح, ٚاٌش٘بْ ػٍٝ لذسح اٌذٌٚخ اٌج١شٚلشاه١خ ػٍٝ ئداسح 

فٟ أِش٠ىب  , اٌزٞ ٠ٕزؾش أعبعب  االخزالفبد اٌم١ّ١خ فٟ ث١ٕزٙب اإلعشائ١خ. ٠زجٕٝ ٘زا اٌزقٛس اٌز١بس اٌّؼشٚف ثبٌغّؼ١برٟ

اٌؾّب١ٌخ, ٚفىشرٗ األعبع١خ ٟ٘ سفل اٌزقٛس اٌفشدٞ اٌؾ١بدٞ ٌٍؾمٛق اٌغ١بع١خ ٚاعزجذاٌٗ ثؾمٛق اٌّغّٛػبد 

َّٛك ٚرٕفٝ ثبعُ اٌى١بْ اٌمِٟٛ إٌّغغُ اٌّّٛؽذ  =.ٚاٌم١ِٛبد ٚاٌفنبءاد اٌضمبف١خ اٌخقٛف١خ اٌزٟ ٠غت أْ ال رم

أٔٙب ؽىٍذ ِشؽٍخ ربس٠خ١خ أزٙذ,  ٌخ اٌم١ِٛخ ِٓ ِٕطٍك ساد٠ىبٌٟ غ١ش ١ٌجشاٌٟ, ِؼزجشا  ارغبٖ ٠خزفٟ ثبخزفبء اٌذٚ =

أِبَ اٌذ٠ّمشاه١خ اٌؾمّخ ثّب رمَٛ ػ١ٍٗ ِٓ فىشح اٌغ١بدح اٌزٟ رفنٟ مشٚسح ئٌٝ اٌزغٍو ٚا١ٌّٕٙخ ٚٔفٟ  ٚوبٔذ ػبئمب  

ٟ ٌٍؾأْ اٌغ١بعٟ. ٚثبخزفبء اٌذٌٚخ اٌم١ِٛخ االخزالف ثبعُ اٌّجذأ اٌزؼبلذٞ اٌّٟٛ٘ اٌزٞ ٠مٕغ اٌطبثغ اٌقشاػٟ اٌؾزّ



 
 

ومف ىنا تعيش فكرة التعددية مرحمة تجديد في جميع أشكاليا، وتضطر الدولة تمبية 
ذلؾ في جميع بمداف الديمقراطية الناجزة إلى أف تزيؿ احتكارىا الذي بقي مفروضا خبلؿ ل

الكبرى لتقبؿ، بؿ لتشجع عمى نشوء إذاعات  اإلعبلـالفترة الطويمة السابقة عمى وسائؿ 
وقنوات تمفزية ومراكز توجيو خاصة، سواء أكانت تجارية أو اجتماعية أو قوموية أو 

ت المنظمات غير الحكومية التي تيتـ بالشؤوف ذاتيا الوطنية والدولية دينية. وبالمثؿ تكاثر 
مثبل  اإلنسافوأصبحت منظمات حقوؽ  .التي كانت مف اختصاص الدوؿ حتى وقت قريب

2مف أىـ الييئات التي تحظى بالشرعية العالمية لمتصدي لمحكومات المستبدة والقمعية.
 

عـ الشعوب أو الجماعات الفقيرة أو كما أصبحت منظمات المشاركة في التنمية ود 
التي تتعرض لكوارث طبيعية أو تيديدات خطيرة أكثر نشاطا مف المنظمات الرسمية. وفي 
مواجية سياسات العولمة الجديدة التي تطورىا مجموعة الدوؿ الصناعية الرئيسية، نمت 

لصناعية في وال تزاؿ تنمو منظمات أىمية عالمية تمثؿ أدوات ضغط متزايد عمى الدوؿ ا
ميداف ضماف الحقوؽ االجتماعية أو توجيو السياسات الدولية وجية إنسانية. وبالمثؿ 
تتكاثر الجمعيات المحمية التي تأخذ عمى عاتقيا مياـ تنظيـ الحياة األىمية لمفئات أو 
لممجموعات القومية أو لمنشاطات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ليذه الشريحة أو تمؾ 

 .لسكافمف ا
3 

وبالفعؿ تمعب ىذه المنظمات غير الحكومية دورا كبيرا في توزيع المساعدات 
، حتى عندما يكوف مصدر ىذه المساعدات الدوؿ ذاتيا. 4والخدمات في البمداف الفقيرة

                                                                                                                                                                                         

٠زؾىً ٔظبَ اإلِجشاهٛس٠خ اٌزٞ ٘ٛ فنبء ِفزٛػ ال لٍت ٌٗ ٚال ِشوض, ٚال عج١ً ٌٍزؾىُ ف١ٗ, ِّب ٠ض٠ذ ِٓ ئِىبٔبد 

رؾشس اإلٔغبْ. ٚلذ ػجش اٌّفىشاْ اإل٠طبٌٟ رٟٛٔ ٔغشٞ ٚاألِش٠ىٟ ِب٠ىً ٘بسد ػٓ ٘زا اٌزقٛس فٟ وزبث١ّٙب اٌٙب١ِٓ 

اٌٍز٠ٓ فذسا ف١ّٙب ػٓ خٍف١خ ِبسوغ١خ عذ٠ذح.ـ االرغبٖ اٌزٞ ٠زجٕبٖ=  )اٌغّٙٛس( ٚ )اإلِجشاهٛس٠خ(  و١ٓاٌّؾزش

ِٓ ِٕطٍك اٌٛفبء ١ٌٍجشا٠خ األٔٛاس٠خ اٌؾذ٠ضخ ٚئْ ِٓ ِٕطٍمبد عذ٠ذح. فجبٌٕغجخ ٌٗ ١ٌظ صّخ ػاللخ مشٚس٠خ  =٘بثشِبط,

وبْ ِٓ اٌقؾ١ؼ ربس٠خ١ب أْ اٌؼبًِ اٌمِٟٛ ؽّىً لٛح دفغ ؽزٝ ٌٛ  ث١ٓ اٌٛػٟ اٌمِٟٛ ٚاٌّغٍه اٌذ٠ّمشاهٟ فٟ اٌؾىُ

اٌّٛاهٕخ فٟ ػقش ِب ثؼذ اٌذٌٚخ اٌٛه١ٕخ ِفَٙٛ اٌّٛاهٕخ *« هللا انسٛد ٔند أتاِ in  ِّٙذح ٌٍٕظبَ اٌزؼبلذٞ اٌذ٠ّمشاهٟ.

     lhttp://www.hekmah.org/portaاٌذعزٛس٠خ ٌذٜ ٘بثشِبط

 ثبؽش ٚأوبد٠ّٟ ِٓ ِٛس٠زب١ٔب *
1
ِٓ أُ٘ ػٍّبء اإلعزّبع ٚاٌغ١بعخ فٟ ػبٌّٕب اٌّؼبفش. ٌٚذ فٟ دٚعٍذٚسف ، أٌّب١ٔب.٠ؼذ   ٠Jürgen Habermasؼزجش  

ِٓ أُ٘ ِٕظشٞ ِذسعخ فشأىفٛسد إٌمذ٠خ ٌٗ اص٠ذ ِٓ خّغ١ٓ ِإٌفب ٠ضؾذس ػٓ ِٛام١غ ػذ٠ذح فٟ اٌفٍغفخ ٚ ػٍُ 

 .االعزّبع ٚ ٘ٛ فبؽت ٔظش٠خ اٌفؼً اٌزٛافٍٟ
2
 64ؿ,ِشعغ عبثك  , ثش٘بْ غ١ٍْٛ 
3
 65اٌّشعغ ٔفغٗ ؿ  
4
ئْ ِؼظُ ثشاِظ إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ رقت فٟ أ٘ذاف ٚوبالد األُِ اٌّزؾذح، ِٚٓ أعً أْ رىْٛ ٌجشاِظ األُِ  

ِٚٓ أعً أْ  -اٌّزؾذح ٔزبئظ ٍِّٛعخ_ خبفخ أِبَ رخش٠ت ٘زٖ إٌزبئظ ِٓ لجً اٌّإعغبد اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ أٚ ئمؼبفٙب

زبئظ ل١ّخ ِنبفخ ٚاعزذاِخ فبْ اٌّطٍٛة ِؾبسوخ أوضش فبػ١ٍخ ٌٙزٖ إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ فٟ ف١بغخ رىْٛ ٌٙزٖ إٌ



 
 

ىذا الدعـ مع  فيي تحظى بدعـ متزايد مف األمـ المتحدة ومف الدوؿ الصناعية. ويتماشى
االتجاه الصاعد لبلعتماد عمى القطاع الخاص وعمى المنظمات األىمية في تقديـ 
المساعدات وعدـ االلتزاـ بمفيـو السيادة المطمقة لمدوؿ عمى مجتمعاتيا. ومف ىذا 

الذي يتيح  اإلنسانيالمنطمؽ صوتت األمـ المتحدة في التسعينات عمى قرار التدخؿ 
ية أف تخرؽ سيادة الدوؿ لتقديـ المساعدة الطبية أو الغذائية أو لممنظمات غير الحكوم

 1إلى جماعات تتعرض لمتيديد الخطير مثؿ القتؿ والمجاعة والكوارث الطبيعية. اإلنسانية
وباختصار نستطيع أف نقوؿ إف المجتمع الديمقراطي يأتي ىنا مكمبل وامتدادا لمدولة 

ىي ال تزاؿ ترعاه حتى لو كانت تخاؼ مف الديمقراطية التي كانت في أصؿ نشوئو. و 
تجاوزاتو عمى الصبلحيات الجديدة التي أخذت تحصر عمميا فييا. فالدولة تدرؾ أيضا أف 
ما يقـو بو المجتمع المدني، أي المؤسسات الخاصة غير الحكومية، ال تستطيع ىي أف 

ثر فأكثر، مف مصمحة تقـو بو، وأنو في مواجية المنافسة الدولية المفتوحة والتي ستفتح أك

                                                                                                                                                                                         

ئْ  .ٚفٕبػخ اٌمشاس داخً ٚوبالد األُِ اٌّزؾذح ، ِٚغبػذح ٚامؾخ لب١ٔٛٔب ٚرٕظ١ّ١ب ِٓ لجً اٌٛوبالد ٌٙزٖ إٌّظّبد

ُِ اٌّزؾذح ٠ؼٕٟ م١بع اٌغٙٛد ٚاٌطبلبد ٚاألِٛاي رشن ٘زٖ إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ دْٚ دػُ ؽم١مٟ ٌٙب ِٓ لجً األ

اٌؾشوبد إٌمبث١خ ٚاٌؼّب١ٌخ: اٌزٟ رٛاعٗ اٌؼٌّٛخ :ٌٕٚأخز ثؼل األِضٍخ .فٟ ث١شٚلشاه١خ اٌؾىِٛبد ٚأعٙضرٙب اٌفبعذح

ّغ اٌؾشوبد اٌفالؽ١خ: أخزد رؾزً ِىبٔخ ِشوض٠خ فٟ اٌّغز.اٌّزٛؽؾخ ثؾبعخ ئٌٝ رّض١ً ألٜٛ فٟ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ

١ٍِْٛ  (100)اٌّذٟٔ، فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي ٕ٘بن ِٕظّخ رذػٝ )ف١ب وبِجغ١ٕب( فٟ اٌجشاص٠ً رغّغ فٟ ئهبس٘ب ِب ٠ض٠ذ ػٍٝ 

اٌؾشوبد إٌغبئ١خ: اٌزٟ رؾبٌفذ ِٓ .ِٓ فغبس اٌفالؽ١ٓ ِٚشثٟ اٌؾ١ٛأبد ٚاٌّضاسػ١ٓ ٚاٌؼّبي اٌّضاسػ١ٓ اٌّزٕم١ٍٓ

ؽشوبد اٌضمبفبد اٌّؾ١ٍخ: ٚاٌزٟ رغب٘ذ ِٓ أعً .1998ٌَذ١ٌٚخ ٌٍٕغبء ػبَ أعً ؽمٛق اٌّشأح ٚرّىٕذ ِٓ رٕف١ز اٌّغ١شح ا

ؽّب٠خ اٌضمبفبد اٌّؾ١ٍخ ٌّغزّؼبرٙب اٌزم١ٍذ٠خ فٟ ِٛاعٙخ اٌؼٌّٛخ اٌشأعّب١ٌخ اٌزٟ رغؾت اٌّغزّؼبد اٌزم١ٍذ٠خ ثزٕٛػٙب 

ٚاٌغّؼ١بد ٚاألؽضاة اٌج١ئ١خ: ٟٚ٘ اٌؾشوبد .اٌضمبفٟ ٔؾٛ رز٠ٚت ٠ٛ٘زٙب ٚصمبفبرٙب فٟ ل١ُ ٚصمبفخ سأعّب١ٌخ غشث١خ ٚاؽذح

ل٠ٛخ ٚخبفخ فٟ أٚسٚثب ٚرّىٕذ ِٓ رؾى١ً عجٙخ ِٛؽذح ٌٍذفبع ػٓ اٌج١ئخ ِٕٚغ رذ١ِش اٌغبثخ اٌجىش ٌزّذ٠ذ أٔبث١ت ٔفو 

ؽشوبد اعزّبػ١خ أخشٜ: رؼًّ ٚرىبفؼ إٌظبَ اٌشأعّبٌٟ اٌؼبٌّٟ  .وش٠جٟ فٟ اٌىب١ِشْٚ ٚاٌزٞ فشمٗ اٌجٕه اٌذٌٟٚ-دٚثب

عج١ً اٌّضبي ؽشوخ "أربن" ٟٚ٘ عّؼ١خ رذػٛا ئٌٝ هشػ مش٠جخ ػٍٝ اٌقفمبد اٌّب١ٌخ ثٙذف ِغبػذح ِٕٚٙب ػٍٝ 

اٌّٛاه١ٕٓ ِٚشوض٘ب فشٔغب، ؽ١ش رطبٌت ثبْ رخقـ ٘زٖ اٌشعَٛ ٚؽق١ٍخ اٌنش٠جخ ٚاٌزٟ رذ٠شٖ فٕذٚق ػبٌّٟ فٟ 

اإلٔزبط فٟ اٌجٍذاْ األوضش فمشا. ٘زٖ األُِ اٌّزؾذح ٌز٠ًّٛ ِؾبس٠غ ثٕٝ رؾز١خ فؾ١خ ِٚذسع١خ ٚاإلعٙبَ فٟ ر١ّٕخ لٜٛ 

( ؽؼجخ د١ٌٚخ ِٕن٠ٛخ فٟ ِب 40( ٌغٕخ ِؾ١ٍخ، ٠نبف ئ١ٌٙب أوضش ِٓ )200اٌغّؼ١خ ؽب١ٌب ٌذ٠ٙب فٟ فشٔغب فٟ ؽذٚد )

( ثٍذا، ٠ٚؼًّ 130( أٌف ٚص١مخ فبدسح ػٓ )٠40غّٝ أربن اٌؼب١ٌّخ، ٌٚذ٠ٙب ِٛلغ ػٍٝ ؽجىخ االٔزش١ٔذ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ )

( اٌجش٠طب١ٔخ 2000ِٚٓ أِضبي ٘زٖ اٌغّؼ١خ اٌىض١ش وّٕظّخ )٠ٛث١ً .( ٌغخ15( ِزشعُ ِزطٛع ٠غ١ذْٚ )600فٟ ِىبرجٙب )

( ١ٍِْٛ رٛل١غ فٟ الً ِٓ صالس عٕٛاد. 17اٌزٟ رطبٌت ثاٌغبء اٌذ٠ْٛ اٌخبسع١خ ٌذٚي اٌؼبٌُ اٌضبٌش ٚٔغؾذ فٟ عّغ )

ٓ فمشاء ِٚزٛعطٟ اٌؾبي ٚرنُ ؽب١ٌب فٟ ٘زٖ َ ِٓ لجً فالؽ1995١ٚ)ِٕزذٜ اٌفمشاء( فٟ رب٠ٍٕذ ٚاٌزٞ رأعظ ػبَ 

 =ٚ)ؽجىخ اٌؼبٌُ اٌضبٌش( فٟ ِب١ٌض٠ب ٚاٌزٟ رأعغذ ػبَ.( أٌف ػنٛ ٠ذافؼْٛ ػٓ ِقبٌؼ اٌفالؽ500ٓ١إٌّظّخ ؽٛاٌٟ )

َ ٚرؼًّ ػٍٝ رب١ِٓ االرقبي ث١ٓ ِئبد إٌّظّبد اٌّؾ١ٍخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌٛه١ٕخ اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي ئٌغبء د٠ْٛ =1996

ِٚئبد أخشٜ ِٓ إٌّظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ اٌزٟ أخزد رٕزؾش ٚرزٛعغ ٚرٕبفظ اٌؾىِٛبد ثً ٚرمبَٚ .ؼبٌُ اٌضبٌشثٍذاْ اٌ

ع١بعبرٙب اٌّزؼبسمخ ِغ ِقبٌؼ اٌفمشاء، ٟٚ٘ وٍٙب رؼًّ ٌزؾم١ك راد األ٘ذاف اٌّٛمٛػخ ٌٛوبالد األُِ اٌّزؾذح 

 أفجؾذ مشٚسح د١ٌٚخاٌّزخققخ، ٌٚزا فبْ اٌّؾبسوخ اٌفبػٍخ ٌٙب داخً ٘زٖ اٌٛوبالد 
1

انؼدد:  -انحٕار انًتًدٌ » َظر٘ انًُظًاخ غٛر انحكٕيٛح ٔدٔرْا انًطهٕب فٙ ٔكاالخ األيى انًتحدج: إطار « ,ػثدهللا جُاحٙ  

1163 - 2005  /4  /10 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35186,  
 



 
 

الدولة عموما والمجتمع ككؿ أف تتطور وتتدعـ المؤسسات المدنية وتزداد نشاطا في 
الداخؿ والخارج. فيي ال تجنب حصوؿ فراغ داخمي يتيح تدخؿ مؤسسات مدنية خارجية 
فحسب ولكنيا يمكف أف تشكؿ أكثر مف ذلؾ أدوات لمد النفوذ الوطني في الفضاء الدولي 

 1 معات األخرى.ولدى المجت
وبالعكس مف ذلؾ يأتي الحديث المتزايد والمتضخـ عف المجتمع المدني في الببلد 
النامية، ومنيا الببلد العربية كتعويض عف غياب ىذا المجتمع تماما وكرد عمى الفراغ 
الذي أحدثو في الفضاء العمومي تفسخ الدولة وتحمؿ السمطة العمومية إلى سمطة 

وانييار أي قاعدة قانونية ومؤسسية ثابتة وراسخة لمدولة  أصحاب مصالح خاصة،
في إطار االيديولوجية، مما يعني  بالعمؿوالمجتمع معا. ولذلؾ فيو يبقى ىنا ويستمر 

أيضا سيولة استعمالو كأداة أو كوسيمة لتحقيؽ أىداؼ وتدعيـ مواقؼ وتأكيد مساعي 
مف دوف أف يكوف غاية في ذاتو.  متنوعة وأحيانا متناقضة، سياسية وعقائدية واقتصادية

فيو ليس مقصودا لما يمثمو مف إطار نظري وقانوني لبناء سمطة اجتماعية مستقمة بالفعؿ 
الحموؿ مف خارج المجاؿ  إيجادعف النزاعات السياسية وقادرة عمى المشاركة مباشرة في 

نما لغيره،  أي ألىداؼ السياسي الرسمي لمعديد مف المشاكؿ والتحديات المجتمعية، وا 
تتعمؽ سواء بالسياسة بمعنى الصراع عمى السمطة كمواقع ومناصب أو بالوجاىة أو 
بالمنافع المادية التي تزداد قيمة بقدر ما تزداد مساعدات الدوؿ الصناعية ليذا القطاع 

 الجديد مف النشاط الدولي.

يدا وبقدر ما تبدو الدولة في ببلد الجنوب بشكؿ عاـ بوصفيا أكثر فأكثر تجس
لمجاؿ المصالح الخاصة والجزئية وغياب القانوف، ينمو نزوع قوي إلى البحث عف 
المواطنية والعمومية والمصالح الوطنية والحرية في المجتمع المدني ذاتو، أي خارج 
الدولة. فالمشكمة الحقيقية التي تحاوؿ أف ترد عمييا ىنا إشكالية المجتمع المدني ليست 

ولكف بالعكس تنظيـ المصالح العامة. ومف ىنا الصعوبة اليائمة  تنظيـ المصالح الخاصة،
تبدو ىنا  فاإلشكالية .في تحديد ىذا المفيـو والتناقض الكبير الذي يفترضو استخدامو

مستحيمة، أعني محاولة بناء العاـ في قمب الخاص، مما يعني في الواقع إعادة استيبلد 
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المسيطرة عمى الدولة تشعر بأف فكرة المجتمع الدولة مف قمب المجتمع، مما يجعؿ النخبة 
 1المدني تنطوي عمى إنشاء دولة بديمة أو دولة نقيض.

ومصدر كؿ ىذا ىو إخفاؽ الدولة القومية، بمعنى الدولة األمة، دولة المواطنيف. 
مما يضعنا أماـ مسار تاريخي مختمؼ تماما عف ذاؾ الذي عرفتو المجتمعات الغربية، 

وىذا يعني في الواقع أف تطور المجتمع المدني في الغرب ليس .لووأحيانا معاكسا 
منفصبل عف تطور الدولة الديمقراطية فإف غياب الدولة الديمقراطية في العالـ النامي، 
والعالـ العربي بشكؿ خاص، ليس منفصبل أيضا عف غياب المجتمع المدني أو تحييده 

ـو بتأدية مياـ مرئية وثابتة في وما يضمو مف مؤسسات اجتماعية مستقمة فاعمة تق
2قية وشرعية حقيقية.اصدمالمجتمع وتكتسب نتيجة ذلؾ مواقع و 

 

 

 

 

 

 

الدور الدولي لممجتمع المدني و المجتمع المدني المبحث الثاني:   
 العالمي.

 

 : النظرية البنائية في الفواعل الآلدوالتية.1المطمب 

 دوره الدولي : خطابات حول المجتمع المدني و 2المطمب 

                                                             
 66ص ,مرجع سابؽ ,برىاف غميوف 1
2
 70ؿ ,اٌّشعغ اٌغبثك ,ثش٘بْ غ١ٍْٛ  



 
 

 : المجتمع المدني العالمي .3المطمب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : النظرية البنائية في الفواعل الآلدوالتية1المطمب 
مـو السياسية : خاصة عمـ لقد تطور الفكر البنائي في مجاالت تختمؼ عف الع

االجتماع، الفمسفة، و األنثروبولوجيا . فيو يربط بيف إنتاج و إعادة اإلنتاج  الممارسات 



 
 

االجتماعية بصفتيا متواجدة في ظروؼ خاصة : تاريخية، سياسية، اقتصادية و جغرافية 
 . 

 « Contextualiser »فيو يركز أيضا عمي وضع القيـ في ظروفيا التاريخية 
فعمماء االجتماع و الفبلسفة  الفمسفة.ي و المعتقدات و أساليب البحث، خاصة في ى

لمتركيز عمي أىمية الظروؼ المحيطة بالظواىر 1البنائييف يستعمموف الفكر '' الفيبري''
و في ىذه المجاالت ينتج نقاش متواصؿ عف ما يفرؽ   2االجتماعية في بداية كؿ تحميؿ

 .  3عف التفسير  « Verstehen »الفيـ 

فيذه المفاىيـ و النقاشات قد أثرت بدرجات متفاوتة عمي تطور البنائية عند منظري 
العبلقات الدولية. فعمي سبيؿ المثاؿ " لف تذكر السوسيولوجيا'' الفيبرية'' كأحد أسس 

  = « caractère situé »و لكف المفاىيـ المشتركة مثؿ  4مقارباتيـ 
Situatedness ،Embadedness =Enchâssé أو  ،Context 

=Contexte    تغذي تحميبلتيـ اإلمبريقية و الميتانظرية. تميزت البنائية بكونيا ''
مقترب نظري نقدي ، ضمنيا في وجو النظرية الكبلسيكية ، أو عبلنيا بارتباطيا بالفكر 

 Anthony 5اليابر ماسي و األىمية التي تعمييا إلي التذاتنية. كما أف أنطوني قيدنس

Giddens و مفيومو لمييكمةStructuration  يفشي نقائص الواقعية الييكمية و
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العقبلنية و ينادي بالنظرية االجتماعية النقدية لمناقشة العوامؿ السياسية و'' 
Discursifs.لمسمطة ''  

ففي العبلقات الدولية ظير مفيـو '' البنائية'' في نياية الثمانينات ، و أوؿ مف 
World of our makingفي    Nicholas Onufو كاف أستعمم

.حيث يعتمد   1
Onuf   إلي الواقعية الييكمية في العبلقات الدولية  توجيو آخروف عمي إنتقادات سابقة"

 Mc » ، و مدرسة القانوف الدولي ؿةالعبر قومي: تمؾ التي نجدىا في نظرية النظـ، 

Douglas »
و التيارات األخرى  Système-mondeالعالـ   -نظرية النظاـ  2

لمنظرية االجتماعية . فا المدافعوف عف ىذه األخيرة و أخصائيوف القانوف الدولي يتيموف 
فحسب  .الواقعية الييكمية بكونيا بعيدة عف التاريخ و غير قادرة وراثيا عف تفسير التغيير 

لدولية و ىيكمة الحياة الدولية أساسيا لتوجيو الفواعؿ ا المعايير دوراتمعب القيـ و  ىؤالء،
 Arrangementو قد أوضحت عدة أبحاث ، امبريقيا و نظريا أىمية''  عموما.

intersubjectifs ''3  التوفيقات التذاتينة'' بدراسة نمط تطورىا ، و الظروؼ التي تتموقع
 فييا و نتائجيا عمي تصرؼ الفواعؿ و تكويف المؤسسات في السياسة الدولية  .

 John Ruggie فمثاؿ
يوضح كيؼ أف التفاىـ التذاتاني حوؿ اقتصاد عالمي  4
مضمنة قد وجيت تصرفات صناع القرار فورا بعد الحرب  Enchâsséeفي المبرالية  
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و حؿ أزمة الصواريخ الكوبية كاف مرتبطا  Friedrich Kratochwilt،و مثاؿ   
Audie Klotzبتطوير '' توافؽ متبادؿ'' و مثاؿ 

التساوي العرقي. التي  حوؿ قيـ 1
كافة السياسة العالمية ، و ذالؾ بنتائج  ممموسة عمي نظاـ األبرتايد  إليانتشرت 

Apartheid   أكثرنقد  إلي، توجو البنائيوف  التذاتنيةالجنوبية . بارتباطيـ  إفريقيافي 
 Agentمفيـو  فإبرازلممادية الييكمية .  ةالني وماركسيحد الوصوؿ لؤلنماط  إليتوسعا 

جانب الييكؿ نوضح النقائص األنطولوجية  الييكمة و النيوواقعية   إليالفاعؿ أو الوكيؿ 
جممة مف الممارسات التي نجدىا عند البنائييف تختمؼ عف  إليمفيمة المؤسسات  إف

التي تختمؼ  Notion positivité d’objectivitéالمفيـو الوضعي لمموضوعية 
مفكر المابعد وضعي . و األىمية التي تتحمي بيا التذاتنية أيضا عف التيارات النسبية ل

تجمب االنتباه إلي ماوراء المنظمات الدولية ، مف ظروؼ اجتماعية أوسع ، قيـ و قوانيف 2
 3، و ثقافات ، و أفكار )و لو لـ تكف كؿ األعماؿ في ىذا المجاؿ بنائية( .

مثاؿ ، القيـ ىي عبارة عف أنماط فيذه العوامؿ ال تقتصر عمي معتقدات و قيـ فردية : ف
مشتركة. والمؤسسات و اليياكؿ عبارة عف بناءات اجتماعية  تحمؿ في نفس الوقت 

 خطابات و منظمات رسمية  .

و بنفس الصفة ، فاف أىداؼ و تصرفات الفواعؿ ترتبط باإلطارات المؤسساتية و 
ياري مشترؾ. و يطرح بتصرفات الفواعؿ األخرى . و معناىا العاـ يفسر داخؿ إطار مع

أعرنا اىتماما أكبر إلي التذاتنية و إلي الظروؼ االجتماعية أكثر مف  إذاسؤاليف اثنيف . 
المنظمات الرسمية ) في حالة النظرة  المادية ( أو المعتقدات الفردية ) في حالة المرجعية 

اني بالنسبة إلي العقبلنية ( : األوؿ بالنسبة إلي طبيعة و دور المؤسسات الدولية ، و الث
                                                                                                                                                                                         

state system », World Politics 39, octobre 1986 ; Kratochwil et Ruggie, « International 

organization : a state of the art on an art of the state », International Organization 40, 

automne 1986. 
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التصرؼ لمبنائييف  باىتماميـ في النياية إلي تعدد الفواعؿ المتواجدة داخؿ '' البناء '' 
Proactive  و الصيانة و تطوره .يكفي القوؿ أف البنائييف يعترضوف كؿ أشكاؿ ''

الرؤية الواقعية ، التي حسبيا ال تكوف  المؤسسات إال صورة لممصالح القوي الكبرى. ىذا 
 يعني أنيـ يرفضوف االعتراؼ بأف ىذه الدوؿ تمعب دورا ميما في مسارات بناء القيـ ال

الدولية ، و لكف أف مسممة ىيمنة  القوى الكبرى ال يمكف أف تفسر ال أمبريقيا وال 
مفاىيميا. فحسبيـ كؿ أنواع الفواعؿ الدولية والبلدولية ىي في تنافس لمدفاع عف قيـ و 

مية بيدؼ نشر التوفيقات االجتماعية. فالعبلقات الدولية تتطور ترسيخ منظمات أكثر رس
في قالب مف الظروؼ االجتماعية العالمية، و المؤسسات أو الفواعؿ تمعب دورا يتعدي ما 
يقوؿ بو المسممات المادية أو العقبلنية .فاألىمية التي تعيرىا البنائية لمبناء المشترؾ 

سية عوض الوظائؼ التنظيمية لمقوانيف و القيـ التي لممؤسسات و الفواعؿ والوظائؼ األسا
 1 تنظـ الحياة الدولية ىي معبرة جدا.

أي أف طبيعة الفواعؿ نفسيا عمي الساحة العالمية ترتبط بالظرؼ االجتماعي المييمف ، و 
العكس يجوز، فإف القيـ االجتماعية و المؤسسات المييمنة موجودة ألف الفواعؿ تعيد 

األىمية المعارة إلي'' المكوف األساسي" تشكؾ في الكثير مف المسممات  إنتاجيا . وىذه
 الدولية.األساسية لمنظريات التقميدية لمعبلقات 

الذي يفرؽ البنائييف عف المنظريف النيوواقعييف أو النيو  ةاإلمبريقيإف مجاؿ البحث 
المصالح،  لبرالييف ، ىو البحث عف مسار بناء المصالح و رفض تجاور بسيط لمقيـ و

فالبنائيوف يفحصوف العبلقات التي تربطيا . و حسبيـ فإف التوفيقات التذاتنية تكوف  
المصالح و اليويات )ال تكتفي بتأثير عمييا( . و رغـ تقدـ حديث فيما يخص أبراز و 
شرح التغييرات في المصالح التي تتعمؽ بالظرؼ االجتماعي المتطور ، تبقي ىناؾ 

ؿ إلي تشخيص مجموعة أكبر مف الميكانيزمات التي تعيد بيا خطوات عديدة لموصو 
 2المؤسسات بناء مصالح الفواعؿ.
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و ال يوجد أتفاؽ عاـ حوؿ مسارات بناء ىذه المصالح  و أحد أبعاد ىذا االختبلؼ 
ىي عمي مستوي التحميؿ : ىؿ يمكف تجاىؿ مسار البناء االجتماعي في تعامؿ الفواعؿ 

 مع بعضيا ؟  

ة مف العبلقات السابقة تؤثر عمي تعامؿ الفواعؿ في ظرؼ اجتماعي فتوجد شبك
معيف, و المقترب النظمي ال يعتمد عمي التفاعؿ بيف الدوؿ لتغيير إعادة بناء المصالح ، 
فمعظـ البنائييف يركزوف عمي أىمية المؤسسات الدولية و اليياكؿ االجتماعية العالمية أو 

 عالمي.العابرة لمدوؿ كجزء مف النظاـ ال

و ىذه التحميبلت ليا ىدفيف : األوؿ ىو اإلقناع بوجود ىيكؿ اجتماعي عالمي و 
 Headley Bullىذه التحميبلت تشابو في عديد مف النقاط أعماؿ 

حوؿ مقترب ''  1
المجتمع الدولي '' و المدرسة اإلنجميزية ''، و لكف يوجد فروؽ ممحوظة  فالمقارنة 

زمنية أما بالنسبة  حقبالدولي '' تركز عمي التشابو بيف  التاريخية لممدرسة '' المجتمع
 لمبنائييف فإف القيـ المكونة تتغير مع الزمف .

و آخروف يبقوف عمي مركزية الدولة بما أنيـ  ال ييتموف بمفيـو المجتمع   Bullؼ
العالمي الذي يختمؼ عف المجتمع الما بيف دولي  . فبيذا تكوف قيـ المدرسة التقميدية '' 
لممجتمع الدولي ''  ال تعكس إال مصالح القوي الكبرى و ال يمكنيا أف تكوف أو تحوؿ 
طبيعة قوتيا, بصفة أخري يقترح البنائيوف أف تكوف لممجتمع الدولي حجما أكبر في 

2دراسات العبلقات الدولية .
 

و تريد ىذه الدراسات أيضا أف توضح أف الييكؿ االجتماعي العالمي يؤثر عمي 
لدوؿ: فيو ييتـ ب '' جمعتتيا'' داخؿ مجتمع دولي . و بالطبع ، فإف ىذه الدوؿ تصرؼ ا

 ال تقبؿ بقيـ أو أخري بنفس الدرجة ، و اليدؼ  ىو تفسير أشكاؿ ىذه النسبية في القبوؿ

و اليدؼ مف ىذه المقارنات ىو تشخيص مسارات الجمعتة، أي ميكانيزمات انتشار القيـ 
 الدوؿ ، و نحو الفواعؿ البلدوالتية.الدولية نحو األسفؿ ، نحو 
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فالدراسات النظمية التي تريد تفسير الجمعتة أو نشر القيـ، تأخذ بعيف االعتبار السياسات 
الداخمية )كوف التغيير الداخمي متغير مستقؿ(. فبل تستطيع تجنب المتبلزمة )عوامؿ 

يكؿ و أنواع  الفواعؿ عوامؿ خارجية( . و يعتبر البنائيوف أف التفاعؿ بيف الي-داخمية 
ضروري لفيـ و تفسير المصالح  و دور المؤسسات ، بحيث يتـ التساؤؿ عف مفيمة دور 
ىذه الفواعؿ. و األىمية التي يعطونيا إلي التذاتنية و البناء المشترؾ لمفواعؿ و اليياكؿ 

الني و ) تؤدي إلي إبعاد الفر دانية )السيكولوجية أو العقبلنية ( و الييكمة )النيوواقية
( .و اىتماميـ بالفاعؿ المتميز بالقصد يختمؼ عف التفسيرات عف طريؽ  ةوماركسي

ترفض البناء االجتماعي و تدافع عف التصميـ  النيوواقعيةالييكؿ أو االختيار العقبلني. 
  التذاتنيةالعقبلنية ال تؤمف  ةالفر دانياإلستراتيجي ، أما 

اؿ البنائية قد صنفت مفيـو الفاعؿ االجتماعي إلي المستوي الثاني إف أوؿ األعم
بسبب وظائفو الميتانظرية  . و رغـ ذالؾ فإف االىتماـ بالبناء االجتماعي يساعد عمي فيـ 

فبل القيـ و …كيفية تجاوز الفواعؿ و تغييرىا لعدد مف الممارسات عوض إعادة إنتاجيا 
ىو إذا كاف الواقع مبني اجتماعيا فيو قابؿ  ؤاؿ ال المؤسسات تنشأ مف العدـ .و الس

منو تكتسب  تصاغ ولمتغيير إذا أرادت الفواعؿ ذالؾ . و عمي العكس فإف القيـ يجب أف 
فالفواعؿ ىي االجتماعية.و إعادة التغيير( مف طرؼ الفواعؿ  )اإلنتاج،شرعيتيا و دفاعيا 
عنيا تركبيا و تدافع  تناقشيا،التي ىي  الممارسات،القيـ، أو  القوانيف،التي تفسر وجود 

خطابات ىذه الفواعؿ  المدلوالت وشبكة مف  تعمؿ داخؿفالفواعؿ العمومي.الفضاء  في
1 يمكنيا إما تفسير أو تجاوز ممارسات و قيـ متبعة.

 

و ىذا المقترب يوسع إذا النقاش حوؿ طبيعة الفواعؿ التي تعمؿ عمي الساحة 
 .بالموضوع ؟و الفواعؿ األخرى كفواعؿ اجتماعية  و ما مدى تعمؽ الدوؿ الدولية.

 توجد اختبلفات رغـ األىمية الموالة لمبناء االجتماعي لممصالح و المؤسسات.

كوف الدوؿ أو النخب أو المتعمقة بالموضوع يمكف أف ت Pertinentالفواعؿ 
الجماعات اإلبستمية ,الحركات االجتماعية ، أو المجتمع نفسو )وطنيا كاف أو عابرا 
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Wendtلؤلوطاف .إف االىتماـ بالدوؿ كفواعؿ كما يفعمو 
قد يسيؿ الميمة و لكف ىذا  1

 ، الحركات االجتماعية ، شبكات اإلبستمية.و لكف أخذ بعيف االعتبار الجماعات  ال يكفي
المنظمات الغير حكومية  و الحركات الجذرية في خانة الفواعؿ يطرح سؤاؿ بناء اليويات 

 عددا مف ميكانيزمات التغيير . االعتبارو يوجب أخذ بعيف 

إف البنائييف ييتموف بما تريد أو يمكف  لمفواعؿ أف تقـو بو )عمي أساس إدراكيا 
.فتصرؼ  .Intentionnalitéية ( و منو أىمية القصداالجتماعيةلظروؼ السياسية و 

.ألف ىذا  Altruisteأو محب لمغير  بوثوبيالفواعؿ اليمكف أف يكوف آليا فحسب ، أو 
'' و ليس عمي قاعدة االجتماعيةالتصرؼ يجب أف يحمؿ عمي قاعدة العبلقة مع ''الداللة 

ح ، عكس المقتربات التي تيتـ بجماعات المصال ىو عم…العقبلنية أو الواقعية البحتة
لمبنائية يريد فيـ طريقة تعبير الفواعؿ عف التفسيري   Interprétatifsفإف الفرع'' 

اجتماعية جديدة ، تعكس و تتجاوز في آف واحد ‘تصورىا المعياري بترقية مؤسسات 
اليياكؿ الموجودة . فيذا يؤدي إلي تحديد  المصالح بالنسبة لممجتمع المدني كمكاف و 

ات االجتماعية  موضوع تغيير يكوف ذا معزي. فعند التحميؿ مف ىذا المنظور فإف النيض
تأخذ كؿ معناىا بسبب  91التي خمفتيا صعود المبرالية و الماركسية و القومية في القرف 

النقاشات االجتماعية فيما يخص ما تريده و ما يمكف أف تفعمو حوؿ نتائجيا المتواصمة 
 2السياسات .

ذا كاف ىذا االىتماـ  بالمجتمع عند البنائييف حديثا ، فإف الرجوع المت كرر ليذه وا 
النقاشات يوحي أنو لفيـ السياسة الدولية ال يمكف االعتماد عمي دراسة ما يدور حوؿ 

 السياسة و مصالح الدوؿ فقط و االكتفاء بذالؾ .

فدور الفواعؿ ميـ جدا لفيـ صنع اليويات ، بناء و شرعنو المطالب ، تطور القيـ في 
ف بعيف االعتبار مسارات التسييس المجتمعات وبيف المجتمعات . و بيذا يأخذ البنائيو 
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التي تحدث في الفضاء العمومي كمواضيع  بحث أمبريقي و نظري مثمو مثؿ جذور 
 1المصالح الدوالتية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .: خطابات حول المجتمع المدني و دوره الدولي2المطمب 
 التي Politique koinoniaأصوؿ فكرة المجتمع المدني تعود إلى تصور أرسطو لػ 

و لكنيا كانت تعني  ،لـ تشمؿ التمييز بيف الدولة و المجتمع و ال بيف جماعة و مجتمع
ولـ  .مجموعة متناسقة مف األفراد يعيشوف في مكاف واحد ويتعامموف بنظاـ سياسي شرعي
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يظير التمييز بيف الدولة و المجتمع إال خبلؿ النيضة األوربية حيث ظيرت الدولة 
فيو يقدـ  .حيث ميز ىيجؿ بيف النطاقيف .السوؽ في أوربا الغربيةالحديثة و رأسمالية 

المجتمع المدني عمى أنو ذلؾ النظاـ مف االحتياجات ) ساحة تحكميا النفعية وتقودىا 
الشركات و الشرطة( ولكف نفس ىذه الساحة التي تتفاعؿ و تتمفصؿ حوؿ ذاتيات فردية 

إلى يومنا ىذا تميز  58ومف القرف . 1يوتسمح بإنشاء عممية اعتراؼ اجتماعي لما ىي عم
 تقاليد نظرية كبرى: 3و لكف يمكف حصر ىذا الحقؿ في ،الحقؿ الداللي لممفيـو بالكثافة 

حيث تتطور األولي حسب اإلرادة التاريخية في حصر الدولة داخؿ حدود معينة 
دي الدور فمف ىذا المنظور يشكؿ النشاط االقتصا  .و السوؽ يحكميا االقتصاد الممكية
فالنسبة لممنظريف االسكتمندييف لممجتمع التجاري فإف العممية  .المحوري لممجتمع المدني

الحضارية تشترط سوؽ ناجعا بفضؿ مجموعة مف العوامؿ كإنشاء نظاـ قانوني لئلجابة 
في نفس الوقت يعد أداـ سميت أنيا  فولك ،عمى عبلقات التكامؿ المتبادؿ لبلحتياجات

تتطور فيو عبلقات  .«Le besoin» «فضاء يتحرر مف قبضة الحاجة»تتماشي وتطور 
اتجاه أخبلقي »، وخمؽ «Sympathie Naturelle» «الميؿ الطبيعي»إرادية يحكميا 

 2كاف ضروريا إلنشاء مجتمع تجاري.  «جديد
 مدني وما ىو وتمقى ىذه األفكار امتدادا لدى النيولبرالييف الذيف يكرسوف ىوية ما ىو

البرجوازي، ويخشوف نمط مف التفكير ال تكوف فيو الممكية أولوية، ورفض تسييس المجتمع 
 كذا وتشكيؿ حركات اجتماعية تطالب بسياسة توزيع الثروة مف طرؼ الدولة. 

  » المجتمع البرجوازي»أما ماركس فيو يربط بكؿ ببساطة المجتمع المدني بمصالح 
ىذا المنظور ال يكوف المجتمع المدني سوى مكاف  وعبلقتو باإلنتاج الرأس المالي، فمف
 3إنتاج عبلقات اقتصادية غير عادلة. 
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وىذا المنظور يشارؾ نظرة المبرالييف في حصر المجتمع المدني في دوره االقتصادي 
ىذا التفكير خاصة لدي قرامشي الذي يرسـ  افقط ولكف الما بعد ماركسيف قد تداركو 

بالنسبة لقرامشي  .ضوح بيف الدولة، المجتمع واالقتصادمخطط ثبلثي األطراؼ يفرؽ بو 
يضـ المجتمع المدني مجموعة المنظمات الخاصة تتماشى وظيفة السيطرة التي تفرضيا 

   الجتمعة تبصفة أخرى فيو مكاف بناء ميكانيزما .المجموعة المييمنة عمى كؿ المجتمع
وسائؿ  –األحزاب السياسية  –الجمعيات المييئة  –المدارس  –العائمة  –)الييئات الدينية 

 اإلعبلـ...( فيي تخمؽ تأييد ورضا الطبقات األدنى منيا في المجتمع. 

وعكس ماركس، يمنح قرامشي ىذه المجموعة المييمنة قوة كامنة تمنح ليا قدرة 
التحرر االجتماعي: كوف منطؽ القوة ال يقبؿ مف طرؼ كؿ الجماعات الخاصة فإف 

مع المدني يعتبر كساحة لظيور نظاـ اجتماعي جديد كذا يظير عمى أنو يتميز المجت
 1)حسب مثؿ أعمى لمعدالة االجتماعية( بوظيفة إستراتيجية في ديناميكية النضاؿ الثوري.

كانط يقترح  .أما كانط فمنظورة ينطمؽ مف فكرة تاريخ عالمي ذو نزعة كوسومبمماتية
"أكبر مشكؿ بالنسبة اإلنساف ىو ما تفرضو عميو  خمسة قضايا ىامة، األولى ىي كوف

 Droit»الطبيعة في ضرورة إنشاء مجتمع مدني بقـو بإدارة القانوف العالمي 

universel». وحده مجتمع مدني عالمي لو القدرة عمى إرغاـ الدوؿ عمى كبح  ،ففي نظره
. 2الفواعؿ األخرىاتجاه بناء دستور مدني يحكـ عبلقاتو الخارجية مع  «حريتيا العنيفة»

وتحقيؽ ىذا المشروع يطابؽ فكرة السبلـ واألمف العالمييف وفي نفس الوقت يشكؿ أقصى 
 درجة مف التنمية البشرية. 

في أعماؿ  وىذا التخيؿ الكانطي لمجتمع مدني بميمة سبلـ عالمي تجد امتداد ليا
ىابرماس الذي يبدي عبلقتو بالماركسية، فقد اعتمد عمى المبادئ الكانطية في العمومية 

PUBLICITE »I «   التي تقر بأف عمى الفضاء العمومي أف يمعب دور وسيط
Médiateur ودورىا ىو إبراز الوحدة في األىداؼ، وأف تكوف  ،واألخبلقيات سةاسيبيف ال

القديـ  النظاـ فيو بذلؾ يقـو بتحميؿ عممية انقراض .ع األخبلقيةلمقانونية عبلقة توأمة م
يناقض  .لصعود البرجوازية، فخمؽ فضاء خاص لممداوالت العمومية بيف المجتمع والدولة
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االستعماؿ النقدي »ويدفع بذلؾ تطور  ،بذلؾ مبدأ العمومية مبدأ سر الدولة الممكية
لمقاىي، المسارح، وسائؿ اإلعبلـ...(، داخؿ الفضاء العمومي مف قبؿ )ا «لمعقبلنية

فيذا الفضاء .فيسمح بوجود تعدد اآلراء، منيا ماجتماعي.راء الدولة أو ما يعاكسيا 
أما اآلف يصؼ ىابرماس ىذا الفضاء مف  .العمومي يمعب دور محرر اجتماعي

ية االستقبللية عمى أنو قد تـ تقيده تحت ضغوط عممية تطبيؽ الوسائؿ الصناعية والتجار 
عمى الثقافة، ويوصي بالرجوع إلى العقبلنية النيوكناطية، وذلؾ ببناء فضاء انتقادي يعتمد 

فمف .عمى أخبلقيات الحوار )عقبلنية التواصؿ( تسمح بالفيـ المتبادؿ والتوافؽ االجتماعي 
شأف ىذه الدينامكية أف تكرس خاصة في المجتمع المدني، الذي يكوف مستقبل عمى الدوؿ 

قتصاد، ويحايد العائمة وجماعات المصالح كالنقابات واألحزاب السياسية التي وعمى اال
  1تنتمي إلى األنظمة االقتصادية والسياسية.

 حوؿ دور الفواعؿ البلدوالتية في الحكومة العالمية:  اليةر الخطابات النيولب
 والنيوقرامشية حوؿ دور المجتمع المدني في بيئة السيطرة النيولبرالية:  رامشيةقالخطابات ال

في مأسساة ديمقراطية  فحوؿ دور المؤسسات المدنية العابرة لؤلوطا الخطابات النيوكانطية
 كوسموبوليتانية. 

 الخطابات النيولبرالية حول دور الفواعل الالدوالتية في الحكومة العالمية: -أ
ولبرالية لممجتمع المدني ودوره في العبلقات الدولية مبنى عمى فكرة إف النظرة الني

مرتبطة بالنقاشات حوؿ الحوكمة، حوؿ إعادة تعريؼ عبلقة التمفصؿ بيف الدولة والسوؽ، 
مفيـو الحكومة في الثمانيات  فظير.2وبصفة أعـ بيف السمطة العمومية والمجتمع المدني 

 .داخؿ البنؾ العالمي لوصؼ تطور السياسات التي كاف يود تطبيقيا عمى الدوؿ النامية
فجاءت الخطابات حوؿ الحكـ الراشد تربط الحوكمة بالدفاع عف الديمقراطية أو بأحرى 

ىذا  بربطيا بإصبلح اليياكؿ السياسية لمدوؿ النامية، تعزيز مجتمعيا المدني، وقدرة
األخير عمى إصبلح السمطة العمومية بالضغط عمييا لتكوف مسؤولة أمامو في ىذه 
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تكمف أىمية المجتمع المدني في كونيا ذلؾ المعارض لمدولة، وكأف الواحد  .الظروؼ
 . 1يضطيد حتما اآلخر

" وبعض لجنات OCDEوسريعا ما تبنت المنظمات الدولية "الحوكمة" خاصة "
وما شجع ىذا االنتشار ىو إنشاء "لجنة الحوكمة  .االروبية ، والمجنةUNووكاالت 
" المتكوف مف إطارات Commission sur la gouvernance Globaleالعالمية" 

أما عمى المستوى الدولي تعتبر ىذه  .سامية في ىيئة األمـ المتحدة  و االتحاد األوربي
ت المتعددة الجنسيات والسوؽ المجنة المنظمات الغير حكومية، حركات المواطنيف، الشركا

ألف إدخاؿ كؿ ىذه الفواعؿ البلدوالتية شكؿ مع تراجع دور الدولة  .كفواعؿ في الحوكمة
 2امي دور  الفواعؿ األخرى القاسـ المشترؾ لمخطابات حوؿ الحكومة. تنوما يحممو مف 

الجانب  فيذا التنامي ألىمية دور الفواعؿ البلدوالتية في األدبيات يرجع إلى أنو مف
الوظيفي، نظرا لتعقد البناء االجتماعي، لـ يعد النظاـ السياسي قادرا وحده عمى تسيير 

فاستحالة تسيير مجتمع  .فبذلؾ يستوجب عميو تقسيـ سمطتو مع فواعؿ أخرى .المجتمع
 معقد تتبعيا ضرورة تحوؿ السمطة بالتخمي عمى مركزية الدولة. 

مة أفكار القيادة، اإلرشاد اإلدارة والتسيير، ولكف في الحوك»في ىذا أنو  Le Galèsيقوؿ 
 3دوف التطرؽ إلى األولوية الموكمة لسيادة الدولة. 

المجتمع المدني العالمي بصدد « أف Lispschutz4في العبلقات الدولية يفسر 
البروز كإجابة وظيفية لزواؿ قدرة ورغبة الحكومات عمى التكمؼ بالعديد مف الوظائؼ 

وبالنسبة لروسو، تـ االستحواذ عمى العولمة مف طرؼ الحكومات  .5«االجتماعية
وديناميكيات عممية العولمة ، وىي تشارؾ بطريقة ناجعة في تفكيؾ سمطة الدولة ونشرىا 
داخؿ ميكانيزمات جديدة لمضبط االجتماعي، تكوف أكثر مرونة وخالصة مف السمطة 

حوكمة مف دوف حكومة ال تكوف فييا وىذا التحوؿ في تطبيؽ السمطة يأخذ شكؿ  .الرسمية
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، ONGلمدوؿ صفة االنفراد بالقوة الشرعية ولكنيا مجبرة عمى اقتساميا مع ىيئات أخرى )
المنظمات الدولية، الشركات، الحركات االجتماعية، العائبلت...( التي تشارؾ في عدة 

ؿ نتسؽ بيف مستويات في الضبط االجتماعي والحفاظ عمى نظاـ دولي معيف، فيده الفواع
منطقيف، األوؿ منطؽ الخوصصة والثاني منطؽ المركزية السمطة وىذا ينتج نوعا مف 

 تضمنيا الشبكة العمومية والخاصة.  Co- régulationالتشارؾ في الضبط 
ىذه التحميبلت في إطار المأسسة النيولبرالية، فالنسبة إليو نتيجة loung 1ويدرس 

وبذلؾ ال يتعدى أف .يوشؾ أف يكوف مستغنى عنو ىذا التطور ىو أف دور الحكومات 
أو بصفة أخرى يجب عمى الدولة أف تتخمى عمى مركزىا في  2يكوف مديرا النظاـ الحوكمة

 . 3السمـ التنظيمي وأف تكتفي بمعب دور مسير شبكة الفواعؿ
إذف ىذه الفواعؿ مف شأنيا أف تؤدي وظيفة أساسية وىي الحوكمة الديمقراطية، 

ير وظيفي كونيا تقدـ ميكانيزمات رقابة عبر وطنية تسمح ليا بالعمؿ حيث ال فتعمؿ كنظ
أو باألحرى، يكوف  .تستطيع الحكومات أو حيث ال تريد الخوض ألسباب سياسية

" لبلتفاقيات الحكومية، وذلؾ Privée" »بدائؿ خاصة« لممجتمعات الدولية القدرة عمى بناء
تكوف لممنظمات الغير حكومية وظائؼ  : مثبل بإنشاء قوانيف حسف التصرؼ في التجارة

مماثمة ولكف في إطار المساعدة اإلنسانية، عف طريؽ الضغوط التي تطبقيا بيدؼ 
" مف طرؼ المؤسسات Accessibilitéالحصوؿ عمى مزيد مف الشفافية واالنفتاح "

كانيزمات العمومية الوطنية والدولية ،ومجموع ىذه الضغوط يمثؿ ذلؾ النظير الوظيفي المي
  4الصحفية والتشريعية مراقبة االنتخابات.

حكومية في دورىا قد ال تمثؿ إال  ولكف ما ال يجب أف ننساه ىو أف المنظمات الغير
مصالح قطاعية، ىذا ال يعني أنيا تبحث عف المصمحة الخاصة، إنما ال تمتمؾ نظرة 

 عامة لمممكية الجماعية. 
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المصالح السوسيواقتصادية المنفردة عوض تجاوز »في ىذا أنو:  Thaaيقوؿ 
 1  » واألىداؼ الخاصة ،عكس المدينة أو الدولة، يقـو المجتمع المدني بتكريسيا.

غير عادؿ لممنظمات الغير الحكومية عمى المجاالت  عوىذا العمؿ النطاقي يفسر بتوزي
، حقوؽ المختمفة عمى المستوى الدولي: فمعظميا تعمؿ في مجاؿ حماية البيئة، التنمية

ولكنو يبقى محدود وىي نادرة في  .أو المجاؿ االجتماعي …المرأة، حقوؽ اإلنشاء،
األمف، التكنولوجيا، التجارة، التجارة الفاعمية.وىذا التوزيع الغير متجانس  : مجاالت مثؿ

يعني أف تكوف ىذه المنظمات تتجاوب مع الحاجة أو الطمب الثقافي في مجاؿ معيف، أي 
ومف جية أخرى فإف نمو عدد المنظمات الغير  .والمنظمات الدولية حاجة الحكومات

حكومية في مجاؿ ما، يزيد مف الضغط والتنافس، ونرى ىذا ال سيما في استعماؿ لتقنيات 
فانتشار المنطؽ التجاري يدفع بيذه  .اإلعبلف عف المناقصات، والعقود القصيرة اآلجاؿ

جارية التي تستعمميا الشركات الخاصة تعطي المنظمات إلى تبيف نفس نوع التقنيات الت
 . 2نتائج عكسية مف جانب الفعالية

ويظير ىذا المشكؿ بصفة أبرز مع الفواعؿ االقتصادية وعمى وجو أخص الشركات 
 .العابرة لمحدود، فبل يمكف ليذه األخيرة أف تكوف بديمة عف االتفاقيات الحكومية بقوانينيا

خاصة بالشركات يعتمد عمى الضغوط المتذبذبة لممستيمكيف والسبب ىو أف رسـ القوانيف ال
والرأي العاـ ،ثـ ال توجد صفة اإللزامية ليذه القوانيف، فيي إذف ال تممؾ القدرة عمى تسير 
الممكية العامة كوف ىدفيا األوؿ واألخير ىو الربح، وىي ال تمتمؾ أي ميكانيزمات 

المجتمع وال تزيد االىتماـ بقضايا مثؿ حماية  لبلندماج االجتماعي ولمتوزيع العادؿ لمموارد
 3البيئة. 
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لكف القوة المالية التي تمتمكيا ىذه القواعد االقتصادية تجعؿ مف كؿ نشطاتيا أىدافا 
 1ناجحة خاصة عبر لوبيات ىيئة األمـ المتحدة. 

ذا تطرقنا إلى مدى شرعية المنظمات الغير حكومية والفواعؿ االقتصادية فنجد أف  وا 
لؤلولى شكؿ أساسيا مف التمثيؿ الشعبي، فمشاركتيا في السياسة الدولية ضماف لشرعية 

في نفس الوقت تبقى تمثيمية الشعبية المنظمات الغير حكومية نسبية،  .المنظمات الدولية
اب، ومسؤوليتيـ اتجاه المموليف دائما محؿ ضبط ومراقبة كوف ممثمييا ليسو محؿ انتخ

باإلضافة إلى  أف  .يقتصر عمى الجانب المالي والتكنوقراطي وبشكؿ غير معمف
 إذف.مسؤوليتيـ اتجاه أعضاء المنظمة غير محددة و ال يوجد نظاـ تشاور مع األعضاء 

المواطف الذي مف المفروض أف يكوف ممثبل مف طرؼ ىذه المنظمات، ال يممؾ في 
 الحقيقة أي وسيمة رقابة ديمقراطية مف وراء انخراطو. 

وكذا في الشركات المتعددة الجنسيات التي ىي بعيدة كؿ البعد عف المعايير الديمقراطية 
وف مف أعالي الموظفيف والمسيريف أوليقارشية مالية تتك التمثيمية، والتي ترى حكميا في يد

 2الذيف يتـ تعيينيـ. 
يوجد نوع مف التناقص يبيف الديمقراطية التمثيمية و الحوكمة ، خاصة مف جانب  
الفمسفة الوظيفية، كوف الحوكمة تعجز عف أخذ بعيف االعتبار خصوصية النظاـ 

 Hedley Bullبينيـ  ومف » الجياز الوظيفي ما فوؽ دوالتي»يقوؿ منشؤا أوربا  .السياسي
الذي أنشأ فرضية في السبعينات مفادىا نياية البديؿ الحديث القريب مف نظاـ القروف 

وتركيبيا مع  تو متعددة الو الءا الوسطى، المتمثؿ في نظاـ مف السمطات المتراكمة
فإف عودة الوظيفة مف الخطابات حوؿ الحوكمة  ,الخطابات النيولبرالية لتدخؿ أقؿ لمدولة

عؿ مف ىذه األخيرة وسيمة ايدويولوجية مف أجؿ سياسة تدخؿ أقؿ لمدولة تتناقص مع تج
الديمقراطية التمثيمية: فبتقميص وظيفة الدولة بانفتاح النظاـ السياسي عمى المجتمع المدني 
فسيتـ رسـ حدود إدارة عمومية ميمتيا تتجاوز خدمة المجتمع ككؿ إلى توفير خدمات 

مستيمكيف وكذا التعميؽ مف التبايف وعدـ المساواة  /ية وزبائفموجية إلى مصالح قطاع
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بيف المواطنيف، المناطؽ، والدوؿ فتطبيؽ ىذا النمط قد يقودنا إلى تفصيؿ الفواعؿ األكثر 
 نفوذ والتي تمتمؾ أكبر الوسائؿ المادية والغير مادية لتغميب مصالحيا. 

قدرتيا عمى التميز بيف ما ىو  والمشكؿ األساسي الذي تواجيو الحوكمة يمكف في عدـ
خاص وما ىو كمعيار أساسي لتوكيؿ وظائؼ الضبط االجتماعي الدولي يوضح 

Stocker  النتائج السمبية المحتممة عف تبني ىذا النمط فعند توكيؿ وظائؼ الضبط
االجتماعي إلى شبكات فواعؿ عامة وخاصة )عمى شكؿ شركات( يساىـ في تشويش 

 . 1روب منياالمسؤوليات وتشجع الي
فبيذا نستنتج أف الخطابات حوؿ رغبة دور الفواعؿ البلدوالتية في الحوكمة العالمية 
تعيد عمى المستوى الدولي رغبة المبرالييف مف تقميص دور الدولة واالعتقاد الوظيفي كوف 
المنظمات الخاصة قادرة عمى تحمؿ وظيفة الضبط االجتماعي الدولية تماما ما تفعمو 

العامة ولكف في نفس الوقت فيذا قد ييدد أسس الديمقراطية التمثيمية ويبدو ىذه السمطات 
 الفكر متناقضة مع شرط الضبط الديمقراطي لمعولمة. 

 

 المجتمع المدني بين السمطة النيولبرالية ومعارضة السياسات العبر وطنية: -ب
إف النظرة القرامشية لممجتمع المدني تعتبر بالتناقص بحكـ فضاءه، وتحوؿ تنظيـ 

 المفاىيـ حوؿ دوره في ديناميكيات العمولة، ومعارضتيا: 
المجتمع المدني ىو قضاء أولئؾ الذيف ال تخدميـ عولمة االقتصاد العالمي، ففي ىذا »

 Botton»ا ما يسمى باتجاه الفضاء يمكنيـ رفع احتجاجاتيـ والبحث عف البدائؿ، فيذ

up»  أما في اتجاه«Top down»  تؤثر الدوؿ ومصالح الشركات عمى تنمية ىذه
الصورة مف المجتمع المدني وذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى التوازف ما بيف االجتماعي 

البنؾ العالمي ذلؾ العامؿ الذي يطبؽ سمطتو عمى  Stephen Gillوالسياسي يعتبر 
المستوى الييكمي والفردي ولكف ىذا ال يفسد كوف ىذه المؤسسة في نفس الوقت الوكالة 
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حكومية لتأثير عمى السياسات االجتماعية والبيئة  غيرالدولية التي توجو إلييا المنظمات ال
 1في الدوؿ المستدينة. 

فحسب  «cooptation»وفؽ لعبة اختيار الزميؿ:يعمؿ بذلؾ المجتمع المدني 
قرامشي: االندماج المتزايد لممنظمات الغير حكومية في برامج البنؾ الدولي وتبني ىذا 

والحكـ الراشد يسمح ليا بشكؿ ما تعزيز شرعية سياساتو في  «الديمقراطية»األخير ليجة 
ية. فمف ىذه الوجية، يعتبر مواجية االنتقادات وذلؾ دوف إتبلؼ أسس توجياتو النيولبرال

، وفي «Néolibérale»لغة البنؾ العالمي ستارا ايدولوجيا بيدؼ حجب ارتباطو بالعقيدة 
فبالنسبة لممنظمات الغير  2نفس الوقت إلى تحسيف صورة المؤسسة اتجاه الرأي العاـ

ا حكومية، تقدـ ىذه الشراكة مجاال  جديدا، ومنفذ جديدا، ومصدر تمويؿ جديد، يجيدى
 عمى االحترافية وعمى التوفيؽ بيف إيديولوجيتيا ومنطؽ العالـ الخارجي 

تكتبلت المنظمات الغير حكومية التي ساىمت في تكوف وىيكمة حركة مناىضة 
لمعولمة، تزيد أف توضح "البروز التاريخي لحركة ضد العمولة االقتصادية الني لبرالية 

ومف بيف ىذه الحمبلت تذكر: إخفاؽ  «لميالعا يعمى المستوى المحمي، الوطني، الجيور 
، إخفاؽ مفاوضات المنظمة 5998في االتفاؽ المتعدد األطراؼ حوؿ االستثمار مف 

التي تعتبر كتاريخ ميبلد الحركة المناىضة  5999عاـ  Seattleالعالمية لمتجارة في 
، فالتخمي عف تطوير البذور المحولة الجنيات  «Anti-mondialistes»لمدولة 

Transgénique  مف طرؼ شركةMonsanto خمؽ المنتدى الذي تمي منتدى ،
Davos  المنتدى االجتماعي العالمي(، والتنظيـ المنسؽ ضد المنتديات(Contre 

Sommets ( فعمميات التعبئة ىذه تظـ مجموعات متباينة مف المنظماتONG ،
" إلى juxtaposions"النقابات، الحركات، االجتماعية...( التي مرت مف صفة التجاوز 

التقارب الوظيفي الذي مف المفروض أف يقود إلى تييئة إستراتيجية مشتركة لربط 
 3االقتصاد العالمي بأىداؼ العدالة االجتماعية. 
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ثـ إف القراء النيوقرامشية لدور المجتمع المدني عمى الساحة الدولية يعمر عف دور أساسي 
تصادية، النيولبرالية وفي نفس الوقت، فبتحميؿ ومبيـ في إنتاج ومعارضة العمولة االق
 Dichotomique [Top down-Bottom-up]دينامكية الدولة حسب فئة ديكوتومية 

 رفيي تنتج مفيـو مبسط لممجتمع المدني، مقسما إلى قطبيف متجانس مف الخير والش
لمجتمع المدني فيذه الداللة اإليجابية أو السمبية ترتبط بالوظيفة التي تقـو بيا عناصر ا

فيذا المنظور  «Consensus de Washington» «توافؽ واشنطف»بالنسبة لسياسات 
ليا وضح دور  ييبعثنا إلى رؤية مبرمجة لمتغيير االجتماعي كما قاـ بتحميمو قرامش

 1الشركات ويبيف انطبلقة الحركات النقابية والجمعيات الثقافية والجمعيات الثقافية. 
االجتماعية في قمب المجتمع المدني وكأف يمنح ىذا األخير  فكاف يضع الحركات

 «حروب الحركات»دور المحرؾ في الديناميكية التاريخية فعمى الصعيد الداخمي، تدخؿ 
لبلستحواذ عمى الدولة يقوؿ  «Passive»في دينامكية ثورية سمبية  «حروب المواقؼ»و

Cox إعادة إحياء الروح »تحركيا  «في ىذا أنو توجد "حرب موافؽ عمى األمد الطويؿ
وتوجييا الجيود الفكرية لمجمع والتنسيؽ بيف القوى االجتماعية المناىضة  «الجمعوية

 لمدولة داخؿ المشروع مشترؾ "لنظاـ سياسي بديؿ". 
ولو كاف ىذا في البداية مبنيا عمى إشكالية العدالة االجتماعية، وييدؼ إلى إعادة السيطرة 

ياة العمومية" خاصة بتقرب إنشاء سمطات سياسية جديدة وعمى إلى المواطف إلى الح
جميع المستويات، بفضؿ تعزيز "روح التضامف" عمى المستوى المحمي ونشره عمى 

 المستوى الدولي والعالمي. 
إذف توجد النظرة الثنائية لممجتمع المدني: يمكف التركيز عمى مساىمة جزء مف 

ة تيدؼ إلى تحسيف نوعية الديمقراطية وتنظيـ المجتمع المدني في ديناميكية سياسي
لمة، ولكف مف جية أخرى ال يعطينا ىذا التحميؿ أي اقتراح المؤسسات التالية التي و الع

 . 2بإمكانيا زيادة الضبط الديمقراطي لمتطور العابر لؤلوطاف
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الخطابات النيوكانطية حول دور المؤسسات المدنية العابرة لؤلوطان في مأسساة -ج
 ديمقراطية كوسموبوليتانية. 

يقر عدة مؤلفيف أف تزامف الدولة و األمة ليس إال حقبة مف التاريخ تحاوؿ العولمة 
إنياءىا فالعولمة ىنا ترتبط بعممية تحفز انطبلؽ نشاطات عابرة لؤلوطاف تؤثر عمى 

و أمف شعوب العالـ ولكف مف دوف منح ميكانيزمات بديمة لممارسة ضبط صحة 
ديمقراطي عمى ىذه النشاطات وىذا ما دعي إلى التشكيؾ في كوف المستوي الوطني 

 1كقاعدة التنظيـ الديمقراطي لممجتمع.
وتدارؾ ىذه الوضعية قد يشترط امتداد الديمقراطية إلى أبعد مف الدولة أي إرساء 

كوسموبيميتانية كما في عصر التنوير حيث تمعب منظمات المجتمع المدني ديمقراطية 
دورا في العممية ولكف ىذه المرة عمى مستوي الفضاء العمومي الدولي: حيث تكوف 
المنظمات الغير حكومية تمؾ الواجية التي تحد بيف سياسات الدولة و الفضاء العمومي 

ي األحزاب و النقابات لما كانت الدولة الدولي كما كف يفعؿ سابقا الجمعيات النواد
قد  ةالسمطوية تترنح أو بصفة أخرى إف مساىميـ مف ماسة ديمقراطية كوسموبوليتاني

( يكوف Botton upتوصؼ بطريقتيف األولى عمى شكؿ دينامكية تأتي مف األسفؿ )
( يكوف top-downالمجتمع المدني محركا ليا أو عمى شكؿ دينامكية مف األعمى )

ولة فييا الحفاظ عمى دورىا المسيطر وفي نفس الوقت تتخمي عف بعض الوظائؼ لمد
 2الضبط الديمقراطي لممجتمع المدني الدولي.

فمشاريع ماسسة الديمقراطية الكسموبوليتانية مف األسفؿ )مف القاعدة( تعتمد عمى 
يرتيف: النموذج المييمف في الخطابات النظرية حوؿ الديمقراطية خبلؿ العشريتيف األخ

( فيذا النموذج ظير بعد االنتقادات المبينة عمى مبدأ Délibérationديمقراطية المداولة )
األغمبية كأسموب لمشرعية الديمقراطية لفائدة تثميف المداولة كعممية مفتوحة و متضمنة 
قدر اإلمكاف تسمح بتعميؽ المشاركة واعية بالرىانات في الشؤوف العمومية، ىكذا تستمد 

ية الديمقراطية قوتيا مف مشاركة الجميع في عممية تداوؿ خصوصيتيا توقع نتائج العمم
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عقبلنية مقبولة يحوى ىذه التصور ارتخاء الرابط المفاىيـ بيف الشرعية الديمقراطية و 
األشكاؿ التقميدية لمتنظيـ الدوالتي وبرفض فكرة الدولة العالمية ويوصي بإنشاء شبكة عابرة 

 1ة القادرة عمى شف سياسة داخمية عمى المستوي العالمي.لؤلوطاف مف األنظم
أف المجتمع المدني العابر لؤلوطاف يمكف أف  Bohman2وفي ىذا الموضوع يؤكد 

يؤدي وظيفية كجميور عالمي يرجع إليو الفواعؿ الدولية ليؤثر سياسيا عمى إنشاء النظـ 
رة في الضبط الديمقراطي أو عمى عمؿ النظـ بإفصاح عف تجاوزاتيا فمساىمة ىذه الظاى

تكمف في تعدد مصادر التأثير السياسي وفي ترقية شروط عادلة لموصوؿ إلى المؤسسة 
 عمى المستوي الدولي.

فاليدؼ ىو الحد مف عدـ تكافؤ السمطة و الموارد التي تنتجيا قوى السوؽ يخمؽ 
عيد يجب محيط يوفر فرص تأثير سياسي موزع بأكبر قدر مف العدالة وعمى المدى الب

عمى ىذا اليدؼ أف يكمؿ بمؤسسة قانونية لئلجراءات الوصوؿ إلى الفضاءات السياسة 
 3(folkالعالمية وذلؾ لخمؽ ديناميكية كوسموبوليتانية لممعارضة و المداولة و يتبنى )

منظورا مشابيا بمنح المجتمع المدني دور محفز في إطار مشروع ديمقراطي يكوف أكثر 
مؤسسة عمى المستوي العالمي فيو يؤكد أف انطبلؽ الحركات االجتماعية العابرة لؤلوطاف 

(Globalisation from below سيؤدي إلى ترقية حوكمة إنسانيو أي مجموعة مف )
( إلى رأس الماؿ )حسب besoinطريؽ الحاجات ) المعايير الموضوعية ال تعرؼ عف

 المنظور النيولبرالي ( ولكف عف طريؽ الحاجات اإلنسانية.
فيكوف مف المفروض عمى ىذه الدينامكية إنتاج إيديولوجية اتحادية توجو طاقة المجتمع 
المدني العامي نحو تأسيس ديمقراطية عالمية خاصة بخمؽ برلماف عالمي داخؿ نظاـ 

 4المتحدة.األمـ 
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فيذا  1(Held( يطؿ عمى مشروع ديمقراطي قريب مف مشروع )Falkإذف فتحميؿ )
األخير يوصي بإنشاء مؤسسات سياسية جديدة تتعايش مع النظاـ المابيف دوالتي 

(interétatique وفي نفس الوقت تجاور الدوؿ في فضاء نشاطات  عابرة لؤلوطاف )
، تسيير الغابات االستوائية، تسيير الموارد الغير محاربة السيدا، الطاقة النووية « مثؿ

فيو يقترح إرساء حؽ كوسموبوليتاني الديمقراطية يرتبط بمجموع المؤسسات  » المتجددة
مجاالت:  7السياسية ويضمف تمنح بالحقوؽ الفردية وحماية ىذه الحقوؽ وقد قسميا إلى 

األمني السياسي( فبيذا المجاؿ الصحي، االجتماعي، الثقافي، المدني، االقتصادي 
: إلى ةالتنظيـ المؤسس عمى مبدأ الفرعية سيؤدي ىذا النمط مف الديمقراطية الكسموبوليتاني

نظاـ سمطة عالمية ومقسمة إلى نظاـ مراكز السمطات متنوعة والمتداخمة، مكونة ومحددة 
 2مف الديمقراطية. 

ف كاف تكويف ىذا النظاـ ناجـ عف منطؽ مركزية " " فيو يتحسب إسناد top downوا 
بعض وظائؼ الضبط الديمقراطية إلى المجتمع المدني العابر لؤلوطاف يوضح 

Archibugi3  أف المجتمع المدني العالمي يساىـ في عممية سياسية ىي اتخاذ القرار عبر
مؤسسات جديدة ودائمة ويقوؿ في نفس الوقت أف ىذه المؤسسات تنظـ إلى المنظمات 

 لموجودة ولكف لف تحميا مكانيا فوظيفتيا ذو دور استشاري وال تنفيذي. المابيف الحكومية ا
إلى أف يوكؿ ىذا المجتمع المدني ميمة االندماج في الشؤوف الداخمية لمدوؿ 
وسينكر حؽ ىذه الدوؿ في التدخؿ فتجاوز السيادات الدولية يمقى مبرراتو بفكرة التدخؿ 

وأف الدوؿ ستستفيد مف فحص انتقادي لتنظـ  المدني التي تعمؿ بمبدأ الضرورة األخبلقية
 4السياسة الخاصة. 

الممأسسة في األعمى أو في  ةفبيذا نستنتج أف أنماط الديمقراطية الكسموبوليتاني
 Démocratieاألسفؿ ال تتشابو فاألولى مستمدة مف نمط الديمقراطية التداولية 

Délibérative تتراجع كثيرا أماـ فكرة دولة ديمقراطية عالمية وتراجعنا أساسا إلى ،
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قدرتيا عمى مؤسسة التداوؿ السياسي لممواطنيف بينيا تختار الثانية نظاـ ضبط يدمج 
 1Zoloمكونات ذو أصوؿ فدرالية ورغـ تبايف النمطيف فيما يتشابياف في تبني منظور

ية لوحدة المعنوية البشرية، والحاجة إلى نظاـ بالصفة القانونية، أي حوؿ الفكرة الكانط
 قانوني كوسموبولتاني يكوف أعمى مف الدوؿ. 

 ىكذا إنشاء مجتمع مدني عالمي يقترح مع مشروع سبلـ ديمقراطي عالمي. 
أي مأسسو الديمقراطية  Botton upأما النقد الذي يمكنا توجييـ إلى فكرة 

د عمى منطؽ أخبلقي يجعؿ مف المجتمع المدني الكسموبوليتانية مف األسفؿ ىو أنيا تعتم
"صورة مثالية بعيد عف الواقع، مبينة أساسا عمى ىدؼ تواصمي ديناميكية كيذه تريد 
إخراج النزاعات والمصالح االقتصادية مف الفضاء المدني، وتعطي ثقة كبيرة في 

اـ حوؿ الميكانيزمات التداولية الضعيفة وذلؾ لتنسيؽ بيف المصالح وخمؽ اتفاؽ ع
المعايير األخبلقية المشتركة لذا فيذه الفكرة قد تبدو ومختمؼ مع عبلقات القوة التي 
تواصؿ في تحديد السياسة الدولية، واألىـ ىو أف ىذه الفكرة شديدة االرتباط مع التجربة 

 األوروبية. 
لتكوف محركا موثوقا فيو إلرساء ضبط سممي وديمقراطي لمعبلقات الدولية أو بصفة 

دؽ فيذه الفكرة تحاوؿ تجنب المشكمة التي تخص كؿ المدافعيف عف النموذج الديمقراطي أ
فإف  Showالكسموبوليتاني، فيما يخص تمثيمية المجتمع المدني العالمي فالبف سبة لػ 

االنتماء إلى المجتمع المني العالمي ىو طريقة لمتواصؿ مع المجتمع المدني الغربي، 
 2لمتأثير عمى الدولة الغربية التي في قمب القوة العالمية. وبذلؾ الحصوؿ عمى مصدر 

وبنفس الطريقة، زيادة تأثير ىذا الفضاء بإعطائو وظائؼ ضبط ديمقراطية دولي، 
في إطار حوكمة بشرية، عف طريؽ الحصوؿ عمى حؽ تدخؿ في شؤوف الدوؿ، أو عف 

لعالمية الجديدة، وىذا طريؽ اندماجيا داخؿ إجراءات اتخاذ القرار الخاصة بالمؤسسات ا
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ما يمكنو أف يضر بمبدأ المساواة الدوؿ أماـ العدالة بتعزيز السيطرة السياسية الغربية عمى 
  1حساب الدوؿ النامية.

باإلضافة إلى أف البعض قد يشكؾ في انو يمكف لمديمقراطية أف تنتقؿ مف مرساىا 
مجتمع مدني عابر »الوطني لتعيد بناء نفسيا عمى المستوى العالمي عمى أساس 

في ىذا الموضوع أف أنماط الديمقراطية الكسموبوليتانية غالبا ما  Thaa2يقوؿ  «لؤلوطاف
تستييف بالشروط الضرورية لظيور اعتماد متبادؿ بيف مواطنيف متساويف سياسيا، خاصة 
بالنسبة لقضية اليوية الجماعية فعند ما نجعؿ مف الفضاء العمومي العالمي محكوما 

ة إعادة بناء ىويياتي عمى المستوى الوطني والعالمي، فإف نماذج الديمقراطية لعممي
الكسموبوليتانية تبالغ في تقيد تجانس الفضاء العمومي العالمي وفي نفس الوقت تقمؿ مف 

أف مفيـو الفضاء العمومي في باطنو  3Kohlerمقدار التبايف الثقافي العالمي يذكر 
سؤوليات ال وجود لو عمى المستوى العابر لؤلوطاف بصفة مرتبط بيياكؿ مف السمطة والم

أخرى مف األحسف اعتبار الفضاء العمومي العابر لمدوؿ كمجموعة مترابطة مف 
الفضاءات العمومية الوطنية عوض فضاء مستقؿ عف الفضاءات الوطنية فتكوف بذلؾ 

ؿ والمؤسسات شبكة مف المنظمات المييكمة عمى عدة مستويات تحاوؿ التأثير عمى الدو 
بيف مفيوميف لمديمقراطية األوؿ ىو أنيا نظاـ ضبط شعبي عمى  4Dahlالدولية فيما يفرؽ 

السياسات الحكومية، إما عف طريؽ المجالس الشعبية، أو عف طريؽ المنتجيف والثاني ىو 
كونيا نظاـ يمنح حقوقا أساسية فصورة المواطنة التي تنبثؽ عف المشروع الديمقراطي 

مصمـ عمى أنو  [...]ليتاني ترتبط بالتعريؼ الثاني: فالمواطف الكسموبوليتاني الكسموبو 
حامؿ حقوؽ وواجبات معنوية أكثر مف كونو مؤلؼ لمقانوف فكمثاؿ نذكر المشاركة في 
عممية الحكومة الذاتية الديمقراطية فمفيـو الضبط الديمقراطي الذي يحويو ىذا النموذج 
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بلئـ لئلجابة عف العجز الديمقراطي الناتج عف دينامكيات )نظاـ مف الحقوؽ( يكوف غير م
التدويؿ واإلدماج االقتصادي والمالي الذي يفرض ضغطا خارج عمى صبلحيات الدولة 
وخاصة عمى السياسات الكينزية لتمويؿ السياسات االجتماعية وخمؽ وظائؼ عمؿ عف 

 1طريؽ عجز ميزاف المدفوعات. 

إف تعدد معاني مفيـو المجتمع المدني يتطمب مف مستعمميو مجيود الدقة التصورية 
خاصة لفيـ الخطابات دوؿ دور المجتمع في العبلقات الدولية واإللماـ برىاناتو حوؿ 

 الضبط الديمقراطي لمعولمة، فمف الضروري توضيح التقاليد النظرية المرتبطة بيا. 
العالمية تعكس االنشغاؿ المبرالي في الحد مف دور  إف التصور النيولبرالي لمحوكمة

 الدولة، واالعتقاد في القدرات الضبطية الذاتية لممنظمات الخاصة. 
ولكنيا تنتيي إلى تعددية ىجيثة وغير رسمية، قد تمحؽ الضرر بالتماسؾ االجتماعي 

 وضعاؼ نطاؽ العمميات الديمقراطية الحالية. 
السمطة، تتمفصؿ حسب مثالية ماركسية مف العدالة أما الرؤية النيوقرامشية حوؿ 

االجتماعية فيي تعيد بناء دور مبيـ لممجتمع المدني في ديناميكيات تغذية العولمة 
ومحاربتيا وىي ال تقترح أي بديؿ ممموس لتحسيف الضبط الديمقراطي لتطور العبر 

 حدودية. 
ة ديمقراطية أما خطابات دوؿ المجتمع المدني العابر لؤلوطاف في مأسس

كوسموبوليتانية فيي تعـ ىذا الفضاء بالميمة الكانطية في جعؿ العبلقات الدولية عبلقات 
سميمة، فيذا يؤدي إلى قدرة الضبط العمولة في شقيا البل سياسي لفائدة إنشاء عمميات 

 عمى التطورات العابرة لؤلوطاف.  ةتداوؿ ومنح حقوؽ كوسموبوليتاني
المجتمع المدني، فإف تنشط المنظمات المتحدة مف ىذا الفضاء  فبيذا، ميما كاف تعريؼ

 ال يشكؿ ضماف ضبط ديمقراطي لمعولمة. 
المجتمع المدني بنوع مف التشاـؤ كوف  ترى المجتمعات في جنوب المتوسط تطور

 افتراضات:3إمكانيات التطور تنقسـ إلى 
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ات في الغرب وفي : شديدة التشاـؤ تؤكد عمى االختبلؼ الميـ بيف السياساألولي
المجتمعات الجنوبية إلى حد أف فكرة الديمقراطية قد تبدو غريبة عف الثقافة السياسية في 

 ىذه المجتمعات.
 : عمى عكس األولى ترى في التبايف الثقافي طريقة المتبلؾ الديمقراطية.الثانية
ع المدني سيؤدي : تعتبر أف تطور المؤسسات المبرالية الغير دوالتية وسوؽ المجتموالثالثة

 1 ال محالة إلى إنشاء ديمقراطية مكاف األنظمة التسمطية.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 المطمب الثالث: المجتمع المدني العالمي بين المفيوم وتعدد التفسيرات
 :مفيوم المجتمع المدني العالمي -1

برز مثمو مثؿ تعبير  -أف تعبير "المجتمع المدني العالمي" إلى اإلشارةالبد مف 
عمى الصعيديف السياسي  األوضاعمجددا في سياؽ طائفة مف  -"المجتمع المدني" ذاتو

 أىميا :  إلى اإلشارةوالفكري يمكف 
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والمعسكر االشتراكي وما  السوفيتيالتحوالت التي شيدىا العالـ عشية انييار االتحاد  .9
انييار نظاـ القطبية الثنائية واستحقاقاتو. لقد دشنت  أىميايات مف رافقو مف تداع

بانحسار التيديدات التي رافقت نظاـ القطبية الثنائية  اآلماؿالمرحمة الجديدة في بداياتو 
تنامي الدعوات،  إلىالجديدة  األوضاعوسباؽ التسمح والحروب الباردة ....الخ. وقادت 

ة طرح تصورات وطرؽ جديدة لعبلج مشكبلت " العالـ مف مواقع فكرية مختمفة، بضرور 
 الجديد " وتطوير بنياتو. 

العولمة ألنيا خارج ىذه  إشكاليةظاىرة العولمة وخطابيا. ودوف الدخوؿ في تفاصيؿ  .2
أنو يمكف القوؿ بعدـ وجود خطاب موحد حوؿ ىذه الظاىرة بؿ يبلحظ  إالالمساىمة، 

كف تمييز اتجاىيف رئيسييف دوف أف يعني تنوع الخطابات المطروحة. وباختصار يم
لـ تتبمور بصيغتيا النيائية بسبب عدـ تبمور الظاىرة ذاتيا  أخرىاتجاىات  إىماؿذلؾ 

1ألسباب معروفة. 
 

مد نطاؽ السياسات  إلىتيدؼ  صيرورةيرى في العولمة باعتبارىا  األوؿاالتجاه  -
ب " أو " الشماؿ " إلى العالـ كمو، والفعاليات التي قادت إلى الرخاء والسبلـ في " الغر 

عبر طائفة مف االتفاقيات الدولية والتعديبلت الييكمية المحمية التي تطمؽ قوى السوؽ، 
وتدفع إلى تحسيف اإلنتاجية، واإلفادة األفضؿ مف الموارد، وتشجع المزيد مف التطور 

 23التكنولوجي، وتحسف مف التنظيـ االجتماعي. 
أما االتجاه الثاني فيطرح بالمقابؿ عولمة مضادة تقـو عمى إدراؾ وترجمة المسئولية  -

المباشرة لمعالـ المتطور عف اقتبلع الفقر، وذلؾ مف خبلؿ التوقؼ عف االستغبلؿ المالي 
لػ " العالـ الثالث "، وتعويضو عف فترات االستعمار واالستنزاؼ المتعاظـ لمثروات 

لمديونية، واالعتراؼ بحاجة ىذا" العالـ " النتياج طرقو الخاصة الطبيعية، وتصفية ا
بالتطور والنمو والتقدـ االقتصادي االجتماعي، ومنحو معاممة تمييزية تنحاز إلطبلؽ قواه 
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المنتجة، وتعفيو مف منافسة يستحيؿ عميو مقابمتيا، وتوفر لو الموارد البلزمة النطبلقو 
 االقتصادي واالجتماعي. 

التطمعات نفسيا، طرح آخروف مشروع بناء وتطوير "المجتمع المدني العالمي "  وفي إطار
 الذي توفر بالفعؿ عناصر حقيقية لنشأتو ونموه. 

وبسبب اختبلؼ المرجعيات النظرية والتاريخية فإف النظرة الى " المجتمع المدني العالمي " 
 تختمؼ كذلؾ. ويمكف أف نبلحظ ىنا مقاربات مختمفة : 

" المجتمع المدني العالمي " باعتباره جزًء إلىالنظر  أساستقـو عمى  األولىالمقاربة 
مف تجميات مشروع العولمة، وباعتباره مستوى مواكبا لممستوى االقتصادي ليذه الظاىرة. 

ذا ىذا الفيـ ينطمؽ مف  أفنيايتيا المنطقية أمكننا أف نستنتج  إلىدفعنا ىذه المقاربة  وا 
برالي الجديد بنظاـ سياسي جديد لمبشرية. فالحركة الحرة لرءوس األمواؿ التبشير المي

والتكنولوجيا، وأنماط التنظيـ واإلنتاج المشترؾ أو " المصنع العالمي " يخترؽ ويتعارض 
مع البنية القومية لمتنظيـ السياسي لمعالـ الموروث مف القرف السابع عشر )بالنسبة ألوربا 

صاد المعولـ إلى بنية سياسية تناسبو، ربما تجسدت يوما مف األياـ الغربية(. ويحتاج االقت
في حكومة عالمية. وحيث إف التنظيـ القومي لمعالـ نشأ عمى قاعدة عممية بناء األمة، 
فالحكومة العالمية يمكف أف تنشأ عمى قاعدة اجتماعية وبشرية عابرة لمحدود القومية وىي 

 "المجتمع المدني العالمي". 

المجتمع  إلىفتقـو عمى النظر  األولىمقاربة الثانية وىي مناقضة لممقاربة أما ال
المدني العالمي باعتباره جزء مف عممية أوسع، ىي النضاؿ المشترؾ مف أجؿ العدالة 

وبحسب ىذه المقاربة يقـو المجتمع المدني بدور القاطرة لعممية  1 الدولية والسبلـ العالمي.
ووضع إستراتيجيات ورؤى  إلنشاءداخؿ عبر النضاؿ الضروري التحويؿ الديمقراطي في ال

جديدة لمتنمية والتطور. كما يقـو بدور الجسـ الحي الذي يخوض النضاؿ مف أجؿ نشأة 
بيئة سياسية واقتصادية دولية مواكبة أو مناسبة لمتنمية البشرية ذات الوجو اإلنساني في 

 العالـ الثالث. 

                                                             
1
 ,134ص ,المرجع السابؽ ,برىاف غميوف -



 
 

 91يـو  أحداث، فقد تجسد ىذا الواقع في نصارىاوأوبحسب مؤيدي ىذه المقاربة 
تجمى " المجتمع المدني العالمي "، بأعظـ معانيو ودالالتو، في  إذ،  2002فبراير 

دولة في العالـ،  00مدينة، وأكثر مف  0000المسيرات الحاشدة والمتزامنة في نحو 
نفسو حتى عمى لمناىضة الحرب األمريكية المزمعة ضد العراؽ. وقد فرض ىذا اليـو 

أكثر المتشككيف في مفيـو " المجتمع المدني العالمي "، باعتباره يوما فريدا في تاريخ 
 العالـ، وظاىرة ال يضاىييا شيء في تاريخ البشرية أو واقعيا الحديث. 

قد تتنوع التعاريؼ انطبلقا مف الخمفيات والمرجعيات الفكرية والنظرية ولكننا نستطيع 
1تمع المدني العالمي انطبلقا مف الركائز التالية : المج إبراز مبلمح

 

: إنو بمثابة فضاء أو حقؿ لمنشاطية أو الكفاحية المنطمقة مف اإليماف بقيـ عالمية، أوال
وبوحدة المصير البشري، عمى األقؿ بالنسبة لموضوعات أو قضايا حاسمة مثؿ السبلـ 

 والعدالة والتنمية والبيئة وحقوؽ اإلنساف. 

كما يمكف النظر إليو أيضا باعتبار ذلؾ النسيج مف الروابط الكفاحية التي تنشأ  ثانيا:
عمى قاعدة اإليماف بالمساواة والمسئولية المشتركة والحاجة إلى عبلقات عالمية ال تقـو 

 عمى التسمط أو القوة واالمتياز. 

أولئؾ الذيف  ومف حيث الفاعميف في المجتمع المدني العالمي، فيمكف القوؿ أنيـ ثالثا:
يمّدوف نشاطيـ في الدفاع عف قيـ مدنية إلى الساحة العالمية، ويشمموف الجمعيات 
والروابط والنقابات والييئات المينية والمجالس النيابية والمنتديات الفكرية والشبكات 
االتصالية والييئات الدينية، بغض النظر عما إذا كانت صبلحياتيا قومية ذات امتداد 

عالمية باألصؿ، ىذا فضبل عف الجميور العاـ المؤمف بيذه القيـ والمرتبط بتمؾ  عالمي أو
2التجمعات. 

  
ونظرا ألف مفيـو "المجتمع المدني العالمي" قد نما مف النشاطات والثقافة المدنية 
القومية، ثـ أخذ يمد ىذه النشاطات عمى مستوى عالمي، أو كمستوى نضالي عالمي 
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لبشرية مف مختمؼ القوميات، وينظـ عممو عبر روابط واتحادات يشتؽ طاقتو وعناصره ا
 عالمية أو متعددة الجنسيات، أو عبر تقنيات الحركة االجتماعية، فإنو البد مف 

 أدت إلى نشأة المجتمع المدني العالمي يمكف بمورة ثبلثة عناصر أساسية 

عالمية الثانية بفضؿ نخبة التي بدأت تتبمور منذ الحرب ال 1الثقافة المدنية العالمية -أ 
مدولة تكونت في طيؼ واسع مف المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. ولعبت 

مثؿ األغذية  أخرىالمنظمات المتخصصة لؤلمـ المتحدة )منظمة اليونسكو، منظمات 
والزراعة والصحة العالمية(، وفى مجاؿ التنمية والتجارة )منظمات مثؿ األمـ المتحدة 

ية الفنية واألونكتاد( دورا مبدعا عمى الصعيد الفكري، وكذلؾ المجمس االقتصادي لمتنم
مجاؿ حقوؽ اإلنساف والبيئة والمرأة واألقميات فقد نشأت منظومة  فيواالجتماعي. أما 

2كاممة داخؿ األمـ المتحدة بدءا مف المجنة العامة وصوال إلى المجاف التعاىدية، وىكذا. 
 

لمتحدة كاف بالضرورة مقيدا بطابعيا الحكومي. كما أف النخب غير أف دور األمـ ا
لـ تكف ذات قدرات  -بغض النظر عف أصميا القومي -الفكرية ذات األفؽ العالمي

تواصمية كبيرة مع شعوبيا ذاتيا، وىو ما حرميا مف بناء نفوذ واسع في ببلدىا، أو عمى 
ومية دولية أو محمية. وبسبب تمؾ المستوى العالمي. ولذلؾ تدفقت أفكارىا عبر قنوات حك

القيود وأوجو النقص نشأت أو نشطت أعداد مدىشة مف المنظمات غير الحكومية العالمية 
أو متعددة الجنسية، بدءا مف منظمات العمماء واتحادات المينييف، مرورا بجمعيات الدفاع 

يات في محاولة لمقياـ مثؿ "منظمة العفو الدولية"، وصوال إلى المنابر الفكرية متعددة الجنس
 بدور جماىيري، أو يخاطب جماىير العالـ وحكوماتو. 

وفي واقع الحاؿ فإف الجيد األساسي الذي قامت بو ىذه المنظمات غير الحكومية لـ 
نما بترويجيا بيف أوساط شعبية مختمفة، والتعبئة  يتعمؽ بإنشاء أىداؼ أو قيـ مدنية، وا 

حكاـ آليات العمؿ. المنظمة ليا، والمطالبة بتحسيف ا  لتشريعات وا 
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وجاءت مرحمة ثالثة نمت فييا أدوار المثقفيف والنشطاء مف " العالـ الثالث " عمى 
ىامش المنظمات غير الحكومية الدولية في البداية، ثـ عبر منظماتيـ القومية أو اإلقميمية 

 الخاصة بيـ. 

والقدرات التنظيمية، ربما  وحممت تمؾ الموجة األخيرة قدرا كبيرا مف التجديد الفكري
بحكـ أصوليا ونشأتيا في صفوؼ حركات وأحزاب اليسار التي كانت تتعرض لتفكؾ 

 واسع في مختمؼ ببلد " العالـ الثالث "، وىو ما أتاحيا لمنضاؿ المدني. 
األطر واألوعية االتصالية الجديدة. وفي الوقت نفسو أتاحت تكنولوجيا  -ب

ية فرصة تطوير قنوات وأوعية أخرى لتحؿ جزئيا محؿ المواصبلت واالتصاؿ العصر 
األحزاب التقميدية في الفضاء العاـ. فاألطر الجمعياتية ومجالس المدف والمقاطعات 
واألحياء والشبكات االتصالية المكونة في الفضاء اإللكتروني وروابط األصدقاء متعددي 

شبابية والعالمية والمنتديات الجنسيات واالتحادات المينية والمؤتمرات والمعسكرات ال
صارت أكثر أىمية، ليس فقط مف األحزاب  -الثقافية والفكرية والحركات االجتماعية 

 السياسية، بؿ ومف النقابات والحركات العمالية التقميدية. 

وتبيف حصيمة التجربة أف تمؾ األوعية صارت أكثر قدرة عمى استيعاب طاقات األجياؿ 
 ريكا الشمالية، وبدرجة أقؿ في " العالـ الثالث، ألسباب عديدة: الجديدة في أوربا وأم

فيي أنسب ألجياؿ أقؿ اىتماما باأليديولوجيات وبالثقافة السياسية مف آبائيا، وأكثر • 
 تمتعا باإلنجازات العممية والتكنولوجية واالقتصادية. 

  1 ثـ إف تمؾ األوعية أكثر قربا وتبلمسا مع الواقع المعاش.• 
وىي أيضا أكثر ديمقراطية وأقؿ تراتيبية، وال تستمـز انضباطا أو تدريبا حزبيا مف • 

النمط التقميدي لمعمؿ في الفضاء العاـ.وىي فوؽ ذلؾ أكثر قابمية لئلشباع النفسي بحكـ 
 سرعة إثمار العمؿ المدني المباشر. 

التعارؼ وبناء  وال بد مف اإلشارة المركزة مف جديد إلى أثر الفضاء اإللكتروني في• 
 الشبكات الثابتة والمتحركة واالتصاؿ ونشر وترويج الشعارات والمواقؼ. 
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أما العامؿ الثالث الذي أسرع بإنضاج المجتمع المدني العالمي فيو العامؿ  -ج
االقتصادي. ويشمؿ ىذا العامؿ جوانب مختمفة. فالتطور العاـ في التكويف االقتصادي 

الح األنشطة الخدمية ذات الدخؿ المرتفع ووقت العمؿ الحديث صار يتحيز كثيرا لص
 األقؿ. 

وقد مّكف ىذا التحوؿ مبلييف الناس مف السفر واالحتكاؾ بثقافات أخرى، وكذلؾ 
بتخصيص وقت لمفضاء العاـ دوف الشعور بالممؿ، ودوف حاجة ليذا المستوى مف 

ربما ال زالت تستمزمو الحماسة التعصبية التي كانت تميز العمؿ السياسي في الماضي، و 
 1بكثرة في ببلد العالـ الثالث. 

والواقع أف التطور نفسو في طبيعة العمؿ في المجتمعات المتقدمة، وفي طبيعة 
أنشطة العمؿ صار يتحيز لمسبلـ بيف الشعوب. فمدينا بطبيعة الحاؿ حالة اليجرة الدولية 

ر تمؾ القضية مشكبلت ال حد مميوف مواطف في أوربا الغربية وحدىا(. وبينما تثي 920)
ليا، فيي تفرض أيضا قدرا مف حتمية التعايش، بما في ذلؾ الزواج وتكويف األسر متعددة 
الجنسيات أو الخمفيات الثقافية. ومف ناحية أخرى فإف التطور المذىؿ في أنشطة السياحة 

ي البيئة الدولية، الدولية يقـو عمى فكرة السبلـ المديد، ويتطمب قدرا عاليا مف االستقرار ف
2وينشر بذاتو رواجا لمثقافة المدنية.

  

 

 

 

 المجتمع المدني العالمي : تعدد التفسيرات2-
العوامؿ المباشرة وراء نشوء المجتمع  إلىفي المبلحظات السابقة  اإلشارةجرت 

السياؽ العريض  إطارىو كيؼ نفيمو في  األخرالمدني العالمي، ولكف السؤاؿ الميـ 
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لمعبلقات السياسية واالجتماعية عمى المستوى العالمي. ىناؾ محاوالت مختمفة لشرح 
 1وتفسير نشوء المجتمع المدني العالمي ومف بينيا : 

. نظرية االعتماد المتبادؿ التي سادت لفترة طويمة باعتبارىا تمثؿ محاولة لشرح 9
عف )النموذج األساسي( مقبوؿ لنشوء المجتمع المدني العالمي. وتنبثؽ ىذه النظرية 

الوظيفي كبديؿ لشرح العبلقات الدولية في النظرية الكبلسيكية لمعبلقات الدولية باعتبارىا 
عبلقات قوة. مف ىذا المنظور فالعالـ يتطور تبعا لنبوءة المدرسة الوظيفية التي ترى أف 

يفي في اتجاه االقتصاد والروابط العالمية الجديدة تحتـ تحرؾ النظاـ العالمي كنظاـ وظ
بناء السبلـ بيف الشعوب وتقميص أو إلغاء الحاجة إلى الحروب، حيث تتعمؽ مصالح 
الدوؿ والشعوب بالتعاوف واالعتماد المتبادؿ وتصير رفاىية كؿ شعب معتمدة عمى 

 . 2الشعوب األخرى

ال تفسر لنا مظاىر  ولكف تمؾ النظرة المتفائمة لمعبلقات الدولية ال تشرح و
القوة والحروب الصغيرة والكبيرة. ولذلؾ حاوؿ الوظيفيوف الجدد أف يعدلوا ىذا استعراض 

اإلطار النظري إلدخاؿ عبلقات القوة إلى صمب النظرية، فأكدوا أف االعتماد المتبادؿ 
نما ىو أيضا عبلقة قوة، إذ تختمؼ درجة حساسية كؿ  نفسو ليس رفاىية وسبلما بحتا، وا 

قتصاد العالمي. فالعمبلت مثبل ليست بالقوة ذاتيا، وتتأثر اقتصاد نحو اآلخر أو نحو اال
باليزات في االقتصاد العالمي. واألىـ ىو أف  -أكثر مف عمبلت أخرى -عمبلت معينة

تعرُّض أو انكشاؼ اقتصاد ما لميزات أو لسموؾ اقتصاديات أخرى ليس عمى الدرجة 
ا النكشافيـ بدرجة أكبر نفسيا. وتستطيع دوؿ معينة إحداث ضرر أكبر باآلخريف نظر 

أماميا. وبيذا المعنى فيناؾ تبعية متبادلة ومصالح متشابكة بيف الجماعات والشعوب، 
3ولكف ىناؾ أيضا فجوات وعبلقات قوة. 
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ومف ىذا المنظور أيضا فالعولمة ليست إال تعبير خاص عف تمدد واتساع االعتماد 
ؼ. والمجتمع المدني العالمي في ىذا المتبادؿ وتطور العالـ كنظاـ وظيفي جديد أو مختم

 الشرح ىو الجانب االجتماعي مف العولمة التي تتجمى بأشكاؿ أخرى. 
ويصطدـ ىذا الشرح مع أحد أىـ صور النضاؿ أو دوافع أو "مياـ" المجتمع المدني 

. فأقوى مظاىر تحرؾ المجتمع المدني النيولبراليةالعالمي، وىو مناىضة العولمة بصيغتيا 
مي قبؿ مظاىرات ومسيرات السبلـ الحالية تجسد في المظاىرات الصاخبة ضد العال

العولمة الرأسمالية، بدءا مف "سياتؿ" و"نكازاكي" و"روما" حتى "واشنطف" خبلؿ عاـ 
. وتبدو حركة مناىضة العولمة كنموذج مثالي لمحركات االجتماعية العالمية التي 2002

لـ. وىي في الوقت نفسو مظير مميز لكفاحية تأخذ بألباب األجياؿ الشابة في العا
 المجتمع المدني العالمي. 

وال شؾ أف ىذا النضاؿ ضد ىذا النوع مف العولمة ثـ ضد التيديد بالحرب يفضح 
 1حقيقة أف العبلقات الدولية الرسمية ال تزاؿ تقـو عمى القوة وعمى عدـ التكافؤ في. 

سار الجديد بصورة عامة منطؽ النضاؿ . ومف جانبيـ يشرح الماركسيوف الجدد والي2
ضد العولمة باعتباره شكبل خاصا مف النضاؿ الطبقي ضد الرأسمالية المعولمة. وبيذا 
المعنى، فالمجتمع المدني العالمي ىو نوع مف التحالؼ األممي ضد الرأسمالية المعولمة 

دة التي تناضؿ ضد في طورىا الميبرالي الجديد. ويؤكد ىذا الشرح أف القوى المدنية الجدي
العولمة االقتصادية تتخذ المنظمات والرموز الكبرى لمعولمة االقتصادية ىدفا كبيرا 
لنضاليا. وتدرؾ تمؾ القوى أف تصفية استغبلؿ أو إىماؿ " العالـ الثالث " ىو بنفس 
الوقت كفاح مف أجؿ مصالحيا في الحصوؿ عمى تعميـ وخدمات صحية ورفاىية أفضؿ. 

د الحرب ىو أيضا كفاح مف أجؿ تحررىا مف االستغبلؿ األشد المصاحب وأف النضاؿ ض
 لصعود ما يسمى بالميبرالية الجديدة. 

. التفسير التكنولوجي. يشير البعض إلى السياؽ الذي انبثقت فيو عممية النضاؿ ضد 2
 العولمة كثورة كونية ذات أبعاد متعددة وخاصة البعد المعرفي والتكنولوجي االتصالي. 
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ي ىذا اإلطار قد يمكننا فيـ نشوء المجتمع المدني العالمي وتبموره أو نضوجو ف
النسبي، كأحد تجميات الثورة التكنولوجية الراىنة، بما صاحبيا مف " فورة ثقافية " عمى 
المستوى الكوني. ويبدو أف العامؿ المحرؾ مف وجية النظر ىذه ىو سقوط "النماذج 

1امات وتطمعات عالمية جديدة مف ناحية ثانية.األساسية الكبرى"، وبروز اىتم
 

وبوسعنا أف نرى في ىذه النظرية صياغة مستحدثة لفكرة "القرية الكونية" رغـ التباس 
. وتعبر تمؾ الفكرة أساسا عف الضمير أو الوعي الميبرالي الذي بشر مبكرا  ىذا المفيـو

رية الكونية. فالفكرة ال تقوؿ بسقوط بالنتائج اإليجابية لمثورة االتصالية مف خبلؿ يوتوبيا الق
القوميات أو نياية المرحمة القومية، ولكنيا ترى وعيا جديدا يخرج مف "  الدولة القومية، 
ويتطمع ألنماط مف التواصؿ واالنتماء عابر لمحدود القومية، بؿ ولمحدود المرسومة بيف 

الذي يمغي المسافات ويعكس  الثقافات. فكأف " القرية الكونية " تتجاوز المفيـو االتصالي
ىذه "  إف إلى اإلشارةبروز مواطنية جديدة عالمية أو كونية. ومنعا لبللتباس، البد مف 

في واقع  أنياالقرية العالمية " ليست " مدينة فاضمة " تضمف المساواة بيف الجميع بؿ 
الحاؿ تحتوي عمى كؿ التناقضات الفعمية السائدة عمى الصعيد العالمي، بما في ذلؾ حالة 

2. أخرىاالستقطاب المعولـ الذي يرافقو تراكـ الفقر مف جية وتراكـ الثروة مف جية 
 

. وقد نجد تعبيرا خاصا عف تمؾ الظاىرة نفسيا في نظرية أخرى تتفرع عف " نبوءة ما 4
ة ". فثورة الوعي ضد "النماذج األساسية" قد تنتيي إلى اضمحبلؿ أو عمى بعد الحداث

األقؿ خفوت الدولة القومية كإطار لمفعاليات والنشاطات االجتماعية. ومف ىنا تبرز فكرة " 
ما بعد الحداثة " القائمة بما بعد الدولة القومية. وتعكس تمؾ الفكرة أيضا الثورة عمى النمط 

أو ظيور منظور "ما بعد السياسة". فالسياسة التقميدية ركزت عمى  الكبلسيكي لمسياسة
"التدافع" والتنافس والتحزب، وخاصة في النسؽ الديمقراطي الغربي. بينما الممارسة التي 
تميز األجياؿ الحالية تركز عمى الحاجة لمتكافؿ والعمؿ المشترؾ والتحالفات الكبيرة العابرة 

 3لمحدود بيف األيديولوجيات.
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. ويمكننا أف نشرح نشوء وتطور المجتمع المدني العالمي باعتباره "تمددا عالميا" 1
لحركات اجتماعية أو سياسية غربية المنشأ أكثر منيا "تحالفا" حقيقيا بيف قطاعات 
وحركات اجتماعية متعددة الجنسيات. فالعناصر األساسية البلزمة لنضوج المجتمع 

معات الغربية أو الصناعية المتقدمة أكثر مما تحققت في المدني العالمي تحققت في المجت
األفؽ الكوني بذاتو. ولكف ىذا الشرح ال ينطمؽ مف مفيـو المصمحة فحسب، بؿ مف 

 مفيـو الرؤية بصورة أكبر. 

لقد ثارت نضاالت تاريخية كبرى انطبلقا مف "رؤى" أكبر بكثير مف دافع المصمحة 
وخاصة إذا فيمنا ىذا المصطمح األخير مف زاوية الطبقات وأنماط اإلنتاج. فحركة السبلـ 
لـ تكف تعبيرا عف مصالح طبقية أو اقتصادية مباشرة بؿ كانت تعبيرا عف رؤية مناىضة 

بالنسبة  األمرمف آالـ بشرية عميقة وواسعة النطاؽ. وكذا لمحرب بذاتيا ولما تسببو 
لحركة حقوؽ اإلنساف التي لـ تكف تعبيرا عف دوافع طبقية أو سياسية مباشرة، بؿ كانت 

 1انعكاسا اللتزاـ فكري أو رؤية إنسانية عامة. 
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 : مشاريع التعاون في المتوسط بين التواصل والتجددالمبحث األول
 
 
 

إف السياسات اؼبتوسطية لإلرباد األكريب تضم عدة شبكات من السياسات ك الوسائل 
ميكانيزمات كبرامج مؤسساتية مكرسة خالؿ الشراكة األكركمتوسطية ك اؼبخططات  ,اؼبؤسساتية

كبالوزارة مع ىذه السياسات مت تطوير شبكة من  .األكرل لإلرباد من أجل اؼبتوسط كسياسة اعبوار
العالقات الثنائية اػباصة ك اؼبعقدة بُت دكؿ االرباد كدكؿ اؼبتوسط مثل العالقات الثنائية الفرنسية 
اعبزائرية، اإلسبانية اؼبغربية، األؼبانية اإلسرائيلية أك اللبنانية اإليطالية كؽبذه العالقات تارىبها اػباص 

أىدافها ك فوؽ ىذه العالقات توجد عالقات بُت االرباد ك دكؿ اؼبتوسط بشكل ثنائي ك رىاناهتا ك 
ك اليت تتميز بتاريخ كتطور خاص أيضا مثل العالقات بُت االرباد األكريب كتركيا أك اؼبغرب كفيما 
يأيت سيتم ربليل مشاريع التعاكف باالىتماـ مع بأىدافها كاسًتاتيجيات كتشابكها مع دكر الفاعل 

 1الالدكاليت.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                             
1
- Isabel Shafer , And Jean Robert Henry , Mediterranean Policy From Above And Below, 

2009, Pp181. .('ترصبة الباحث) 
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 . مدنيالمجتمع ال ومكانة :الشراكة األورومتوسطية1المطلب 

، مت إصدار إعالف سياسي الذم يعكس كجهات 1995بعد انتهاء مؤسبر برشلونة سنة 
نظر كل الدكؿ اؼبشاركة يف اؼبؤسبر ، حبيث اعًتؼ كل الشركاء يف ىذا اإلعالف باإلسهاـ األساسي 

أف يقدمو اجملتمع اؼبدين يف مسار تنمية الشراكة األركمتوسطية، بكونو عامل مهم من الذم يبكن 
 1شأنو أف يساعد على ربقيق تفاىم أمثل ك تقارب مفيد بُت الشعوب.

فرغم الغموض الذم طبع عبارات اإلعالف، فيما ىبص اجملاالت اليت يبكن للمجتمع اؼبدين 
اية كفاعل رئيسي يف الشراكة للنهوض هبا ك السَت هبا إذل التدخل هبا. إال أنو جرل ذكره منذ البد

 .2األماـ
حبيث اعترب إعالف برشلونة على أنو توقيع على شهادة ميالد ؾبتمع مدين أركمتوسطي نابع 
من فضاء موحد يتميز بثقافاتو اؼبتعددة ك اؼبتنوعة. تتخللو ؾبتمعات مدنية تعرؼ تطورا ملحوظا يف 

اعبهة الشمالية من اؼبتوسط ك أخرل أقل تطورا ك فاعلية يف الضفة  بعض البلداف ك خاصة يف
األخرل. يف ظل ؾبموعة من التحوالت ك التغيَتات اليت تعرفها اؼبنطقة. ك اليت تؤثر فيو ك تتفاعل 

 3.معو
فدراسة مسانبة اجملتمع اؼبدين األركمتوسطي يف إطار الشراكة يفرض علينا تسليط الضوء 

شهدىا اجملتمع اؼبدين العاؼبي حيث بدأت مع اهنيار االرباد السوفييت ك ىيمنة  على التطورات الذم

                                                             

-
 ص»consulté le : 23-11-2010,2 دكر اجملتمع اؼبدين يف الشراكة األركمتوسطية « ,إظباعيل اػباكة1

www.tanmia.ma/article.php3?id_article=11001   
 2004/ 301جامعة الدكؿ العربية على اجملتمع اؼبدين العريب/ للمستقبل العريب / ع  عبد اهلل الساعف: كبو انفتاح- 2

-
 / موقع إسالـ أكف الين. : » consulté le : 23-11-2010 اجملتمع اؼبدين العاؼبي الصعود ك التحديات« ؿبمد السيد سعيد: 3

12.html-40-01%2010-04-2004-ideas/94434-http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture 

 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%A9&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.tanmia.ma%2Farticle.php3%3Fid_article%3D11001&ei=wGk5T9KECdTc8QOkx8WtAg&usg=AFQjCNFFKwSCZ5mYMW2OP9ZMjbtQJ6TgXg
http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=11001
http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/94434-2004-04-01%2010-40-12.html
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الفكر الليربارل اعبديد. ك الذم تبنتو اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية. كسعت لتكريسو يف ـبتلف دكؿ 
 العادل خاصة النامية منها، فتحوؿ اجملتمع اؼبدين العاؼبي كرد فعل لظاىرة العوؼبة.

ر جاء مسلسل برشلونة لتكريس التعاكف األركمتوسطي، بإقامة منطقة ك يف ىذا اإلطا
ك الذم يعرب عن رغبة االرباد األكريب يف أف يكوف لو دكر سياسي يتناسب  ZLEللتبادؿ اغبر 

مع قدراتو كقوة اقتصادية أرك متوسطية ك عاؼبية، خاصة بعد التطور الذم عرفو االندماج األكريب، 
ح بشكل جلي للمجتمع اؼبدين الدكر الذم هبب أف تقـو بو. إذ دل يصرح إال أف الشراكة دل توض

 بو إال يف اعبزء الثالث من اإلعالف ربت عنواف :
"الشراكة يف اجملاالت االجتماعية كالثقافية كاالجتماعية: تنمية اؼبوارد البشرية، تشجيع التفاىم بُت 

 .1الثقافات، دعم التبادؿ بُت اجملتمعات اؼبدنية"
كما أنو كاف حاضرا، ك لكن ىذه اؼبرة بشكل ضمٍت يف البعدين السياسي ك األمٍت، ك 
أيضا يف االقتصادم ك اؼبارل، ك بالفعل فإف  كزراء خارجية دكؿ الشراكة اتفقوا على تشجيع ك 
إقامة اآلليات الالزمة لتعاكف ال ىبضع للمركزية، من شأنو أف يزكي التبادؿ بُت الفاعلُت يف اجملاؿ 
الثقايف ك الديٍت. ك اعبامعات ك البحث اعلمي ك كسائل اإلعالـ، ك اعبمعيات ك النقابات ك 

 2اؼبقاكالت اػباصة ك العامة.
سنوات من الشراكة األركمتوسطية، برزت لدينا مالمح ؾبتمع مدين أركمتوسطي،  10فبعد

التكنولوجية، خصوصا جاء ؿبصلة تطورات عديدة ك متشابكة، تأيت يف مقدمتها الثورة العلمية ك 
أدكات االتصاؿ اليت سهلت عملية التواصل ك سرعتها، ك الذم ظبح يف خلق قنوات فيما بُت 
اجملتمعات اؼبدنية يف ـبتلف دكؿ اؼبنطقة، نتيجة السياسات اؼبوجو كبو الفضاء اؼبتوسطي ك اليت 

لمجتمع اؼبدين يف تؤثر فيهم بشكل مباشر يف إطار الشراكة، ك الذم ساىم يف تأسيس إطارات ل
ك اليت  األركمتوسطي، ك الشبكة األركمتوسطية غبقوؽ اإلنساف كاؼبنتدل اؼبدينؾباالت ـبتلفة،  

نشأهتما بإعالف برشلونة، كمن جهة أخرل إطارات تعترب نفسها كرد فعل لشراكة ك منذ تتميز 
 كاؼبنتدل االجتماعي اؼبتوسطي.ليس تابعاهتا  

                                                             

-
 ص ,2005منتدل اؼبدين األكرمتوسطي: كبو مشاركة حقيقية للمجتمع اؼبدين يف مسَتة برشلونة, أكراؽ عمل اؼبنتدل اؼبدين لكسمبورغ /أبريل 1

, 11.www.tanmia.ma/IMG/.../Partenariat_EuroMed  
-
 3ص ,مرجع سابقإظباعيل اػباكة, 2

http://www.tanmia.ma/IMG/.../Partenariat_EuroMed
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اف، على أف اجملتمع اؼبدين ليس متجانسا سباما يف خلفياهتا إذ هبب أف ال يغيب على اغبسب
الفكرية ك اؼبذىبية، ك يظهر لنا ذلك جليا من خالؿ مواقفو ك كآرائو من العديد من القضايا اليت 

 سبس الشراكة األركمتوسطية.
فبا كلد دينامية جديدة داخل الفضاء اؼبتوسطي، ذىبت أبعد كل التحديات الرظبية، حيث 

حاـ العديد من اؼبواضيع اعبديدة ك اليت سبس أىم اإلشكاليات اليت تعرفها اؼبنطقة )الفقر، مت إق
 البطالة، اإلقصاء االجتماعي، التطرؼ...(.

أهنا شبكة من اؼبدنية األركمتوسطية، على  معاتلكي لبلص إذل مفهـو ك لو أكرل للمجت
يت ثقف يف اعبهة اؼبقابلة للدكؿ أك ىيئات ذات البعد االجتماعي ك االقتصادم ك الثقايف، ك ال

 1 اؼبنظمات األركمتوسطية، ك اليت تتميز عن ىذه األخَتة باالستقاللية يف ازباذ القرار ك اؼببادرة.
 نقط : 3ك هبذا يبكننا أف نظهر أىم فبيزات اجملتمع اؼبدين األركمتوسطي يف 

: يعٍت أف نشاط اجملتمع اؼبدين األركمتوسطي ىو موجو إذل صبيع  من حيث ؾباؿ التدخل -1
 دكؿ اؼبنخرطة يف الشراكة، ك اليت تقع يف ضفاؼ البحر األبيض اؼبتوسط.

 العضوية مفتوحة لكل اؼبواطنُت ك اؼبنظمات بدكف استثناء. من حيث العضوية : -2
سطي إذل القواعد الدكلية ك و ىبضع اجملتمع اؼبدين األركمت من حيث اإلطار القانوين : -3

 2اآلليات اليت سبنحها الشراكة ك كذلك للقوانُت الوطنية لدكؿ اؼبقر.

 الشراكة: أهداف و نتائج
لقد مت بناء االرباد من أجل اؼبتوسط على مكتسبات مسارية تلوتو كأىدافها يف السلل 

فيتلقى االرباد من أجل اؼبتوسط عددا أكرب من الديناميكيات ،التمويالت، كلكنو  .الثالثة للتعاكف
يبُت مشاريعو على األسس اليت تركتها الشراكة فقد تبقي نقاط غامضة عن ما بقي من الشراكة ،ك 

فلقد كانت أىداؼ  .ما جاء بو مشركع االرباد ككيف ستعمل ىذه البقايا مع الطموح اعبديدة
جاء يف إعالف برشلونة ىي السالـ ك االستقرار السياسي، إنشاء منظمة تبادؿ حر الشراكة كما 

فتم اإلمضاء على مشركع منطقة التبادؿ اغبر مع  .، كتقارب اجملتمع اؼبدين يف اؼبتوسط2010يف 
 دكؿ الشراكة )إال سوريا( كقاـ برنامج مبدأ بتمويل اإلجراءات الالزمة.

                                                             

-
  4ص ,مرجع سابقإظباعيل اػباكة, 1

-
  5ص ,نفسومرجع  2
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نائية أك االندماج االقتصاد اعبهول اؼبفقود، زادت أزمة كإذل جانب مشاكل اؼبفاكضات الث
كخالؿ القيمة التالية كلإلرباد من أجل اؼبتوسط اليت  .من تعطيل إنشاء منطقة التبادؿ اغبر 2008

بينما كانت أماؿ  .كاليت ظبت فيها برامج العاـ التارل 2010جرت أحداثها يف النصف األكؿ من 
 1زاهتا جد متواضعة.الشراكة عالية جدا كانت إقبا

 
كانت معظم دكؿ اعبنوب تأمل يف استقرار سياسي، امتيازات اقتصادية، كدكر   1995يف 

حيثما كاف اجملتمع اؼبدين يطمح إذل لربالية سياسية اؼبوافقة على  .موازف ألكربا يف الشرؽ األكسط
ذه األىداؼ، خاصة مبط مشاركتها كربرير حركة األشخاص يف اؼبتوسط ك النتائج دل ربصل أبدا ى

ك أىم نقطة قد  .فيما ىبص ؾبهودات الديبقراطية كتقليص اؽبوة االجتماعية بُت الشماؿ ك اعبنوب
تذكر ىي ضركرة كجود عقد يضم اجملتمع اؼبدين ك السماح باؼبشاركة إذا أراد إدخاؿ برامج 

ا ىبص احمليط كىذا يصدؽ يف حالة االنتقاؿ االقتصادم الذم يعُت: إصالحات فيم .2إصالحية
( فمنظمة التبادؿ اغبر تعٍت تناغم Taxation)التنظيمي كبرامج اإلدارم، ثقافة اؼببادرة، ك نظاـ 

( ك أقلمة كتنميط اؼبمارسات، حقوؽ اؼبلكية Lupiqueتقاليد التعاكف كحرية انتقاؿ السلع )
فمند البداية أرادت  …3(Accounting ouditingالعاؼبية ،ضباية اؼبعلومات، قوانُت اؼبنافسة )

الشراكة أف زبلق جوا إهبابيا لإلستثمار يف منطقة اؼبتوسط، ك أنبية تنمية االستثمار اػباص متعلقة 
ىذا للقوؿ أف فكرة االرباد من  .1995مباشرة اػبارجي كىذا ما جاء يف عدة كثائق أركبية منذ 

ل اػبامس الذم مت تبنيو يف أجل اؼبتوسط حوؿ جلب االستثمار ليست باعبديدة، فربنامج العم
دل  .يف برنامج عملها 1995وبدث كيعيد صياغة اؼبقرب اليت اتبقتو برشلونة  2005برشلونة 

، ك أبدت الشراكة حدكدىا عند خلق 4تستطيع تعبئة اؼبدخل السياسي من طرؼ الدكؿ الشريكة
ياكل ك شبكات جديدة ظهرت نوعيا باؼبنطقة اؼبتوسطية ك ضركرة بناء عدة مؤسسات ى

 .Facility for Euromediterranean investment (FEMIP)ميكانيزمات مثل: 

                                                             
1
- Op.cit. Isabel Shafer, p197 

2
 -Ibid. p 198 
3
- Ibid.p199 
4
-Ibid.p200 
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(EMPA)Euromed parlimentary assembly2002.  كمنطقةAnna lindh 
 2005.1للحوار بُت الثقافات يف 

 
 
 
 

 مقاربة المجتمع المدني للشراكة :1-

تيارات فكرية، من داخل اجملتمعات قد أدل الوعي اؼبتزايد للشراكة األركمتوسطية إذل ظهور 
 اؼبدنية بشىت أشكاؽبا ك اليت سنعرفها على الشكل التارل :

 مناهضي العولمة :*-

ظهرت أكذل اغبركات اؼبناىضة للعوؼبة ك حركات الالعوؼبة يف اؼبكسيك، ك اعتمدت بعد 
نظمات اؼبالية ك ذلك حبوارل طبس سنوات إذل أكربا، ك يرل أنصار ىذه اغبركات   اؼبؤسسات ك اؼب

االقتصادية الدكلية ليست ديبقراطية دبا فيو الكفاية، ك ال تعرب عن مصاحل الشعوب، بل عن 
مصاحل الشركات متعددة اعبنسيات، ك أف ىذه التوصيات تتناقض ك مصاحل كثَت من الدكؿ النامية 

البطالة، ك التضخم  ك دكؿ أكربا الشرقية، ك أدت أحيانا إذل تردم األكضاع االقتصادية ك انتشار
 . 2اؼبارل ك تدين مستويات اؼبعيشة كما حدث يف األرجنتُت ك ركسيا

ك هبب ذكر أف اغبركات اؼبناىضة للعوؼبة ال سبثل تنظيمات تقليدية متجانسة فكريا ك 
عقائديا ك ال زبضع لتوجيو مركز قيادم موحد بل تتكوف من حركات ك منظمات طالبية، ك 

 .3هنية شىت ك أنصار حقوؽ اإلنساف ك ضباية البيئةشبابية ك نقابية ك م
ك لكن بالرغم من االختالفات السياسية ك اإليديولوجية اؼبوجودة بُت اغبركات اؼبناىضة 

ارل للعوؼبة، حبيث النمط اغب اربةللعوؼبة إال أف سبت ىف عاـ ك شامل هبمعهما معا ك ىو ؿب
عالقات إنسانية ك اقتصادية أكثر عدالة بُت بلداف يطالبوف بتغيَت النظاـ العاؼبي اعبديد من أجل 

                                                             
1
- Ibid.p201 

-
 : consulté le/ 2011-07-22جورد ىوشيار : اغبركات اؼبناىضة للعوؼبة: ماؽبا ك ما لديها 2

Http://www.Rezgar.Com/Debat/Show.Art.Asp?Aid=52310 
-
 6ص ,مرجع سابقإظباعيل اػباكة, , 3

http://www.rezgar.com/Debat/Show.Art.Asp?Aid=52310
http://www.rezgar.com/Debat/Show.Art.Asp?Aid=52310
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الشماؿ ك اعبنوب، ك ىم يف اغبقيقة ليسوا مناىضي أك خصـو للعوؼبة، بل مناىضُت من أجل 
 .1عوؼبة أخرل ك عادل بديل

حبيث يتم اعتبار الشراكة األركمتوسطية كشكل من اؽبجـو الليربارل اعبديد، على اؼبنطقة، 
ا تقًتح من مبط بديل للعوؼبة اؼبتوحشة، ك كاف رفض )الدستور الفرنسي لتحوؽبما إذل بضاعة ؼب

ؼبشركع الدستور األكريب( األكثرية الناخبة يف فرنسا ؼبشركع الدستور األكريب ألنو يكرس لليربالية 
 اعبديدة. 

حيث أف االرباد األكريب يرسم من خالؿ الشراكة األركمتوسطية منطقة للتبادؿ اغبر 
ZLEالذم ال يبكن إال أف يزيد تفاقم اختالؿ التوازف، ك يفسح يف  2010يف  عاـ  ، منتظرة

 .2نفس الوقت ؾباال كاسعا أماـ انعداـ اؼبساكاة ك التهميش ك النبذ، ك غياب األمن
إف اتفاقيات الشراكة من حيث األساس، ك عبوىر ـبتلة، ألهنا من جهة تضم االرباد 

جهة ثانية، كل بلد من بلداف الضفة األخرل معزكؿ على األكريب من جهة يف ؾبموعة، ك من 
 حدة.

عالكة على ذلك، فإف قادة االرباد األكريب ىم الذين يضعوف برامج التعاكف اؼبتعدد األطراؼ 
حكرا عليهم دكف غَتىم، فبا  ىيباألساس إذل تشجيع اإلصالحات االقتصادية ك اليت  ؼداليت هت

ا، ك أف موقف دكؿ اعبنوب يف اؼبفاكضات يبقى دكف يسمح بالقوؿ أف أكربا تفرض شركطه
 جدكل.

من ىذا اؼبنظور، فإف الربامج ما ىي إال بديل وبل ؿبل برامج التصحيح اؽبيكلي لسنوات 
الثمانينات، أما النتائج فإهنا كاحدة، من حيث إتالؼ لنسيج االقتصادم للمؤسسات الصغرل 

أكربا، ك استنزاؼ ؼبوارد الدكؿ، ك خصخصة  اليت ال تقول على منافسة البضائع الواردة من
قطاعات الصحة ك التعليم، ناىيك عن تفاقم البطالة عن العمل، ك اتساع عمق الفوارؽ 

 3اجملتمعية.
إال أنو من داخل مناىضي العوؼبة، يوجد مقًتبتُت لتعاطي مع الشراكة رغم انطالقهما من 

 :ربليل موحد
                                                             

-
 7ص ,اؼبرجع نفسو1
 89ص ,2004/ 301عبد اهلل الساعف: كبو انفتاح جامعة الدكؿ العربية على اجملتمع اؼبدين العريب/ للمستقبل العريب / ع - 2

-
 8ص ,مرجع سابقإظباعيل اػباكة, 3
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اطعة الشراكة بشكل تاـ ككل األجهزة التابعة ؽبما ك ىناؾ التيار الذم يدعو إذل مق أوال:
ك الذين سعوا إذل  ATTACاليت يلعب فيها اجملتمع اؼبدين دكرا شكليا ك من بينهم منظمة 

 عرفوتأسيس اؼبنتدل االجتماعي اؼبتوسطي إلظباع صوهتم بصورة عالية ك لتأكيد الفشل الذم 
 1الشراكة سواء يف ؾباؿ حقوؽ الشعوب أـ العدالة الدكلية أـ احًتاـ حقوؽ النساء، أـ البيئة.

الذم يعترب نفسو تيار إصالحي، ك الذم ينطلق من فرضية اإلصالح : ىناؾ تيار ثاين  ك
القرار بشكل أقرب ك  صانعيداخل اؽبيئات اؼبدنية اليت أنشأهتا الشراكة ؼبمارسة الضغط على ما 

 .2وع من الفاعليةبن

 أنصار الليبرالية )أو العولمة الحالية(*
يطلق عليهم كذلك أنصار الليربالية اعبديدة، لتأييدىم للعوؼبة بشكلها اغبارل، حيث يؤمنوف 
حبتمية العوؼبة ك ضركرة نتج اغبدكد أماـ حركة البضائع ك األفكار ك أنبية تراجع الدكلة عن أداء 

 اجملاؿ أماـ القطاع اػباص للقياـ بدكر أكرب يف تنمية االقتصاد.الدكر اؼبفًتض ؽبا لتفسح 
ك يتمثل ىؤالء يف بعض صبعيات رجاؿ األعماؿ مثل اؼبنتدل االقتصادم العاؼبي، ك الذم 

 ية.ثس أك يف بعض اؼبراكز البحدافو ينعقد سنويا يف 
ك اليت تسعى إذل تكريس النظاـ العاؼبي االقتصادم الدكرل اغبارل، دبساعدة ـبتلف 
اؼبؤسسات العاؼبية، مثل البنك ك الصندكؽ الدكليُت ك منظمة التجارة العاؼبية: بفرض حزمة من 
السياسات االقتصادية عرفت باسم سياسات اإلصالح االقتصادم، ك اليت تعترب كحل اقتصادم 

 3فيها دكؿ العادل الثالث لتحقيق التنمية هبا. يتخبط ل االجتماعية اليت عبميع اؼبشاك
ك بالتارل تقبل الشراكة بشكلها ، ك تعمل على تكريسها على أرض الواقع جبميع اآلليات 
اليت يوفر مسلسل برشلونة ؼبعاعبة القضايا ك اؼبشاكل اؼبطركحة دكف ربقيق األىداؼ اؼبتوخاة من 

 طية.الشراكة األكركمتوس

 مساهمة المجتمعات المدنية في الشراكة:2-

                                                             

-
  9ص ,مرجع سابقإظباعيل اػباكة, 1

-
 2005نونرب  9ة ع: -ؾبلة اؼبناضلحساف خالد: من أجل ضبلة مناىضة للشراكة األركمتوسطية / 2

www.tanmia.ma/IMG/.../Partenariat_EuroMed. 
3

 10 ص ,مرجع سابقإظباعيل اػباكة, -

http://www.tanmia.ma/IMG/.../Partenariat_EuroMed
http://www.tanmia.ma/IMG/.../Partenariat_EuroMed
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جاءت مسانبة اجملتمع اؼبدين يف ؾبموعة من اؼببادرات اليت أفرزت لدينا قوة إقًتاحية جديدة 
ك اليت يقودىا فاعلوف جدد يف الفضاء األركمتوسطي, إال أنو مازالت ىناؾ ؾبموعة من العوائق 

 اليت هبب على اجملتمع اؼبدين ذباكزىا
 
 

 : اء الشبكات على المستوى األرومتوسطيبن

كىكذا مكنت الشراكة من خلق شبكة كاسعة من اؼببادرات اؼبدنية ، اليت اىتمت دبجموعة من 
متوسطية ، كمن ىذه ألرك يف اؼبنطقة ا  يشكاليت من شأهنا ربسُت ظركؼ الع القضايا العامة ،

 اؼببادرات :

 ( FCMطي ) متوسالتجمع اؼبدين األرك 1-
 الشبكة األكركمتوسطية غبقوؽ اإلنساف  2-

  FSEMالتجمع النقايب األركمتوسطي 3-

 Euromescoشبكة 4- 
 ( FCM طي )متوسالتجمع اؼبدين األرك 5-

 (FCMطي ) متوسالتجمع المدني األرو *

، مكنت من صبع ما  متوسطية كىي مبادرة للتنسيق كاغبوار بُت اجملتمعات اؼبدنية األرك 
، حيث انعقد بربشلونة اؼبنتدل 1كمؤسسات تنتمي للدكؿ الشراكة  ؼبنظماتيقارب ألف فبثل 

، كنظرا للسياؽ السياسي، فإف البعد األمٍت   1995نونرب  30ك29األكؿ خالؿ األركمتوسطي 
كاف أقل حضورا آنذاؾ ، لكن كاف ىناؾ من ؾبموعات العمل اإلحدل عشر يومئذ ، ثالث 

 ة غَت مباشرة بالتعاكف األمٍت :ؾبموعات هتتم بطريقة مباشرة كدبسأل
  . اغبوار الثقايف 
 .التعاكف يف اجملاؿ اإلعالمي 
 . قضايا اؽبجرة كمن بينها اؽبجرة السرية 

                                                             
1
 .2005أكراؽ عمل اؼبنتدل اؼبدين لكسمبورغ /أبريل منتدل اؼبدين األكرمتوسطي: كبو مشاركة حقيقية للمجتمع اؼبدين يف مسَتة برشلونة, -  

 7ص
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حبيث منذ اؼبنتدل األكؿ كانت األبواب مفتوحة للنقاش حوؿ قطاعات التعاكف كالتنمية 
 جزئيا ، كإذل مظاىر أمنية غَت عسكرية .

 
 

، إذل زاريةاؼبدين أف يتحوؿ من نشاط موازم كمرافق اللقاءات الو  حيث استطاع ىذا اؼبنتدل
منتدل للحوار بتوفر على قوة اقًتاحية يف ؾباالت متعددة كحقوؽ اإلنساف ، الديبقراطية ،دكر 

، اغبقوؽ االجتماعية، اؽبجرة ، البيئة، اغبوار األركمتوسطيةالدكؿ ، دكر اجملتمع اؼبدين يف الشراكة 
 1ايف.، التبادؿ الثق

 الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان :*

، كىي تقـو بدكر صبعية ؼبنظمة حقوؽ اإلنساف اؼبنتمية 1997أنشئت ىذه الشبكة سنة 
ة خالؿ اؼبؤسبر الوزارم نوية ىذه الشبكة يف مسار برشلو ضبلدا متوسطيا ، حيث اعًتؼ بع 27ؿ

متوسطية غبقوؽ اإلنساف ، فإف األىداؼ اؼبنعقد دبا لطا ، كاستنادا إذل ـبطط عمل الشبكة األرك 
 اىا الشبكة ىي : خالشمولية اليت تتو 

كلية اؼبتعلقة دمساندة اؼببادئ العاؼبية غبقوؽ اإلنساف كنشرىا كما ىو معرب عنها يف اآلليات ال-
 حبقوؽ اإلنساف كيف إعالف برشلونة .

مدل احًتاـ مبادئ اإلعالف مساندة جهود أعضائها كدعمها كالتنسيق بينهما لتمكُت مراقبة -
 من قبل الدكؿ اؼبشاركة، كذلك يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف كالقضايا اإلنسانية.

دكلة القانوف ، كحقوؽ اإلنساف كالًتبية  ـمساندة انتشار اؼبؤسسات الديبقراطية ، كتشجيع قيا-
 2يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف يف منطقة األركمتوسطية .

 : FSEMالتجمع النقابي األرومتوسطي *

 عقد حيث 1999ؤسبر األركمتوسطي باشتوتغرت سنة اؼبمت خلق ىذا التجمع  على إثر 
يكوف دبثابة إطار دائم لاؼبنظمات النقابية األركمتوسطية  ممؤسبر نقايب أركمتوسطي بنفس اؼبدينة يض

 3هبمع بينهما .
                                                             

1
 7ص .2005منتدل اؼبدين األكرمتوسطي: كبو مشاركة حقيقية للمجتمع اؼبدين يف مسَتة برشلونة, أكراؽ عمل اؼبنتدل اؼبدين لكسمبورغ /أبريل  

2
 11ص ,مرجع سابقإظباعيل اػباكة,  

 12ص ,مرجع سابقإظباعيل اػباكة,  1-
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ؼبسلسل برشلونة من هدؼ ىذا التجمع النقايب األركمتوسطي إذل تدعيم البعد اإلجتماعي يك 
أجل تقوية االنسجاـ االجتماعي يف خدمة االستقرار كدرء النزاعات ، ألنو يستحيل يف غياب 
االنسجاـ كاالستقرار االجتماعيُت ، بناء االستقرار السياسي الذم ىو عنصر مالئم يف درئ 

الئق الذم يعترب أحد النزاعات ، كمن بُت األكلويات اليت حددىا اؼبنتدل النقايب ، مسألة الشغل ال
كاإلدماج ، ا بتوفَت الشغل كإحقاؽ الديبوقراطية  هاألزىار كالرفا شراؼبفاتيح األساسية ، كالسيما لت

1 
كىكذا يشد اؼبنتدل النقايب على أف التمهيد ال يستلـز بعدا اقتصاديا فحسب ، بل هبب  

ال  االستقرار ، شرطا من شركطأف يتضمن أيضا بعدا انسانيا كاجتماعيا ، كيرل اؼبنتدل يف ذلك 
ينبغي أف ينحصر يف البعد السياسي كاألمٍت ، بل هبب أف يشمل كذلك مفهـو التقدـ كالعدالة 

 2االجتماعية.

 Euromescoشبكة *
شبكة ؼبؤسسات مستقلة ك جامعات مهتمة بتحليل قضايا متعلقة باألمن ك الدفاع ك 
اجملتمع اؼبدين من زاكية الشراكة كما أف ىذه الشبكة تنتظم يف إطار ؾبموعات حبث تنخرط يف 

سنوات حيث يبكن اعتبارىا كـبترب لألفكار خاصة يف توحيد الرؤل   3برامج سبتد من سنتُت اذل 
 رس تأثَتا كبَتا على القرارات ك اؼبواقف ك اؼبقاربات اؼبعتمدة.كما  أهنا سبا

ك يف ديناميكية التطور فقد انتقلت ىذه الشبكة من اىتمامها بالقضايا اإلسًتاتيجية ك 
األمنية يف البداية اذل االنفتاح على القضايا االقتصادية ك االجتماعية ك الدبلوماسية ك الثقافية.ىذا 

 ة من  الشبكات األخرلباإلضافة اذل ؾبموع

ربويل حوض البحر األبيض :  متوسطية للحوار بُت الثقافات  -مؤسسة أنا ليند األكرك
 اؼبتوسط إذل منطقة مشًتكة للسالـ كاالستقرار كالنماء. 

 تشجيع  ,بث كتوزيع االخبار اػباصة هبذه اؼبنطقة:من اجل بلداف اؼبتوسط “انسامد”ككالة
 3 االتصاالت بُت دكؿ اؼبنطقة اؼبتوسطية.

                                                             

-
 13ص ,نفسواؼبرجع 1

 -
 .2005يونيو  161مصطفى كامل السيد : اجملتمع اؼبدين  الفاعل اعبديد على اؼبسرح الدكرل/ السياسة الدكلية/ ع 2

3
 Alvaro De Vasconcelos: ―Le Role D‘euromesco En Tant Que Mesure DeConfiance‖,p12  

Seminars.Org.Mt/Seminar11/Papers/Alvaro21.Pdf-Http://www.Euromed2011 ,-03-,le:25 

http://www.euromed-seminars.org.mt/Seminar11/Papers/Alvaro21.Pdf
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 التوعية و الضغط و التأثير: 3-

اتضح بسرعة أف بعض مكونات اجملتمع اؼبدين قد ذىبت أبعد من كل التحديات ك ذلك 
بعمل تدرهبي حيث مت تطعيم جدكؿ أعماؿ اللقاءات بقضايا جديدة ك متنوعة حيث أصبح ؽبذه 

ـبتلف اجملاالت  حبيث ظبحت ىذه اؼبنتديات بتعزيز دكر اجملتمع اؼبدين ك اؼبكونات كفاءات يف 
مكنت من ربقيق تراكمات كبَتة على مستول التصورات ك اؼبمارسات ك اإلقبازات ك لعل أفضل 
تعبَت ىو التعامل مع بعض اؼبواضيع اليت تتسم حبساسية كبَتة  مثل التعاكف األمٍت كىي ملفات 

 1دكؿ يف أضيق دكائرىا اؼبتخصصة.تًتؾ عادة لتدبَت ال

إعادة االعتبار ”حبيث شدد بوضوح يف أىداؼ اؼبنتدل األركمتوسطي اؼبنعقد دبرسيليا على 
ك نظرا للوضع السائد يف الشرؽ األكسط كانت القضية ” لدكر اجملتمع اؼبدين يف حل النزاعات

حات الشراكة األركمتوسطية الفلسطينية يف قلب النقاشات حيث جاء يف البياف اػبتامي بأف طمو 
تستلـز من االرباد األكركيب أف يتدخل أكثر فاعلية لتحقيق السالـ العادؿ يف اؼبنطقة ك ذلك 

 2باالعًتاؼ بدكلة فلسطينية ذات سيادة ك مشركعية 
ك يف مؤسبر شتوتغارت  لوزراء خارجية الدكؿ األركمتوسطي قدمت الشبكة األركمتوسطية 

وؿ خاص بازباذ التدابَت الالزمة غبماية حقوؽ الالجئُت ك اؼبهاجرين ك رفع غبقوؽ اإلنساف بركتوك
 . 3مستواىا ك تأسيس حل النزاعات على قاعدة القانوف الدكرل اإلنساين

عن دكر “ درء النزاعات”حيث عربت اللجنة األكركبية يف كلمة ألقتها حوؿ موضوع 
ألساس يف ؾباؿ درء النزاعات على اؼبدل اؼبنظمات غَت اغبكومية اليت تعد من بُت الفاعلُت ا

البعيد ك اليت كانت دائما متواجدة يف ميداف الصراع إال أهنا كانت غائبة عن اؽبياكل الرظبية حيث 
 يبكنها أف تلعب دكر الوسيط القريب من السكاف ك أيضا اؼبالحظ غَت اؼبنحاز ك اعبدير بالثقة .

                                                             
1
 Ibid.p13 

2
 14ص ,مرجع سابقإظباعيل اػباكة,  

3
- « Barcelona Plus » : Vers Une Communauté Euromediterraneenne  D‘état Démocratique   

/ Rapport Euromesco , Avril 2005.p 7 



 المتوسطيةمشاريع التعاون في المتوسط و أنماط ترابط الفواعل        الفصل الثاني

 

97 

 

ة ليست عبارة عن فضاءات  لتقدًن اقًتاحات كمن ىنا نالحظ أف ىياكل اجملتمعات اؼبدني
 1فحسب بل تشكيل قوة  ضغط على الشراكة ك الدكؿ.

 .2000تقييم أنشطة الشراكة األوروبية المتوسطية في العام 4-
النجاح الرئيسي للشراكة األكركبية اؼبتوسطية ىي اؼبؤسسة السياسية الوحيدة اليت سبكنت من 

كلكن لألسف فاف تعقيد تنظيمها  2معا يف نظاـ تعاكين ؿبدد.مواصلة صبع الدكؿ اؼبتوسطية 
. كما أف خطط العمل تعرضت 3اؼبؤسسايت كؿبدكدية تشريعاهتا كرؤيتها يبدك بأهنا تعرقل قباحها

النتقادات كوف نطاقها كاسع جدان. كتعد السياسة التجارية من أكثر اجملاالت تطوران كيعزل ذلك 
صادية لالرباد األكركيب بشاف اؼبنطقة. كقد خلق تبٍت الربنامج يف معظمو إذل التطلعات االقت

الذم يهدؼ إذل تكامل  2002للسوؽ الداخلية عاـ  (EuroMed)األكركيب اؼبتوسطي 
إذل قوة دافعة إذل مزيد من التعاكف االقتصادم. كيعترب ىذا التقدـ للتعاكف األفقي يف  -السوؽ

كبالفعل مت تنفيذ مشاريع ثقافية كتعليمية 4ؾباالت اقتصادية معينة فاعالن ) كاألردف كإسرائيل(.
رهبية للمخاكؼ األمنية. كبالتارل عدة، كيفًتض التعاكف يف مثل ىذه اجملاالت أف يقـو دبعاعبة تد

ربقيق األكلوية األكركبية من الناحية األمنية رغم أهنا تسَت ببطء شديد، على كل حاؿ فاف كتَتة 

                                                             
1
 15ص ,مرجع سابقإظباعيل اػباكة,  
 16ص ,اؼبرجع نفسو  2

3
  : التحديات اليت تواجو العالقات األكرمتوسطية 

  : ربديات مهمة تبدك فيما يليتواجو العالقات االكركمتوسطية 

فاؽبدؼ السياسي األمٍت لعملية برشلونة اليبكن أف يتحقق بغَت استقرار   , ػ ربقيق السالـ يف الشرؽ األكسط سواء يف فلسطُت أك يف العراؽ  1 
يهز االستقرار يف ىذه   , ي األمنية بداخلوكالشك أف اهنيار عملية السالـ يف الشرؽ األكسط كاحتالؿ العراؽ كانتشار الفوض  , منطقة جنوب اؼبتوسط

كىو ما يدفعنا ارل ضركرة العمل بكل جدية علي ربقيق السالـ الشامل العادؿ يف الشرؽ   . اؼبنطقة فبا يؤثر سلبا علي األمن اعبماعي األكركمتوسطي
  . انتخابا ديبقراطيا كفقا الجراءات نزيهة كاعادة السيادة ارل شعب العراؽ لكي وبكم نفسو بنفسو من خالؿ حكومة منتخبة  , األكسط

كاالستجابة ارل مبادرة الرئيس ؿبمد حسٍت مبارؾ لعقد مؤسبر دكرل   , ػ اغباجة ارل كضع تعريف لإلرىاب الذم أكصي اعالف برشلونة دبكافحتو  2
كإيقاؼ اغبمالت اليت هتدؼ ارل االستعداء علي   , كيتكامل مع ىذا التحدم الكف سباما عن الربط بُت اإلسالـ كاإلرىاب  . ؼبكافحة االرىاب
  . االسالـ كحضارتو

كتسود الشرعية الدكلية فمن غَت اؼبفهـو أف تعلن اغبرب علي   , ػ إزالة أسلحة الدمار الشامل من الشرؽ األكسط حيت يزكؿ شبح اػبطر كالتهديد  3 
إف ازدكاج اؼبعايَت يف تطبيق   . سبتليء ترسانة األسلحة يف اسرائيل هبذا النوع من األسلحةبينما   , دكلة متوسطية بزعم أهنا ربوز أسلحة للدمار الشامل

  . فبا يعكر مناخ التعاكف القائم علي قيم اؼبساكاة كاحًتاـ القانوف  , الشرعية الدكلية مصدر لاليباف بالظلم كاالضطهاد
4 Frank Schimmelfenning and Sandra Lavenex, ع أكركبا اؼبوسعة" ،"العالقات مJCMS 2007، التقرير السنوم45، ؾبلد 

 .160-157، ص 
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االقباز تعترب من العوامل غَت اؼبشجعة من جانب االرباد األكركيب األمر الذم قد يؤدم إذل تقلص 
 التزاماتو السياسية.

بَتىا عن الرغبة يف تسوية سلمية يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط فاف كعلى الرغم من استمرار تع
 العناكين السياسية ربت الفصل األمٍت عربت عن تقدـ اقل من صبيع األطراؼ. 

كبدأ القلق يزداد من قبل كاضعي سياسة االرباد األكركيب حوؿ القضايا األمنية بعد ىجمات 
ارىم اؼبتعلق باألمن كيف حديثهم يف اجملاالت األخرل من كيبدك تأثَت ىذا القلق يف حو  سبتمرب. 11

التعاكف. إف القلق األكركيب بشأف اإلرىاب كاؽبجرة غَت الشرعية أدل إذل تقويض اغبوار االجتماعي 
كما أف اغبوار حوؿ التعاكف األمٍت دل وبقق الكثَت. على سبيل اؼبثاؿ مت تأجيل منع 1كالثقايف

الصراع كاليات القرار اؼبقًتح يف مشركع اؼبيثاؽ األكركيب اؼبتوسطي للسلم كاالستقرار إذل اجل غَت 
بدالن من ذلك مت  2000.2مسمى بعد اهنيار عملية مفاكضات السالـ يف الشرؽ األكسط عاـ 

اؼبخاكؼ األمنية يف اغبوار بُت الثقافات يف ؾباالت التعاكف االجتماعي كاالقتصادم،  تضمُت
حيث يكوف األساس اؼبنطقي بتعزيز األمن من خالؿ الًتكيج للتقارب الثقايف بُت كال اعبانبُت 
كاؼبسانبة يف ربسُت مستويات اؼبعيشة يف اؼبنطقة اعبنوبية كالشرقية لدكؿ البحر اؼبتوسط. كلكن 

ألسف، فقد مت إعاقة ىذه احملاكالت بسبب العداء بُت الشركاء العرب كإسرائيل الذم ما يزاؿ ل
يظهر يف مؤسسات الشراكة األكركبية اؼبتوسطية، حىت يف غياب القتاؿ الفعلي بينهم فاف التوتر 
يكشف نفسو من خالؿ ىشاشة اغبوار: الشجب كاالنسحابات أك الكلمات اؼبطركحة يف اللجاف 

الجتماعات رفيعة اؼبستول. كبالتارل فاف حوار الشركاء كربقيق السالـ كاألمن يقع فريسة لػ أك ا
 3"استمرار اغبرب بوسائل أخرل". 

نشأت الشراكة األكركبية اؼبتوسطية مع آماؿ كبَتة لتسوية النزاعات كالتعاكف يف األمن كالسالـ 
نو يبكننا أف قبد "فجوة بُت أالثقايف أم كاالقتصاد، كمع مركر الوقت البفض التعاكف االقتصادم ك 

                                                             
، ص 2003أغسطس  -مارتُت اكرتيغا،" بعض التعليقات على سياسة االرباد األكركيب يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط" كجهات نظر، يونيو 1
5. 
 CEPS Workingمايكل امَتسوف كجورجينا نوتشيفا،" من عملية برشلونة إذل سياسة اعبوار، التقييمات كالقضايا اؼبفتوحة"،  2

Document  4، ص2005، آذار 220، رقم. 
 ،2009ركبرت بيس " ـباطر االرباد اؼبتوسطي بكوهنا مازاؿ جديدان" العادل العريب، صيف  3

http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/ArticleView/ArticleID/2143

US/TheMediterraneanUnionrisksbeingstillborn.aspx-nguage/en5/la 

http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/ArticleView/ArticleID/21435/language/en-US/TheMediterraneanUnionrisksbeingstillborn.aspx
http://www.europesworld.org/NewEnglish/Home/Article/tabid/191/ArticleType/ArticleView/ArticleID/21435/language/en-US/TheMediterraneanUnionrisksbeingstillborn.aspx
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كبالتأكيد فمن الواضح أف ىناؾ العديد 1القدرات كالتطلعات" بالنسبة للشراكة األكركبية اؼبتوسطية,
من العوامل اؼبعوقة غَت الصراع العريب اإلسرائيلي، مثل تصورات الشركاء اؼبتوسطيُت بالنسبة للفوائد 

يث يعتقدكف باف سياسات الشراكة األكركبية اؼبتوسطية صممت الناذبة عن التعاكف االقتصادم ح
ػبدمة االقتصادات األكركبية بشكل اكرب بدال من أف تسعى تلك الشراكة إذل نتائج مفيدة 
متساكية لكال الطرفُت. ناىيك عن أف التعاكف االقتصادم الذم تقدمو الشراكة األكركبية 

اؼبشركع االقتصادم الرئيسي ىو إنشاء منطقة التجارة  االقتصادية مازاؿ مشكوكان بأمره. حيث كاف
، كلكن مستول التقدـ اؼبنجز حىت اآلف غَت كاؼ 2010اغبرة حيث من اؼبقرر إطالقو عاـ 

إف أنبية التجارة تتجاكز ؾبرد الفوائد االقتصادية. حيث أف التزاـ  2إلنشائها يف الوقت اؼبطلوب.
األكركبية اؼبتوسطية هبرم بشكل ؿباذم للمصاحل  معظم الشركاء اؼبتوسطيُت ذباه الشراكة

كما أف التقدـ  3االقتصادية اليت تتوقع اغبصوؿ عليها حىت قبل االنتهاء من منطقة التجارة اغبرة،
البطيء يف اجملاؿ السياسي جعل رغبة الشركاء اؼبتوسطيُت ملحة لبذؿ اؼبزيد من اعبهد من اجل 

 الشراكة األكركبية اؼبتوسطية.
إف اإلخفاقات اؼبشار إليها أعاله متعلقة باآلليات اؼبؤسسية للشراكة األكركبية اؼبتوسطية كبتوقعات 
الشركاء. فضالن عن تقدًن خطة للتعايش بُت الدكؿ العربية كإسرائيل فاف ىناؾ نتيجتاف ثانيتاف 

لتعرؼ على دكؿ ؽبذه العملية. حيث أكد اكرتيغا أف الشراكة األكركبية اؼبتوسطية تقـو بتسهيل ا
كأف العملية  البحر اؼبتوسط للدكؿ األعضاء يف االرباد األكركيب الف االىتماـ ضئيل بتاريخ اؼبنطقة

 بيد أف ىذا اعبانب يتطلب هنجا حذران. 4عززت "رؤية" االرباد األكركيب للمنطقة.
فاف  –كيج ؽبا الًت القياـ بأك  –فيما لو كانت ىذه الرؤية اؼبتبادلة قد كجدت على ارض الواقع 

دعم الناس يف الشوارع ؼبخططات التعاكف أك ردبا داخل أكساط النخب السياسية فهو أمر غَت 
حاسم. العامل النهائي الذم يعوؽ التقدـ احملرز من قبل الشراكة األكركبية اؼبتوسطية ىو عالقة 

 سياسة اعبوار األكركبية كاليت سيتم تناكؽبا.
 

                                                             
، 1998كريستوفر ىيل،" سد فجوات توقعات القدرات؟" جوف بيًتسوف، ىيلُت سيجرسوف، السياسة اػبارجية العامة ألكركبا؟، لندف، ركتلدج،  1

 .19ص 
 .120، ص 2007ء االجتماعي للسيادة، لندف كنيويورؾ، ركتلدج،ستيفن ستيًت، السياسات الداخلية كاػبارجية لالرباد األكركيب كالبنا 2
 345، ص 2002جاكي جاكر كاياف طومسوف، دليل االرباد األكركيب، لندف، تايلر كفرانسيس،  3
 .2ص  ,مرجع سابق ,مارتُت اكرتيغا 4
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 .السياسة األوروبية للجوار واإلتحاد من أجل المتوسط: 2المطلب

 )ENP ( األوروبيسياسة الجوار  إطار-1 
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نتيجة اعبغرافية السياسية من اجل تعزيز السالـ  2004عاـ  األكركيبسياسة اعبوار  بدأت
كالتحديث االقتصادم كسيادة القانوف كاحًتاـ حقوؽ  اإلدارمالتطوير  بالعمل علىكاالستقرار، 

 أفكقد طلبت اسبانيا كايطاليا 1. أكركبايف بلداف ما بعد الشيوعية اجملاكرة لشرؽ ككسط  اإلنساف
الدكؿ اجملاكرة يف اعبنوب، ككاف السبب الرئيسي ؽبذا التمديد ىو ربويل  إذليتم سبديد نطاقها 

قلق رئيسي بالنسبة لالرباد  إذل إقليميا مصدر قلق شبو اؼبنطقة من كوهنىذه العالقات مع 
 .األكركيب

للمشاركة يف اؼبسؤكلية فاف ىذه الدكؿ ستتمكن  األكركيبيف االرباد  أخرلدكؿ  جذبمن خالؿ 
من معاعبة اؼبشكلة الرئيسية للهجرة كاليت مبت لتصبح مشكلة خطَتة. ككاف جوىر سياسة اعبوار 

لتنظيم التعاكف مع كل من جنوب  كاليت تقدـ دليالن  2004يف عاـ  ًتاتيجيةاإلسىي الورقة  األكركيب
 2كشرؽ البلداف اجملاكرة. 

بغض النظر عن االختالفات اؼبوجودة بُت دكؿ البحر اؼبتوسط كدكؿ االرباد السوفييت السابق فاف 
 3صبيع الدكؿ اجملاكرة. إذل " موجهان كمتماسكان  شامالن  كاحدان  إطاران تشكل " األكركيبسياسة اعبوار 

، معاناة التعاكف االقتصادم األولىاؼبتوسطية بطريقتُت:  األكركبيةلقد اثر ىذا النهج على الشراكة 
اليت  األكركبية اؼبتوسطية ، ىي سياسة اللجنةوالثانيةاؼبتوسطية  األكركبيةالشراكة  إطاركاؼبارل ربت 

 4اؼبتوسطية.  األكركبيةراكة من الش بدالن  األكركبيةركزت على سياسة اعبوار 
مزيد من اغبوافز  كإضافة األكركبيةقامت اللجنة بالتوصية بتعزيز سياسة اعبوار  2000يف عاـ 

كبيالركسيا  كأذربيجاف كأرمينيابلداف اعبزائر  األكركبيةن".كتشمل سياسة اعبوار يلػ"الشركاء اؼبميز 
فيا كاؼبغرب كالسلطة الفلسطينية كسورية اكلبناف كليبيا كمولد كإسرائيل كاألردفكمصر كجورجيا 

ىي  األكركبيةدبا يتصل بسياسة اعبوار  القضايا كضوحان  أكثرككانت  كشركاء.  كأككرانياكتونس 

                                                             
"السياسة: ما ىي سياسة اعبوار األكركبية"، موقع اؼبفوضية األكركبية، متوفر على:  اؼبفوضية األكركبية لسياسة اعبوار األكركبية ، 1

http://ec.europa.eu/world/ENP/policy_en.htm2011-01-le 12  
 19ص ,مرجع سابق ,اسلي سويل 2
 20اؼبرجع نفسو. ص 3
ركبرت اليبوين، "كجهات النظر اعبنوب أكركبية" كضع االرباد اؼبتوسطي يف اؼبنظور، اضبد إدريس، توبياس شوماخر، الربت توفياس،   4

EuroMesCo Paper 8، صفحة 2008، يونيو /حزيراف 68، رقم. 

http://ec.europa.eu/world/ENP/policy_en.htm
http://ec.europa.eu/world/ENP/policy_en.htm
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 كإصالحكالتجارة اغبرة  األكركبيةاالنفتاح التدرهبي ؼبؤسسات اجملتمع احمللي كبرامج لسياسة اعبوار 
 1. اإلرىابكاؽبجرة غَت الشرعية كمكافحة اؼبؤسسات اؼبالية 

األكركبية عن التطلعات  السياسة الداخلية لدكؿ اعبوار اعبنوبية كالشرقية ـبتلفة كثَتان  إدراؾ إف
العالقات مع ىاتُت  إلدارةمن الضركرم كعلى كبو متزايد صياغة سياسات ـبتلفة  أصبح حيث

 األكركبيةاؼبنطقتُت. كمن اؼبالحظ فيما يتعلق دبنطقة البحر اؼبتوسط كالعالقة بُت سياسة اعبوار 
خارطة الطريق  األكركبيةسياسة اعبوار  أصبحتاؼبتوسطية قد تطورت حبيث  األكركبيةكالشراكة 
شبكة لتنفيذ  أصبحتتوسطية اؼب األكركبيةالشراكة  أفيف حُت  األكركيبالنهج لالرباد  لتأسيس
 2كمع ذلك فاف ىذه العالقة ال زبلو من اؼبشاكل.  التعاكف،

  األوروبيةالمتوسطية وسياسة الجوار  األوروبيةرابطة الشراكة 2-
 أف" تؤكد على األكركبيةلسياسة اعبوار  اإلسًتاتيجيةاتصاالت اللجنة حوؿ "الورقة  إف

يف اؼبنطقة  إقليميكشبو  إقليميكل تعاكف   أساساؼبتوسطية ىي  األكركبية"مكتسبات" الشراكة 
كاالسًتاتيجيات العامة، كاليت  األىداؼتوفر  األكركبيةاؼبتوسطية. يف ىذا اؼبعٌت فاف سياسة اعبوار 

 األكركبيةفاؽبدؼ من سياسة اعبوار  3اؼبتوسطية. األكركبيةال تتعارض مع قرارات الشراكة  أفهبب 
كمع ذلك فاف التكامل بُت اؽبيكلُت ىو موضوع  4ىو تعزيز ؿبتول اتفاقيات الشراكة كتنفيذىا.

من  أكثرتركز على السياسة  األكركبيةفاف سياسة اعبوار  . كعمومان االنقاش بسبب اػبالفات بينهم
 األكركبية اؼبتوسطية كاليت تقـو على تفعيل ثالثة فصوؿ. كبالتارل فاف الشراكة األكركبيةالشراكة 

داخل نطاؽ صياغة السياسة اػبارجية  كسياسيان  كظيفيان  اؼبتوسطية تقدـ بشكل متصاعد بعدان 
 ( كىو سياسي كحكومي.األكركبية)سياسة اعبوار  األكركبية

                                                             
 .7 – 4، ص 2007للتقدـ السياسي، "تعزيز سياسة اعبوار األكركبية"، يونيو/ حزيراف  GAERCتقرير  1
 20 ص ,مرجع سابق ,اسلي سويل 2
 الورقة اإلسًتاتيجية"، متوفر على : -أكركبا، أنشطة االرباد األكركيب، ملخص التشريع،"سياسة اعبوار 3

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r17007.htm 
 CEPS Workingمايكل امَتسوف كجَتجينا نوتشيفا،" من عملية برشلونة إذل سياسة  اعبوار، التقييمات كالقضايا اؼبفتوحة"، 4

Document  3، صفحة 2005، آذار 220، رقم. 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r17007.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r17007.htm
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للعالقات الثنائية يف مقابل  األكركبيةاختلفت كثَت من اؼبناقشات حوؿ نطاؽ سياسة اعبوار 
من ذلك يف التعاكف  كأكثراؼبتوسطية يف كال الصعيدين الثنائي  األكركبيةـبططات الشراكة 

 1.اإلقليمي

العالقات الثنائية مع الدكؿ  إذل اؼبوسعة" استنادان  أكركباكبناء على ذلك فاف اؽبدؼ من " 
 ركزت عليو عملية يتيف اؼبنطقة ال األكركيباعبوار مبتعدة عن السياسات اؼبتوسطية لالرباد 

مشاريع ثنائية مع الًتكيز على التعاكف ى تركز عل األكركبيةفاف سياسة اعبوار  أخرلكبعبارة 2برشلونة
للتعاكف على  ةكوف تقدًن هنج موحديالنهج اؼبعاكس أبعد ما  اىذ .خطة اإلدارة البيئيةك اإلقليمي 

قيل إف  كقد ."قدـ أداة جديدة: "الثنائية اؼبتميزةتإف سياسة اعبوار األكركيب  .اعبانب األكركيب
اؼبصطلح إذل ربسُت العالقات مع كيشَت ىذا   كوف أكثر فائدة لكال الطرفُت.تالثنائية اؼبتميزة قد 

كبالتارل،  .السياسية كاالقتصادية اليت اقًتحها االرباد األكركيب اإلصالحاتمل على عالدكؿ اليت ت
  .من التعاكف ؼبزيد مشركطان  عرضان  تقدـ

 مناىجكتقدًن  عن التكامل بعد ما تكوفأاؼبختلفة  اؼبناىجكىذه  مفهـو اؼبشركطيةإف 
جديدة:"  أداةتقدـ  األكركيبف سياسة اعبوار كإ. األكركيبجانب االرباد  منموحدة للتعاكف 

كيشَت  3فائدة لكال اعبانبُت. أكثرالثنائيات اؼبختلفة" كقد قيل باف الثنائيات اؼبختلفة قد تكوف 
قات مع الدكؿ كاإلصالحات السياسية كاالقتصادية اليت اقًتحها ىذا اؼبصطلح على ربسن العال

االرباد األكركيب. كبالتارل فإهنا تقدـ عرضان مشركطان ؼبزيد من التعاكف، كمفهـو اؼبشركطية يبثل نقطة 
خالؼ جملموعة من الفوائد احملدكدة احملتملة يف اؼبنطقة بسبب صعوبة اإلصالح السياسي 

 كاالقتصادم.
إف عدـ كجود رغبة لدل الشركاء يف إجراء اإلصالحات اؼبوصى هبا سوؼ يؤدم إذل فقداف 
االلبراط يف مشاريع التعاكف األكركبية اؼبتوسطية. كعالكة على ذلك فاف معارضي اؼبشركطية 
 االهبابية يفًتضوف باف االنشغاؿ بالثنائية كربسُت سرعة العالقات بُت االرباد األكركيب كإسرائيل من

شأنو أف يقلل من فرص االرباد األكركيب كونو اؼبفاكض العادؿ يف عملية السالـ. على العكس فاف 

                                                             
 .771(، صفحة 2005)4، رقم 8كارين م. ظبيث، " الغرباء: سياسة اعبوار األكركبية"، الشؤكف الدكلية، ؾبلد   1
 772 ص ,اؼبرجع نفسو 2
من الشراكة االكركبية اؼبتوسطية اذل سياسة اعبوار االكركبية، ما ىو الشيء الذم على احملك مع سياسة رافايال ا. ديل سارتو كتوفياس شوماخر،"  3
 .28، صفحة 2005، 10؟"، استعراض الشؤكف االكركبية اػبارجية، ؾبلد عبوار االكركبية كبو جنوب اؼبتوسطيا
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أنصار الثنائية اؼبختلفة يفًتضوف باف مثل ىذه اؼبشركطية االهبابية سوؼ ربفز العالقات بُت 
األكركيب البلدين. كتفًتض أف الشركاء كىم على استعداد ؼبواصلة اإلصالحات اليت يدعمها االرباد 

من اؼبرجح أف يستفيدكا من ىذا النهج. كلألسف فاف عدد ىؤالء الشركاء يكوف قليالن، كيف 
أحسن األحواؿ فاف بعض البلداف قد تبدم قبوالن لتنفيذ اإلصالحات اؼبدعومة من االرباد األكركيب 

 يف بعض اؼبواضيع.
شراكة األكركبية اؼبتوسطية دل كمن حيث كجود الدافع للتعاكف فإف سياسة اعبوار األكركبية كال

ذبد بعض النقاط الالزمة للبدأ. فقد أكدت الشراكة األكركبية اؼبتوسطية على اؼبصاحل ك"القيم 
اؼبشًتكة" بينما ركزت سياسة اعبوار األكركبية بشكل اكرب على مصاحل االرباد األكركيب. بينما 

بناء اؼبنطقة، كىذه األخَتة تعرؼ اؼبصاحل الًتكيز السابق على "القيم اؼبشًتكة" كاف يهدؼ لتحفيز 
اؼبشًتكة كأىداؼ ينبغي إتباعها. كمع ذلك فقد شددت اللجنة على أنبية االلتزاـ بالقيم اؼبشًتكة  
كالديبقراطية كسيادة القانوف كحقوؽ اإلنساف كتصميم االرباد األكركيب على أف يكوف دكره ىو 

و مع سياسة اعبوار األكركيب يعترب موقف الشركاء يف جنوب كأخَتان فان 1القوة اؼبعيارية يف اؼبنطقة.
كشرؽ البحر اؼبتوسط متدىوران بالنسبة للشركاء األعضاء يف االرباد األكركيب. كقد قاؿ بعض 
الدارسُت باف الشراكة األكركبية اؼبتوسطية تشجع التعاكف بُت أعضاء االرباد األكركيب كالشركاء 

 2طار ىذه اجملموعة األخَتة.اؼبتوسطيُت على حد سواء يف إ
كاستعيض عن ذلك بنهج الوسط احمليط. كاؼببُت يف سياسة اعبوار األكركيب فبا يعٍت اف 

كعمومان فاف النهج اعبديد الذم تتبعو  3االرباد األكركيب ىو اؼبركز كالشركاء ىم على اؽبامش.
 اد األكركيب.سياسة اعبوار األكركبية يبدك ؿببطان للشركاء غَت األعضاء يف االرب

على صعيد اؼبستويات فاف سياسة اعبوار األكركبية كالشراكة األكركبية اؼبتوسطية تعمالف من 
خالؿ قنوات ـبتلفة. يف السابق كاف االستخداـ  لوكاالت اجملتمع مثل ؾبموعات ؾبلس العمل 

عمل ىي ك"اللجنة". كقد أنشأت ىذه األخَتة مؤسسات خاصة هبا. يبكننا اف نقوؿ اف خطط ال
األدكات اؼبشًتكة بالنسبة ؽبياكل الشراكة األكركبية اؼبتوسطية كسياسة اعبوار األكركبية. كاليت 
حددت أىدافان لإلصالح السياسي كاالقتصادم احمللي. كبالتارل فاف ىناؾ مؤسسات ـبتلفة من  
                                                             

 .23- 22اؼبرجع نفسو، ص  1
2
 54 ص ,اؼبرجع نفسو 
 .57ص  ,اؼبرجع نفسو 3
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اؼبسؤكلية.  حوؿ ىذه اؼبسألة السياسية ذاهتا، كاليت ربمل خطر تداخل ؾباالت كل ىياكل العمل 
ربتاج العالقة بُت سياسة اعبوار األكركبية كالشراكة األكركبية اؼبتوسطية إذل إعادة صياغة بطريقة من 

شاهنا اف تعيد رظبيان العالقات األكركبية اعبنوبية إذل ىياكل الشراكة األكركبية اؼبتوسطية فقط.  
 1غرض. كيبكن ؽبيكل االرباد من اجل اؼبتوسط اف يقدـ فرصة ؽبذا ال

 
 
 

 اإلتحاد من أجل المتوسط.3-

 المفهوم:
جويلة يف باريس ىو عبارة عن سياسة مابُت  2338االرباد من أجل اؼبتوسط اؼبقرر يف 

فخالؿ القمة الرئاسية األكرل مت العمل على بناء تدرهبي ؽبيكل مؤسسايت كتقرير عضوية 2حكومية 
تطوير العالقات بُت االرباد األكريب كدكؿ  األعضاء اؼبتوسطية اعبديدة ككاف اؽبدؼ اؼبعلن ىو

جنوب كشرؽ اؼبتوسط كتشجيع أطراؼ ىذه العالقات كتطوير كذبسيد مشركع إقليم كربت 
إقليمي للمواطنُت )االرباد من أجل مشركع( ككمشركع أخر إدخاؿ اؼبمولُت اػبواص يف مشركع 

اػباص ك العاـ كذبسيد التعاكف  التعاكف اؼبتوسطي كعمليات تطوير التمويل اؼبشًتؾ بُت القطاع
 جنوب جنوب.

فكانت اؽبياكل اؼبؤسساتية مقسمة بُت الشماؿ ك اعبنوب كىي اؼبكانيزمات أكثر تبادلية 
عن طريق حوكمة أكثر عدالة كفرض مشاركة متساكية فتجنيد الفواعل الرظبية كاف ناجحا حيث 

 قمة باريس دبا فيهم: حظي االرباد من أجل اؼبتوسط حبضور رؤساء دكؿ كحكومات يف
بشار األسد، ك إيهود أكؼبرت.... كبقيت رغم ذلك بعض اعبهات الدبلوماسية صعبة اؼبناؿ مثل 
ليبيا  معمر القذايف كمت تعيُت عدة مشاريع شبكات إقليمية للحد من التلوث يف البحر اؼبتوسط 

                                                             
 2consultéص  CEPS Commentary ،2007مايكل امَتسوف كناتارل توسي،" توضيح بسيط، على "ارباد البحر اؼبتوسط"،  1

le :3-2-2011 , 
164757-proposal mediterraneanunion/article-unclear-http://www.euractiv.com/en/enlargement/sarkozy 

2
- Council Of The European Union (2008): ―Joint Declaration Of The Paris Summit 

For The Mediter- Ranean, Paris, 13 July 2008‖, 11887/08 (Presse 213), Brussels, 

15/7/2008. 

 

http://www.euractiv.com/en/enlargement/sarkozy-unclear-proposal%20mediterraneanunion/article-164757
http://www.euractiv.com/en/enlargement/sarkozy-unclear-proposal%20mediterraneanunion/article-164757
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ربة الكوارث الطبيعية ك إنشاء طرؽ عامة برية كحبرية ك تشجيع مبادرات اغبماية اؼبدنية ك ؿبا
اغبوادث، مشركع للطاقة الشمسية اؼبتوسطية تدشُت جامعة أكر متوسطية يف سلوفينيا ك مبادرات 

 تطوير التجارة اؼبتوسطية بالًتكيز على اؼبؤسسات الصغَتة ك اؼبتوسطة....".
كمن منظور دكؿ اعبنوب كاف مشركع ساركوزم لإلرباد اؼبتوسطي مشركعا موجها سياسيا 
كإيديولوجيا على عكس مشركع الشراكة األركمتوسطية الذم كاف ربت راية اقتصادية كذك منطق 
اجتماعي كعدة أصوات من اعبنوب قد عربت على خيبة أملها عندما مت ربويل اؼبشركع األصلي 

 1 إذل إرباد من أجل اؼبتوسط.
اد من أجل اؼبتوسط كيف تعترب أؼبانيا الالعب األساس يف التوسع كبو الشرؽ كفرنسا يف االرب

الوقت نفسو أبدت الدبلوماسية العربية أنو ىناؾ حاجة إذل اتفاؽ بُت كل أعضاء االرباد األكريب  
كوف االرباد من أجل اؼبتوسط مشركعا أكربيا يف ذلك الوقت، رغم أف بعض صناع القرار العرب 

ق الدكؿ العربية طويال على فلم تواف ,قد فضلوا أف تكوف قيادة ىذا اؼبشركع لفرنسا ك إسبانيا
 أىداؼ االرباد من أجل اؼبتوسط ك زبالفت اآلراء حوؿ عضوية أك إقصاء بعض الدكؿ.

فمن اؼبنظور اعبنويب توجد فكرة بأف االرباد من أجل اؼبتوسط ىو إمكانية ألكربا لتعلب دكرا 
قًتحت الدكؿ العربية أف اكرب يف الوساطة اإلسرائيلية الفلسطينية كفاعل يوازم الفاعل األمريكي كا

  2يقـو االرباد من أجل اؼبتوسط بتنظيم مؤسبر دكرل للنزاع يف السوؽ األكسط. 

 ونتائج:  أهداف
إف أىداؼ سياسة اعبوار،كانت تعزيز العالقات اػبارجية لإلرباد األكريب مع جواره اؼبباشر 

فبنيت  .فاإلرباد األكريب بريد ذبنب خط فصل بُت أكربا كجَتاهنا 3كبناء ؿبيط ديبقراطي حوؿ أكربا
سياسة اعبوار على أسس إسًتاتيجية أكربية لألمن كعلى أساس موافقة كمشاركة مع اعبنوب كشرؽ 

الديبقراطية، حقوؽ  (ك عالقات امتياز تبٌت على اتفاؽ كالتزاـ مشًتؾ حوؿ القيم اؼبشًتكة .أكربا
 تصاد السوؽ، التنمية اؼبستدامة(.اإلنساف ،اغبوكمة، اق

                                                             
1
 Op.cit.Isabel Shafer,p 193 

2
 Op.cit.Isabel Shafer, p194 

3
- European Commission (2003/2004): ―Wider Europe – Neighbourhood: A New 

Framework For Relations With Our Eastern And Southern Neighbours‖, 

Communication From The Commission To The Council And The European 

Parliament, COM(2003)104 Final, Brussels 11/3/2003; ―Euro- Pean Neighbourhood 

Policy. Strategy Paper‖, COM(2004)373 Final, Brussels, 12/5/2004. 
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فتضمن سياسة اعبوار تكثيفا للعالقات السياسية ك االندماج االقتصادم كسرعة 
 « لقد مت طرح سياسة اغبوار األكربية يف ظرؼ دكرل من .اإلصالحات تعتمد على رغبة كل دكؿ

فسياسة اعبوار رباكؿ تشجيع إصالحات سياسية يف  .خاصة يف الدكؿ العربية  » نقاش إصالحي
عن طريق منح إعانات مالية للدكؿ اليت تقود   » التنميط إلهبايب« اعبنوب ك الشرؽ ،ك

فهذه السياسة  .إصالحات سياسية، اجتماعية ك اقتصادية أسرع مقارنة مع الدكؿ اليت ال تفعل
 1.»شراكة إسًتاتيجية« يا ،اليت تتقاسم معمازبص كل الدكؿ اجملاكرة لالرباد األكريب، ماعدا ركس

فمعظم دكؿ اعبنوب معينة بسياسة اعبوار: اعبزائر، مصر، إسرائيل، األردف، لبناف، ليبيا، 
اؼبغرب، األراضي الفلسطينية، سوريا، تونس، كبدأت خطط عمل إسرائيل، لبناف، ليبيا، اؼبغرب، 

أما ليبيا كسوريا قد بقيتا  2337بناف يف ، كمع مصر، ل2335السلطة الفلسطينية، كتونس يف 
حالة استثنائية كسبويل السياسي بقي معتمدا على برنامج مبدأ الشراكة األكرمتوسطية كيف جانفي 

 European Neighbourhood partnership (ENPIعوض ) 2337

Instrument .2برنامج مبدأ 
دؼ تأسيس كسبويل االرباد ( ـبتلف إمكانيات التمويل اؼبشًتؾ، هبENPIأما األف يضم )

 »االستثمار يف اعبوار« ، كتسهيالت (ENP sonthمن أجل اؼبتوسط مثل اؼبشركع اعبهول )
 3 . » كسيلة التعاكف العابر للحدكد  « ك

كخالؿ اؼبفاكضات الثنائية بُت االرباد ك دكؿ اػبطة، اتضح أنو من األحسن أف يتم إدماج اجملتمع 
كلكن من اعبانب التطبيقي دل يتم تبٍت ىذه الوسيلة االستشارية  .اكضاتاؼبدين يف مسار ىذه اؼبف

كبقيت مهمة بناء خطط العمل تعتمد على ؾبموعة عباف متخصصة كاف يبكن أف  .ك الفعالة
يكوف اجملتمع اؼبدين جزءا من ىذه اللجاف كمختص أك ىيئة استشارية كلكن مرة أخرل أظهر 

 5 عن طريق سبثيلو كشفافية. 4ركتواجملتمع اؼبدين حدكد إمكانية مشا

إف األىداؼ الرئيسية للسياسات اؼبتوسطية لإلرباد األكريب خاصة بعد مسار برشلونة كانت 
إدماج اجملتمع اؼبدين يف عملية تكثيف التعاكف األرك متوسطي كاؼبسانبة يف عملية دمقرطة كإصالح 
                                                             

1
- Op.cit. Isabel Shafer, p202 

2
- Ibid , p203 

3
- See Www.Ec.Europa.Eu/World/Enp/Funding_En.Htm (Last Accesse). 

On 15/7/2009 
4
 األكؿ اؼببحث األكؿ  انظر الفصل - 

5
-Op.cit. Isabel Shafer, p 203 

http://www.ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm
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طة عدة أزمات كعدة ؿباكالت دكؿ جنوب كشرؽ متوسط. فإجتار مشركع الشراكة األرك متوس
إصالح، فكانت ىذه األزمات نتيجة تغيَت األكضاع الدكلية ك اإلقليمية منها: سوء العالقات 
اإلسرائيلية الفلسطينية، نتائج حرب العراؽ كلبناف، توسع اإلرباد األكريب كبو الشرؽ كاالعًتاؼ 

ار. كلكن أيضا ضعف تطبيق ما بًتكيا كمًتشح النضماـ فبكن، ظهور السياسات األكركبية للجو 
جاءت بو الشراكة كاؽباكية اؼبتنامية بُت اػبطابات الرظبية كطموحات كاحتياجات اجملتمع اؼبد ين، 

  1الذم يتساءؿ عن مدل شرعية السياسات اؼبتوسطة لالرباد األكركيب على اؼبستول اؼبدين
رباد من أجل اؼبتوسط يف ، اؼبطورة كاؼبعدلة إذل اال5995إف الشراكة األكركمتوسطية لػ 

منحت إطار لسياسة خارجية مشًتكة اذباه دكؿ جنوب اؼبتوسط، كمت تعزيزىا بإدخاؿ  2338
. ففي اإلطارين )الشراكة ك سياسة اعبوار( كانت ىناؾ من 2333السياسة األكركبية للجوار يف 

" السياسة اػبارجية ألعضاء اإلرباد Europeanisationأكربيانية "  جهة أمثلة كاضحة عن
األكريب عن طريق تكثيف مداكلتها  كتعاكهنا، فهي تعمل كوحدة اذباه دكؿ العادل الثالث. فبصفو 

 على اؼبنطق اؼبا بُت حكومي أك اؼبنطق الوطٍت ألعضاء اإلرباد.  «األكبياين»معينة تفوؽ اؼبنطق 
الثنائية بُت الدكؿ األعضاء يف اإلرباد  كمن جهة أخرل، كيف الوقت نفسو، تعززت العالقات

األكريب كدكؿ جنوب كشرؽ اؼبتوسط خاصة بعد خيبة األمل اليت جاء هبا مشركع الشراكة، اتساع 
تساع اؼبًتقب كبو دكؿ جنوب شرؽ اؼبتوسط. فقد تفضل كاإل 2337ك  2334اإلرباد األكريب يف 

ة مع الدكؿ اؼبتوسطة على اػبوض يف مشركع الدكؿ أعضاء اإلرباد األكريب تعزيز عالقتها الثنائي
 (GFSP)أكريب مشًتؾ. كىذا راجع إذل العجز الذم أكضحتو السياسة اػبارجية األمنية اؼبشًتكة 

، كالشراكة األرك مستوطية على كجو ESDPكالسياسة األكركبية لألمن كالدفاع ) ( على العمـو
فسو الذم حاد عن مقًتبو اإلقليمي خاص. كنفس اؼبالحظة قد تطبق على االرباد األكريب ن

للمتوسط إذل مقًتب تنائي، عن طريق السياسة األكركبية للجوار. كتوجد قوة ثالثة تنشط العالقات 
سياسية، )األركمتوسطية  يف ىذه الظركؼ "العرب قومية" دبعٌت أف ىذه الشبكات العابرة للقوميات 

اؼبتوسط أصبحت فاعل بقوة توجب أخدىا  اقتصادية أك ثقافية( كىذه الفواعل الالحكومية يف
داخل عملية ازباذ القرار يف  االرباد األكريب. إف الشراكة كسياسة اعبوار سبنح إطارا  2بعُت االعتبار

                                                             
1
-Op.cit. Isabel Schafer And Jean Robert Henry , Mediterranean Policy From Above And 

Below, Euromeditteranean Policy From Above, Pp186. 
2-Ibid. p187. 
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مؤسساتيا يبكن استعمالو من طرؼ الفواعل اغبكومية هبدؼ تطوير اسًتاتيجياهتا كسياساهتا 
فل. إف مقًتب اجملتمع اؼبدين للشراكة كاف دبثابة اؼبتوسطية، كتتبع اؼبشركع االركمتوسطي من أس

الشيء اؼببتكر خالؿ التسعينات من اؼبنظور اؼبؤسسي، يستعمل ىذا اؼبقًتب للتعاكف مع اؼبناطق 
األخرل كما ىو اغباؿ مع "الشراكة الشرقية"، أين جرت أحداث اؼبنتدل اؼبدين، تبعا لنموذج 

ر فرصة لتنغيم كتنميط عالقات االرباد األكريب مع الشراكة األركمتوسطية. كانت سياسة اعبوا
الدكؿ اؼبتوسطية، كلكنها أنبلت االحتياجات اػباصة كاالختالفات احمللية لدكؿ اعبوار ىذه. إف 
برنامج )سياسة اعبوار األكربية( للمجتمع اؼبدين ىي جزء من برنامج عمل السياسة األكربية للجوار 

قشات الدكلية حوؿ اإلصالحات يف العادل العريب، كجد نوع أيضا. كلكن يف إطار أكسع من الن
من االتفاؽ على أف دكرا الشراكة األركمتوسطية كسياسة اعبوار كاف بعيدا عن النتائج اؼبنتظرة. ففي 
عادل العوؼبة، تساىم الفواعل الالدكالتية بتأثَت أكرب على إنتاج عملية صنع القرار، كىذا يطبق أيضا 

توسطة. فهنا ال يتم الًتكيز على الصفة اؼبا بُت حكومية لسياسة االرباد األكركيب على اؼبنطقة اؼب
اؼبتوسطية، بل على تأثَت مكوناتو على بناء الشراكة األرك متوسطية كسياسة اعبوار على أىدافها، 
اسًتاتيجياهتا كنتائجها. فداخل اؼبؤسسات األكركبية تتعايش منطقيات ـبتلفة، متعارضة أحيانا. 

بالرغم من اؼبقًتحات القومية ألعضاء اإلرباد األكريب، من اؼبنظور البنائي، كبالرغم من العقلية ف
 1الواقعية لربككسل فإف تأثَت الفواعل الالدكالتية على السياسات اؼبتوسطية يف تناـ مستمر. 

 

 

 

                                                             
1- Ibid. Pp188 -189. 
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 .فواعل المتوسط و أنماط الربط بينها في ديناميكيات التعاون : المبحث الثاني
 في السياسات الخارجية األوروبية هفواعلو المتوسط المطلب األول: 

 األوروبي البحر  األبيض المتوسط على جدول األعمال- 1

اؼبتوسطية خالؿ فًتة اغبرب الباردة من قبل ديناميات النظاـ  -مت تشكيل العالقات األكركبية
حدكد النظاـ الثنائي القطب بدأت دكؿ أكركبا كاؼبتوسط بتنظيم  السياسي ذك القطبُت. كيف

. كقد تقرر ازباذ موقف مشًتؾ بشاف 1970عالقاهتم من خالؿ اتفاقيات ثنائية حىت منتصف 
كمع ذلك فقد  ،1972العالقات يف اؼبنطقة كقد قاـ اجملتمع األكركيب بعقد قمة باريس يف عاـ 

ارتفعت العالقات مع  1990سة اغبرب الباردة. بداية ظلت العالقات موجودة ربت مظلة سيا
شكل اكرب على جدكؿ األعماؿ األكركيب. كىناؾ عدة أسباب بمنطقة البحر األبيض اؼبتوسط 

كراء ربسن العالقات مع منطقة اؼبتوسط كوهنا مسألة ىامة ألكركبا كالتصورات الذاتية كالتطورات 
فهو يشَت إذل اؼبوقف اؼبتخذ من قبل اؼبسؤكلُت األكركبيُت اؼبتعلقة باألمن، بالنسبة للتصور الذايت 

أك على األقل معظمهم الذين يريدكف أف يركا أكركبا قوة عاؼبية كاف تتجاكز كوهنا قوة إقليمية 
كيصبح االرباد األكركيب القوة اؼبهيمنة يف "الباحة اػبلفية " لو أم منطقة البحر اؼبتوسط من أجل 

يدة للواليات اؼبتحدة األمريكية يف اؼبنطقة. ىذا اعبانب ىو جزء من السياسة موازنة اؽبيمنة اؼبتزا
حيث أهنا ما تزاؿ مثَتة للجدؿ من حيث صنعها كتنفيذىا. أما  (CFSP)اػبارجية كاألمنية 

باػبوؼ من اؽبجمات اإلرىابية كىذا ما حدا بأكركبا أف  ءاؼبخاكؼ األمنية فتتجلى قبل كل شي
منطقة البحر اؼبتوسط, ىذه اؽبجمات قد تكوف ناصبة أك متصلة باألصوليُت يف توجو اىتمامها إذل 

جنوب كشرؽ منطقة البحر اؼبتوسط, كأيضا على اآلثار اؼبًتتبة على اؽبجرة من اؼبنطقة إذل أكركبا 
. كردبا كانت التفجَتات يف بريطانيا كاسبانيا 1سبتمرب القلق حياؿ ذلك 11فقد كلدت ىجمات 

أكرب على تعزيز هنج قاعدة األمن يف ىذه العالقات، كقد اقًتف هتديد األمن مع زيادة  ربمل تأثَتان 
تدفق اؼبهاجرين من منطقة اؼبتوسط يف العقود اؼباضية. حيث تسبب الفقر كعدـ االستقرار 
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السياسي يف زيادة األعداد اؼبهاجرة فبا سبب مشاكل عديدة بالنسبة ألكركبا كاؼبهاجرين على حد 
 1سواء.

كعالكة على ذلك أصبح ربسُت العالقات مع ىذه الدكؿ أمران مهما بالنسبة ألمن الطاقة األكركيب، 
حيث تقدـ موارد الطاقة يف ىذه اؼبنطقة بديالن للسيطرة الركسية على العرض لتلبية الطلب 
األكركيب. كمع ذلك فاف صعوبة صياغة كتنفيذ السياسة اؼبشًتكة لالرباد األكركيب بشأف ىذه 

 اؼبسألة هبعل من سياسة الطاقة أمران اقل أنبية بالنسبة ؼبسالة اإلرىاب كتدفق اؼبهاجرين.
أف اؼبنافسة كانت تلعب دكران بُت أؼبانيا  1990 على صعيد آخر، يرل بعض العلماء يف عاـ

ية كفرنسا حيث حولت اىتماـ ىذه األخَتة ذباه اؼبنطقة لتكوف تعويضان ؽبا عن زيادة الطاقة االؼبان
على افًتاض اف جنوب اؼبتوسط سيكوف الفناء اػبلفي ؽبا. كذبدر اإلشارة إذل أف منطقة البحر 
اؼبتوسط أصبحت قضية ىامة يف جدكؿ األعماؿ كنتيجة للجهود االسبانية كااليطالية كلألسباب 
 اؼبذكورة آنفان، كقد استغل الفرنسيوف اىتماـ بلداف البحر اؼبتوسط الشمالية ببلداف جنوبو

 كاحملاكالت االسبانية لتحسينها يف إطار رظبي. 
عدا تلك اليت تقع  –إذل جانب ذلك فلم يتوقع أيان من شركاء جنوب كشرؽ البحر اؼبتوسط 

أف تكوف عضوان يف االرباد األكركيب يف اؼبستقبل. كمن مث، ربسُت العالقات  –يف القارة األكركبية 
النفوذ األؼباين داخل االرباد األكركيب غَت كاضحة،  مع بلداف البحر اؼبتوسط سوؼ هبعل موازنة

كلكن ما ىو كاضح ىو تأثَت الظركؼ اليت نشأت من اػبارج كالرد االسًتاتيجي من قبل اؼبسؤكلُت 
 2 يف االرباد األكركيب لبناء ىيكل جديد لتحسُت العالقات.
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 األهداف:.أ
، كاف ىو حجر األساس يف العالقات 1995نوفمرب  28-27مؤسبر برشلونة الذم عقد يف 

بُت االرباد األكركيب كمنطقة البحر األبيض اؼبتوسط بالنسبة لصنع سياسة االرباد األكركيب اػبارجية 
 15كالعالقة مع منطقة البحر اؼبتوسط على حد سواء. ككانت األطراؼ اؼبشاركة )يف ذلك الوقت( 

كشرؽ البحر األبيض اؼبتوسط: اؼبغرب،  دكؿ من جنوب 10كدكلة عضو يف االرباد األكركيب 
اعبزائر، تونس، مصر، السلطة الفلسطينية، إسرائيل، األردف، لبناف، سورية كتركيا. كقد اعتمد 

كيف كثَت من األحياف  (BP)اؼبشاركوف إعالف برشلونة كالذم حدد اإلطار العاـ لعملية برشلونة 
 .(EMP)تسمى بالشراكة األكركبية اؼبتوسطية 

 6شريكان من منطقة البحر اؼبتوسط. مت إضافة  17كعضوان لالرباد األكركيب  27اليـو يوجد 
دكؿ إذل البلداف العشرة األصليُت كىي ألبانيا، ليبيا، البوسنة كاؽبرسك، كركاتيا، موناكو، موريتانيا 

كؿ اكتسبت جامعة الد 2008كاعببل األسود. مع قرار مؤسبر مرسيليا يف نوفمرب/ تشرين الثاين 
مشاركان يف كل  17العربية صفة مراقب لتصبح منطقة البحر األبيض اؼبتوسط ربتوم على 

 اعبلسات.
ككاف اؽبدؼ الرظبي لالرباد األكركيب بشاف الشراكة ىو تسهيل العالقة بُت االرباد األكركيب 
كالبلداف اعبنوبية يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط. ككانت أىداؼ الشراكة األكركبية اؼبتوسطية ىو 

عاـ إضفاء الطابع اؼبؤسسي إذل جانب إنشاء شبكة من اؼبؤسسات اعبديدة مع إعالف برشلونة 
 1. مت تنظيم ىذه األىداؼ ربت ثالثة فصوؿ.1995

" ىو تعزيز اغبوار السياسي الفصل السياسي واألمنياؽبدؼ الرئيسي اؼبنطوم ربت إطار "
يتنبأ بشكل تدرهبي كبالتكامل  "الفصل االقتصادي والمالي"كاألمٍت من اجل السالـ. أما 

 فيهدؼ إذل االجتماعي والثقافي واإلنساني""الفصل االقتصادم اعبزئي كبشكل تدرجي، أما 

تعزيز التفاىم اؼبتبادؿ بُت الثقافات كاجملتمعات اؼبدنية. كعملية الشراكة األكركبية اؼبتوسطية ربت 
 2ىذه الفصوؿ ىي عملية ثنائية الطبقات حيث يكمل بعضها بعضان. 
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البحر األبيض اؼبتوسط خالؿ  : حيث يتعاكف االرباد األكركيب كالشركاء يف منطقةالمستوى الثنائي
نشاطات ثنائية. يوجد ىناؾ طبقتاف يف ىذا اؼبستول: تعزيز عالقات االرباد األكركيب مع كل دكلة 
على حدة كتعزيز العالقات بُت كل الشركاء بعضهم بعضان. كقد كضعت صبيع اتفاقات الشراكة 

دئ األساسية اليت توجو الشراكة األكركبية اؼبتوسطية إطاران ؽبذه األنشطة بعد أف حددكا اؼببا
 األكركبية اؼبتوسطية، فضالن عن العالقات اػباصة لكل شريك مع االرباد األكركيب.

: يتضمن اغبوار اإلقليمي على التعاكف اإلقليمي يف القضايا السياسية المستوى اإلقليمي
غطيتها للمشاكل اؼبشًتكة كاالقتصادية كالثقافية. كتكمن األنبية اإلسًتاتيجية يف ىذا اؼبستول يف ت

 1لشركاء دكؿ البحر اؼبتوسط مع األخذ بعُت االعتبار خصوصيات كل شريك على حدة. 

اء الطابع اؼبؤسسايت على منظمات الشراكة األكركبية اؼبتوسطية بصرؼ النظر عن فضإمت 
 اليت أسست من قبل إعالف برشلونة.  (EMPA)اعبمعية الربؼبانية األكركبية اؼبتوسطية 

 يعترب اؽبيكل اؼبؤسسايت للشراكة األكركبية اؼبتوسطية معقدان كمتعدد اؼبستويات.
فقد مت تنظيم العديد من اللجاف العادية كاؼبؤسبرات كمؤسبرات القمة سواء على مستويات اػبرباء  

الوزاريُت أك التقنيُت. كمن اؼبتوقع أف تكوف االجتماعات دبثابة منصات لتحسُت العالقات 
مية كالثنائية. كمع ذلك فاف العملية اؼبؤسساتية اؼبعقدة كاؼبتعددة الطبقات تعمل كعقبة يف اإلقلي

 طريق العملية كعلى كبو فعاؿ.
تكمن اؼبشكلة الرئيسية يف ؾباالت اؼبسؤكلية اؼبسندة إذل ـبتلف اؼبؤسسات متداخلة، فعلى 

الربؼبانية األكركبية اؼبتوسطية  سبيل اؼبثاؿ فاف تنفيذ برامج العمل يندرج ربت مسؤكلية اعبمعية
(EMPA)  كمسؤكليات مؤسبر كزراء اػبارجية على حد سواء. مثل ىذا التداخل يف اؼبسؤكليات

 من اؼبرجح أف يبتد إذل صراع على السلطة بُت اؼبؤسسات كيبطئ عملية صنع القرار. 
 

مشاركة إذل جانب التصاحل اؼبؤسسايت فاف العملية متعددة الطبقات تتطلب تشجيع 
منظمات اجملتمع اؼبدين يف معظم ىذه االجتماعات. يف ىذا السياؽ يأيت قرار الربؼباف األكركيب يف 

الذم ذكر اغباجة إذل تعزيز آليات اؼبشاركة الفعالة للمجتمع اؼبدين كالسلطات  2009فرباير  19
 2احمللية يف تصميم كرصد مبادرات سياسة اعبوار األكركبية.
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التشجيع الرظبي فاف مشاركة اجملتمع اؼبدين يعترب جانبان إشكاليان يف العملية.  كبالرغم من ىذا 
كليس من الواقع أف يتوقع مسانبة مثمرة من اجملتمعات اؼبدنية يف بلداف البحر األبيض اؼبتوسط، 
حيث تكوف عادة مثل ىذه اجملتمعات اضعف نسبيان مقارنة مع نظرائهم يف الغرب. كما انو مت 

 إذل أم مدل تبلغ قدرة ىذه اعبماعات اؼبدنية يف اؼبسانبة يف ىذه العملية.  طرح فكرة

من اجل مشاركة االرباد األكركيب كإبداء ـباكفو يف مسأليت   اؼبتوسطية قد مت اختيار اؼبنطقة
التعاكف األمٍت كاالجتماعي كاالقتصادم كالتعليم كاغبوار بُت  األمن كاؽبجرة. إف خيار ؾباالت

ك مسالة اؽبجرة يعترب تأكيدان على اؼبنهج األمٍت اؼبرتكز يف االرباد األكركيب ذباه جَتانو الثقافات 
يف دكؿ البحر األبيض اؼبتوسط. كبعبارة أخرل، إف التعاكف األكركيب اؼبتوسطي يهدؼ بالدرجة 
 األكذل إذل ربقيق أكلويات السياسة اػبارجية لالرباد األكركيب من خالؿ الشراكة األكركبية
اؼبتوسطية، بدالن من إعطاء الشركاء اؼبتوسطيُت نفس الوزف العتباراهتم كما ىو اغباؿ للدكؿ 

 1األعضاء يف االرباد األكركيب.

 و المجتمع المدني في المتوسط اإلتحاد األوربي-2
إف اإلرباد األكريب ليس بدكلة أك حبلف تقليدم فهو حالة ربليل كحيدة من نوعها، 

Réflexive  مقًتب يطرح ربليال من جانب متخذ القرار كإعادة بناء الظركؼ اؼبوضوعية كالذاتية
اؽبياكل، القيم كاؼبعايَت  2اليت يتعرض ؽبا. حيث أف اؼبوضوعية ىي فهم الدكافع أك األسباب،

أما البناية فهي ترتكز على أنبية اعبذكر  3كاؼبؤسسات اليت تتشكل كتشكل بعضها بعضا.
أنو فاعل عاؼبي   األكركيبفمن ىذا اؼبنظور، يعترب اإلرباد  4رؼ كعلى قوة الفكرةاالجتماعية للتص

Global  ما بعد حداثي، حيث يتم استبداؿ النزاع بالتعاكف كالشك بالثقة اؼبتبادلة. كحسب
فهو  5ربليالت أخرل يتخذ اإلرباد األكريب على كونو نظاـ سياسي ناضج دكف أف يكوف دكلة.

 : فبيزات 4نظاـ لو 
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 لو شبكة من اؼبؤسسات تتوذل عملية صنع القرار.   -1

يبكن للمواطنُت طرح انشغاالهتم عرب صباعات اجتماعية أك صباعات كسيطة أك أحزاب  -2
 " يف العلبة السوداء مفتوحة كتؤدم مباشرة كبو األعلى. In putsسياسة، حيث قناة اؼبدخالت "

إعادة التوزيع اؼبوارد االقتصادية ك منح القيم السياسية كاالجتماعية عرب كل النظاـ تتم عرب  -3
 قرار مشًتؾ. 

" نتائج أك Out puts" مدخالت " In putsيوجد قناة من التغذية الرجعية بُت كل "" -4
اؼبستمرة  ـبرجات العلبة السوداء أم يوجد نظاـ متميز من التقييم كالتوازف، كشبكة من التفاعالت

بُت الفواعل اغبكومية كالغَت اغبكومية ربدد ؾباؿ ىذه الدكرة الكبَتة. كرغم ذلك يبقى عدد من 
السياسات مثل: )حقوؽ اؼبواطنُت، سياسة اؽبجرة، العدالة كالشؤكف الداخلية، كالسياسات 

 اػبارجية...( يف معظمها ما بُت حكومية ك تابعة جمللس الوزراء. 
القرارتبقى متطورة على اؼبستول األكريب. كحىت إف بقيت مسألة الرأم  فتنظيم عملية صنع

العاـ األكريب مطركحة، يوجد نسق من األركبيانية إذا ما رأينا السياسات اػبارجية األكربية كذا 
كتنظيم األحزاب السياسة كاعبمعيات على اؼبستول األكريب. فهذا النسق من أعلى إذل أسفل 

"Top down process "1.   ك اؼبهم ىنا ىو مسألة مكانة الشبكات اؼبتوسطية لإلرباد
األكريب ك الدكر الذم تعطيو للمجتمع اؼبدين ككيف يتم التفاعل بُت اغبكومي ك الالدكاليت داخل 
ىذه الشبكات. ك باجملتمع اؼبدين نقصد كل ما ىو غَت حكومي، تطوعي، مشًتؾ، مدين كذك 

يتميز هبا ؾبتمع حركي مستقل عن طبيعة الدكلة ك  تنظيم اجتماعي، مؤسسات ك فبارسات
إف الصور اؼبؤسساتية للمجتمع اؼبدين زبتلف عن تلك للدكلة، العائلة،  2اؽبياكل التجارية للسوؽ.

 4معقدة كقابلة للنقاش. غامضة، كلكن من اعبانب العلمي اغبدكد بُت ىذه تبقي 3أك السوؽ
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ءات ـبتلفة، فواعل ك صور مؤسساتية تتنوع ينتمي اجملتمع اؼبدين يف اؼبتوسط إذل فضا
حسب درجة رظبيتها، استقالليتها كقوهتا. فهو "طريقة لضماف الديبقراطية يف العادل اؼبعاصر 

 1اؼبعودل".
كأنواع عديدة من اؼبنظمات قد تنتمي إذل اجملتمع اؼبدين:اؼبتوسطي اعبمعيات اػبَتية، 

النسوية، اؼبنظمات الدينية، اعبمعيات اؼبهنية،  اؼبنظمات الغَت اغبكومية للتنمية، اعبمعيات
 2االربادات التجارية، اغبركات االجتماعية، اعبمعيات التجارية،...

أما اجملتمع اؼبدين العاؼبي قد يعرؼ على أنو فضاء من األفكار، القيم، ك اؼبؤسسات 
وؽ كتعمل يف اؼبنظمات الشبكات ك ؾبموعة من األشخاص ينتموف بُت العائلة، الدكلة ك الس

 ىوامش من اجملتمعات الوطنية، السياسية ك االقتصادية.
ك اجملتمع اؼبدين العابر للقوميات تنامي بشدة خالؿ العشرية األخَتة كىذا راجع على األرجح إذل 

 تطور كسائل اإلعالـ اليت جعلت التجنيد العاؼبي أسهل.
تاـ من الديبقراطية بكوف معظم شعوب  كرغم ذلك فإف اجملتمع اؼبدين العاؼبي ال وبتوم على نوع

العادل ال تصل إذل اؼبوارد الالزمة للعمل العابر للقوميات )نقص يف اؼبوارد اؼبالية اؼبهارات اللغوية، 
التمكن ك اغبيازة على توصيل لشبكة االنًتنت....( فبا يعٍت أف اقوم اؼبنظمات الغَت حكومية 

 تتواجد يف أمريكا الشمالية كأكربا. 
ا فإف ربليل التفاعل بُت السياسات اؼبتوسطة لإلرباد األكريب ك اجملتمع اؼبدين يتطلب لذ

األخذ بعُت االعتبار االرباد األكريب كفاعل عاؼبي ما بعد حدائي أنظمة السياسية ك سياساتو ك 
 3العالقات بُت القواعد اغبكومية من جهة ك اعبماعات االجتماعية من جهة أخرم.

فمن  .كمنظمة يعترب كجزء من التاريخ األكريب بنيت عليو جزء من ىويتهاإف اؼبتوسط   مث
يعترب اؼبتوسط كفضاء مشًتؾ مع اعبنوب ك الشرؽ يعٍت مراجعة ثقافية مشًتكة كتاريخ كمصَت 

ك إفريقيا ك الشرؽ  اأكركبك اعبنوب أك بُت  اأكركبمشًتؾ كمن جهة أخرم يعترب كخط  فاصل بُت 
أفريقيا  ‘ : 15فداخل دكائر السياسات اػبارجية األكربية تعترب اؼبنطقة اؼبتوسطية يف الرتبة .األكسط 

الدكؿ اؼبرشحة ك ,أسًتاليا ,( أسيا ANDEAN COMMUNTYكاراييب باسيفيك )
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، أسيا الوسطي، دكؿ ؾبلس  الدكؿ القابلة للًتشيح للدخوؿ يف االرباد األكريب ،أمريكا الوسطى
إيراف ،العراؽ ،اليمن أمريكا الالتينية، اؼبتوسط ،الشرؽ األكسط، أمريكا  التعاكف اػبليجي،

على  اأكركبكمن جهة أخرل فإف 1  » اأكركبالشمالية، دكؿ الشماؿ ،دكؿ غرب البلقاف ،غرب 
، UNالتزاـ مع عدد كبَت من اؼبؤسسات ك الشبكات اؼبؤسسية ك معظمها منظمات دكلية مثل: 

WTO ،OECD ،UNESCO نظمات اإلقليمية مثل اؼب أكASEAN  ك اؼبركوسور
MERCOSUR  حلف الناتو الذم وبظى بعضوية كل الدكؿ االرباد األكريب ك العالقات

الوطيدة بُت الواليات اؼبتحدة األمريكية كاالرباد األكريب  توضح أنبية الدائرة العرب أطلسية كتنامي 
ر ما فوؽ قومي منذ ؾبريات التعاكف السياسي دكر االرباد األكريب كفاعل عاؼبي ك كنمط ازباذ قرا

( كمؤسبر PESC) 1993الذم تاله السياسات اػبارجية ك األمنية اؼبشًتكة يف  1970األكريب  يف 
 ما سًتىبت.

 1990كيف  1972ظهرت السياسات اؼبتوسطية لألكربية رظبيا منذ ظهور اؼبفهـو العاؼبي يف 
أيضا السياسات اؼبتوسطية اعبديدة اليت حلت  اؼبسماةعن طريق السياسة اؼبتوسطية ك اجملددة ك 

جاء مشركع الشركة األركمتوسطية الذم ربوؿ إذل االرباد من أجل  1995ؿبل اؼبفهـو العاـ كيف 
( اؼبتوسط منطقة مبتكرة سياسيا يف األجندة السياسة لالرباد منذ UFM) 2008اؼبتوسط يف 

اية الثمانينات كبداية التسعينات كىذا اؼبقًتب اإلقليمي كاف جزء من التطور العاؼبي بعد اهنيار هن
القطبية الثنائية ك عملية إعادة البناء السياسي ؼبختلف ؼبناطق العادل فقيل ىذا كانت العالقات بُت 

عريب األكريب يف كدكؿ اعبنوب ال تتعدم العالقات الثنائية ماعدا اغبوار ال األكربيةاعبماعة 
السبعينات الذم كاف أكؿ ؿباكلة ػبلق حوار ما بُت األقاليم بُت اعبماعة األكربية ك دكؿ اعبامعة 

 2العربية.
 األركمتوسطيةكمفهـو اؼبتوسط ككياف سياسي كاف يبحث عن حواراتو عرب خلق الشراكة 

ة األمل اليت جاءت هبا خبيب إذلك لكن منذ ذلك فقد اؼبفهـو قوتو القائدة ك ىذا راجع  1995
الشراكة يف نتائجها كمن جهة أخرل أصبح اؼبتوسط نوعا من كاقع ؾبموع أفراد كفواعل سياسية ك 

، سياح، مهاجرين، طلبة، باحثُت، دبلوماسيُتاجتماعية تعيش على ضفيت اؼبتوسط )صناع قرار، 

                                                             
1
-Look Http://Ec.Europa.Eu/External_Relations/Regions/Index_En.Htm 

(Last Accessed On 15/7/2009). 
2
-Op.cit. Isabel Schafer And Jean Robert Henry , p103. 

http://ec.europa.eu/external_relations/regions/index_en.htm


 

 

عالقاهتا مع دكؿ اعبنوب ك فنانُت....( من منظور االرباد األكريب كانت الشراكة ؿباكلة لتنظيم 
الشرؽ ك لتكثيف العالقات بُت منطقتُت ك تشجيع التعاكف اإلهبايب عن طريق خلق منطقة ثانية ك 

 ىي اؼبنطقة  اؼبشًتكة اؼبنطقة االكركمتوسطية.
كإدخاؿ السياسات األكربية للجوار كاف هبدؼ اغبياد عن ىذا اؼبقًتب اإلقليمي كبو مقًتب 

على قواىا ك على مشاكلها الداخلية اؼبتعلقة بالتوسيع فأصبحت  اأكركب أكر مركزم حيث تركز
الدكلة الشريكة جارة كمن منظور الدكؿ اعبنوبية ك اؼبتوسطية الشريكة مت أخذ ىذا التحوؿ من 
جانب الشك ك اغبيطة ك خيبة األمل بينما استغلت اؼبغرب الفرصة لطلب الوضعية اؼبتميزة 

ADVANCED STATUS  1يف
2008. 

فجزء من االرباد األكريب بصدد اللعب بالكلمات حوؿ األكصاؼ الالزمة الوضعية اؼبتميزة اؼبرشح 
بالعضوية التامة فبينما تعترب كركاسيا كألبانيا الشراكة  مهتمةلالنضماـ ك العضو فليست كل الدكؿ 

األركمتوسطية ك االرباد من أجل اؼبتوسط كخطوة إهبابية كبو العضوية التامة فإف بلدا كاعبزائر 
ليس مهتما بشراكة أعمق أك بعضوية فمنذ ربوؿ العالقات مع جنوب اؼبتوسط إذل ارباد من أجل 

مت االلتقاء من  2009بذلك تكيف عالقاتو مع الشرؽ ففي مام  اؼبتوسط حاكؿ االرباد األكريب
هبدؼ إحالؿ االستقرار يف منطقة بولندا كجنوب  براغ( يف PRAQUEشركات أكربا الشرقية )

( كاف مفهـو شركاء الشرؽ أقل دقة Azerbajanأكربا كتعديل العالقات مع اعبَتاف اعبدد أم )
فالرؤية الواضحة ؽبذه اؼبنطقة بُت البحر األسود ك  2طيمنو يف اؼبشركع األصلي لإلرباد اؼبتوس

القوقاز تبقي مفتقدة كلكن ما توضحو دكؿ الشرؽ ىو النزعة األكرمركزية يف العالقات اػبارجية عن 
 طريق سياسات اعبوار ك ؿباكلة بناء ما يسمي بدائرة األصدقاء حوؿ االرباد األكريب.

اكة ك االرباد من أجل اؼبتوسط ...( يبثل حوؿ  ) الشر  االتفاقياتكبغض النظر عن 
اؼبتوسط منطقة ذك أكلوية بالنسبة لإلرباد األكريب فمن اعبانب االسًتاتيجي يعترب اؼبتوسط اعبسر 
بُت الشرؽ األكسط ك البحر األسود ك الرىانات اغبالية ك الكامنة الصادرة عن اؼبتوسط ) النزاع 

الصحراء الغربية( اإلرىاب، اإلجراـ، الرىانات البيئوية، ك  اإلسرائيلي الفلسطيٍت( األزمة القربصية
الرىانات اؼبتعلقة باؽبجرة ... ربتاج غلى إجابات إقليمية كمن اعبانب االقتصادم يعترب اؼبتوسط 
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ذك أنبية من اعبانب الطاقوم مث إف الوثائق الرظبية األكربية تغرؽ بُت اؼبتوسط مشاؿ إفريقيا ك 
العالقات االرباد األكريب ك اؼبتوسط، الشرؽ األكسط ك منطقة اػبليج الشرؽ األكسط كتسمي 

كمنو فإف التعريف اعبغرايف ك السياسي للمتوسط يعتمد على شبكة السياسات ك الفواعل 1
 2 السياسة.

 : األوروبي لالتحاد الشراكة األوروبية المتوسطية في خطة السياسة الخارجية3-
العالقات مع الشركاء الشرؽ أكسطيُت يف الشراكة األكركبية اؼبتوسطية لديها تأثَت قوم على 
تطوير السياسة اػبارجية لالرباد األكركيب ذباه دكؿ البحر األبيض اؼبتوسط بشكل عاـ. بالرغم من 

فاف  1993أف اؼبنطقة كانت ىي الشاغل األكرب للسياسة اػبارجية لالرباد األكركيب قبل عاـ  
معاىدة ماسًتىبت أصبحت نقطة ربوؿ حيث انو قبل اؼبعاىدة كاف ىناؾ "عدة شبكات سياسية 

كتكمن أنبية ماسًتىبت بأهنا تشكل التدابَت اليت تدعم الظركؼ اؼبؤسسية من  3ذباه اؼبنطقة".
ة اجل توحيد تلك الشبكات كربويلها إذل سياسة أكركبية خارجية كاحدة. كيف ىذا الصدد فاف الفًت 

ىي الفًتة اليت بدأت فيها السياسة اػبارجية لالرباد األكركيب اػباصة  1996-1993بُت 
 بالعالقات مع بلداف البحر األبيض اؼبتوسط.

إف اجملاالت الرئيسية للتعاكف األكركيب اؼبتوسطي ىي اجملاالت السياسية كاالقتصادية كاألمنية، 
كاألسلوب الذم تبناه االرباد األكركيب لالقًتاب من كتعترب ىذه اجملاالت متشابكة كنتيجة للعوؼبة 

منطقة الشرؽ األكسط. كبشكل عاـ فاف توقعات سياسة االرباد األكركيب اػبارجية تؤكد على 
الًتابط بُت التنمية السياسية كاالقتصادية يف بيئة أمنية ىشة. اف العالقات مع بلداف البحر األبيض 

االقتصادم كالثقايف الذم من اؼبفًتض أف يعزز التعاكف األمٍت اؼبتوسط هتدؼ إذل توسيع التعاكف 
كمع ذلك فاف طبيعة التعاكف األكركيب اؼبتوسطي معقدة الف انعداـ األمن 4على كجو اػبصوص.. 

 اؼبادم يعد ضربة للتعاكف االقتصادم.
إذا استطاعت مبادرات االرباد من اجل اؼبتوسط  : يف ىذا الصدد، فاف النقطة اغباظبة ىي

ربقيق ما دل تستطع الشراكة األكركبية اؼبتوسطية ربقيقو، فيتوقف قباح تلك اؼببادرات على اؼبناخ 
السياسي السائد بُت الدكؿ العربية كإسرائيل، كاليت قد تصبح متوترة للغاية من حُت آلخر بسبب 
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ات تضاءلت اإلرادة السياسية للتعاكف بُت العرب كإسرائيل. تفاقم الصراع. ككلما ازدادت التوتر 
كبذلك سوؼ تصعب تنفيذ اؼبشاريع االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاليت من اؼبتوقع أف تقـو 

 بتعزيز السالـ.

لعدـ كجود اإلرادة السياسية كااللتزاـ من صبيع الشركاء. حيث أف االرباد األكركيب  زيادة
سطيُت منشغلُت باألكلويات ذات الطابع احمللي بدالن من خطط التعاكف اإلقليمي. كالشركاء اؼبتو 

كمن الواضح أف أعضاء االرباد األكركيب دل يعتربكا العالقات األكركبية اؼبتوسطية من األكلويات 
كلذلك طغت قضايا أخرل مثل اؽبيكل اؼبؤسسي لالرباد األكركيب أك اآلثار اؼبًتتبة على التوسع. 

إشارة خاصة إذل العالقات األكركبية اؼبتوسطية فقد عرب بعض أعضاء االرباد األكركيب عن كيف 
مثل  –ربفظات حوؿ مشاركة االرباد األكركيب يف اؼبزيد من اؼبشاكل السياسية كاألمنية الصعبة. 

 كالذم يؤثر على اؼبنطقة. كباؼبثل فاف اؼبشاكل احمللية على جدكؿ -الصراع العريب اإلسرائيلي
أعماؿ بلداف البحر األبيض اؼبتوسط تشكل بديالن عن االىتماـ باالرباد األكركيب. إذل جانب 
ذلك فقد اختلف االرباد األكركيب كالشركاء اؼبتوسطيُت حوؿ اغبوافز كاليت ىي الدافع كراء 

بُت  اؼبخاكؼ األمنية السابقة كفيما بعد أصبح الدافع ىو اغبافز اؼبارل. ىذا االختالؼ يولد فجوة
فاف اقبازات الشراكة األكركبية اؼبتوسطية فشلت  التوقعات كالنتائج كخطط التعاكف اػباصة. كىكذا

يف تلبية التوقعات لعدة أسباب، بالنسبة للبعض فاف اآلليات اؼبؤسسية لالرباد من اجل اؼبتوسط 
ل اؼبتصور للحصوؿ كال سيما مشاركة الرئاسة، كما أف أم تفاقم للصراع العريب اإلسرائيلي أك الفش

 1على فوائد ملموسة من التعاكف سوؼ ىبفض التزامات الشركاء.
يعترب الصراع العريب اإلسرائيلي ىو ؿبور العالقات األكركبية اؼبتوسطية ألنو اثر على كل 
مشاريع التعاكف، يف اآلكنة األخَتة مت صياغة ميثاؽ األمن اؼبتعلق باؼبنطقة كىو يعد موضوع النزاع 

خاؿ احملتمل بالنسبة لصناعة السياسة اػبارجية لالرباد األكركيب كقد ثبت ذلك من خالؿ إد
 لقرارات اجمللس.   (QMV)تصويت األغلبية اؼبؤىلة 

حيث ظبح بتصويت األغلبية اؼبؤىلة  2000بدأت اإلسًتاتيجية العامة لالرباد األكركيب عاـ 
لقرارات اجمللس الحقان بالبحث يف قضايا السياسة اػبارجية باستثناء تلك اؼبتعلقة بالشرؽ األكسط 
حيث تكوف إجراءات التصويت بشاف ىذه السياسات ىو اإلصباع كالذم يتطلب موافقة صبيع 
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بية تصبح موافقة كل عضو على كبدالن من اغبصوؿ على موافقة األغل1األعضاء على أم قرار. 
لعرقلة احتماالت  »الفيتو« مضموف ىذا التعاكف أزمة. كيبكن ألم عضو استخداـ حق النقض

التعاكف. إف اعتماد ىذا اإلجراء يف عملية التصويت يؤكد ربفظات الشركاء يف االرباد األكركيب 
 فيما يتعلق بالعالقات مع بلداف البحر األبيض اؼبتوسط.

ء فاف اإلرادة السياسية كااللتزاـ يتطلباف ربديد أكلويات العالقة من كال اعبانبُت قبل كل شي
حىت يضمن النجاح ألم مشركع مشًتؾ. يف مسالة العالقات مع الدكؿ اؼبتوسطية ىناؾ شرط 
إضايف كىو حل الصراع العريب اإلسرائيلي، حيث يبكننا أف قبد أف ىيكل الشراكة األكركبية 

يكل الوحيد إذل جانب االرباد األكركيب الذم يضم العرب كإسرائيل معا. كىو اؼبتوسطية ىو اؽب
قباح مهم بالنسبة لتاريخ العالقات، حيث يشَت تعليق جاؾ ديلور خبصوص السياسة اػبارجية 
بقولو انو لتحقيق النجاح ىناؾ حاجة ليس فقط إذل اإلرادة السياسية فحسب كلكن أيضا إذل 

صنع القرارات كضماف التنفيذ من قبل أصحاب السلطة, كىذا التعليق أىداؼ كاقعية كفعالة ل
ينطبق أيضا على العالقات األكركبية اؼبتوسطية، حيث سيظل قباح التعاكف ؿبدكدا ريثما يتم حل 
النزاع حيث أف األرصدة السياسية اغبساسة ؼبوضوع الصراع تقـو بإبطاء عملية التعاكف. كإذل 

اسات اؼبؤسساتية كتوقع إمكانية حدكث فجوة كبَتة يف آفاؽ تنفيذ جانب الصراع ىناؾ االنتك
 اؼبشاريع.

كإذا دل تتحسن ىذه االنتكاسات فمن غَت اؼبرجح أف تستطيع اؼبشاريع إسباـ مهمتها 
األساسية يف الوصوؿ إذل اجملتمعات كترؾ اثر اهبايب على حياة الطبقة اؼبستهدفة. كبعبارة أخرل 

كانت كستظل   –ركبية اؼبتوسطية داخل اجملتمعات احمللية على أساس يومي فاف رؤية الشراكة األك 
 مفقودة. –

 
 

 في ديناميكيات التعاون : أنماط الربط بين الفواعل المتوسطية2المطلب 
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 .األطرؼلقد كانت الشركة االكركمتوسطية ،فوؽ الكل، كتمرين مابُت حكومي ،كمتعدد 
ككاف تشجيع اؼبشاركُت من اجملتمع اؼبدين لكل الضفتُت ذلك العنصر اعبديد للشراكة عند خلقها، 

فالفواعل اغبكومية نفسها دبا فيها الوزارات كأفراد اللجنة األكربية .على األقل من اعبانب النظرم 
ة أكرب من الفواعل على أف تعزيز أسس الشراكة يعٍت إدماج كتشجيع قاعد اأصبعو كصناع القرار 

كمنذ البداية دخل الربؼباف األكريب يف عملية نقد كرقابة ك تتبع برامج مثل: .خارج النطاؽ اغبكومي 
MEDA ،MED .1كتشجيع مبادرات اجملتمع اؼبدين ك اغبوار مع فبثليو من كلي الضفتُت 

اؼبتوسط على فكاف للمجلس الربؼباين االكرمتوسطي ىدؼ مرافقة التعاكف اغبكومي يف 
االرباد من  بإنشاء 2008 كلكنو دل يطبق حىت 1995 كاف منشأ ىذا التعاكف يف  .اؼبستول الربؼباين
ك يف شبكة الشراكة األركمتوسطية كانت اللجنة األركمتوسطية اؼبنتدل اؼبر كزل  .األجل اؼبتوسط

ذه اللجنة كفواعل كلكن التفاعل بُت ى .لإلدارة كتشجيع كمتابعة كتقييم أعماؿ الشراكة ككل
اجملتمع اؼبدين كاف منعدما ،فمن جهة لعبت اللجنة األكربية دكر ؿبرؾ كقوة دافعة ػبلق فضاءات 

بإنشاء برامج كتشجيع كسبويل الشبكات اؼبؤسبرات ك اؼبلتقيات ك  ةالالدكالتيحوار مع الفواعل 
يف اإلجابة عن طلبات اجملتمع  التحفظاتالنشاطات ...اخل كمن جهة أخرل توجد بعض 

 2كاقًتاحاتو ككذا اتصاالت ؿبتشمة، فالفاعل الالحكومي قد ينظر إليو على أنو ضرر ال بد منو.
طالب اؼبنتدل اؼبدين اؼبتوسطي حبوار أكرب بُت اغبكومات ك اجملتمع اؼبدين خالؿ تتبعو 

ؿبدكد )كما سيتم ذكره يف  ؼبشركع الشراكة األركمتوسطية ،كبقي تأثَت على صناع القرار جد
( فأحد نشاطاتو األساسية كاف إنشاء إعالف مشًتؾ يقدـ إذل كزراء اػبارجية كلكن ثالثالالفصل 

يف بعض األحياف يتم عقد فعاليات اؼبنتدل اؼبدين بعد اؼبؤسبر الوزارم ك يف النهاية ال يكوف ىناؾ 
ف احملاكر اؼبدينة كمبادرة اؼبنرب الغَت أم تأثَت أك تفاعل كال حىت بُت اؼبنظمُت نفسهم من ـبتل

اؼبنتدل اؼبدين كؿباكلة إهباد تنظيم داخلي أكثر  ةؼبأسسكانت ؿباكلة   2005حكومي يف 
ك إذل جانب ىذه اؼبنرب الغَت حكومي يوجد عدد من  .ديبقراطية ، هبعل فعالياتو أكثر شفافية

دين كربظى بتمويل االرباد األكريب الشبكات األركمتوسطية تنشط يف ؾباالت عدة من اجملتمع اؼب
بفضل زبصصها ك كعيها  ةاألكركبيفهي تؤثر بصفة غَت مباشرة على صنع القرار يف اللجنة 3.
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رجاؿ األعماؿ  : بالنقائص كالقضايا يف ؾباؿ أك أخر، أما من اعبانب االقتصادم ينخرط
 Euromed quality، anima( يف INVEST)الوكاالت ك اؼبستثمرين اػبواص يف برامج مثل

network ،MED programme ، MED-ADR programme ،Euromed 

market،Med Ibtikar Innovation،Femise network،Med Stat 

programme.للتعاكف يف ؾباؿ اإلحصاء مثال 
أما أخصائيوف الطاقة، البيئة، ك النقل يلتقوف ك يعملوف داخل برامج خاصة مثل تسيَت 

أما فواعل اإلعالـ، الصحفيُت، الفنانُت،  .كتكنولوجيات اؼبعلومات ,اغبماية اؼبدنية ,اؼبوارد اؼبائية
،منظمة  Anna Lindh fondationاؼبثقفُت، ك الباحثُت ينشطوف يف برامج متعددة مثل: 

Euromed Heritage  التعاكف السمعي البصرم،(Meda-ete ،Tempus3 ،
Erasmus،Mundus) ياة االقتصاد أك كبرامج دكر اؼبرأة يف اغب(Euromed Youth 3.) 

ة طق( ذبمع الناشطُت يف سبيل حقوؽ اإلنساف للمنEMHRNشبكة غبقوؽ اإلنساف )
، 1995اؼبتوسطية، اجمللس األكركمتوسطي االقتصادم ك االجتماعي الذم تلتقي مرة كل سنة منذ 

بناء عالقات بُت اجمللس  مت .ىو قمة أسست ىيئة استشارية سبثل جزاء كبَتا من اجملتمع اؼبدين
متخصصة يف اعبنوب كشرؽ  ,االقتصادم ك االجتماعي كمؤسسات أخرل تنشط يف نفس اجملاؿ

( إذل ضبل التعاكف بُت اؼبدف ك MED-PACT Ciudadبينما يسعى برنامج ) .اؼبتوسط
الشماؿ ك كبعيدا عن الشراكة األركمتوسطية ك براؾبها اؼبختلفة ،أصبح  .اؼبناطق ك اجملتمع اؼبدين

اعبنوب أكثر قربا ليس فقط بفضل تعاظم إمكانيات االرتباط بل عرب تعاظم التبادؿ بُت الناس 
فاغبركات  1.عرب الزكاج اؼبختلط اعبنسيات ،السياحة السفر التجارم، اؽبجرة ك التبادؿ العلمي

موجود كنشط جدا  العابرة لألكطاف تعرب اؼبتوسط أيضا كتًتؾ أثار ملموسة فاجملتمع اؼبدين العاؼبي
 يف منطقة اؼبتوسط أيضا رغم ؿباكلة الدكؿ إذل اغبد أك تأطَت عمل اجملتمع اؼبدين العابرة لألكطاف.

بالنظر إذل تقاطع العالقات بُت ـبتلف شبكات السياسات اؼبتوسطية، فإف نتائج سياسة 
عمل ك مؤسسة اعبوار تتعدل نوعيا نتائج الشراكة األركمتوسطية خاصة فيما يتعلق ىبطط ال

فهي تذىب أكثر كبو عمق اؼبواضيع ففي الوثائق الرظبية يركز االرباد األكريب  .2اللجاف اؼبكلفة
على أف سياسة اعبوار ىي مشركع مكمل لشراكة ،كلكن على اؼبستول التطبيقي لقد عوضت 
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كمتوسطية  ك الوثائق الرظبية ربدد الشراكة األر .سياسة اعبوار مشركع الشراكة يف عدة مستويات 
كالسياسة األساس ألهنا السياسة الوحيدة اليت كانت سباقة يف مواثيقها كمقًتباهتا، فحسب ىذا 
الرأم تكوف سياسي اعبوار كوسيلة لتعزيز الشراكة كلكنها ال تعوضها. أكضحت اإلسًتاتيجية 

أف اؼبتوسط منطقة أكلوية كأف سياسة اعبوار يف جنوب اؼبتوسط تعوض  2003األمنية ؿ
 1لشراكة.ا

 الفواعل المتنافسة اختالف المنطق واالستراتيجيات:2-
تتعايش كتتناقض داخل مؤسسات االرباد األكريب عدة عقليات كمنطقيات ،كحىت داخل 

-Benita Ferreroفبينما حاكلت مصلحة العالقات اػبارجية ربت رئاسة.اؼبفوضية األكربية 

Walgner  (2009-2010) 2.العمل اذباه مقًتب ثنائي يف العالقات داخل سياسة اعبوار 
( مقًتبا متعددا كجهويا DGRELEXتريد اؼبصلحة اؼبتوسطية إلدارة العالقات العامة اػبارجية )

داخل شركة اؼبتوسطية فخالؿ مرحلة ربضَت مشركع االرباد من أجل اؼبتوسط، كانت ىناؾ 
 وسطي لػ نيكوالساركوزم.خالفات عميقة حوؿ مشركع االرباد اؼبت

، تسعي اؼبفوضية األكربية إذل السياسة اؼبتوسطية لإلرباد  »ةأركبياني« لكن على العمـو
ففي الوقت الذم سبجد فيو دكؿ اإلرباد الربامج،  3األكريب ك اغبفاظ على مكتسبات برشلونة

بنجاح بعض ما جاءت بو الشراكة  اؼبناداةالوسائل، ك اؼبؤسسات العديدة ،ككذا  تاؼبيكانيزما
كسياسة أعبوار،ق فإف اؼبفوضية األكربية ىي اليت يف غالب األحواؿ كراء الصياغة اؼبفاىيمية 

( توضح دكر اؼبفوضية األكربية يف إرساء Anna Lindh( كمنظمة )FEMIPكاإلقباز، فمثاؿ: )
وضية األكربية اؼبكلفة ( ىي اؼبديرية العامة للمفEUROPE AID) .ك كتشجيع ىذه اؼبنظمات

( كبتتبع اػبطط اإلقليمية DGRELEXبإقباز اػبطط كاؼبشاريع كالربامج احملددة من طرؼ )
 كالثنائية للشراكة األكركمتوسطي.
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( أكثر قربا من فواعل اجملتمع اؼبدين اؼبنخرطة يف مشاريع ملموسة من Europe Aidكؽبذا قبد )
( تعًتؼ بدكر اؼبنظمات اجملتمع اؼبدين كشريك Europe Aidفػتعًتؼ ) .التعاكف األركمتوسطية

 .حيوم يف عملية ازباذ القرار ألف ىذه اؼبنظمات على معرفة حباجات الشعوب فيما ىبص التنمية
كإقباز مشاريع االرباد من أجل اؼبتوسط ستتبع من طرؼ األمانة العامة يف برشلونة بالتعاكف مع 

(Europe  Aid ػDGRELEX.) 

رباد األكريب ،فوؽ اعبميع، قد يتتبع منطق ما بُت حكومي بقصد تنظيم، توفيق إف ؾبلس اال
كال يهتم دبصاحل اجملتمع  .،كانسجاـ اؼبصاحل اؼبختلفة األعضاء االرباد األكريب يف اؼبنطقة اؼبتوسطية

اؼبدين كألعضاء االرباد األكريب نفسها تسلك إسًتاذبيات مابُت حكومية كىي منخرطة يف اؼبتوسط 
عمودم ،عوض تعزيز  يأكر كمتوسطفهي تعمل ألجل تعاكف  .عرب عالقاهتا الثنائية مع دكؿ ؿبددة

كمع ذلك، ففي اػبطابات الرظبية، يتم الدفاع عن مقًتب  .تعاكف إقليمي أك دينامكية عرب كطنية
االذباه  : مثلك تتغَت األنبية اؼبعطاة للتفاعل مع اجملتمع اؼبدين بتغَت العوامل ك الظركؼ ، .أكريب

السياسي للحكومة، حجم اعبالية اؼبهاجرة يف البلد العضو يف االرباد األكريب، الثقافة السياسة ،ك 
كعند التطرؽ إذل الربؼباف األكريب، فهو قد يساند تقليديا إدماج اجملتمع اؼبدين  .النظاـ السياسي

 1 األكريب . كرباكؿ تطوير الشرعية الديبقراطية للسياسة اؼبتوسطية لإلرباد

فمختلف اؼببادرات كاؼبنابر للتعاكف إما بُت اإلقليمي مثل ذلك ينب االرباد األكريب ك اعبامعة 
بُت االرباد األكريب كاالرباد العريب ك اؼبغاريب ، أك اؼبؤسبر اإلسالمي  قد مت تصغَتىا إذل  أكالعربية ،

كالرأم العاـ األكريب  .يظهر بوضوح كالتبادؿ مع الفواعل الغَت حكومية ال .تبادؿ مابُت حكومي
 .يف حالة تطور مستمر كلكنو ال يصل إذل حد التأثَت على سياسات االرباد األكريب اؼبتوسطية

ك الفواعل اػباصة االقتصادية تتبع باألحرل مصاحل مالية .فالرأم العاـ ليس بتنظيم يسمح لو هبذا 
متيازات االقتصادية للمستثمرين اػبواص يف اعبنوب ك اال .أك فردية كلوبيات تعمل يف اجملاؿ األكريب

ك الشرؽ اليت سبنحها الشراكة أك االرباد من أجل اؼبتوسط بينما قد تستفيد الشركات الكربل من 
ربسن العالقات بُت االرباد ك دكؿ اعبنوب كسياسة االرباد األكريب للربالية اقتصاديات ىذه الدكؿ 

( يعرب Desertecعن االرباد من أجل اؼبتوسط كمثاؿ ) كلكنها تواصل عملها بشكل مستقل.
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عن ىذا: ارباد عدد كبَت من الشركات تبادر دبشركع مبادرة للطاقة اؼبتعددة يف دكؿ جنوب 
 1اؼبتوسط فهنا يستفيد مباشرة من االرباد من اجل اؼبتوسط كلكنو ال وبتاجو بصفة حيوية لإلقباز.

 :القمة والقاعدة العالقة بين3-
السباؽ كبو االرباد من أجل اؼبتوسط خالؿ عملية ربضَت اؼبشركع، أىدافو السياسية إف 

كدكر اجملتمع اؼبدين يف الشراكة االكرمتوسطية كاف ؿبل اىتماـ كبَت. ككاف ىدؼ نيكوالساركوزم ك 
الفريق اؼبتوسطي عند إقباز القمة األكذل يف باريس سياسة مابُت حكومية كنيولربالية ذبمع كل 

ؤساء، بدمج االقتصاد اػباص داخل اؼبشركع من أجل اؼبتوسط حيث تتم استشارة اؼبختصُت الر 
( كمن طرؼ اللجنة األكربية، ك Elyséeكالفواعل الالحكومية من طرؼ الوحدة اؼبتوسطية يف )

فيما ىبص كيفية التوفيق اؼبؤسسايت بُت التمويل اػباص ك التمويل األكريب أك كيفية التوفيق بُت 
 ات الشراكة األركمتوسطية كمؤسسات االرباد من أجل اؼبتوسط.مؤسس

كعلى عكس األكذل مسالة إدماج اجملتمع اؼبدين للشماؿ ك اعبنوب معا يف عملية التعاكف ال 
تناقش أبدا، بينما يوجد إصباع بُت كل صناع القرار أف أحد أسباب فشل الشركة كاف ذباىل 

، كدل تتعاذل إال أصوات قليلة تطالب بالرجوع إذل الفكرة 2مشاركة ىذه اجملتعات يف مسار برشلونة
األكرل لالرباد اؼبتوسطي كمن أجل تكثيف مشاركة اجملتمع اؼبدين كإكساب االرباد من أجل 

 Annaإذل جانب أعماؿ مؤسسة ) اؼبتوسط قدر اكيد من الشرعية داخل ؾبتمعات اؼبتوسط. ك

lindh Fondation سة تساعد على تشجيع مبادرات اجملتمع ( دل تكن ىناؾ قرارات ملمو
 3اؼبدين.

 

 األنماط الجديدة من التمفصل، التفاعل، والمشاركة السياسية: 4-
ففي برككسل، عدد من الفواعل الالدكالتية، اعبمعيات، كاؼبنظمات تدافع عن مصاحل اجملتمع 

، األكرك متوسطي، التحت إقليمي أك العرب كطٍت فكل ىذه الفواعل األكركيباؼبدين، على اؼبستول 
يف سياساتو اؼبتوسطية من أسفل، كتستفيد أيضا من  األكركيبكالشبكات تراقب كسائل اإلرباد 

ـبتلف ىذه السياسات كالشبكات )الشراكة، سياسة اعبوار، االرباد من أجل اؼبتوسط( هبدؼ 
 اجملتمع اؼبدين اعبوىرية كمنظماهتا تضم: ربقيق مصاغبها كأجندهتا كصباعات 
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الرأم العاـ، منظمات الدفاع على حقوؽ اإلنساف، النقابات، كسائل اإلعالـ، رجاؿ 
األعماؿ، اؼبنظمات السياسية، النشاطُت يف ؾباؿ ضباية البيئة، كاؼبعاديُت للعوؼبة كيبكنهم التأثَت 

لسياسة اػبارجية بالشراكة، سياسي اعبوار أك عندما تتعلق با األكركيبجزئيا على أجندة لإلرباد 
اإلرباد من أجل اؼبتوسط كذلك عن ذكر ؿباكر مثل اؼبيزات الثقايف )متاحف بدكف حدكد( عن 

على موافقة السياسية كتطبيقها يف القانوف الدكرل مثل قضية الشرؽ األكسط كمثاؿ  الضغططريق 
Mattin groups  مثل( أك بلفت االنتباه كبو القضايا حقوؽ اإلنسافEMHARN رباكؿ )

ىذه اؼبنظمات الغَت اغبكومية من جهة، تنظيم فواعل اجملتمع اؼبدين على اؼبستول اإلقليمي كمن 
للسياسات اؼبا بُت حكومية للشركة  ياإلقليمجهة أخرل، ربط البعد العرب الوطٍت باؼبستول 

كتوضح كيف يبكن ؽبذين اؼبظهرين أف يرتبطا يف السياسات العابرة  1كاإلرباد من أجل اؼبتوسط
لألكطاف فعند ما يكوف احًتاـ حقوؽ اإلنساف،حرية االجتماع، أساسا لتطوير ؾبتمع مدين قوم، 

 فإف ؾبتمعا مدنيا قويا سيحرص على حقوؽ اإلنساف. 

لذا فاؼبفوضية  ةاألكركبي ىي جزء من الثقافة السياسية األكركيبك اؼبشاركة السياسية للمواطن 
تستشَت فواعل اجملتمع اؼبدين قبل ازباذ توجيهات جديدة، ألف التوجيهات تنطلق من  ةاألكركبي

مشاركة اؼبواطنُت يف تنفيذ كمن مصلحة اعبماعات احمللية أيضا تشجيع مشاركة اجملتمع اؼبدين 
لة ازباذ القرار، كيتم تطوير كسائل كالرأم العاـ داخل عملياهتا كبراؾبها، ألف اؼبشاركة أصبحت كسي

تلجأ إذل  األكركيبجديدة كأشكاؿ جديدة من التشاكر السياسي كاؼبشاركة فمؤسسات اإلرباد 
ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين،  ةالبَتكقراطي، أك تسهيل اإلجراءات كاالنًتنتكسائل رصد الرأم العاـ  

على سبيل  Europe-Aidأجندة فتشجيع اغبوار مع اجملتمع اؼبدين كمنظماتو ىو جزء من 
اؼبثاؿ، كيف نفس الوقت يعترب كشريك منفذ، كىذا يطبق خاصة على السياسات التنمية، منذ أف 
طالبت الدكؿ النامية بتملك تنميتها اػباصة، يف كقت تكوف فيو السياسات اؼبتوسطية لإلرباد 

 Europeنفسها سياسات تنموية ك إذل جانب سبويل مشاريع اجملتمع اؼبدين تساىم  األكركيب

Aid  فعلى  األكركيبيف سبويل كخلق كسائل جديدة، لتعزيز التنسيق بُت ـبتصُت التنمية كاالرباد
 PADOR Potential applicant Date onlineسبيل اؼبثاؿ قبد أف ىيكلي 

registration )(Cinil society desk  

                                                             
1
 Ibid. p 206 



 

 

يشجعاف مشاركة منظمات اجملتمع اؼبدين يف برامج متخصصة كنطاقية كتسهالف الوصوؿ إذل 
كتوفر عالقات تبادؿ بُت ـبتلف اؼبنابر كاإلجراءات، طرؼ  األكركيبمعلومات زبص برامج االرباد 

 1العمل كاػبربات. 

كلكن توجد حدكد ؼبشاركة اجملتمع اؼبدين، كىذا راجع إذل نقص يف كضوح الرؤية ذباه 
السياسات اؼبختلفة نقص يف الشفافية، أك عجز يف اؼبعرفة التقنية أك العلمية الالزمة بالقرارات 

كيوجهوف ؽبا  ةاألكركبيالسياسية كيف نفس الوقت، قد يشعر اؼبواطنوف باالنعزاؿ عن اؼبؤسسات 
نتقادات ألهنا ال تفتح اجملاؿ إذل اؼبنافسة السياسية أما فيما ىبص التفاعل الدكاليت كالغَت اال

دكاليت، يواجو اإلرباد من اجل اؼبتوسط عدة صعوبات مثل الشراكة يف اؼبشركعية، اؼبصداقية، 
كالشفافية كهبدؼ زيادة اؼبشركعية كاالعًتاؼ من طرؼ مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف الشماؿ 

عبنوب اؼبتوسطي، فهو وبتاج كتعظيم الشفافية اىتماـ كسائل اإلعالـ كلكن التعاكف على كا
اؼبستول األكرك متوسطي ال هبب أف يتحوؿ إذل صورة من الصراع اؼبتبادؿ ألف كسائل اإلعالـ 

 2العربية كالغربية تواصل يف تعميق صورة العدك عوض صورة تواصل اجملتمعات اؼبدنية يف اؼبتوسط.
 
 
 

                                                             
1
 - Ibid. p207 

2
 Ibid. p 208 
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 : التعاون الالمركزي في المتوسط1المطلب
 التعاون الالمركزي بين التوأمة واتفاقيات التعاون:1-

توجد يف إطار التوأمة كالتعاكف الالمركزم ملتقيات تكوين خارج البالد )على سبيل اؼبثاؿ يف 
كتدريبية من أجل إضفاء الفعالية على التسيَت.  فرنسا(، حيث يتلقى اؼبعنيُت باألمر دكرات تلقينية

  1 كىو األمر الذم يقرب اؼبواطن من اإلدارة كيعزز اغبس اؼبشاركايت كبذلك تدعيم الديبقراطية احمللية.
بُت دكؿ  5989اؼبربمة يف  4أما فيما ىبص أصل التعاكف الالمركزم، فيعود إذل اتفاقية لومي 

الكارييب، إفريقيا، الباسيفيك من جهة كاعبماعة األكركبية من جهة أخرل. كما هبب التذكَت ىنا بأف 
فتح فصل يف اؼبيزانية يتعلق بالتعاكف الالمركزم.  5992الربؼباف األكركيب اعتمد فيما بعد كبالتحديد يف 

اؼبالية اػباصة بالتعاكف اإلقليمي  التعاكف الالمركزم يف إطار العالقات 5992فدخل بذلك كمنذ عاـ 
مكرر من اتفاقية لومي تؤسس إذل  52اؼبرتبط بالبلداف اؼبتوسطية. كما ذبدر اإلشارة ىنا إذل أف اؼبادة 

مبط جديد من التعاكف الالمركزم. أما بالنسبة إلشكالية التمويل كالتدخل اغبكومي، فيعكس ما 
مركزم ال بد ؽبا كأف تدخل يف إطار السياسات تسمى بالرقابة. حيث أف نشاطات التعاكف الال

للرقابة. كلكن الشيء اؼبالحظ بالنسبة لدكؿ اعبنوب،  تاغبكومية العامة، فبا يؤكد كجود ميكانيزما
ىو أهنا ال ترؽ إذل مستول التأطَت القانوين حىت تتضح صالحيات كل فاعل يف إطار ىذا التعاكف 

 الالمركزم. 
. كعندما 34للتعاكف الالمركزم كيف الوىلة األكذل يف اتفاقية لومي  يظهر فعال البعد السياسي

نقرأ اإلعالف الوارد يف ملحق االتفاقية، قبد أف ىناؾ تأكيدا على إشراؾ فواعل التعاكف الالمركزم من 
 ,Africa, the Caribbean)قبل البلداف الكاريبية كالبلداف الواقعة على طوؿ ساحل احمليط اؽبادم

and the Pacific Countries) 2ACP  ككذلك دكؿ اجملموعة األكركبية، كأيضا تزكيدىم
                                                             

اسية، زبصص: عمر بغزكز، "تطور التعاكف الالمركزم من التوأمة إذل التعاكف الالمركزم"، ؿباضرة ألقيت على طلبة السنة أكذل ماجستَت يف العلـو السي 1
 .2009-2008دراسات متوسطية يف التعاكف كاألمن، جامعة باتنة، السنة اعبامعية:  

 (Africa, the Caribbean, and the Pacific Countries) إف البلداف الكاريبية كالبلداف الواقعة على طوؿ ساحل احمليط اؽبادم 2

ACP ( اؼبرتبطة باإلرباد عن طريق اتفاقية كوتونو(Cotonou ىي البلداف األكذل اليت زبضع اليـو للمشركطية اليت سُيشًتط يف إطارىا اؼبزيد من ،
التكامل كاالندماج االقتصاديُت ككذلك التعاكف السياسي اؼبوارل لسياسات اإلرباد؛ فمن شأف عرض خطط العمل أف يوضح النشاطات اليت  عمليات

صور تُ = =لحوظيتوقعها اإلرباد األكركيب لشركائو، كما أهنا ستطبق لتقييم التقدـ كبو اإلصالح، حيث تقدـ اؼبنافع اعبديدة فقط يف حالة إحراز تقدـ م
جاء يف مسار  ىذه اؼبشركطية السياسية يف السنوات القليلة اؼباضية آليات التعاكف اليت يعرضها اإلرباد األكركيب على شركائو اعبنوبيُت. أيضا، ككما

 . أنظر:ACPداف برشلونة؛ فإف تعويضات ىذه اؼبشركطية السياسية مع السياسة اػبارجية األمنية، ىي أيضا مقيدة يف إطار شراكة اإلرباد مع بل
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باؼبعلومات الضركرية من أجل مشاركة فعالة يف تنفيذ ـبتلف الربامج. كنالحظ ىنا أف التعاكف 
حكومي يف إطار اتفاقية لومي، كاغبكومات بذلك تريد أف ُتشرؾ فواعل  حالالمركزم جاء نتيجة القًتا 

لكن بتطور التعاكف الالمركزم، أصبحت اؼببادرات يف ىذا اجملاؿ نابعة من اجملتمع  غَت حكومية.
اؼبدين، ذبسدت ىذه اؼببادرات يف اتفاقيات يف مدف مشالية كأخرل جنوبية، مث ذبسدت فيما بعد يف 

 كاليت أخذت ؿبل اتفاقية لومي كتكملة لتعاكف الدكؿ 2333اتفاقيات لومي. تليها اتفاقية كيوتو يف 
يف إطار السياسة اؼبتوسطية  . كما قبد أثر ىذا التعاكف يف الربكتوكوالت اؼباليةACPاألكركبية كدكؿ 

متوسطية ككذلك يف إطار السياسة األكركبية للجوار -اؼبستجدة، مث يف إطار اتفاقيات الشراكة األكرك
 كحىت يف إطار اإلرباد من أجل اؼبتوسط.

الالمركزم تكمن يف الربامج اؼبتوسطية اؼبختلفة اليت ُكضعت يف  كلعل اآلليات التجريبية للتعاكف  
 .Med-media\ Med-campus \Med-urbe Med-investeمسار برشلونة )

 المقترب الالمركزي وعالقته بالتنمية: -2
قبل التطرؽ إذل اؼبقًتب الالمركزم كعالقتو بالتنمية، بات من الضركرم يف البداية توضيح معٌت 

 الالمركزم كربديد أىدافو.التعاكف 
على غرار كل سياسة جديدة، فال يوجد تعريف كاحد ككحيد مقنع للتعاكف الالمركزم، بل 
ىناؾ تعاريف متعددة، كيبكننا أف نكتفي بالتعريف الذم كرد يف القانوف الفرنسي ككذلك تعريف 

لتعاكف الالمركزم كاآليت: اإلرباد األكركيب للتعاكف الالمركزم. ففي القانوف الفرنسي كرد تعريف ا
"نكوف أماـ تعاكف ال مركزم عندما تربط صباعة ؿبلية أك عدة صباعات ؿبلية عالقات مع صباعة أك 
عدة صباعات ؿبلية أجنبية. قد يتعلق األمر ىنا بإقامة عالقات صداقة أك التوأمة مع صباعات إقليمية 

عض الدكؿ، ككذلك من أجل مساعدة تقنية أجنبية، أك بالتعاكف من أجل تنمية صباعات ؿبلية يف ب
كالعمل اإلنساين، كالتعاكف عرب اغبدكدم...اخل".  كىذا تعريف منبثق من القانوف التوجيهي الفرنسي 

. كاػباص باإلدارة اإلقليمية للجمهورية الفرنسية. يبُت ىذا 5992فيفرم  6اؼبؤرخ يف  92-525رقم 
أف ترـب معاىدات كاتفاقات يف حدكد صالحيات كاحًتاـ  التعريف أف التجمعات احمللية باستطاعتها

االلتزامات الدكلية لفرنسا. إذف ىنا نقصد بالتجمعات ما بُت البلديات ككذلك نقابات ـبتلطة...كيف 

                                                                                                                                                                                              

Abdennour Benantar, «Politique européenne de voisinage et le Maghreb ». In. Abdennour 

Benantar (dir).  Europe et Maghreb : voisinage immédiat, distanciation stratégique (Alger : 

CREAD, 2010), p. 104. 
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صبيع األحواؿ، فاعبماعة احمللية ىي اؼبسؤكلة عن التعاكف الالمركزم كحىت عندما تفوض ىذه 
 .1الصالحيات عبمعية خاصة اعبماعات احمللية، فهي تفوض بعض

إف الواقع االجتماعي للتعاكف الالمركزم أكسع كأغٌت من األمباط القانونية احملددة. فإذا كانت 
العالقة احملورية تتمثل يف التعاكف بُت اعبماعات احمللية كاإلقليمية للدكؿ اؼبتقدمة مع نظَتاهتا يف الدكؿ 

ور فواعل اقتصادية على غرار اعبامعات كالشركات النامية باػبصوص، فإف اؼبمارسة أدت إذل ظه
 االقتصادية فبا يوضح أف ؾباؿ الفواعل ىو أكسع. 

يهدؼ التعاكف الالمركزم إذل اػبركج من فكرة التطور التقليدم القاضي بطلب دكلة ما 
اؼبساعدة فتحصل على أمواؿ من طرؼ دكلة أخرل، حيث أف ىذا النمط من التعاكف أكد حدكده 

ض الواقع. يطمح التعاكف الالمركزم إذل ربقيق اؼبساكاة بُت الشركاء كما يبكن إدراج أىدافو على أر 
 العامة يف النقاط اآلتية:

إقامة ثقة متبادلة بُت الشركاء، ألنو إذا كانت ىناؾ مبادرات كاقعية، ىذا من شأنو أف ينمي الثقة -
اكين ملموس )نتائج ملموسة على اؼبواطنُت اؼبتبادلة بُت الطرفُت، كىذا طبعا يصبح مرتبطا هبدؼ تع

كالسكاف(. أم الربامج احملددة الدقيقة اؼبوجهة لصنف معُت يف اجملتمع، حيث أف السكاف يشعركف 
بنتائج ىذا التعاكف ؼبا تظهر بوادره بُت مدينة كأخرل، كىذا ما يؤدم إذل ذبديد ـبتلف الفواعل. 

 . 2ا سواء كانت ثقافية أك علميةباإلضافة إذل تطوير اؼببادالت بكل أنواعه
إذف، العامل اعبغرايف ىو مهم بالنسبة للتعاكف الالمركزم، ىذا األخَت الذم تكوف ؼببادراتو 
فعالية على أرض الواقع حُت تكوف الدكؿ ال سبتلك على حدكٍد بينها. ىذا فيما ىبص األىداؼ 

ىي أىداؼ كل عملية من عمليات  العامة، أما األىداؼ اػباصة فهي مرتبطة خبصوصيات الوضعية،
التعاكف الالمركزم اليت هبب أف ربدد بدقة من طرؼ الشركاء حىت يسهل تقييمها فيما بعد. دبعٌت، 
تقيم ىذه األىداؼ كُتصَوب بشكل دقيق: ىل سنعيد الكرَّة أـ سنطورىا أـ سنعمل على توقيفها. 

بأىداؼ اؼبشركع، فقد وبدد التعاكف  فعلى سبيل اؼبثاؿ ىنا يف إطار األىداؼ اػباصة اؼبرتبطة
الالمركزم بُت اعبامعات يف تبادؿ اػبربات العلمية يف ؾباؿ البحث العلمي كالتقٍت بُت ـبتلف 
اعبامعات، أيضا التعاكف بُت اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، حيث أف اؽبدؼ من ىذا التعاكف قد 

                                                             
 عمر بغزكز ، اؼبرجع السابق. 1
 نفسو. اؼبرجع 2
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سسات الصغَتة كاؼبتوسطة تابعة للمتوسط، كىذا يكوف تطوير شراكة ذبارية تكنولوجية كمالية بُت اؼبؤ 
ؼبواجهة ربديات العوؼبة كاؼبنافسة. أيضا، التعاكف بُت اؼبدف للقياـ بعمليات صبع النفايات على سبيل 
اؼبثاؿ، كىنا تربز أنبية التعاكف الالمركزم ألف اعبماعات احمللية يف الشماؿ كصلت إذل مستول كبَت 

التعاكف الالمركزم منصب كبو تسيَت النفايات اؼبنزلية، تنظيم حركة من التطور، كبذلك قد يكوف 
اؼبواصالت، عصرنة اغبالة اؼبدنية، قطاع الشباب دبا يتضمنو من ؾباالت كالرياضة، الثقافة...اخل فكل 
ىذا من شأنو أف ىبدـ مصلحة اؼبتوسط، بتقريب التصورات كتوحيد الرؤل كاؼبدركات، كما أنو ىبلق 

نتماء يف فضاء كاحد كمصَت متوسطي مشًتؾ. فالشباب ىو الكفيل الوحيد لتحقيق الشعوب باال
 .1نتائج ىذا التعاكف دكف الشرائح كالفئات االجتماعية األخرل

 مجاالت التعاون الالمركزي:-2
فبا سبق، يربز تنوع اجملاالت اليت يظهر فيها التعاكف الالمركزم. لكن يف األدبيات اػباصة بالتعاكف 

 الالمركزم، ىناؾ تصنيف معُت، ك ىو تصنيف ثالثي:
 التنمية االقتصادية.-1
 التنمية الثقافية كاالجتماعية. -2
 التبادالت العلمية كالتقنية.  -3

وبظى التعاكف الالمركزم بعدد ىائل من ىذه العمليات التعاكنية كالتكوين اؼبهٍت، نقل 
 طة، التحكم يف اؼبوارد الطبيعية كتسيَت موارد اؼباء. التكنولوجيا، تطوير اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوس

تنوع اجملاالت: إف ؾباؿ التعاكف الالمركزم ىو ؾباؿ مفتوح للمبادرات الالمركزية خاصة كأف حاجيات 
اعبنوب كثَتة كمتنوعة كبذلك فمجاالت التنوع ىي كثَتة بدكرىا. يريد التعاكف الالمركزم تفعيل 

دبشاريع أك برامج تنموية كهبا طاقم كبَت من احملاكرين العموميُت كاػبواص مشاركة كيانات ؽبا عالقة 
. كيتمثل التعاكف الالمركزم يف تشجيع مشاركة 2ليس ؽبم صالحيات على اؼبستول اؼبؤسسايت اؼبركزم

كتقدًن مبادرات كتقاسم مسؤكليات من طرؼ السلطات احمللية أك قطاعات منظمة من طرؼ اجملتمع 
متنوعة كمتكاملة مع تدخالت كمسؤكليات الدكلة. كهبذا يتم ذبنيد اؼبهارات كاؼبعارؼ اؼبدين بصفة 

اػباصة باؼبنظومات كالسلطات احمللية يف شكل تعاكف. كيتم ىذا التعاكف عرب اختبار متخصص 

                                                             
 اؼبرجع نفسو. 1
 اؼبرجع نفسو.2
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للحاجيات كالنقائص إستجابة بذلك إذل اغباجات اؼبلموسة كاليت هتم اؼبواطن بدرجة أكذل كابتداء من 
التشخيص يتم إهباد اغبل اؼبناسب. كىذا ما يثَت ربفظ بعض الدكؿ ألف ىذا قد يبُت عيوب  ىذا

 . 1كنقائص نظاـ تسيَت الدكلة
متوسطي -كقد يكوف التعاكف الالمركزم كسيلة لدل اإلرباد األكركيب يف إطار التعاكف األكرك

اتو مع الدكؿ اؼبتوسطية عرب لنشر نفوذه عرب دكؿ البحر األبيض اؼبتوسط رغبة منو يف تقوية عالق
مستويات العالقات الثائية كباستعماؿ أدكات تبادؿ اؼبعلومات كنقل اؼبهارات. كبذلك فهو كسيلة 
لتعدد اغبوارات كالتشاكر على اؼبستول التقٍت كوف كل مشركع مدركس بدقة كهبيب على حاجيات 

 مسائل مثل اؽبجرة، الشباب، ملحة، كالتوسع هبذا اغبوار كبو عمق التعاكف ككذلك التطرؽ إذل
 كمشكل األمن اغبضرم، النمو الديبغرايف.

إذا أردنا تسليط الضوء على مقاربات التعاكف الالمركزم، فإننا قبد ىناؾ مدرستُت أك مقاربتُت 
 للتعاكف الالمركزم:

 سكسونية ذات النظرة اؼبوسعة.-اؼبقاربة األقبلو-
 اؼبقاربة الفرنسية ذات النظرة الضيقة.-

الدكؿ أك دكف الدكلة دبعٌت،   تفالنظرة األكذل لفواعل التعاكف الالمركزم تشمل كل الفواعل رب
كالتنظيمات كاألشخاص اؼبعنويُت غَت التابعُت مباشرة للدكلة. سواء أكانوا من القطاع العاـ أك 

قاربة اليت اػباص، كسواء أتعلق األمر باعبامعات اؼبركزية كمراكز البحث أك عبامعات كىذه ىي اؼب
. أما بالنسبة للمقاربة الفرنسية؛ فإف صفة فاعل التعاكف اؼبركزم فبنوحة فقط 2تبنتها اؼبفوضية األكركبية

للجماعات احمللية. كما عدا ذلك فيدخل يف إطار ما يسمى بالتعاكف غَت اغبكومي، كىذا التطور 
  3تبنتو دكؿ القوس الالتيٍت.

فإف اؼبقًتب الالمركزم ىو مقًتب مركب، تتدخل فواعلو يف إطار التعاكف من أجل التنمية، 
على اؼبستول الػ"ما دكف دكاليت". كإف كانت يف األصل فبارسات زبتص هبا اؼبدف أك اؼبنظمات غَت 
اغبكومية، فهي دل ذبد إطارا قانونيا إال يف فًتة سابقة فقط كدل تعرؼ شرعية حقيقية يف الفضاء 

                                                             

: L`union européenne en  ntraliséeéceCoopération d «Behkhouch Adaa et Rahmani Tahar,  
1

Paris, Continent Europe, 1995.P 23 », Méditerranée occidentale 
2 Ibid. p24 
 بغزكز عمر، مرجع سابق. 3
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. (ACP)اليت أبرمت بُت اعبماعات األكركبية كبلداف  5989يف  4ي اؼبتوسطي إال بعد اتفاقية لوم
مت فتح ميزانية خاصة بالتعاكف الالمركزم كدخلت يف إطار القركض اؼبخصصة  5992كابتداء من 

 1للتعاكف اعبهوم.
اؼبالحظات كالتقييمات اؼبتوفرة إذل حد اآلف يف ؾباؿ التعاكف من أجل التنمية توضح من  إف

جهة األثر الضعيف نسبيا لرباؾبها، كمن جهة أخرل االنتظار كاإلحباط من جانب األطراؼ 
اؼبستفيدة. كيف مواجهة ىذه الشكوؾ كاؼبشاكل عادة ما يتم إعادة تلميع كتسويق اػبطابات 

عادة ما ىبتلف األخصائيوف للدفاع عن اسًتاتيجيات تنموية تسمح دبشاركة أكسع جملموع ، ك ةكاؼبمارس
الشعوب اؼبستفيدة، ليس فقط من جانب اإلنتاجية، بل من جانب اؼببادرة اؼبوجهة إذل ربسُت 

 الظركؼ اؼبعيشية ككذلك التطور االجتماعي. كيف نفس الوقت تتعدد مستويات كقنوات التعاكف:
 الدكر التقليدم للدكلة،  يف اؼبركز:

 من أعلى: اؼبنظمات الدكلية العامة، اؼبتخصصة أك اإلقليمية.
من القاعدة )األسفل(: اعبماعات احمللية، اعبامعات، مراكز البحث، الشركات، اعبمعيات، الشركاء 

االجتماعيُت، اؼبنظمات غَت اغبكومية، كحىت مكاتب الدراسات كالشركات اػبدماتية للقطاع 
كعرب تعدد ىذه الفواعل، نلتمس أثرا حقيقيا للتضامن كبو الدكؿ النامية كشعوهبا، بشرط أف  2اػباص.

يتوفر إطار عاـ يسمح بتنسيق اؼببادرات كالبراط كل الفواعل يف ـبطط عاـ تكوف إسًتاتيجيتو كؾبمل 
 تنسيقاتو ؿبددة من طرؼ سلطات سياسية كفؤة. 

 
 الالمركزيللتعاون : التنظيم اإلداري والمؤسساتي 3

كإطار قانوين ؽبذا  5999ديسمرب  22قبد أيضا تعليمات اؼبفوضية األكركبية خاصة تعليمة 
 مبادئ كبو التعاكف الالمركزم: 5التعاكف. حيث ربوؿ ىذه التعليمة 

 اؼبشاركة الفعالة )النشطة(: كاؽبدؼ منها ىو ربويل اؼبستفيدين إذل فواعل.-1
 عن التكامل بُت ـبتلف الفواعل من خالؿ اغبوار كالتشاكر كالتكامل بُت ـبتلف الفواعل.  البحث-2

                                                             
1
Op.cit. Behkhouch Adaa et Rahmani Tahar,p25 

2   Jean Alefre , « La coopération décentralisée Méditerranéenne », confluence, N O7 Eté 

1993.p 44 
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ربويل مبدأ التسيَت الالمركزم بقدر اإلمكاف إذل التعاكف الالمركزم ألف التعاكف ىنا يتمحور حوؿ -3
 الالمركزية.

بارة عن مشاريع مقاربة التعاكف الالمركزم على شكل مسار دبعٌت أف التعاكف الالمركزم ع-4
كسياسات عامة تتطور عرب مسار كتوضع ضمن سياسات عامة مث تنفذ مث تقيم. ذبدر اإلشارة ىنا 

 إذل ضركرة كجود رقابة كتقييم ؽبذه السياسات العامة أثناء تنفيذ اؼبشاريع كبعد تنفيذ اؼبشاريع.
الالمركزم كضركرة كجود  تعطى األكلوية للتنمية اؼبؤسساتية، فالبد من تأطَت مؤسسايت للتعاكف-5

 1 ىياكل كآليات، دبعٌت ال بد من مأسسة التعاكف الالمركزم فبا يضمن فعالية ىذا النوع من التعاكف.
من الدستور؛ ففرنسا تسَت نفسها  72بالنسبة لفرنسا، يقـو التعاكف الالمركزم على أساس اؼبادة 

يع إثر ىذا اؽبامش أف ترـب اتفاقيات تعاكف حبرية فبا يدؿ أف ؽبا ىامش كبَت من اؼبناكرة، حيث تستط
( كىذه اؼبادة ىي األساس 72مع نظَتاهتا من الدكؿ يف اػبارج. ىذا من اعبانب الدستورم )اؼبادة 

دبثابة اإلطار القانوين  5992الدستورم الالمركزم. كذلك يعترب القانوف التوجيهي الصادر يف فيفرم 
كالتنظيمي ؽبذا التعاكف، حيث وبدد ىذا التعاكف يف ـبتلف أشكالو كمضامينو كأيضا ربديده من 

مشاؿ. إذف كبدكف -التوأمة إذل التعاكف العابر للحدكد كمن التعاكف من أجل التنمية إذل اؼببادالت مشاؿ
كل فواعل التعاكف الالمركزم )أقاليم،   ، فهو قانوف وبدد5992فيفرم  36الدخوؿ يف ؿبتول قانوف 

، فإف صالحيات ىذه 535أقساـ، مدف...( كذلك وبدد أدكات التعاكف الالمركزم. كحسب اؼبادة 
الفواعل احملددة بدقة يف القانوف، ال تستطيع أف زبرج عن االلتزامات الدكلية بفرنسا. فهناؾ التزامات 

يستعصوا هبذه الفواعل. أما الدكلة اؼبركزية، فتبقى الضامن  دكلية لفرنسا كعلى الفواعل احملليُت أف ال
الوحيد لشرعية األفعاؿ الصادرة عن اعبماعات احمللية. الشيء الذم يستلـز الرقابة اليت يبارسها الوالة، 

األفعاؿ الدكلية.  فهناؾ جهاز  تكاؽبدؼ منها طبعا ىو عدـ الشركع يف أفعاؿ تتناقض مع االلتزاما
زارة الداخلية ىدفو اغبفاظ على االلتزاـ مع العمل اغبكومي، كىدؼ ىذه اؼبديرية ىو على مستول ك 

السهر على االنسجاـ اغبكومي، كما يوجد ىناؾ مندكب للعمل اػبارجي كللحماية احمللية على 
 2مستول كزارة اػبارجية. 

                                                             
 بغزكز عمر، مرجع سابق. 1

2
 Op.cit. Behkhouch Adaa et Rahmani Tahar, p26 
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ذبدر اإلشارة  كالستكماؿ التنظيم اؼبؤسسايت الفرنسي كتجربة رائدة كمتقدمة يف ىذا اجملاؿ،
 64على أف ىناؾ جهاز للجنة الوطنية للتعاكف الالمركزم اليت يًتأسها الوزير األكؿ كاليت تتشكل من 

عضوا، نصفهم منتخبُت ؿبليُت كنصفهم اآلخر فبثلُت للحكومة. كىي عبنة تتمحور مهمتها حوؿ 
. كهبب اإلشارة ىنا إذل 1حملليةمتابعة التعاكف الالمركزم ككذلك تعميق اغبوار بُت الدكلة كاعبماعات ا

أف أمانة اللجنة ـبولة للمندكب على مستول كزارة اػبارجية كىو األمُت للجنة الوطنية للتعاكف 
  2الالمركزم.

بغض النظر عن اؽبيمنة التقليدية للدكلة يف تسيَت العالقات الدكلية، استطاعت اعبماعات 
تعاكف عابرة للحدكد كاؼبعرفة بالتعاكف الالمركزم. كيف ىذا احمللية الفرنسية إهباد حلوؿ لتطبيق مبادرات 

اجملاؿ، كانت أكذل ذبارب "التوأمة" بعد اغبرب العاؼبية الثانية مباشرة كامتدت إذل يومنا يف صورة أكثر 
جرأة تتمثل يف سبديد اؼبساعدات كبو التنمية أين سبقت اؼبمارسة اإلطار القانوين.  كاإلطار القانوين 

ما ىو إال نتيجة لتطورات عدة، إال أنو دل يرفع الستار على كل جوانب التعاكف الالمركزم.  اغبارل،
 Sénateur Michel Shiolliere))سيناتور ميشاؿ شوليار  كغبل ىذا النوع من اؼبشاكل تقدـ

( اؼبتعلق بتعزيز التعاكف الالمركزم اؼبتعلق بالتضامن الدكرل 2335-2334) 225دبشركع قانوف رقم 
دبشركع تكييف قانوين عبعل  (Philip Marchandمثال. كمستشار الدكلة فيليب مارشوف )

( كىذين القانونُت ظبحا خبلق 2335جويلية  7اؼببادرات احمللية يف ىذا اجملاؿ أكثر أمنا ك استقاللية )
 .3إطار قانوين عاـ للعمل اػبارجي للجماعات احمللية

دكد قد تطور يف إطار امربيقي بالنسبة إذل ما حققتو كبنفس الصفة فإف التعاكف العابر للح
التجارب يف اؼبيداف. كيعترب اجمللس األكركيب التعاكف العابر للحدكد بُت اعبماعات أك السلطات احمللية 

 9اإلطار لقاعدة قانونية بعدية للظاىرة. مت إسبامها بإضافة بركتوكولُت: بركتوكوؿ  5983مام  25لػ 

. كتبُت قوانُت الالمركزية فيما بعد أهنا قد شكلت ؿبركا 5998مام  5وكوؿ كبركت 5995نوفمرب 
، كإحداث رؤية كاضحة فيما 4لتطورات جديدة كبو التعاكف الالمركزم، خاصة بعد نقل اؼبهارات

ىبص الشرعية اعبديدة لسلطات الالمركزية جعلت العديد من اعبماعات احمللية تطور نشاطاهتا 

                                                             
1
 Op.cit. Jean Alefre, p 45 

 بغزكز عمر، مرجع سابق. 2
3 Op.cit.Behkhouch Adaa et Rahmani Tahar, p27 

4
 Ibid.p 28 
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قوانُت الالمركزية دل تعط أية كسيلة تعٍت باػبصوص ىذا احملور. كقد ساىم ىذا يف اػبارجية. رغم أف 
تعطيل أفق التعاكف  الالمركزم نسبيا، فكاف التجسيد القانوين ؽبذا األفق منتظرا كاؼبمثل يف قانوف رقم 

وبتوم يف . كالتوجيو اؼبتعلق باإلدارة احمللية للجمهورية كالذم 5982فيفرم  6( اؼبؤرخ يف 525-92)
 -5555-5من القانوف العاـ للجماعات احمللية اؼبادة ) 5الًتتيبات اؼبتعلقة بالفصل  4العنواف رقم 

(. ككاف ىذا التجسيد القانوين مهما إلعطاء بعد قانوين حقيقي للنشاطات 5555 -7مارس 
 كاألعماؿ اػبارجية للجماعات احمللية:

اعبماعات احمللية كتلك اػباصة بالبلد اآلخر، كلكنها  فهذه األعماؿ تسجل يف إطار "اتفاؽ" بُت -1
بوضوح  5555 -5ال ترؽ إذل مقاـ االتفاؽ الدكرل اؼبتعلق بالدكلة كحدىا. كيف ىذا اجملاؿ، سبنع اؼبادة 

 عقد أم اتفاؽ بُت صباعات ؿبلية كدكلة.
كاألعماؿ  استعماؿ كسائل قانونية عند مباشرة ذبسيد ىذه النشاطات 5982لقد سخر قانوف -2

 La societe  :على أرض الواقع أم تعاكف ال مركزم عابر للحدكد كىذه الوسائل القانونية ىي

d`economie Mixte local (SEM) ككذلك ما  اؼبؤسسة اؼبختلطة كاحمللية لالقتصاد دبعٌت
 GIP Groupement d`interet public 1يسمى بػ"ذبمع الصاحل العاـ" 

 أنواع التعاون الالمركزي في أوروبا:  -
إف التعاكف الالمركزم وبمل يف طياتو معاٍف عديدة للتعاكف؛ قد يكوف من األجدر استعماؿ 
 "العمل اػبارجي للجماعات احمللية" الذم يناسب بشكل أحسن اؼببادرات الدكلية للجماعات احمللية. 

مليوف  534بلد، كاليت سبثل  523صباعة ؿبلية يف  3533أعماؿ اؼبساعدة للتنمية: كاليت زبص  -أ
( 665) 5555 5-5كتشمل )الصحة، الًتبية، الفالحة...( كيسمح قانوف  2335  أكرك يف عاـ

بتمويل أعماؿ التعاكف الالمركزم يف  2335اؼبؤرخ يف فيفرم  2335-95الناتج عن القانوف رقم 
 2ؾباالت متعددة.

تعجلة(: اليت زبص الكوارث الطبيعية كزبتص بكوهنا ال ربتاج إذل أعماؿ اؼبساعدة العاجلة )اؼبس-ب
 عقد اتفاؽ نظرا لطابعها العاجل. 

التعاكف العابر للحدكد: كىبتص حبل مشاكل ملموسة متعلقة بتماىي اغبدكد داخل االرباد  -ج
 اية البيئة...اخل.األكركيب كاؼبتعلق بالتفوؽ على اغبدكد اإلدارية كالتسيَت اؼبشًتؾ للمرافق العامة كضب

                                                             
1  Ibid.p29 

2
 Op.cit. Behkhouch Adaa et Rahmani Tahar, p27 
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من بُت أحد أسباب تصلب عود التعاكف الالمركزم يعود إذل االىتماـ الذم وبظى بو من طرؼ  -د
الدكلة كتشجيع رغبة اعبماعات احمللية يف القياـ بأعماؿ خارجية كانت بإمكاهنا أف تعتربه منافسا ؽبا 

ت التعاكف الالمركزم خاصة لكنها رباكؿ بكل الوسائل العمل كوسيط يشجع كيسهل ربقيق نشاطا
. أين أنشأت ىياكل خاصة تساعد على تنسيق النشاطات كاألعماؿ اػبارجية 5983منذ 

 للجماعات احمللية. 
كالتابع لوزارة الشؤكف اػبارجية ال  5983مفوض خاص لألعماؿ اػبارجية للجماعات احمللية منذ -1

 كزارة الداخلية. 
، 5992فيفرم  6تعمل أيضا دبوجب القانوف اؼبؤرخ يف  5989يف  مكعبنة كطنية للتعاكف الالمركز -2

 . 1فبثل للدكؿ 56كفبثل ؿبلي  56حيث يرأسها الوزير اؼبكلف بالتعاكف الالمركزم. كتتكوف من 
 
 الجزائرية كنموذج للتعاون الالمركزي:-جمعية الصداقة الفرنسية -4

، صبعية الصداقة فرنسا درا  L'Association France-Algérie (AFA)اعبزائر-تعد اليـو
عريقة لكنها متجددة كىي مفتوحة للجميع، كاؼبقصود ىنا باعبميع: الفرنسيوف، اعبزائريوف، الفرنسيوف 
من ذكم أصوؿ جزائرية، اعبزائريوف اؼبتحصلُت على اعبنسية الفرنسية، كحىت أكلئك الفرنسيوف الذين 

  تركوا كرائهم شيئا ىبصهم باعبزائر.
اعبزائر لتحقيق العديد من األىداؼ، نذكر منها لكن ليس على -هتدؼ صبعية الصداقة فرنسا

 سبيل اغبصر:
جزائرم يعمل على تنظيم رحالت السفر كلقاءات تعاؼ أين يتمكن -اإلعالف عن مكتب فرنسي-5

 الشباب من مشاركة نبومهم كطموحاهتم على حد سواء: اؼبوسيقى، الدراسة، الرياضة، ككذلك
 رؤيتهم للمستقبل. 

 العمل من أجل تعلم أفضل للغة العربية بفرنسا كاللغة الفرنسية باعبزائر. -2
 تعزيز اللقاءات كنشاطات التقارب بُت: -3
النساء كتنظيماهتن حوؿ اؼبساكاة يف التبادؿ، نسب اؼبواليد اؼبرغوبة، اؼبساكاة التامة ككذلك أعماؿ -

  اؼبتوسط؛العنف اليت الزالت تطاؿ نساء ضفيت

                                                             
1  Ibid. p28 
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( كىذا من أجل P.M.Eبُت إطارات كرؤساء الشركات الفرنسية كاعبزائرية خاصة تلك اؼبتعلقة بػ)-
 تشجيع عمليات التبادؿ كالشراكة. 

بُت الكتاب كاحملررين كاؼبؤلفُت كالفنانُت لضماف ترقية إبداعاهتم على ضفيت اؼبتوسط كىذا بتوفَت -
  .1الت كمهرجانات كتظاىراتقاعات أين ستتم اللقاءات كتنظيم حف

دعم نشاطات التعاكف القضائي حىت يتمكن كل فرد من البلدين الفرنسي كاعبزائرم من إهباد -4
موقعو ضمن القوانُت كاإلجراءات الغامضة سواء أكانت اؼبشًتكة بُت الطرفُت الفرنسي كاعبزائرم أك 

 اؼبختلفة منها. 
اليت غالبا ما ربمل على كاىلها كبفعالية مسألة تفعيل اؼبشاركة يف نشاطات التعاكف الالمركزم -5

 عمليات التعاكف اليت تنشط يف إطار الدكلة.
 العمل من أجل ربسُت حركة انتقاؿ األشخاص.-6
 اؼبسانبة يف كاجب إحياء الذاكرة عن طريق تنظيم لقاءات كإصدار مؤلفات. -7

 ةمشاريع زبص الشباب، كمتجهة كبو الالمركزيعدة تتابع اعبزائر -صبعية الصداقة فرنساكبذلك، فإف 
اؼبدنيُت الفرنسي كاعبزائرم دكف اؼبس بإخالص كتفاين الذين شاركوا  ُتتمعاجمللغرض تلبية كال مصاحل 

 : 2تُعٌت اعبمعية بعدة مشاريع نذكر منهايف التحرير من االستعمار. 
 امعي. جزائرم للشباب كدعم التبادؿ اعب-العمل على تأسيس مركز فرنسي-
 العمل على بناء دار اعبزائر باؼبقر اعبامعي لباريس. -
 التبادؿ بُت الشباب ضمن التعاكف بُت اؼبدف الفرنسية كاعبزائرية.-

كمثاؿ عن اىتمامات كأىداؼ   يف فرنساكتطوير تعليمها اللغة العربية على لحفاظ بالنسبة ل
رّسخ تعليم اللغة لقد لى يد فرنسوا األكؿ. أكؿ شعبة للغة العربية عىذه اعبمعية، نذكر ىنا إنشاء 

كالثقافة العربية مدل مسانبة العنصر الثقايف، العلمي كالتقٍت العريب اإلسالمي يف ازدىار أكركبا طواؿ 
القركف الوسطى. فاستمرت ىذه العادة خالؿ القركف اؼبتتالية كمنحت لفرنسا مكانة بارزة يف 

يف ىذا اإلطار، دل العريب إذل يومنا ىذا. ااسات متألقة يف العالدراسات العربية، فبا جعل ىذه الدر 
ؼبكانة اليت تكتسبها يف الفنوف، اؼبوسيقى كفبارسة باللغة العربية فية االعًتاؼ كيتبحث اعبمعية يف  

                                                             
1
Association France Algérie, http://assofrancealgerie.blogspot.com/2008/02/actualit-afa-25-fevrier-

11h00-confrence.html,  consulté le : 09-01-2011. 

 
2 Ibid. 

http://assofrancealgerie.blogspot.com/2008/02/actualit-afa-25-fevrier-11h00-confrence.html
http://assofrancealgerie.blogspot.com/2008/02/actualit-afa-25-fevrier-11h00-confrence.html
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كضيفة االحتكاؾ هبا كتدريسها أكثر كضوحا يف  منح يةكيفك  .اللغة العامية يوميا لكثَت من الفرنسيُت
اليـو لفرض عمل فكرم، بدأ مع  . كمن ىنا، تربز اغباجةمتوسطي اعبديد-إطار التعاكف األكرك

فبا تعترب . زبص ىذا اؼبوضوع اتؾبموعة عمل تابعة عبمعية الصداقة فرنسا اعبزائر من أجل تنظيم ندك 
الشراكة بُت اغبكومة الفرنسية كاغبكومة اعبزائرية كاليت كقعت يف إطار اإلخالص التاـ ؼبعاىدة  مشاريع

 .1أخَتا لفًتة عشر سنوات
 
 
 
 
 

 المتوسط. عوائق التعاون الالمركزي في5-
جنوب -يف إطار العالقات مشاؿ المتوسط فييبكن تلخيص معوقات كصعوبات التعاكف الالمركزم 

 متوسطية( فيما يلي:-)العالقات األكرك
 تنقل األشخاص: معوقات-5

كىو يعترب رىانا كبَتا بالنسبة للتعاكف الالمركزم، كلفهمو ال بد من معرفة أف األمواؿ اليت 
ترسلها جاليات اؼبهاجرين إذل بلداهنم األصلية قد تتجاكز بكثَت اؼبساعدة العمومية للتنمية، حيث 

لة حرية تنقل األشخاص مرة اؼبساعدات العمومية. كىذا يطرح مسأ 27تفوؽ مساعدات اؼبهاجرين 
بُت الضفتُت، ألف اؼبشاريع اؼبشًتكة تتطلب حرية التنقل، خاصة من ذكم اؼبهاجرين. قد يكوف ىؤالء 
مزدكجي اعبنسية أك رعايا مغاربيُت ينشطوف يف إطار حريات حقوؽ اإلنساف كاغبريات العامة، كبذلك 

معيات كفاعل إال أهنم عبارة عن ال يبكن أف تُفرض على اإلنساف كبلده األصلي. حيث تنشط اعب
. إذف، الكثَت من اؼبهاجرين يؤسسوف تنظيمات يف االستثمار 2أشخاص عاديُت، كىنا يكمن العائق

األصلي كلكن لن يتأتى ذلك حىت يتسٌت تنفيذ ىذه اؼبشاريع كمتابعتها ىنا كىناؾ، كحىت يتسٌت 
 لألشخاص التنقل حبرية بُت بلدىم األصلي كبلد اإلقامة. 

                                                             
1 Ibid. 

2
 بغزكز عمر، مرجع سابق. 
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كىناؾ معوقات كثَتة تسَت عكس العوؼبة، فاؼبهاجر تضعو العوؼبة كفاعل جديد يف العالقات 
الدكلية، كال بد ىنا أف نتكلم عن حرية األشخاص سباما كما نتكلم عن حرية البضائع، كمربر ذلك 

ة. ىو اؼبسائل األمنية. لكن يف نفس الوقت، هبب أف نفرؽ بُت اؼبسائل األمنية كاؼبسائل التنموي
كبصفة عامة، فإف التعاكف الالمركزم وبتاج إذل حرية األشخاص ألف األشخاص ىم اؼبؤثركف كالفواعل 

 اغبقيقيُت يف أم عملية تعاكنية.
 نقص الموارد المالية: -2

فعال توجد ىناؾ كسائل سبويل متاحة للمشاريع، إال أف التعاكف الالمركزم ال يشكو عموما من 
م يعقد ىذه اؼبسألة ىو صعوبة توفَت الشركط لالستفادة من اؼبواقع اؼبتوفرة  نقص األمواؿ، كالشيء الذ

 كاإلرباد األكركيب الذم يعترب منبع ىذه اؼبشاريع.
 

 نقص المهنية واالحترافية عند الفواعل:-3
سواء أكانت فواعل ؿبلية أك صبعيات أك أشخاص عاديُت أصحاب اؼبشاريع؛ فالكثَت من 

انطالؽ مشركعاهتم، بسبب ضيق الوقت كنقص التجربة، كما يفتقدكف ىؤالء هبدكف صعوبة يف 
ؼبعارؼ كافية يف إطار اؼبؤسسات اليت تنشط يف ؾباؿ التعاكف الالمركزم، فعلى سبيل اؼبثاؿ، عند 
ربديد االحتياجات من خالؿ كضع ملفات للتمويل، فهؤالء وبتاجوف إذل كقت كبَت كوهنم يفتقركف 

ز أك سبرير تلك اؼبشاريع الالمركزية؛ ألف اغبصوؿ على الكفاءات كاالستفادة للكفاءة الضركرية القبا
من التمويل يعد شيئا ضركريا ككذلك تنفيذ مشاريع التنمية اؼبدعمة من طرؼ اؼبمولُت من جهة ثانية 
يعد على قدر كبَت من األنبية حىت تنجح عمليات التعاكف الالمركزم. ألف األمور التقنية أيضا تلقي 

 1اىلها، سواء أكانت سياسية أـ اقتصادية كىذا من أجل التحكم يف اؼبلفات.بك
 :العجز الديمقراطي خاصة لدى دول الجنوب-4

إف غياب الديبقراطية مرتبط بالًتكيز؛ فغالبا ما نالحظ عقد اتفاقيات التعاكف بُت اؼبدف على 
. فالًتكيز عياة يف ىذه اؼبشاريسبيل ؼبثاؿ، لكن دكف االىتماـ بالفواعل الذين بإمكاهنم بعث اغب

الكبَت الذم يطبع بعض الدكؿ مثال كتونس، يعقد من التبادؿ بُت اعبماعات، كىذا يطرح مسألة 
التعاكف بُت البلداف غَت الديبقراطية يف اعبنوب. فالكثَت من اعبماعات يف الشماؿ تتأسف من عدـ 
                                                             

1
 بغزكز عمر، مرجع سابق. 
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التمكن يف استمرار تنفيذ مشركع التعاكف مع نظَتاهتا يف اعبنوب، كىذا لعدـ استجابة ىذه األخَتة. 
ففي الدكؿ اؼبركزية كغَت الديبقراطية، تفتقر اعبماعات احمللية ؽبامش اؼبناكرة للتعامل مع نظَتاهتا يف 

ا البلدية أك الوالئية حىت توضح الدكؿ الديبقراطية. فمثال اعبزائر، رباكؿ منذ زمن أف تعدؿ من قوانينه
صالحيات ؾبالس بلدية مثال مع فواعل أخرل حىت ال وبدث ىناؾ خلط، لكن غبد اآلف ال زالت 
األمور حربا على كرؽ. فصحيح أف التصروبات تعٌت بإعادة النظر يف قوانُت التشريعات الوطنية حىت 

ي كتنفيذ حقيقي على أرض الواقع. تتكيف مع قوانُت التعاكف الالمركزم، لكن بدكف تطبيق فعل
 لذلك، نقصد ىنا بالديبقراطية كالًتكيز، التشديد على قوانُت التعاكف الالمركزم.

 
 التوزيع غير المتكافئ لإلعانات:-5

من جهة، فإف تركز التعاكف الالمركزم يف مناطق معينة يقصي بالفعل إمكانية التمويل من 
، فإف اؼبناطق األصلية للمهاجرين تستفيد ةناطق. كمن جهة ثانياؼبشاريع اؼبسجلة خارج نطاؽ ىذه اؼب

من ربويالت ىامة لألمواؿ. لكن قبد أف اؼبناطق األخرل اليت ال سبلك جالية يف اػبارج، ليس ؽبا 
نصيب من ىذه التحويالت علما أنو حىت اؼبهاجر ال بد أف تكوف كضعيتو االجتماعية نوعا ما 

قَتة اليت ال تستطيع أف هتاجر نظرا لتطلب ذلك األمواؿ. إذف بعض حسنة، مقارنة مع الفئات الف
 . 1اؼبناطق تزداد استفادهتا من اؼبشاريع مقارنة مع بعض اؼبناطق األخرل احملركمة

 2العوائق القانونية: -6
 عدـ إمكانية إبراـ اتفاقيات بُت اعبماعات احمللية كالدكلة األخرل. كىذا اؼبانع ذك طبيعة دستورية، -

كقد يسقط يف حالة ما إذا مت عقد االتفاؽ بُت فبثل صباعات ؿبلية فرنسية كدكلة أخرل إذا تكلم فبثل 
 .Outre-merاعبماعات احمللية باسم الدكلة الفرنسية كإال بالنسبة للدكؿ التابعة للحماية الفرنسية 

التسيَت كاإلرىاب نذكر من بُت العوائق األخرل تلك العوائق كالصعوبات اػبارجة عن نطاؽ  
كتلك الصعوبات اػباصة بإحداث ؾبتمع مدين وبمل عناف التعاكف   كالكوارث الطبيعية كالزالزؿ

الالمركزم، ككذلك إحداث القطيعة عند ذبنيد منتخيب البلدية أك الوالية، أيضا عدـ التوافق بُت الوالة 

                                                             
 بغزكز عمر، مرجع سابق. 1
2 Rapport fait au nom de la commission des droits constitutionnelles de la législation.  
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 ضافة إذل نقص أطراؼ اغبوار يفكاؼبنتخبُت كحدكث مشاكل تعرقل اؼبسَتة اغبسنة للمشاريع ، باإل
 1كضعف كنقص التسيَت.  دكؿ اعبنوب

 اآلفاق المستقبلية للتعاون الالمركزي:5-
حىت يتم بناء ؾبتمع متضامن يتعدل مرحلة التمويل إذل مرحلة تسيَت األىداؼ، بات من 

مة كيكوف الضركرم ربقيق اقبازات سياسية ال مركزية للتعاكف، تكوف مندؾبة ضمن السياسات العا
 ذلك عن طريق:

 ربسيس الشعوب كاجملتمعات بعدد من القيم اؼبتعلقة بالتضامن الدكرل.-
 تشجيع مبادرات اجملتمع اؼبدين.-1
 2 تشجيع عالقات التعاكف اؼبباشر كقيمة مضافة.-2
شأف التواجد اؼبكثف ؼبؤسسات المركزية أف يسمح للسياسات التعاكنية العامة بأف تكوف  من-3

 أقول كأكثر حركية بفضل اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية كأيضا بفضل العامل اػبارجي.
كهبب أف يشجع التعاكف الالمركزم عمليات الدمقرطة من جهة، من خالؿ تطبيق اغبقوؽ اؼبدنية -4

طية احمللية، كمن جهة أخرل من خالؿ تشجيع تنمية اقتصادية، اجتماعية كإقليمية بفضل الديبقرا
 مستدامة تسمح بإنشاء خدمات عامة، دائمة كناجحة على اؼبستول احمللي.

من شأف التعاكف الالمركزم أف يستقل عن اؼببادرات كاؼبداخالت غَت اغبكومية، اؼبتوقفة على -5
فواعلها اؼبنظمات غَت اغبكومية اؼبتخصصة، حيث تكوف اعبماعات  عمل اجملتمع اؼبدين، كاليت تكوف

فقط. كما من شأف عمل اعبماعات احمللية أف وُبظى دبستول مستقل  احمللية فبولة ؽبا جبزء بسيط
كفضاء خاص بو يكوف بُت ما ىو حكومي كما ىو غَت حكومي، مركزم كغَت مركزم كبُت اقتصاد 

 غبكومة الدكلية. السوؽ كالتضامن كاؼبشاركة يف ا
هبب أف يلعب التعاكف الالمركزم دكرا مكمال للتعاكف ثنائي األطراؼ، كىذا الوجو االسًتاتيجي -6

للتعاكف، هبعل من التعاكف الالمركزم فبارسة مستقلة عن التعاكف من أجل التنمية على مستول 
 الدكؿ.

                                                             
1
 بغزكز عمر، مرجع سابق. 
2 Op.cit. Behkhouch Adaa et Rahmani Tahar,p29. 
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عليو عالقات تعاكف مستدامة هبب أف يكوف ىناؾ تصور مشًتؾ بُت الشماؿ كاعبنوب ؼبا تكوف -7
يف إطار إسًتاتيجية اندماجية متوسطية، حىت تتوفر ىناؾ إمكانية ذبسيد ـبتلف السياسات اإلقليمية 

 1 للقطاعات احمللية.
تبحث السلطات احمللية منذ عدة سنوات إذل نوع من االحًتافية يف عملها بالعمل مع متخصصُت -8

من اؼبؤسسات الثنائية كاؼبتعددة األطراؼ، كما تعترب ىذه  كالعمل داخل شبكات اتصاؿ لالستفادة
األخَتة اعبماعات احمللية كفواعل تنموية قريبة من اجملتمع اؼبدين كعلى دراية كاملة دبختلف مشاكل 

 التنمية.
ال بد من مراعاة خصوصيات التعاكف الالمركزم بُت الطرفُت، كاؼبتمثلة يف الدرجة األكذل يف  -9

ادرة على التأثَت يف نتائج ىذا التعاكف، كجعلها عوامل مشجعة، ال مثبطة كبو ذباكز الفواعل الق
 2.مسائل حساسة ال تزاؿ عالقة 

 دور المناطق و المدن في التعاون في المتوسط.2-

 واقع الالمركزية في المتوسط -1
تعترب ديناميكية الالمركزية كتعزيز صالحيات العناصر اإلقليمية الفاعلة اليـو ظاىرة ناشئة 

 .يف الواقع يبكن مالحظة ميوؿ إذل إعادة اؼبركزية يف بعض بلداف اؼبغرب كالشرؽ األدىن .ؿبدكدة كىشة
التغاضي  إف قدرة السلطات اإلقليمية على أف تفرض نفسها كجهات ؿبركة ال يبكن ,من جهة أخرل

يف اؼبتوسط تظل ؿبدكدة حىت اليـو بسبب النقص يف الوسائل .عنها يف التنمية البشرية كاؼبستدامة 
 : البشرية كيف اػبربات كيف اؼبوارد اؼبالية

 القيود على استقاللية العناصر اإلقليمية الفاعلة-أ
كلغاية الثمانينيات  .ؽباتتسم بلداف جنويب كشرقي اؼبتوسط بتقليدىا اؼبركزم اؼبسيطر منذ استقال

فرضت الدكؿ نفسها على أهنا الوقت نفسو ضامنة للوحدة الوطنية كؿبركة للتنمية االقتصادية كمسئولة 
 عن عمل اػبدمات العامة األساسية )التعليم،كالصحة،كاؼبياه،كاألمن....(.

فت أنواع األنظمة كتتشارؾ ىذا التقليد اؼبركزم ؾبموعة بلداف اؼبغرب كاؼبشرؽ األدىن مهما اختل
كما يتأصل دكر الدكلة اؼبهيمن للبلداف اليت تشكلت يف اؼبنطقة خالؿ اػبمسينيات   ,اغباكمة

يف ىذا اإلطار تتضح لنا التحفظات اليت يتسبب هبا يف منظور المركزية السلطات العامة  .كالستينيات
                                                             

1
 Ibid. p 30 
2
 Ibid. p31 
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الوطنية باف استقاللية )احمللي(  يرل العديد من الفاعلُت يف اغبياة السياسية ; جنويب كشرقي اؼبتوسط
 1.تعكس قبل كل شيء خطر تفكك الوحدة الوطنية لصاحل اػبصائص احمللية ك اإلقليمية

كيف حاؿ كانت اؼبدف كاألقاليم كاؼبناطق تبدك ككأهنا تنتفع من امتيازات أىم من اؼباضي إال أهنا 
م كزارات الداخلية يف ـبتلف بلداف اؼبنطقة تؤد .كإلداراهتا اؼبركزية تبقى ربت السيطرة اؼبباشرة للدكلة

فغالبا ما ذبد ىذه اؽبيئات نفسها خاضعة  .دكرا رئيسيا يف كضع اؽبيئات اإلقليمية ربت الوصاية
كغالبا  .للتحكم اؼبسبق بقراراهتا كحىت عملياهتا اإلدارية الركتينية جدا مثل استبداؿ اؼبوظفُت اؼبتقاعدين

ة احمللية من قبل إدارات الدكلة اؼبركزية كاؼبؤسسات العامة كالوكاالت أيضا ما تطبق اػبدمات العام
مراقبة  ,اؼبسئولة عن إدارة اؼبصبات  (Anged) الوطنية مثل الوكالة الوطنية للتصرؼ يف النفايات
أك حىت كزارة اؼبياه كالرم اليت تستمر يف االىتماـ ,لنفايات اؼبنزلية يف كافة األراضي التونسية تقريبا 

 2اؼبباشر بتوزيع اؼبياه يف األردف.
كيعزز كضع )األقلية( للمجتمعات اإلقليمية عدـ الكفاية للوسائل البشرية كاؼبالية اليت تعطى ؽبا 

 ,كما تعاين السلطات احمللية كاإلقليمية اؼبتوسطية من نقص كبَت يف قدرات اإلدارة.إلكماؿ مهامها 
كمن بُت النواقص الداخلية .ر ؿبركة فاعلة يف التنمية ما يسبب التشكيك يف أىليتها كي تصبح عناص

اليت تعاين منها اجملموعات احمللية كاإلقليمية يف جنويب كشرقي اؼبتوسط نذكر التدريب غَت الكايف 
كما إف ضعف ذبهيز اجملموعات كغياب   .للموظفُت خاصة يف التوجيو ك إدارة اؼبوظفُت احملليُت

احمللية كاإلقليمية تعتمد اعتمادا كامال على الدعائم التقنية كاؼبالية  الوسائل التقنية هبعل السلطات
 3ػبدمات الدكلة.

 ضعف التمويالت المحلية-ب
إف الرادع الرئيسي لتحقيق الالمركزية الفعالة يف اؼبتوسط يكمن يف ضعف اؼبوارد اؼبالية اؼبتوفرة 

كعلى الرغم من تقدـ نظاـ الضرائب  .ؼبنطقةلدل السلطات احمللية كاإلقليمية يف البلداف اؼبختلفة يف ا
احمللي فاف موارد اؼبدف كاألقاليم كاؼبناطق تبقى ؿبدكدة جدا كتظل اؼبوارد الرئيسية للمجموعات ىي 

كذبرم  .كغالبا ما يزداد تفاقم ىذا الوضع بسبب تغطية غَت كافية للضرائب احمللية. ربويالت الدكلة

                                                             
1
 Jean-Claude Tourier, « Autorités Locales et Collectivités dans la Nouvelle Gouvernance 

Méditerranéenne », Rapport de l‘Institut de la Méditerranée, Juillet 2008.p 3 

Traduction de l‗étudiant. 
2
Op.cit , Jean-Claude Tourier. p4 

3
 Ibid. p5 
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كف أم قواعد الحتساب اؼبعادلة مسبقا . تبقى إذف التمويالت التحويالت عادة كفق كل حالة من د
ك ينتج عن ىذا الوضع مصاعب سبويلية  .احمللية ربت السيطرة اؼبباشرة كالتقديرية أحيانا للدكلة اؼبركزية

فتواجو مصاريف غَت قابلة  ,مزمنة للجماعات اإلقليمية كبالتارل تتزايد تكاليف كإدارهتا بشكل أسرع
 . يرىق ىامش عملها االستثمارم كالتطويرم احمللي بشكل متناميللجمع فبا 

 
 

 : ور الالمركزية في منطقة المتوسططت-2
ليست الالمركزية فكرة جديدة يف اؼبنطقة اعبنوبية كالغربية من اؼبتوسط . ال بل   ذاى بالرغم من

عقود عدة إذل مناطق كمناطق فرعية تعرؼ عادة  تقسم أغلبية البلداف يف ىذه الرقعة منذ .العكس
 باحملافظات.كتتضمن أغلبيتها سلطات ؿبلية.

ك خالؿ حركة اإلصالح   1فالبلديات ىي ىيئات قديبة نسيبا كوهنا أدخلت يف مرحلة التنظيمات 
د كالتحديث اليت عرفها العهد العثماين يف العهد التاسع عشر . كقد اعتمدت ىذه اؽبيئات من اعبدي

. فالوصاية االستعمارية 5923ابتداء من العاـ   االستعمار ك كعززت من قبل إدارة سلطات االنتداب
اليت فرضت على أغلبية بلداف اعبنوب ك الغرب من اؼبتوسط خلفت ىيئات إدارية يف األراضي اؼبغربية 

. نتج عن ذلك توقيع -كيف تلك اؼبمتدة يف الشرؽ األدىن مستوحاة من النماذج الفرنسية كالربيطانية 
. يف اإلطار نرل أف اإلدارات اإلقليمية تعتمد على مستويُت 5957نطاؽ صباعي يف اؼبغرب يف العاـ 

 2أساسيُت: 
 فبثلو السلطة اؼبركزية على اؼبستول اإلقليمي: حكاـ ككالة-
 اؼبدف اليت تشكل اؼبستول اإلدارم احمللي كاليت تضم ؾبالس أعضاء منتخبُت من الشعب. -

يف غالبية األحياف تتم استعادة ىذا التنظيم اإلدارم من قبل الدكؿ الناشئة عن استقاالت 
اػبمسينيات كالستينيات .فحازت بلداف اؼبغرب كالشرؽ اؼبنطقة على صباعات إقليمية منذ 

اؼبستول الوطٍت كمستول  : استقاؽبا.كيف غالبية ىذه البلداف, قبد ثالثة مستويات للعمل العاـ ىي
اؼبناطق)أك ما يعرؼ بالواليات ؿبليا ( كاؼبستول احمللي. غَت أف إنشاء ككجود اؼبؤسسات احمللية دل يبنع 
                                                             

1
اجريت خالؽبا اصالحات على مستول الدكلة يف  1876حىت  1839اعادة التنظيم( يشَت اذل مرحلة ؿبددة سبتد من العاـ التنظيمات )اك - 

 .االمرباطورية العثمانية
2
 Op.cit, Jean-Claude Tourier. p6 
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يف غالبية اؼبستويات الوطنية, حيث  الدكؿ اؼبركزية يف اؼبنطقة من تطوير تقليد طويل من اؼبركزية
 كجدت فبثال للدكلة تعينو اغبكومة.

"إحياء" عملية المركزية جنوب كشرقي اؼبتوسط كيف غالبية بلداف اؼبنطقة منذ عشر  ناؾ ؿباكلةى
تواجو الدكؿ مصاعب أكثر فأكثر يف ربقيق مهامها كيف توفَت بعض اػبدمات العامة  .سنوات

األساسية )الصحة كالتعليم كاؼبياه كاألمن...(. يف ىذا اإلطار, غالبا ماتربز الالمركزية كورشة ؽبا 
وية, تدعمها اؼبؤسسات الدكلية )البنك الدكرل, كالصندكؽ كالنقد الدكرل, برنامج األمم اؼبتحدة األكل

اإلمباين ...( اليت تعترب انتقاؿ الكفاءات اغبكومية إذل اؼبستويات اإلقليمية كمكوف "للحوكمة اعبيدة 
يف اؼبغرب, ىبضع اؼبيثاؽ ". يف كافة أكباء اؼبتوسط, نالحظ التزاما للسلطات العامة يف ىذا اؼبنظار. 

إذل مراجعة هبدؼ تعزيز استقاللية اغبكومات احمللية كقدرهتا  2332اعبماعي الذم أعتمد يف العاـ 
تنفيذ تعميق الالمركزية سياسية  2335على العمل. يف األردف, أعلن اؼبلك عبد اهلل شخصيا يف العاـ 

عديدة تتمتع بكفاءات كانت تقتصر يف السابق كاؼبالية غَت اؼبسبوؽ من خالؿ إنشاء صبعيات إقليمية 
على الربؼباف كاإلدارات اؼبركزية للدكلة. نذكر أيضا مشركع إصالح اإلدارة اؼبصرية الذم يفًتض 

 2335.1المركزية كفاءات حكومية عديدة. غَت أنو مت سحب ىذا اؼبشركع يف النهاية عاـ 
ز ؽبذه اؼبوجة الالمركزية اليت تشهدىا بلداف إف التقليم, مهما كاف ؿبدكدا, يبدك الظاىرة األبر 

. كاف اؼبغرب البلد الوحيد حيث قبد عملية فعلية للتقليم, مع تعيُت رئيس لكل 2332اعبنوب منذ 
إقليم عرب االنتخابات, إال أننا نشهد ميال متزايدا إذل االنتخابات اإلقليمية, يف تونس كمصر على 

لديات تعزيزا للمهاـ اؼبسندة إليها , خاصة عرب اإلمكانيات اؼبفتوحة سبيل اؼبثاؿ. يف اؼبقابل, تلقى الب
ؽبا أثر فأكثر, السيما يف تونس كاألردف كلبناف, كي ذبتمع فيما بينها كي تنفذ اػبدمات العامة اليت 

 تقع ضمن مسؤكلياهتا بفعالية أكرب.
اؼبوارد اػباصة 2ية هبدؼ زيادة يف العديد من بلداف اؼبنطقة بإصالحات مالية ؿبل *يًتافق ىذا التطور

بالسلطات احمللية كاإلقليمية كربسُت استقالليتها اؼبالية. كنتج عن ذلك جهود يف تونس كاؼبغرب حيث 
 1أصبح من اؼبمكن أف تقًتض اؼبدف لتمويل مصاريفها االستثمارية عرب صندكؽ التجهيز احمللي. 

                                                             
1
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p6 

 : كشرقي اؼبتوسطتطور اعبمعيات الوطنية للجماعات احمللية يف جنويب  عن أمثلة*
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 التصميم الناشئ للنسيج المؤسسي المحلي -أ-2
سنة, كبالتوفيق مع االلتزاـ يف عملية الالمركزية يف بعض بلداف جنوب كشرؽ  55آخر خالؿ 

اؼبتوسط, نشأت صبعيات كطنية للجماعات احمللية ك غَتىا من اعبهات اؼبعنية باألمور التقنية,كاليت 
توفر الدعم اؼبؤسسي ك/أك التشغيلي للجماعات احمللية. كىي تشكل ؿبطات تأمل كتشاكر حوؿ 

ت التنمية, كتسمح بتنظيم إطار لتنسيق التعاكف,كتساىم يف تعزيز العمل العاـ احمللي, كتدعم ربديا
تطوير قدرات اؼبنتخبُت كاؼبوظفُت اإلداريُت يف اؼبناطق, كترافقهم يف البحث عن مساعدات مالية 

 2.كمادية لتنفيذ اؼبشاريع

 وفرة المبادرات والمساعي اإلقليمية االبتكارية  -ب-2

                                                                                                                                                                                              

يف إطار تعزيز دكر اعبماعات احمللية ضمن عملية إرساء  2002تأسست يف عاـ  ANCLM )اعبمعية الوطنية للجماعات احمللية للمغرب)-
الدكلية اليت ىم الديبقراطية.كىي شبرة إرادة اؼبنتخبُت إلنشاء إطار مؤسسي يشكل جزءا من إرادهتم ك رأيهم باؽبيئات العامة كاؼبنظمات اإلقليمية ك 

 أعضاء فيها.
( تأسس يف اؼبؤسبر اػبامس العاـ للمدف اللبنانية ك السورية كاألردنية األعضاء يف االرباد العاؼبي للمدف اؼبتحدة BTVL اؼبكتب الفٍت للمدف اللبنانية)-

عهم بالعمل التعاكين.كقد سبكن, من خالؿ تطوير .يهدؼ إذل تسهيل اغبوار بُت اؼبدف اللبنانية كالشركاء القادرين على دعم مشاري2001يف عاـ 
بكة اؼبدف نشاطاتو, من تعزيز التعاكف بُت اؼبدف اللبنانية كمن توفَت فرص تعاكف أكثر مع اؼبدف األخرل, خاصة األكركبية منها.كما انشأ اؼبكتب ش

مكاتب =ىذا كيدعم إنشاء  .ألردنية اؼبلتحمة يف منطق التعاكف الدكرلالتارىبية ك األثرية ك يتوذل ضباية الًتاث التارىبي للمدف اللبنانية كالسورية كا
تب الفٍت كالبلديات للتطوير احمللي,بالتعاكف مع صباعات كشبكات اؼبدف األكركبية.كقد شكلت ذبربتو مبوذجا أدل إذل فتح اؼبكتب الفٍت السورم كأؼب

 األردين.
ُت فعاليات البلديات اليت تشكل كيانات ديبقراطية ؿبلية كأعضاء مهمة جدا يف البنية ( منظمة هتدؼ إذل ربسUMT (إرباد البلديات الًتكية-

ا يساعد اإلرباد السياسية.قاـ اإلرباد بعدد من اؼببادرات كنشاطات على اؼبستول الربؼباين كاغبكومي كالوطٍت كالدكرل لتمثيل بلديات كضباية مصاغبها.فب
ية كالقانونية كالسياسية للبلديات. إضافة إذل ذلك, شكل اإلرباد قناة بارزة للتواصل بُت اإلدارات احمللية كالربؼباف على ربسُت الفعالية اؼبالية كاالجتماع

 .كالرأم العاـ 

توفَت اؼبعلومات كاألدكات الضركرية ألعضائو لتحسُت تشارؾ اؼبعارؼ كاػبربات بُت السلطات احمللية من خالؿ كرشات عمل كجلسات تدريبية -
 كاجتماعات., 

ربسُت أداء السلطات احمللية من خالؿ دعم اؼبوظفُت احملليُت اغبائزين على اؼبساعدة من خالؿ التدريب على ؾباؿ اإلدارة كعلى استخداـ -
 ’التقنيات اغبديثة.

ات احمللية العربية كالدكلية,كمنظمات تسهيل التواصل بُت السلطات احمللية الفلسطينية كاإلرباد الفلسطيٍت للسلطات احمللية من جهة,كبُت السلط-
 البلديات, كبشكل عاـ كافة اؼبنظمات اغبيوية ضمن اغبكومات احمللية.

 ) (FNVT اإلرباد الوطٍت للمدف التونسية-

ديات كيدعم مدينة تونسية. كىو يسعى إذل تعزيز عمل البل 264إف اإلرباد الوطٍت للمدف التونسي, الذم تأسس منذ حوارل الثالثُت عاما, يضم 
 البلديات التونسية يف مشاريعها التنموية.

1
 Ibid. p6 

2
 Ibid. p7 
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نشوء مساعي تنموية متنوعة ابتكاريو على مستول اؼبتوسط كبركز االعًتاؼ دبقاربة  نالحظ
إقليمية تنموية. يبكن إطالؽ ىذه اؼبساعي من قبل سلطات ؿبلية كطنية, راغبة بتوفَت األدكات 
التنظيمية كالقانونية للجهات الفاعلة اإلقليمية. كما يبكن إطالقها من قبل جهات إقليمية فاعلة. 

ند ىذه اؼبقاربات اؼبختلفة إذل اعتبار اإلقليم مساحة بشرية, يبكن أف تضم مستويات ـبتلفة تست
)مدف, أقساـ, كاليات, مناطق...( تتصف بتقارب اعبهات الفاعلة احمللية اؼبتعددة كأيضا الوطنية 

 1قاليمهم.منها كحىت بعض األحياف تلك اليت تتجاكز نطاؽ الوالية الوطنية, الراغبة بتورل مستقبل أ

 إعداد إقليمي للسياسات الوطنية العامة القائمة على المشاركة -ج2-

تضم الفئة األكذل من اإلجراءات اإلقليمية اؼببتكرة العمليات اليت تقـو بإطالقها السلطات  -
اغبكومية . تتخذ السياسات القطاعية اؼبهمة )التعليم, الصحة, اؼباء, األمن ....( طابعا 

, كبشكل خاص يف بالد اؼبغرب كالشرؽ األدىن, اليت تتميز بتقاليد  اؼبتوسط مركزيا يف منطقة
 مركزية ثابتة على صعيد التنظيم السلطات العامة.

كلكن,منذ بضع سنوات, نشهد بركز أمباط حوكمة  جديدة ضمن الوزارات كاإلدارات اؼبركزية  -
 يف اغبكومة. كزبتلف أنواع ىذه االبتكارات.

ىر البارزة ىو تطوير األدكات الوطنية للتخطيط اإلقليمي. بذلك, تزكدت  النوع األكؿ للظوا-
. يقتضي مبدأ 2 (SNATكل من تونس كاؼبغرب كاعبزائر باػبطط الوطنية إلدارة األراضي )

ىذه األدكات يف االنطالؽ من حقيقة األراضي, كمؤىالهتا, كمشاكلها, كاحتياجاهتا إلنشاء 
كنالحظ, يف ىذا اإلطار, االستخداـ اؼبتزايد  –رد سياسات عامة كزبصيص فعاؿ للموا

 للتخطيط اإلقليمي على اؼبستول احمللي كاإلقليمي )اؼبرجع يف إطار (

أما اؼبيزة الثانية ؽبذه األدكات فتكمن يف بعدىا اؼبضمن, ما يفسح اجملاؿ ؼبشاركة عناصر فاعلة  -
توجو إعداد اؼبيثاؽ الوطٍت إلدارة اإلقليم يف  جديدة يف إعداد سياسات عامة يف منطقة اؼبتوسط. كقد

 اؼبغرب إذل كل العناصر الفاعلة يف اغبياة الوطنية سواء كانت منتخبة أك مسئولة اقتصاديا كاجتماعيا.

كنالحظ يف جنوب منطقة  اؼبتوسط كشرقها, بشكل مواز لتطوير األدكات اإلقليمية  -
لفاعلة احمللية كاإلقليمية يف عمليات ازباذ القرارات الوطنية, للسياسات العامة, التأثَت اؼبتزايد للعناصر ا

                                                             
1
Ibid. p8  
2
Ibid. p8 
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ال سيما  يف إعداد النصوص القانونية كالتشريعية عندما تؤثر ىذه األخَتة بشكل كبَت على اؼبمارسة 
. كقد مت, يف لبناف كاألردف,إشراؾ اجملتمعات احمللية يف إعداد *الفعالة ؼبهارات السلطات اإلقليمية

 1ؼبتعلقة بإدارة شؤكف نفايات البلدية.القوانُت ا

  د عامل تغير السلطات العامة في منطقة البحر المتوسط  2-

                                                             
1
Ibid. p9 

 : أمثلة *

 اؼبيثاؽ الوطٍت يف إدارة األقاليم )اؼبغرب( -أ
شاكل  اليت قررت اغبكومة اؼبغربية أف: دعم سياسة اإلقليم اعبديدة هبب أف يبدأ حبوار كطٍت يقـو بالتطرؽ, بكل صراحة كحس مسؤكلية,إذل ؾبموع  اؼب

م, ككل اؼبستندات هبب معاعبتها. ليتم التوصل يف ىذا اغبوار إذل" ميثاؽ اإلدارة" الذم بدكره سيشكل القاعدة إلعداد اػبطة الوطنية إلدارة األقالي
كل اؼبواطنُت اؼبعنيُت   اؼبتعلقة هبا."كقد توجو ىذا اغبوار إذل كل العناصر الفاعلة يف اغبياة الوطنية, اؼبنتخبة, كاؼبسؤكلة اقتصاديا كاجتماعيا, كبشكل عاـ

رة تركيبية يف اجملاالت الكبَتة لألعماؿ العامة, كاغبياة . كىو يعطي نظ  »نتيجة اغبوار الوطٍت « باغبياة اعبماعية. يأيت"اؼبيثاؽ الوطٍت إلدارة األقاليم
 االجتماعية, كاستخداـ اؼبوارد على الصعيد الوطٍت .كيقضي ىدفو يف تقدًن تشخيص للوضع, كطرح اؼبسائل الكربل .

 إدارة النفايات يف الزرقاء كاإلسًتاتيجية الوطنية)األردف( -ب
,أدل تأثَت مدينة الزرقاء إذل تعديل أنظمة الضرائب احمللية   MEDCiTESالنفايات اليت تولتو منظمة كيف األردف, يف إطار مشركع يتعلق بإدارة 

رين. كذلك, ػبدمات إدارة النفاية. كقد شكلت خطط النفايات اؼبرجع بفضل أعماؿ التوعية اليت أقبزهتا, كاليت توجهت إذل اؼبواطنُت كالشباب كاؼبتاج
 اؼبساجد لنشر فبارسات  اعبمع االنتقائي للنفايات الصلبة .استخدمت خطبة يـو اعبمعة يف 

 خطة الفيحاء اإلسًتاتيجية كالتشريع الوطٍت لإلطار النفايات)لبناف(-ج
ؼبيناء , كالبدكم )لبناف(مع كزارة اإلدارة احمللية كمدينتُت بَتكت كصيدا , ؼبساعدة البنك الدكرل كمنظمة شاركت مدف إرباد بلديات الفيحاء, طرابلس , كا

MEDCITES  يف إعداد مشركع قانوف يهدؼ إذل كضع ضريبة ؿبلية من أجل إدارة النفايات اؼبدنية يف لبناف. غَت أف الربؼباف دل يقبل مشركع
, MEDCITESاتيجية ىي قيد اإلعداد مع دعم رابطة اؼبدف, كالبنك الدكرل, كالوكالة الفرنسية للتنمية, كمنظمة القانوف ىذا . خطة الفيحاء اإلسًت 

ة فباثلة يف مشاؿ لبناف كمدينيت مرسيليا كبرشلونة ,كمنطقتهما اؼبًتك بولية .كإضافة إذل طابعها اؼبًتك بورل, يتوقع أف يتم  تطويرىا بالتعاكف مع خطة إقليمي
. ARGOLDدارة برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ,ربت إ

1
 

 اإلجراءات احمللية اؼبتفق عليها من أجل تطوير ؿبلي مستداـ -د
للتنمية البشرية تغطي الفئة الثانية لإلجراءات اإلقليمية اؼببتكرة عددا من العمليات اليت قامت بإطالقها العناصر الفاعلة اإلقليمية من أجل التخطيط 

لسياسي. يف الواقع,إف كضع اؼبستدامة كتنظيمها. كيشكلبذلك, منظور التنمية البشرية كالتنمية اؼبستداـ يف منطقة اؼبتوسط معززا لالبتكار اؼبؤسسايت كا
تقـو ىذه األخَتة التنمية البشرية يف صميم اؼبقاربة اإلقليمية للتنمية يستدعي منح صالحيات أكرب للسلطات احمللية كاإلقليمية ,باإلضافة إذل ضركرة أف 

ية كالبيئية , كاؽبجرة القركية الكثيفة , ك ظواىر بتعبئة اجملتمع اؼبدين بشكل خاص يف إطار اؼبتوسط ,بسبب تعقيد الرىانات االقتصادية ك االجتماع
تتعرض اؼبدف  .بأعلى مستول من اغبضرية يف العادل= =السياسات اغبضرية, كانتقاؿ الفئات اؼبنتجة ,كتأثَتات التغَت اؼبناخي ... يف اؼبنطقة اليت تتميز

دمات العامة األساسية كمن ىذا اؼبنطق ,يشهد جنوب منطقة البحر بشكل خاص لعدد من حاالت الطوارئ مثل بطالة الشباب ك الفقر كاؼبسكن ك اػب
بارزة ىي ازدياد اؼبتوسط كشرقها تطورا ال مثيل لو  يف ما يتعلق باؼبمارسات اعبديدة يف ؾباؿ اإلدارة اإلقليمية.ككما ذكر أعاله,إف الظاىرة األكذل ال

اؼبشاركة.كتربز مستندات التخطيط ىذه كأكلوية يف مدف اؼبنطقة الكربل مثل كازابالنكا كتونس اإلجراءات اػباصة بإعداد اؼبشاريع اإلقليمية,القائمة على 
.كقد عرؼ كاعبزائر.كقبدىا أيضا يف اؼبناطق األقل اكتظاظا بالسكاف مثل البصرا يف سوريا.كيتم تطوير خطط إسًتاتيجية ؿبلية يف صفاقس كحلب كعماف

,قباحا فعليا يف اؼبغرب كما يدؿ على ذلك 1992اػباص بالبيئة يف عاـ   Rioذم مت إنشاؤه يف مؤسبر ريو,ال21أيضا مبوذج جدكؿ األعماؿ احمللي 
يف مراكش أك يف تونس.كتتدخل الدكلة كالسلطات احمللية بطرؽ ـبتلفة )فبا وبمل بعض التعقيد يف إطار دكؿ منطقة  21ربقيق جدكؿ األعماؿ 

 غالبا كدعامة ؽبذه اإلجراءات, كمسهل كؿبرؾ.اؼبتوسطية الشديدة اؼبركزية(كما تتدخل 
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ىي دبثابة ذبارب " اختبارات تعليمية" لكل العناصر الفاعلة اليت تقـو بتعبئتها.تستفيد يف اؼبرتبة 
فهي تطور مهارات جديدة  ,األكذل الدكؿ ك الوزارات كإداراهتا اؼبركزية من ىذه العمليات اإلختبارية

ك يف ىذا .يف ؾباؿ تسهيل ك ربريك عمليات اؼبشاركة اليت ترتكز على اغبوار مع" اجملتمع اؼبدين"
اإلطار تؤيد ىذه العمليات اإلختبارية اعتماد مقاربة جديدة للتنمية الوطنية يف كنف السلطات اؼبركزية 

أما  .ية للتنمية ك على منظور التنمية اؼبستدامةتكوف إقليمية بشكل أكرب ك منفتحة على مقاربة إقليم
يف ما كراء الوزارات كالسلطات احمللية فقد شددت اغلبها على اػبدمات اػبارجية كعلى اؼبصلحة اليت 
كجدهتا يف تبادؿ اػبربات مع إدارات كخدمات أخرل تشكل أيضا العمليات اؼببتكرة بالنسبة إذل 

الفرصة الختبار أمباط  تشكل ية  كمقسمة بشكل كبَت، فهياإلدارات اليت كانت تقليديا تسلسل
تنظيم أكثر أفقية كعرضية.فتحتل السلطات احمللية كاإلقليمية اؼبرتبة الثانية من حيث االستفادة من 
بركز فبارسات جديدة للسياسات العامة كنشوء عمليات مبتكرة. إذ يشكل اإلعداد، بالتنسيق مع 

ؤل طويلة األمد حوؿ مستقبل أرض كإسًتاتيجية تنميتها اؼبستدامة فرصة اجملتمع احمللي اؼبدين، للر 
. كغالبا ما يصبح ىذا البعد فبكنا كيتزايد بفضل تنظيم جلسات  تدريبية يف إطار *لتعزيز " قدراهتا"

ؼبراكش، أك إسًتاتيجية التنمية اؼبستدامة  25العمليات اؼببتكرة، مثل إعداد جدكؿ األعماؿ 
 1لصفاقس.

                                                             
1
 Ibid. p10 

  :أمثلة *

 اػبطة اإلسًتاتيجية ؼبدينة البصر)سوريا(-أ
 MedPac تقـو حاليا مدينة البصرا بتحقيق خطتها اإلسًتاتيجية.كيتم ربقيقها بالتعاكف مع مدينة ركما يف إطار مشركع الشمس الذم يبولو برنامج  

.كيف ىذا األكركبية.كتستند إذل منهجية التعزيز البيئي اإلسًتاتيجي لتنمية الًتاث الثقايف كالبيئي,اليت هتدؼ إذل ربقيق تنمية سياحية مستدامةللمفوضية 
 اإلطار,شكلت مدينة البصرا عبنة من اؼبشاركُت اؼبهتمُت هبذا اإلجراء.

 =يف مراكش )اؼبغرب( 21جدكؿ أألعماؿ-ب
كأداة حوكمة ؿبلية يف مدينة مراكش , على أساس ذبربة أكذل يف الصويرة . ك ىو يدمج برنامج" جداكؿ األعماؿ   21األعماؿ يتم تنفيذ جدكؿ =

 للًتكيج للبيئة كالتنمية اؼبستدامة يف اؼبناطق اغبضرية ." 21احمللية 
يتقدـ ىذا الربنامج يف إطار مؤسسايت  .( كبلدية مراكشpnud اإلمبائي )كبرنامج األمم اؼبتحدة  كنتيجة للشراكة بُت كزارة إدارة األقاليم كاؼبياه كالبيئة

خالؿ افتتاح إعماؿ اجمللس األعلى  2004مايو  12يعزز اإلدارة احمللية اليت تقـو على اؼبشاركة كإعماؿ احملاذاة الذم قاـ بتأكيدىا اػبطاب اؼبلكي يف 
 إلدارة األقاليم .

 لصفاقس )تونس( 21ماؿ إسًتاتيجية التنمية كجدكؿ األع- ج
بتنفيذ عملية تقضي يف إعداد إسًتاتيجية تنمية حضرية مستدامة ،تقـو على اؼبشاركة كتركزت  2006-2002قامت مدينة صفاقس بُت العامُت 

يف  .لوجيا كاالبتكاراتأىداؼ ىذا اإلجراء حوؿ رفع صفاقس إذل مستول العاصمة اؼبتوسطية الكربل اؼبنافسة عرب جعلها قطبا بارزا يف ؾبارل التكنو 



  

 

150 

 

يستفيد كل من اجملتمع الدكرل كالسكاف من بركز فبارسات جديدة يف كنف السلطات  كذلك
احمللية كاإلقليمية.  فنشهد بركز قوة اػبربات احمللية كاالعًتاؼ اؼبتزايد هبا يف الرىانات اؼبتعلقة بالتنمية 

" على 25عماؿ اؼبستدامة. يف اغبقيقة ترتكز العمليات " اإلسًتاتيجية اإلقليمية " أك " جدكؿ األ
 تعبئة اؼبهارات احمللية كدؾبها، السيما اؼبهارات اعبامعية كاإلدارية كالًتابطية.

كتشكل ىذه اإلجراءات بالنسبة إذل كل تلك العناصر الفاعلة باختالؼ مستوياهتا، فرص 
تتعرؼ فيها على عالقات جديدة كتكتشف أمباطا جديدة من التعارؼ اؼبتبادؿ. هبذا، يعزز االختبار 

العناصر اؼبؤسسايت يف إطار مشاريع التنمية تعليم مقاربة جديدة للتنمية كالديبقراطية احمللية، بواسطة 
الفاعلة اؼبختلفة ) اإلدارات اؼبركزية كغَت اؼبركزية كغَت اؼبركزة، كالسلطات احمللية كاإلقليمية، كاجملتمع 
اؼبدين(. كتسمح االختبارات اليت مت إجراؤىا يف ؾباؿ السياسات اإلقليمية كالتنمية احمللية، بتجربة 

 االقتصادية الكبَتة. –كاؼبناطق االجتماعية  اؼبقاربة اؼبشاركتية كالتنسيق للتعرؼ على مشاكل اؼبدف
باإلضافة إذل ذلك، غالبا ما تسمح ىذه االختبارات اؼببتكرة بربكز مشاريع ذات طابع دالرل 
من اجل مكافحة االستبعاد االجتماعي كعدـ االستقرار، السيما يف اؼبناطق األكثر فقرا. فقد مهد 

اـ تشخيص للفقر يف اؼبدينة اليت شهدت مشاركة يف مراكش الطريق أم 25مشركع جدكؿ األعماؿ 
 عناصر ؿبلية كثَتة كفعالة.

يف حاؿ إسًتاتيجية  التنمية اؼبستدامة لصفاقس، مت تنفيذ عملية مشاركة موسعة على اؼبستول 
الوطٍت مع مشاركة فبثلُت عن الدكلة ،  فبا ظبح بالتعرؼ على اؼبشاريع كتعاكف اؼبؤسسات اليت أعدت 

ًتاتيجية يف تنفيذىا أيضا. كما مت إعداد " خطة اإلدارة اؼبتكاملة للساحل اعبنويب" يف اػبطة اإلس
الظركؼ ذاهتا. كقد أدرجت بعض اؼبشاريع اإلسًتاتيجية اليت مت التعرؼ عليها خالؿ ىذا اإلجراء يف 

  1 .”مشركع تغيَت موقع مصنع للفوسفات ”اػبطة الوطنية للتنمية مثل
ة لإلعداد االسًتاتيجي احمللي قيد التنفيذ مسألة النقل  كتطوير ؾبمع كتشمل اؼبرحلة الثاني

، ك مشركع"   "  كمناطق أخرل، باإلضافة إذل تعزيز التعاكف بُت اعبماعات.médinaللعلـو

                                                                                                                                                                                              

ر جدكؿ األعماؿ اؼبقابل دار رىاف السلطات احمللية حوؿ اؼبوافقة بُت بناء ميًتكبولية كاحًتاـ الشاطئ .كقد اكتملت عملية إعداد اإلسًتاتيجية مع تطوي
 ؼبدينة صفاقس.  21

1
 Ibid. p10 
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بشكل عاـ ، يساىم كل من اغبوار بُت اػبدمات، كبركز قوة السلطات احمللية كاإلقليمية 
مية كاإلدارة يف ربسُت جودة السياسات الوطنية العامة كاالسًتاتيجيات كاجملتمع اؼبدين يف عمليات التن

 1اإلقليمية ، مع تعزيز تالقي اؼبهارات كتعددية اػبربات يف األراضي. 
 ظاهرة بارزة ولكن مازالت ضعيفة: -و2-

 حكم متعدد اؼبستويات، أم هبمع ما بُت مستويات مؤسساتية كديناميكيات إف بركز حكم

ـبتلفة، كازدياد قوة العناصر الفاعلة اإلقليمية كاجملتمع اؼبدين يف السياسات العامة وبمل تغيَتات 
عميقة يف أمباط اغبكم يف منطقة البحر اؼبتوسط. لكن حىت يومنا ىذا، ما زالت ىذه الظواىر ؿبصورة 

 ف بُت البلداف.  بعمليات معارضة كمقاكمة. من جهة أخرل، تبدك ىذه الظاىرة ضعيفة ألسباب زبتل
غالبا ما تكوف عمليات " أقلمة السياسات العامة " ؿبدكدة بضعف الديبقراطية احمللية، السيما 
يف جنوب منطقة اؼبتوسط كشرقها. فاستقاللية  العناصر الفاعلة اإلقليمية اؽبادفة إذل إطالؽ إجراءات 

بطبيعة دكؿ اؼبتوسط شديدة التمركز، إسًتاتيجية أك اؼبشاركة فيها ؿبدكدة بنيويا، كما ذكر أعاله، 
 2كبعض السلطات الالمركزية احمللية كاإلقليمية.

كغالبا ما يتم مقاطعة التجارب يف ؾباؿ افتتاح سلطات عامة كديبقراطية ؿبلية أك " ذبميدىا" 
اذ قبل انتهائها من قبل العناصر الفاعلة الوطنية اليت ترغب باحملافظة على مركز مسيطر يف عمليات ازب

القرارات كربضَت القوانُت كاألنظمة، بذلك ، يف النهاية ، دل يقبل  الربؼباف اللبناين باعتماد مشركع 
 ال تتوافق بالضركرة  قد كذلك.القانوف اؼبتعلق بإدارة النفايات الذم ىبص ؾبتمعات إقليمية لبنانية 

االعًتاؼ، يف اؼبغرب كالشرؽ ك من الضركرم .الالمركزية مع اغبكم احمللي اؼبرتكز على اؼبشاركة 
األكسط إف اغبياة السياسية احمللية ال تتجاكز، سول يف حاالت نادرة ، اإلطار االنتخايب، يف ىذه 

 3اغبالة، قلما يقًتف احمليط  الًتابطي بالتحضَت للمشاريع اغبضرية أك اإلقليمية الكبَتة.
متعددة يف ؾباؿ التنمية اؼبستدامة من جهة أخرل، يواجو االبتكار اؼبؤسسايت كتطوير مقاربات 

السيما  بسبب عجز على تعبئة العناصر الفاعلة يف العملية احمللية، كىكذا غالبا ما  .قيودا داخلية
نالحظ التعبئة الضعيفة كاغبماس الضئيل لعدد من اؼبنتخبُت كموظفي البلديات يف اؼبشاركة يف عملية 

                                                             
1
Ibid. p10 

 
 ,2011 ,اؼبركز العريب للدراسات اإلسًتاتيجية  ,(46ترصبات إسًتاتيجية )»اجل اؼبتوسط متوسطية إذل االرباد من -من الشراكة األكرك,اسلي سويل2
 82ص

3
Op.cit, Jean-Claude Tourier, p11 
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قلة التزاـ األحزاب السياسية يف عمليات فباثلة عبدكؿ إدارة منسقة،ك بسبب اؼبمارسات اؼبوركثة ك 
. لذلك غالبا ما تكوف جهود التوعية اؼبباشرة كشبو الفردية ضركرية، يف حُت 25األعماؿ احمللي 

فضال عن  .يستعمل التدريب لتعزيز قدرات اؼبنتخبُت،ك يساىم يف رفع ىذا اغباجز بشكل أسهل
 لب األكقات نقصا يف دعم خدماهتا ك تنفيذ إجراءات إختبارية.ذلك، تواجو العمليات اؼببتكرة يف أغ

كما تقع ىذه العمليات ضحية التنظيم التوجيهي الضعيف كاػبربات كاؼبهارات اؼبتواضعة 
ؼبكونات اجملتمع اؼبدين اليت تشارؾ فيها. هبذا، نالحظ عدـ كجود مساكاة بُت اؼبناطق يف ما يتعلق 

العمليات. من جهة أخرل، مازاؿ وبتاج اشًتاؾ القطاع اػباص إذل  بقدراهتا على االشًتاؾ يف ىذه
 .التطوير يف تعريف العمليات اؼببتكرة كتنفيذىا 

كبن  .ىشا لعل بركز مقاربة إقليمية للتنمية ، يف مشاؿ منطقة حبر اؼبتوسط كما يف جنوهبا ال يزاؿ
تبقى ىذه اإلجراءات عمليات منعزلة، نشهد بالفعل تطورا لتوسع اؼببادرات كالعمليات اؼببتكرة ، لكن 

 1كحاملي ىذه اإلجراءات يفتقركف بشدة إذل الرؤية كالتقدير اؼبؤسسايت.
كنادرا ما يًتافق التأثَت اؼبستداـ كالفعاؿ للعناصر الفاعلة اإلقليمية يف عمليات التنمية مع 

ؽ اعبماعي اؼبغريب على أف تغيَتات مستدامة آلليات القرار كالعمل التقليدم للحكومات. كينص اؼبيثا
" اعبماعة تقـو بكل أعماؿ احملاذاة من اجل تعبئة اؼبواطن كتطوير الضمَت اعبماعي دبا ىبدـ اؼبصلحة 

لكن ىذا االعًتاؼ القانوين بالعناصر الفاعلة يف اجملتمع اؼبدين كتأثَتىا على عمليات ازباذ .احمللية" 
يشكل عدـ  .ال مواز يف جنوب منطقة البحر اؼبتوسطالقرارات احمللية كباألحرل الوطنية يبقى ب

االعًتاؼ الدستورم أك القانوين ىذا عائقا مهما أماـ ازدياد قوة العناصر الفاعلة اإلقليمية كعمليات 
التنمية متعددة اؼبستويات اليت ما زالت تعاين من نقص يف اإلمكانيات البشرية كاؼبالية باإلضافة إذل 

 2ة.نقص يف اػبربة التقني
عدد من العناصر الالمركزية  “ عدـ االعًتاؼ كقلة اإلمكانيات”قاـ بالتعرؼ على مشكلة

لعناصراإلقليمية يف مشركع اكاليت أطلقت يف منطقة اؼبتوسط برامج مواكبة كدعم  ,الفاعلة يف التعاكف
 GOLDج ة كزارة الشؤكف اػبارجية الفرنسية ، كبرنامت( الذم أطلقPAD )دعم الالمركزية باؼبغرب

أضف إذل ذلك ، تعًتؼ برامج التعاكف  .(PNUDالذم أطلقة برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ) 
                                                             

1
 اؼبفوضية األكركبية لسياسة اعبوار األكركبية ، "السياسة: ما ىي سياسة اعبوار األكركبية"، موقع اؼبفوضية األكركبية،  

http://ec.europa.eu/world/ENP/policy_en.htm 
2
 Ibid. p12 

http://ec.europa.eu/world/ENP/policy_en.htm
http://ec.europa.eu/world/ENP/policy_en.htm
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األكركيب يف منطقة البحر اؼبتوسط ) الشراكة، اعبوار( بشكل متزايد بالعناصر الفاعلة احمللية كاإلقليمية 
ريقة، سبنح ىذه الربامج اؼبختلفة كهبذه الط .، كسبيل إذل زبصيصها دبوارد معينة ) مراجعة القسم التارل(

اعًتافا دكليا. كغالبا ما تستفيد يف اإلطار العناصر الفاعلة احمللية  »إقليمية السياسات العامة« عملية
كاإلقليمية اؼبشًتكة يف عمليات مبتكرة يف جنوب منطقة اؼبتوسط كشرقها  من مواكبة تقنية كتدريبات 

عها. غَت أف التأثَت الفعاؿ ؽبذه الربامج يبقى يف أغلب األكقات تساىم يف زيادة قدراهتا كجودة مشاري
. كتكوف يف معظم األحياف ىذه اآلليات ؿبدكدة بسبب قلة مشاركة السلطات 1صعب التقدير

كىكذا قامت السلطات " بتجميد" برنامج  ,الوطنية اليت تعتربىا مبادرات غريبة عن إسًتاتيجيتها
GOLD  2مرحلتو األكذل.يف تونس بعد هناية 

 .نحو دور جديد تلعبه السلطات المحلية واإلقليمية في المشروع المتوسطي3
 السلطات المحلية واإلقليمية في المشروع المتوسطي أ- 3

على  2001" يف نوفمرب 90كقعت اؼبدف كاؼبناطق اليت اجتمعت يف مؤسبر "قمة برشلونة+
احمللية كاإلقليمية تلعب دكرا أساسيا يف الشراكة األكرك إعالف مشًتؾ، تؤكد فيو على أف "السلطات 

متوسطية كمن كاجبها اؼبشاركة يف ربديد توجهاهتا اإلسًتاتيجية يف اؼبستقبل". يسلط ىذا اإلعالف 
الضوء على عملية تعزيز صالحيات السلطات احمللية كاإلقليمية يف حوكمة عملية التعاكف كالتنمية يف 

 منطقة اؼبتوسط.
ف تعزيز صالحيات العناصر اإلقليمية الفاعلة يف عملية التعاكف األكرك متوسطي ليس غَت أ

بسابقة، فقد أصبحت بالفعل السلطات احمللية كاإلقليمية شريكة للحكومات كاؼبؤسسات اليت زبرج 
كاليت 9111عن نطاؽ الوالية على مدار عملية طويلة أطلقت إثر اتفاقيات برشلونة يف العاـ 

مت التأكيد يف مؤسبر  . كقد9111 اؼبؤسبر األكرك متوسطي لوزراء اػبارجية يف عاـ استؤنفت يف
ضمن إطار  2001السلطات احمللية كاإلقليمية الذم انعقد يف برشلونة يف شهر نوفمرب من العاـ 

إثر الربنامج األكركيب لدعم برامج التعاكف الالمركزم يف اؼبراكز  ,اجتماع رؤساء الدكؿ كاغبكومات
، على نشأت "ثقافة الشبكات" عرب اؼبتوسط Med Urbs( 9112-9112غبضرية اؼبتوسطة )ا

 Euromedكشبكة مدف يوركميد , MedCitésشبكة اؼبدف اؼبتوسطة  , للمجتمعات احمللية
                                                             

1
 CEPS Working Documentمايكل امَتسوف كجورجينا نوتشيفا،" من عملية برشلونة إذل سياسة اعبوار، التقييمات كالقضايا اؼبفتوحة"،  

 .4، صفحة2005، آذار 220، رقم 
2
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p12 
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كالقوس الالتيٍت الذم هبمع ىيئات  ,(Eurocités)كؾبموعة يوركميد يف شبكة اؼبدف األكركبية 
( CRPMكعبنة البلداف اؼبتوسطية التابعة ؼبؤسبر اؼبناطق اغبافة يف أكركبا )على مستول احملافظات 

ك  , (COEPPOالشبكة األكركبية للمجتمعات احمللية من أجل السالـ يف الشرؽ األكسط ),
( ىي أمثلة عن شبكات عدة COPPEMاللجنة الدائمة من أجل الشراكة األكرك متوسطية )

 1 مع اؼبدين كاعبامعات كمبادرات القطاع اػباص.تتعاكف مع شبكات ناشئة عن اجملت
 اللجنة المتوسطية للمدن والحكومات المحلية المتحدة 

( اؼبنصة CGLUتشكل اللجنة األقاليمية"اؼبتوسطية" ؼبنظمة اؼبدف كاغبكومات احمللية اؼبتحدة )*-
للبلداف اؼبتوسطية، كبُت اؼبؤسسية األكذل للتالقي، كىي مشًتكة بُت كل اجملتمعات احمللية التابعة 

من شأهنا تعزيز اغبكم الذايت احمللي كالتعاكف الالمركزم كاغبوار بُت اؼبؤسسات  ,شبكاهتا كمنظماهتا
 الوطنية كاألكركبية كالدكلية .

فمن خالؿ تشجيع التبادؿ بُت كل األطراؼ كاألعضاء، فهي تعترب نقطة تالقي لإلسًتاتيجيات 
 ر بُت عدة شبكات على أساس احًتامها كتنمية ؾباالت اختصاصها.كالفرص كأداة لتسهيل اغبوا

 ,فهي مكيفة لتقـو بعمل تعزيزم من شأنو إظهار اجملتمعات احمللية كعناصر فاعلة يف العالقات الدكلية
بشكل يسمح ؽبا دبشاطرة مسؤكلية دفع العالقات اؼبتوسطية مع الدكؿ كاإلرباد األكركيب كاؼبنظمات 

تكوف ناقلة لألىداؼ السياسية اليت تضعها منظمة اؼبدف كاغبكومات احمللية اؼبتحدة  الدكلية. فبذلك
 كمسانبة يف ربديد السياسة يف البلداف اؼبتوسطية.

مبدأ إنشاء منتدل دائم للسلطات احمللية كاإلقليمية يف  2001أقر منتدل يوركميد للمدف يف العاـ 
لتابعة ؼبنظمة اؼبدف كاغبكومات احمللية اؼبتحدة دبهاـ منطقة اؼبتوسط كقد كلفت اللجنة اؼبتوسطية ا

 .2002يونيو من العاـ  22ك 22الدكرة األكذل منو يف مرسيليا بتاريخ  تنظيمو. عقدت
تقنيا، يتمحور اؽبدؼ األساسي للجنة اؼبتوسطية التابعة ؼبنظمة اؼبدف كاغبكومات احمللية اؼبتحدة 

CGLU  مستول منطقة اؼبتوسط كاؼبشاريع كاإلجراءات كاآلليات حوؿ إنشاء "مركز للموارد"، على
 اؼبتعلقة باجملتمعات اإلقليمية.

                                                             
1
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p13 
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تتمتع بنظاـ رئاسي ثالثي األطراؼ يضمن سبثيل أكركبا كاؼبغرب كالشرؽ األكسط، كشكلت أمانة تقنية 
اؼبدف  الكوت دازكر كمدينة مرسيليا كتدعمها-األلب-ازبذت مرسيليا مقرا ؽبا يؤيدىا إقليم بركفانس

 1الفرنسية اؼبتحدة.

أكدت اجملتمعات احمللية كاإلقليمية ىذا االلتزاـ أيضا من خالؿ اللقاءات الدكلية اليت عقدهتا منظمة 
ك اؼبواقف األخَتة اليت  ,اؼبدف كاغبكومات احمللية اؼبتحدة كاللجنة اؼبتوسطية على كجو اػبصوص

( خَت برىاف على دعم التعاكف FORGARؼبناطق )سجلتها مناطق اإلرباد األكركيب العاؼبي لرابطة ا
 األكرك متوسطي.

غَت أنو كحىت اآلف اعتمدت كل من أكركبا كالدكؿ اليت تقع على ضفاؼ اؼبتوسط على السلطات 
احمللية كاإلقليمية بشكل ضعيف لتوجيو السياسة يف اؼبتوسط ،ك دعيت ىذه األخَتة لتأكيد دعمها 

هنا، كيف أسوئها اؽبجرة. لكن األىم أنو تركز دكر اؼبؤسسات احمللية لسياسات دل تتم استشارهتا بشأ
 2كاإلقليمية التفاعلي أساسا على ربضَت السياسات األكركبية اليت لطاؼبا دل يرتبط اظبها هبا.

 المتوسط األبيضالمنتدى الثاني للسلطات المحلية واإلقليمية بحوض البحر -*

فبثلو عدد من السلطات احمللية كاإلقليمية حبوض البحر األبيض اؼبتوسط إذل ربسُت  دعا
مشاركة كالبراط السلطات احمللية كاإلقليمية يف السياسات اؼبعتمدة يف إطار االرباد من أجل اؼبتوسط, 

لية معربة عن استعدادىا للتعاكف مع الدكؿ كاؼبؤسسات اإلقليمية يف تنفيذ ـبططات التنمية احمل
بلدا حبوض اؼبتوسط, يف ختاـ اؼبنتدل الثاين  20كاإلقليمية. كصادؽ فبثلو حوارل ستُت مدينة من كبو 

)مشاؿ شرؽ  3للسلطات احمللية كاإلقليمية غبوض البحر األبيض اؼبتوسط الذم نظم دبدينة برشلونة
االكركيب كؾبلس أكركبا إذل , على تصريح دعوا فيو اللجنة األكركبية كالربؼباف 02 /2010/05إسبانيا(

 "تعزيز الشراكة االكركمتوسطية".

كأعرب فبثلو السلطات احمللية كاإلقليمية حبوض البحر األبيض اؼبتوسط عن ارتياحهم الحداث 
االرباد من أجل اؼبتوسط, معربين عن أملهم يف أف سبكن القمم اؼبقبلة لالرباد من أجل اؼبتوسط, من 

أجل التقدـ بشكل حاسم كبو التحاـ اجتماعي كإقليمي أقول بُت  إعطاء "الدفع الضركرم من
الضفتُت".كمن جهة أخرل أعربوا عن قلقهم إزاء إسقاط البحر األبيض اؼبتوسط من قائمة أكلويات 
                                                             

1
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p14 

2
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p15 

 1انظر اؼبلحق رقم -3
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السياسة األكركبية, مطالبُت باحًتاـ مستقبل سياسة اعبوار, سواء على مستول االندماج أك الشراكة 
شرؽ أكركبا كجنوهبا, مع إمكانية اقًتاح شراكة معززة للشركاء من بلداف اؼبتوسط مع  اؼبالية كالتوازف بُت
 1االرباد االكركيب.

كأكد اؼبشاركوف يف اؼبنتدل الثاين للسلطات احمللية كاعبهوية حبوض البحر األبيض اؼبتوسط,  
قادرة على  استعدادىم للمسانبة يف رسم اسًتاتيجية جديدة كمتكاملة من أجل اؼبتوسط, تكوف

 استثمار اؼببادرة السياسية لالرباد من أجل اؼبتوسط.

كحسب السلطات احمللية كاإلقليمية بالبحر األبيض اؼبتوسط, فإف اؼبشاريع اليت أسند إليها  
االرباد من أجل اؼبتوسط االكلوية )تلوث البحر األبيض اؼبتوسط كالطرؽ السيارة البحرية كالربية 

طاقات البديلة كالتعليم العارل كاالحباث كتطوير الشركات الصغَتة كاؼبتوسطة(, توفر كالوقاية اؼبدنية كال
 2إمكانيات عديدة ؼبشاركة السلطات احمللية كاإلقليمية من أجل ربقيق النتائج اؼببتغاة.

بشكل نشيط يف التحضَت  كاإلقليميةطالبوا بإشراؾ اغبكومات احمللية  اإلطاركيف ىذا  
بشأف التنمية اغبضرية اؼبستديبة, كيف االجتماعات الوزارية االكركمتوسطية كاالرباد  لالجتماع الوزارم

من أجل اؼبتوسط بصفة مراقب, كيف آليات التعاكف كتعبئة اؼبشاريع يف اؼبتوسط بشراكة مع االرباد من 
مية حبوض كما حرص فبثلو السلطات احمللية كاإلقلي.أجل اؼبتوسط, كالدكؿ اؼبشاركة كاالطراؼ اؼباكبة

البحر األبيض اؼبتوسط على أف "تتبوأ السلطات احمللية كاإلقليمية, اؼبكانة اليت تستحقها يف 
اؼبفاكضات بشأف مستقبل سياسة اعبوار لالرباد األكركيب, اليت ستمثل اإلطار اػباص بالسياسة 

".كطلب أعضاء السلطات احمللية 2020ك 2094كاؼبيزانية للعالقات األكركمتوسطية يف الفًتة ما بُت 
كاإلقليمية حبوض البحر األبيض اؼبتوسط, االرباد االكركيب كبلداف جنوب كشرؽ البحر االبيض 
اؼبتوسط, أف تدمج الشراكة االكركمتوسطية كسياسة اعبوار, إجراءات دعم كمرافقة السياسات الوطنية 

رين يف ىذا الصدد بأف االندماج كالتنمية الالمركزية, سواء على صعيد اؼبضموف أك اؼبيزانية, مذك
يتطلباف حوكمة على كافة اؼبستويات. كما طالبوا الرئاسة اؼبشًتكة لالرباد من أجل اؼبتوسط كالرئاسة 
االسبانية لالرباد األكركيب, بنقل االستنتاجات اػبتامية للمنتدل الثاين للسلطات احمللية كاإلقليمية إذل 

                                                             

-
 أجل من االرباد إطار يف اؼبعتمدة السياسات يف بإشراكها تطالب اؼبتوسط بدكؿ كاإلقليمية احمللية السلطات,زابريس1

 .   http://www.maghress.com/zapress/41502010 -05  -04اؼبتوسط
2
Op.cit, Jean-Claude Tourier, p

 
27 
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رؤساء اؼبؤسسات األكركبية, الذين سيجتمعوف دبناسبة انعقاد قمة االرباد رؤساء الدكؿ كاغبكومات ك 
 من أجل اؼبتوسط يف برشلونة.

اؼبتوسط, الذم نظم  األبيضكشكل اؼبنتدل الثاين للسلطات احمللية كاإلقليمية حبوض البحر  
اليت ستوفرىا قمة  األفاؽيف إطار الرئاسة االسبانية لالرباد األكركيب, فرصة للمشاركُت لالطالع على 

رؤساء الدكؿ كاغبكومات لالرباد من أجل اؼبتوسط. كمثل اؼبغرب يف ىذا اؼبنتدل االكركمتوسطي 
الثاين, كفد ىاـ ضم فبثلُت عن اعبماعات احمللية من بينهم العديد من العمد كرؤساء كمستشارم 

ثاين للسلطات احمللية كاإلقليمية اجملالس البلدية. كرحب اؼبتدخلوف خالؿ اعبلسة االفتتاحية للمنتدل ال
غبوض البحر األبيض اؼبتوسط بعقد ىذا اللقاء يف برشلونة مقر األمانة الدائمة لالرباد من أجل 

. كيشكل االكركمتوسطيةاؼبتوسط, مؤكدين أف اؼبنتدل يشكل أرضية ىامة لتعزيز التعاكف كالشراكة 
اؼبتوسط فضاء للحوار يتوخى العمل من أجل  منتدل السلطات احمللية كاعبهوية حبوض البحر األبيض

دعم التعاكف يف ؾباؿ التنمية يف حوض اؼبتوسط كتشجيع اؼبشاركة يف بناء منطقة متوسطية أكثر توازنا 
. كقد نظم منتدل السلطات احمللية كاعبهوية حبوض البحر األبيض اؼبتوسط من قبل اللجنة 1كازدىارا

اؼبتحدة, بشراكة مع عمدية مدينة برشلونة كاغبكومة اؼبستقلة  اؼبتوسطية للمدف كاغبكومات احمللية
لكاطالونيا كشبكات اعبماعات احمللية النشيطة يف اؼبنطقة االكركمتوسطية. ككاف اؼبنتدل األكؿ 

 2002اؼبتوسط قد عقد يف مدينة مرسيليا يف يونيو  األبيضللسلطات احمللية كاعبهوية حبوض البحر 
  أجل اؼبتوسط. عشية تأسيس االرباد من

مرحلة جديدة للعمل الجماعي الخاص بالسلطات المحلية واإلقليمية في منطقة -ب-3
 المتوسط.

أصبح اليـو من الواضح جدا أف للسلطات احمللية كاإلقليمية دكرا اسًتاتيجيا تلعبو يف مواجهة 
اؼبؤسساتية كتنوعت يف تشتت اغبكومة دبا يتعلق دبسائل منطقة اؼبتوسط مهما تعددت طبيعة األنظمة 
كاألقرب من اػبيوط  ةاغباضر. كوهنا أقل عرضة من الدكؿ اؼبفركض عليها قيود دبلوماسية دكلي

االقتصادية كاالجتماعية اليت تنسج لدفع التعاكف لتحقيق الفوائد اؼبتبادلة، فلديها القدرة على ربمل 

                                                             
1
Op.cit, Jean-Claude Tourier, p
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يها القدرة على اؼبسانبة يف النمو على اؼبسؤكليات األكرب اؼبتعلقة دبسائل منطقة اؼبتوسط. كما لد
 1اؼبستول اإلقليمي مستعينة بصالحياهتا.

بناءا على ذلك، تستوجب فعالية دكر السلطات احمللية كاإلقليمية على النطاؽ الواسع حصد 
تعاكف كل األطراؼ. تعاكف يتسم بالشفافية يف خضم الرىانات السياسية كاالقتصادية كالبيئية كالثقافية 

 ركحة يف منطقة حوض اؼبتوسط كالذم من شأنو صوف تعددية اؽبوايات اليت سبيز ىذه اؼبنطقة.اؼبط
يبكن للمرحلة اعبديدة للعمل اعبماعي اػباص بالسلطات احمللية كاإلقليمية  ,لتأدية ىذا الدكر

 : يف منطقة اؼبتوسط الًتكيز على
o  حديثا كيفتقر للتنسيق غَت من جهة، على تشريعات تعاكف المركزم كمتعدد األطراؼ مازاؿ

 أف فوائده فعلية كدل يستفد من كافة إمكاناتو بعد؛

o  من جهة أخرل، على توجيهات السياسة األكركبية اعبديدة اليت تطمح إذل إشراؾ السلطات
 احمللية كاإلقليمية دبسائل اؼبنطقة اؼبتوسطية بصورة أكرب؛

o عددة األطراؼ لتحقيق تعاكف معمق مع أخَتا، على االستفادة أكثر فأكثر من اؼبؤسسات اؼبت
 2ك توجيها. السلطات احمللية لتحديد دكرىا يف عملية التنمية

  : تعددية في أنماط التعاون -
وبافظ عدد من اؼبدف كاألقاليم الواقعة على ضفيت اؼبتوسط على عالقات الصداقة كالتعاكف 

 القديبة من خالؿ الشراكات اليت عززت على مر السنُت.
كقد تطورت العالقات اليت ذبمع العناصر اإلقليمية اؼبتوسطية الفعالة مع تطور أدكات 

اليت ذبمع السلطات احمللية كاإلقليمية اليت عرفت بدكرىا تطورات منذ « العالقات الدكلية»
 اػبمسينات. يف بادئ األمر، نشأ التعاكف يف اؼبدف اليت حثتها إرادهتا إذل تعميق عالقات الصداقة مع

سكاف اؼبدف األؼبانية، كبعدىا خالؿ فًتة اغبرب الباردة مع سكاف بلداف أكركبا الغربية. كقد تسجلت 
نشاطات التوأمة يف أكركبا أكال، اليت اندرجت أساسا يف إطار التبادؿ الثقايف. يف السبعينات، تغَتت 

لبلداف الساحلية طبيعة نشاطات التوأمة حُت انضمت مدف إذل حركات تدعو للتضامن مع قضايا ا
 على كجو اػبصوص.

                                                             
1
، التقرير 45، ؾبلد JCMS،"العالقات مع أكركبا اؼبوسعة"  ,Frank Schimmelfenning and Sandra Lavenex أنظر 

 .160-157، صفحة  2007السنوم
2
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p14 
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يعترب التعاكف الالمركزم مبوذجا بديال أقل رظبية على الصعيد اؼبؤسسايت، كأقل بَتكقراطية على 
اؼبستول اإلدارم كأقل تكلفة من ناحية اؼبوازنة مقارنة مع أشكاؿ التعاكف التقليدية. كباؼبقابل مع 

ة من شأهنا تشجيع اجملتمعات احمللية. فهو هبسد ترابط اؼببادرات اغبكومية، فهو يطرح إهبابية إضافي
ؾبتمع إقليمي كاحد أك أكثر كمناطق كأقساـ كمدف مع ذبمع كاحد أك أكثر أك سلطة ؿبلية خارجية 
كاحدة أك أكثر بصورة متفق عليها لتحقيق ىدؼ مشًتؾ. ال يتميز التعاكف الالمركزم بعدد العناصر 

القات اؼبنسقة كاؼبتكاملة اليت ذبمع بُت عناصره الفعالة على حد الفعالة اؼبتنوعة فحسب بل بالع
العمل ضمن شبكات  ,من اؼبمكن أف تتخذ أعماؿ التعاكف أشكاؿ عدة )نشاطات التوأمة 1سواء.
كاإلدارة اؼبشًتكة ,العمل بالشؤكف اإلنسانية  ,برامج كمشاريع التنمية كتأمُت الدعم التقٍت ,اؼبدف

س ىذه األعماؿ اجملتمعات كالسلطات اإلقليمية من كافة اؼبناطق اعبغرافية للموارد كاػبدمات(. سب
 2بكافة أكجهها االقتصادية كاالجتماعية.

فيظهر بذلك التعاكف الالمركزم كمقارنة ـبتلفة كتكاملية من أمباط التعاكف التقليدية. ؽبذا السبب، 
حمللية كالتطور الديبقراطي جملتمعات الشماؿ فهو مدعو إذل لعب دكر متنامي يف تعبئة اجملتمع كالتنمية ا

 3كاعبنوب على حد سواء.

 : لتنسيقاعالقات تعاون مجزأة ومفترقة -
دبناسبة انعقاد االجتماع األكؿ اؼبشًتؾ للسلطات احمللية كاإلقليمية الذم نظمتو برشلونة بتاريخ  

سنوات على 90ضمن إطار اؼبؤسبر األكرك متوسطي احتفاء دبركر  2001نوفمرب من العاـ  20ك21
 4إعالف برشلونة، مت كضع أكؿ تقييم للتعاكف الالمركزم يف اؼبتوسط.

نشاطاهتا  تبعد مركر ثالث سنوات، بقيت االستنتاجات األساسية ؽبذا التقييم متطابقة. تشت
يعيق االستفادة من عالقات  ,ؼبالية كالبشريةكذبزئتها يؤدم إذل االفتقار لالتساؽ كتبديد اإلمكانيات ا

 5 التعاكف.
 : حدود التعاون الالمركزي في منطقة المتوسط-ج3-

                                                             
1
 Ibid. p15 

2
، CEPS Working Documentمايكل امَتسوف كجورجينا نوتشيفا، "من عملية برشلونة إذل سياسة اعبوار، التقييمات كالقضايا اؼبفتوحة"  

 .9-7، صفحة 2005، آذار 220رقم 
3
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p16 

4
Ibid. p17  

  .2005نوفمرب  26ك25، برشلونة بتاريخ Aguntament de Barcelonaسنوات من إعالف برشلونة،  10اؼبدف اؼبتوسطة بعد  -5
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يقـو التعاكف الالمركزم يف منطقة اؼبتوسط بصورة شبو ؿبصورة على األعماؿ اليت تنفذىا اؼبدف 
األكركبية تلبية ؼبطالب شركائها يف اعبنوب. كانت ىذه اؼبطالب متعددة كمتنوعة إذل أقصى اغبدكد. 

اؿ خرباء أكمن لبت اؼبدف األكركبية ىذه اؼبطالب بصورة مطابقة نوعا  ؼبقتضى اغباؿ إصباال عرب إرس
خالؿ تأمُت الدعم اللوجستيي عن بعد. كقد ساىم ىذا النوع يف زبفيف كضوح الرسالة كبتغذية 

 1االلتباس لدل اعبماعات اؼبعنية يف الشماؿ على حد سواء.
من ناحية احملتول، فقد ترصبت ىذه اإلجراءات إصباال بعمليات تبادؿ اؼبعرفة اؼبكثفة كلكن دل تتجاكز 

ل النظرم. باؼبنطق نفسو، من اؼبمكن التأكيد على أف ىذه اإلجراءات لطاؼبا افتقرت إذل ىذه اؼبستو 
 اغبس العلمي. غَت أنو ذبدر اإلشارة إذل أنو مت تسجيل تطورات ملحوظة خالؿ السنوات األخَتة.

كهبدؼ تلبية الطلبات اؼبتنوعة جدا اكتسبت اؼبدف الشمالية حس التنظيم. أصبحت اآلف أكثر 
ئية يف استجاباهتا كتركز على عدد من اجملاالت معتمدة على عناصر تشغيلية ذات خربة. كما انتقا

تسعى إذل إدراج التعاكف ضمن إطار االتفاقات حيث ربدد توقعات كالتزامات كل من األطراؼ. كما 
مثاؿ يربز عدد من عالقات التعاكف مع البلداف اؼبتوسطية من شبكات اؼبدف يف ؾباؿ اؼبياه كىو خَت 

داعم لوجهة النظر ىذه.مازالت شبكات قديبة بُت خرباء كفاعلُت يف ؾباؿ اؼبياه موجودة حىت اآلف،  
كانت قد ظبحت بتبادؿ اػبربات كتسريع عمليات التطور كاإلصالح. يشهد بزكغ تطور فباثل يف 

نذ العاـ خَت مثاؿ عن شبكة تعمل بنجاح م Medcitésؾباؿ النفايات كاؼبواصالت العامة. كتعترب 
. كمثاؿ آخر يصور التجربة اليت صبعت البنك .يف ؾباؿ التحضَت البيئي كالتنمية اؼبستدامة. 5995

الدكرل كاألعضاء يف ميثاؽ التحالف)برشلونة كمرسيليا كجُت كليوف( كاليت اتسعت اليـو لتشمل بوردك 
 كسيفيل.

إمكانياهتا بالكامل، كأف سَت عملها من ىنا يبكننا القوؿ أف الشراكة بُت اؼبدف دل تقم باستنفاذ 
ك يتطلب كثَتا من ناحية الوقت كاؼبوارد البشرية ، كمعارض  كمعقد على مستول السياسة كاإلدارات

ؼببدأ االلتزاـ دبيزانية ؿبددة كاؼبخاطرة من جهة ربقيق النتائج اؼبرجوة. مع ذلك ىناؾ مسعى فعلي ألف 
تبقى على كجو اػبصوص ؾباال لتأكيد اغبكم الذايت  ,اعيىذه الشراكة اليت كظيفتها التعليم اعبم

 .للمدف بامتياز

                                                             
1
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p17 
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إف الرغبة يف إزالة اغبواجز عن تقدًن اؼبساعدات كتوضيح اإلجراءات على أرض الواقع من أجل 
التوفيق بُت االحتياجات كاؼبوارد ك هبدؼ ربح الكفاءة، قامت مثال حبّث برنامج األمم اؼبتحدة 

 1 رامج آرت غولد.اإلمبائي إلنشاء ب

 : سياق متوسطي جديد -د -3
 : إعادة تعريف السياسات بين أوروبا والبحر األبيض المتوسط1-

تشهد حاليا سياسات البحر األبيض اؼبتوسط الكبَتة تلك مرحلة انتقالية كإعادة إعمار كعدـ 
 من العمليات كاألدكات: ةاليقُت من التعايش مع ؾبموعة متنوع

مبادرة "اإلرباد من أجل البحر األبيض  سياسات اعبوار األكركبية؛ األكركبية اؼبتوسطية؛الشراكة 
 اؼبتوسط" يف إطار عملية برشلونة.

الدكلية  تالكربل يف منطقة البحر اؼبتوسط عدد كافر من الربامج كاؼببادرا عكتضاؼ ؽبذه اؼبشاري
، كاػبطة الزرقاء لشؤكف البيئة، كحوار 1+1الرامية إذل اغبوار كاؼبصاغبة بُت الشماؿ كاعبنوب: حوار 

"منظمة حلف مشاؿ األطلسي" حوؿ اؼبتوسط، كمبادرة الشركاء البحر األبيض اؼبتوسط من منظمة 
ية، كاألمن كالطاقة من األمن كالتعاكف. كتعدد جبهات اغبوار ىذه تطابق اؼبصاحل اعبغرافية السياس

 2جهة أكركبا.
لن نعود إذل النتائج اؼبتفاكتة اليت صدرت عن عملية برشلونة كاليت ال تعرب فقط عن ضعف 
صكوؾ التمويل اؼبستخدمة، كإمبا أيضا عن استمرار اؼبنطق الوطٍت داخل أكركبا فيما ىبص السياسة 

جدارة يف إعادة إثارة اىتماـ األكركبيُت  برىنت مبادرة "اإلرباد من أجل اؼبتوسط" عن اػبارجية.
للجنوب. صمم ىذا اؼبشركع يف األصل منفصال عن اإلرباد األكركيب، غَت أنو أصبح ربت طلب من 
شركاء فرنسا، أحد عناصر الشراكة األكركبية اؼبتوسطية الذم أخذ شكل تعزيز التعاكف على النحو 

بة سياسية ذات أمانة دائمة. ستؤدم اؼببادرة إذل إطالؽ اؼبتفق عليو يف معاىدة نيس. ينبغي إنشاء تركي
"مشاريع ملموسة" بالفعل إذل حد كبَت يف اؼبيادين اليت تشملها سياسة اعبوار األكركبية، كرغم أهنم 

، إال إف دكر السلطات احمللية 3أكسع كفاءة يف اجملاالت اليت تشملها ىذه اؼبشاريع اؼبستقبلية
حر األبيض اؼبتوسط كربديد ؾباالت العمل كاؼبشاريع اؼبقرر تنفيذىا التزاؿ كاإلقليمية يف منطقة الب

                                                             
1 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p18 

 
 ,2011 ,اؼبركز العريب للدراسات اإلسًتاتيجية  ,(46إسًتاتيجية )ترصبات »متوسطية إذل االرباد من اجل اؼبتوسط -من الشراكة األكرك,اسلي سويل2

3
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p18 
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. كمن منظار ديبقراطية حديثة، هبدر دبمثلي بلداف البحر األبيض اؼبتوسط أف 1ربتاج إذل توضيح
وبرصوا على أف يتم إشراكهم كاالعًتاؼ هبم قبل تنفيذ اؼبشاريع، كوهنم الشركاء يف مشركع البحر 

 توسط برمتو.األبيض اؼب
فإف االىتماـ اؼبتزايد الذم أبدتو أكركبا ذباه البحر اؼبتوسط سوؼ يؤدم إذل إعادة انطالؽ 
السياسة األكركبية اؼبتوسطية ألكركبا اليت ستشهد يف السنوات القادمة تطورات مهمة يف سياؽ سياسة 

على تنظيم اؼبنطقة اقتصاديا  اعبوار. كتظهر تدرهبيا فكرة أف موقف أكركبا يف عادل يزداد عوؼبة يتوقف
كاجتماعيا كبيئيا إذل أبعد حدكدىا اغبالية كتشمل حوارل اػبمسُت بلدا متمحورين حوؿ ثالثة حبار 
ىي البحر األبيض اؼبتوسط، البحر األسود، كحبر البلطيق. ىذا اؼبكاف اؼبتكامل الذم يضم ما يقارب 

 2ره.مليوف شخصا ليس كنبيا بل ىو حاليا يف خضم تطو  200
ىذه الرؤية ألكركبا تتطلب ربوال عميقا يف السياسات األكركبية اليت دل تعد مضطرة إذل التوقف 
عند حدكد أكركبا، كلكن يبكنها أف تكوف مقدمة باعبدة نفسها للبلداف اجملاكرة مقابل رفع مستول 

لسياسات اؽبيكلية كالبيئي . كمن ىنا، يبكننا التخيل أف ا يموحد على الصعيد االقتصادم كاالجتماع
اليت استفادت منها البلداف اليت انضمت يبكن توسيع نطاقها لتشمل البلداف اجملاكرة. كقد يكوف 
الوضع فباثال فيما ىبص السياسات األكركبية األخرل مثل السياسة الزراعية كالسياسة البحثية أك 

ؽبا أف تؤدم إذل منظار مارل  يف ىذا الصدد على اؼبستول األكريب، كيبكن النقل. قد قيم بالتفكَت
 .2020حىت العاـ  2094جديد للفًتة اليت تًتاكح من عاـ 

كمن ىذا اؼبنظور، من الواضح أف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط موجودة يف خط اعببهة. 
النجاح يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط يعٍت إعطاء اإلمكانيات للنجاح يف ؾباالت أخرل يف 

رة.إف تطبيق سياسة من نوع "الصناديق اؽبيكلية" مكيفة كفقا ؼبنطقة البحر األبيض اؼبناطق اجملاك 
اؼبتوسط ستمر ضركرة يف سياؽ إقليمي ىاـ سيحصل من خالؽبا التعاكف بُت الكيانات اإلقليمية من 

 3ك من شأنو أف يتخذ بعدا ـبتلفا سباما. اعبانبُت
كجزء من أداة اعبوار  2000يف العاـ كمن ىذا اؼبنظار هبب علينا أف نفهم أف اإلطالؽ 

كعنصر من التعاكف عرب اغبدكد لتمويل الربامج اؼبشًتكة بُت اعبهات الفاعلة  ك ةكالشراكة األكركبي
                                                             

1
Ibid, p19 

2
 مؤسبرات كزراء خارجية األكركبية اؼبتوسطية"، موقع اؼبفوضية األكركبية،  العالقات اػبارجية للمفوضية األكركبية،" 

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/index.htm 
3
Op.cit, Jean-Claude Tourier, p20  

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/index.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/index.htm
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اإلقليمية بُت اؼبناطق الواقعة على اغبدكد مع اعبانبُت. ألكؿ مرة من خالؿ ىذا الربنامج، فإف أىداؼ 
ع البلداف الواقعة يف اعبوار موجهة يف كقت كاحد. كبالتارل، التماسك الداخلي كالسياسة اػبارجية م

األكركيب كأىداؼ التماسك  دفإف ىذا الربنامج لو طابع مزدكج ؼبعاعبة كل من السياسة اػبارجية لإلربا
الداخلي. كىذا يعٍت أنو يهدؼ إذل "دعم التعاكف عرب اغبدكد لتعزيز التنمية اؼبستدامة يف اؼبناطق 

نمية اإلقليمية اؼبتكاملة لإلرباد يف سياؽ التعاكف كالتكامل التدرهبي بُت األقاليم اؼبشاركة اغبدكدية كالت
  1يف الربنامج".

مليوف يورك، يبثل برنامج سياسة اعبوار ىذا تطورا كبَتا من حيث الشراكة إذ يؤّمن  920مع 
البعد اإلقليمي عنصرا مكانة بارزة للجهات اإلقليمية كللتعاكف الالمركزم. كؽبذا السبب، يشكل 

أساسيا من عناصر الشراكة. أما األجهزة اعبديدة، اؼبستلهمة من طريقة الصناديق اؽبيكلية، فتمّهد 
 الطريق التعميق العالقات بُت السلطات احمللية يف كال اعبانبُت.

 : زيادة اهتمام الوكاالت المتعددة األطراف-2
ككدز -مم اؼبتحدة كتلك اؼبنبثقة عن معاىدة بريتوفإف الوكاالت اؼبتعددة األطراؼ، كالسيما األ

الدكرل كالبنك الدكرل( قد أظهرت يف السنوات األخَتة زيادة استعدادىا للتعاكف مع  د)صندكؽ النق
السلطات احمللية ؼبنطقة البحر األبيض اؼبتوسط لبدء كتنفيذ إجراءات التنمية. كىذه الرغبة ىي عالمة 

 اؼ ثالثي األبعاد:من قبل ىذه اؼبؤسسات العًت 
o  االعًتاؼ دبهارات السلطات احمللية بقدرهتا على التدخل بشكل فعاؿ على نطاؽ كاسع من

 اؼبشاكل العملية اليت ىي من القضايا األساسية اؼبثارة من جانب البلداف النامية،

o ؤدم االعًتاؼ أيضا بالتقارب الثقايف مع جَتاهنا يف جنوب كشرؽ البحر األبيض اؼبتوسط فبا ي
 إذل توسيع نطاؽ العضوية للسكاف اؼبعنيُت،

o .االعًتاؼ أخَتا بدكر التعاكف الالمركزم يف التعلم من اغبكم الذايت احمللي 

كتشكل ىذه اؼبطابقة فرصة حقيقية للسلطات احمللية كاإلقليمية يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط 
كبالتارل اؼبزيد من النفوذ مع اؼبنظمات الدكلية  ,يبكنها إهباد كسيلة لزيادة الكفاءة يف التمثيل البياين

                                                             
 اغبوض البحرم اؼبتوسطي.-الشراكةمقتبس عن الربنامج التشغيلي: التعاكف عرب اغبدكد يف إطار األداة األكركبية للجوار ك  -1
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اؼبعنية يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط. كما أهنا يبكن أف تساعد يف زيادة فعالية التعاكف الالمركزم 
 1يف مواءمة فبارستها على معايَت عاؼبية.

 حدودية.ما وراء التعاون الالمركزي: ارتفاع اإلقليم بقوة في العمليات العبر 3-
منطقة البحر  كتطّور منذ التسعينات شكل آخر من العمل تتبعو السلطات احمللية كاإلقليمية يف

األبيض اؼبتوسط كدبوجب ىذا الربنامج اإلقليمي أنشئت دببادرة من اعبنة األكركبية. ككاف اؽبدؼ 
، كغَتىا من القطاعُت األكؿ ربييد اغبدكد يف أكركبا، عرب تعزيز التعاكف اإلقليمي على مستول الدكلة

 العاـ كاػباص.
، أتى برنامج إنتَتيغ الثاين ج ، بعنواف "غرب البحر األبيض ؿكبعد برنامج التعاكف اإلقليمي األك 

مليوف يورك فقط من غيدير،  91، مع 9111-9110اؼبتوسط كجباؿ األلب الالتينية"، خالؿ فًتة 
كاف أبعد من “" 20002000”سط الغريبكالربنامج اإلقليمي الثالث ب"البحر األبيض اؼبتو 

. 20092000مشركعا قد خطط لو على مدل فًتة  920الطموحات. يف اجملموع، أكثر من 
قامت باستالمها يف غالبيتها السلطات اإلقليمية كاحمللية اليت استطاعت للمرة األكذل الدخوؿ يف حوار 

ة بالتحديات العاؼبية اليت طرحت يف منطقة عميق حوؿ األبعاد اؼبتعددة للسياسة اإلقليمية اؼبتعلق
دبزيد من 3 20002092. كبدأ تنفيذ برنامج جديد)ميد( خالؿ الفًتة 2البحر األبيض اؼبتوسط

 اؼبوارد كالًتكيز على القضايا الرئيسية ذات القدرة التنافسية ؼبنطقة البحر األبيض اؼبتوسط.
اؼبؤكد من حيث الطموحات لبدء الربؾبة ؽبيكلة اؼبنطقة حوؿ اؼبسائل اإلسًتاتيجية  كمن 

الرئيسية، أف النتائج قد تبدك ضئيلة. فاألنشطة اليت مت اإلطالع هبا ىي يف الواقع بسبب ندرة اؼبوارد 
كف الغَت اؼبادية. كمع ذلك قد ساعدت بعض اؼبشاريع اليت أجريت خالؿ الربنامج على بدء التعا

اغبقيقي يف اجملاالت اإلسًتاتيجية اليت من دكهنا يبكن أف تظهر الكثَت من الصعوبات. كقد ساعدت 
أيضا كل ىذه التفاعالت، السلطات احمللية كاإلقليمية اؼبعنية للتعرؼ على بعضها البعض، كتبادؿ 

 4 الواقع ، كذبربة سبل جديدة للتعاكف. اػبربات على أرض

                                                             
1
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p20 

2
 Ibid, p21 

3
( للشراكة األكركبية اؼبتوسطية، 2010-2007( الربنامج اإلقليمي اإلرشادم )2013 – 2007كرقة اإلسًتاتيجية اإلقليمية ) (ENPI)كثيقة الشراكة كاعبوار األكركبية  

 .3صفحة
4 

 أنظر  

http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/press_corner/all_news/news/2010/20100907_ar.htm 
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بكثَت. فبالفعل ألكؿ مرة تكوف قامت ىذه البلداف باستيعاب قدرهتا ك النتيجة ذباكزت ىذا 
يتعلق جبميع القضايا الرئيسية يف البحر  على االستثمار معا بدءا من قدرة كل منها اػباصة فيما

األبيض اؼبتوسط كنفوذ التعاكف اإلقليمي بالنسبة لسائر الصكوؾ أك اجملتمع الوطٍت القائم. ىذه اغبركة 
يادهتا يف خالؿ اؼبرحلة القادمة من الربؾبة اليت سيتم فيها إطالؽ مشاريع ذات الطابع معركفة لز 

 1اؼبنطقة. ماإلسًتاتيجي مع تأثَت قوم لتنظي

 لوضع إستراتيجية تعاون ترتكز على األقاليم. -ج- 3
أف إسًتاتيجية السلطات احمللية كاإلقليمية يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط ينبغي أف تقـو  يبدك

يف قلب القرارات اليت تؤخذ يف حق البحر األبيض اؼبتوسط،  األقاليمعلى ثالثة أىداؼ: تثبيت 
 كالًتكيج للسياسات اإلقليمية، كتعزيز الالمركزية كتنمية القدرات احمللية.

 في قلب مشروع البحر األبيض المتوسط. نليم والممثلين اإلقليمييتحديد األقا-1
اؽبدؼ االسًتاتيجي األكؿ ىو ربديد منطقة البحر األبيض اؼبتوسط كاألقاليم كانشغاالهتا يف 

 قلب عملية صنع القرار بشأف مستقبل اؼبنطقة.
يف نظر السلطات  فتصبح دعوة اعبهات الفاعلة اإلقليمية ؿباكرا يستمع إليها، كذات مصداقية 

الوطنية، كمؤسسات اإلرباد األكركيب كاؼبنظمات الدكلية بشأف القضايا اؼبشًتكة بُت األقاليم حىت 
عندما ال تكوف رظبيا يف ميداف اختصاصها. كمن مث الشركع يف عملية اغبوار بُت السلطات احمللية 

وب، كاإلرباد األكركيب كاؼبؤسسات كاإلقليمية يف دكؿ البحر األبيض اؼبتوسط مع بلداف الشماؿ كاعبن
 .الدكلية ؽبذا الغرض

 تعزيز السياسات اإلقليمية.2-
ظهور اؼبمثلُت اإلقليميُت كجزء من العمليات السياسية الرئيسية يف البحر األبيض اؼبتوسط ىو 

كوهنا من مكونات التنمية يف االذباىات   , اؽبدؼ اإلسًتاتيجي الثاين لتعزيز السياسات اإلقليمية
اعبديدة اليت تظهر للشراكة األكركبية اؼبتوسطية ك أيضا يف سياسة اعبوار أك يف مستقبل إلرباد منطقة 

كيتمثل التحدم ىنا يف مرافقة ديناميكية ناشئة على مستول األقاليم،  2 البحر األبيض اؼبتوسط.
 *حر األبيض اؼبتوسط كبناء ؾبتمع تضامٍت.الب نحسب االقتضاء كرّدا على أسئلة م

                                                             
1
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p20 

 
2
 Op.cit, Jean-Claude Tourier. p21  
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كمن مث يصبح من الواضح أنو جنبا إذل جنب مع سياسات التعاكف التقليدية اؼبتوجهة كبو 
ذات صلة لتلبية اغبقوؽ االقتصادية  الدكؿ، العديد من اؼبناطق اغبضرية كالسياسات اإلقليمية تكوف

 بلداف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط. يف ىذا النهج كاالجتماعية كالقضايا البيئية اليت تؤثر اليـو يف
اعبديد، يكوف دكر التعاكف بُت السلطات احمللية يف كال اعبانبُت بعدا أساسيا للشراكة بُت أكركبا 

 1.طكبلداف جنوب كشرؽ البحر األبيض اؼبتوس

 تعزيز مهارات وقدرات السلطات المحلية واإلقليمية.-3
ؾباؿ التنمية  للتنمية تتضمن بناء على الفواعل اإلقليمية يف إف تعزيز كسيلة هنج إقليمي

 ، بُت اؼبقاطعات كاألقاليم.ياؼبستدامة على ـبتلف اؼبستويات اليت تعمل فيها: اجملتمع
ال يبكننا اغبديث عن التنمية اإلقليمية من دكف تعزيز مهارات كقدرات السلطات احمللية 

ء الثاين من ىذه الوثيقة، أف مشاؿ كجنوب البحر األبيض كاإلقليمية. كما أشَت إذل ذلك يف اعبز 
اؼبتوسط يف حاجة ماسة إذل اؼبوارد البشرية كالتقنية كاؼبالية كإمبا أيضا انتعاش ؽبذه اؼبوارد عن طريق بناء 

 القدرات. كيف موازاة ذلك شبة حاجة قوية لتعزيز اإلدارات الفنية للدكؿ.
 لتنمية والتعاون. ظهور ناقل األخالقيات المتجددة ل-4

التنمية كالتعاكف ـبتلفة  تربمل السلطات احمللية كاإلقليمية يف البحر األبيض اؼبتوسط أخالقيا
عن تلك يف أمريكا كأكركبا كغَتىا من اؼبؤسسات اؼبتعددة األطراؼ. دبا أهنا أقل عرضة للقيود 

اسي صعب كحيث يتقبل الدبلوماسية، ىي قادرة على العمل يف األراضي حيث يكوف الوضع السي
. كما أهنا أظهرت قدرهتا على إقامة تعاكف بُت األقاليم كالبلداف 2كجودىا أكثر من كجود الدكؿ

كىي تعمل عن قرب أكثر من الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية،  اؼبفتوحة أك الكامنة للصراع.
قادرة على بناءىا على مر كاحتياجات السكاف األكثر إغباحا. كأخَتا، فإف عالقة الثقة اليت كانت 

السنُت مع نظرائها يف جنوب كشرؽ اغبوض سبكن الدخوؿ يف حوار مشًتؾ حوؿ اؼبسؤكليات اليت 
 ىي يف الواقع مشًتكة.

ظهور السلطات احمللية كاإلقليمية كأطراؼ سياسية يف بناء ؾبتمع البحر البيض اؼبتوسط تريد أف 
 لتعاكف اليت يبكن كصفها على النحو التارل:رؤية كتوجيو كأخالقيات جديدة ل ةتكوف صاحب

                                                                                                                                                                                              

  info.eu/files/publications/SUD%20ARA%20A4%20Final.pdf-http://www.enpiأنظر*
1
 Ibid ,p22 
2
Ibid. p23 



  

 

167 

 

 تقاسم المسؤولية والشفافية في تحديد برامج التعاون.*
لتحقيق ىذا اؽبدؼ، يتم ربريك التعاكف الالمركزم بُت األقاليم  صعندما تظهر على كبو متخص

 الشمالية كجنوب البحر األبيض اؼبتوسط من خالؿ ما يلي: 
 كالتعاقد مع الشركاء بُت الشماؿ كاعبنوب،األىداؼ اؼبتفق عليها -
 التزامات متبادلة، كاضحة كمنصوص عليها يف اؼبدة،-

 االعًتاؼ باؽبوية كبالتنوع،-

 األكلوية لتطوير اؼبهارات )بناء القدرات( لتنفيذ مشاريع يف اإلقليم.-

 "أبعد من الشمال والجنوب". تحديد برامج تعاون*
"الكالسيكي" ىو جزء من الشماؿ كاعبنوب، فبا يعٍت بعض القيود على إف التعاكف الالمركزم 

 التحكم الذايت كالقدرة على تنمية األقاليم يف اعبنوب.
إذا ال يتضمن النهج اإلقليمي لتنمية منطقة البحر األبيض اؼبتوسط فرضا الشراكة بُت الشماؿ 

 1 .كاعبنوب كيبكنو أيضا االعتماد على إقامة شراكات جنوب كجنوب
البحر األبيض اؼبتوسط اليـو نفسو بوصفو ؾباال مشًتكا بُت صبيع أقاليم شواطئ الشماؿ  

كاعبنوب، كلكن أيضا مع كل اإلرباد األكركيب يف بلداف أكركبا كمنطقة البحر األبيض اؼبتوسط. يف 
 إفريقيا.الطريق نفسو، يشكل البحر األبيض اؼبتوسط قضية إقليمية ؼبنطقة الشرؽ األكسط أك 

 
 شرط الجودة وكفاءة اإلنفاق العام.*

 تتضمن اؼبقارنة اإلقليمية للتنمية شرطا عبودة ككفاءة اإلنفاؽ يف اؼبشاريع، األمر الذم يعٍت:
 أىداؼ ؿبدكدة العدد كلكن مقسمة كقابلة للتحقيق؛ -
 إجراء تقييم منتظم كمقسم لألنشطة؛ -

 إدراج األسهم يف الربؾبة اؼبشًتكة؛  -

ى ربديد إسًتاتيجية طويلة األجل يف اإلقليم من جانب صبيع اعبهات اؼبعنية احمللية القدرة عل -
 كاجملتمع اؼبدين.

 شروط ووسائل زيادة قوة الفعاليات اإلقليمية.*-
                                                             

1
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p25 
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تنفيذ اإلسًتاتيجيات اؼبقًتحة ىنا تتطلب كحد أدىن، تنسيقا بُت ـبتلف الشبكات اليت تفسح اجملاؿ 
 ؿ: 
التأثَت على احملاكر اليت تنشأ يف الدكؿ، كاإلرباد األكركيب كاؼبؤسسات كاحدة من أدكات  -

 الدكلية فبثال لعمل السلطات احمللية كاإلقليمية ككل،

 منطقة للحوار كتبادؿ اآلراء بُت اؼبشاركُت يف التعاكف الالمركزم، -

ل بُت ؾبموعة متنوعة من األدكات التقنية اليت تسمح بالتعبَت عن أكجو التآزر كالتكام -
 1الشبكات.

 منتدى سياسي الستجواب الدول، والمؤسسات األوروبية والدولية.*-
صبيع السلطات احمللية كاإلقليمية البحر األبيض اؼبتوسط كشبكاهتا تتالقى من أجل اغباجة إذل 
ىيكل يف قادر على اقًتاح حوار مع الدكؿ، كأكركبا، كاؼبؤسسات اؼبتعددة األطراؼ حوؿ مستقبل 

 كدكر السلطات احمللية كاإلقليمية اليت تؤلفها. اؼبنطقة
منتدل استجواب الدكؿ كاؼبؤسسات األكركبية كاؼبتوسطية يبكن أف يهدؼ أيضا إذل دعم صبيع 
اؼببادرات اؼببتكرة كالعمليات الناشئة اليت كضعتها اعبهات الفاعلة احمللية على حد سواء من قبل 

 اغبكومات الوطنية كاؼبنظمات الدكلية.
 
 
 اجتماع المنتخبين وشبكات البحر األبيض المتوسط.*-

ربتاج السلطات احمللية كاإلقليمية يف منطقة البحر البيض اؼبتوسط إذل مكاف لاللتقاء كالتجمع 
يليب ـبتلف اعبهات الفاعلة يف التنمية اؼبستدامة كاليت ترغب يف االنضماـ إذل تطوير مشاريع تنمية 

 إقليمية مبتكرة.
 كات أدوات التعاون التقني.إقامة شب*-

تورل الفعالية على نطاؽ كاسع لعمل السلطات احمللية كاإلقليمية قدر أكرب من التعاكف للموارد 
اؼبنتشرة يف ـبتلف الشبكات. يتم التواصل على كجو اػبصوص بالتفكَت اؼبتعمق يف أدكات تقنية 

                                                             
1
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p26 
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دكات اؼبكرسة لالستخبارات ككحدة موجودة يف القائمة للتعاكف. كنفكر ىنا على كجو اػبصوص، باأل
 1األراضي كاؽبندسة، كتدريب اؼبوظفُت احملليُت أك مراقبة كتقييم التعاكف اإلقليمي.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثالث
 المدني المتوسطي ىنموذج المنتد 

                                                             
1
 Op.cit, Jean-Claude Tourier, p27 
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 دوره في التعاون في المتوسط.و  
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المنتدى المدني المتوسطي ، تفكير نظري حول : المبحث األول

 في التعاون في المتوسط اىميو دورهنشأته و 

 

 تفكير نظري حول المنتدى المدني : 1المطمب
 .المتوسطي

 نشأة المنتدى المدني المتوسطي وأىميتو2المطمب : 

 إلى من برشمونة المنتدى المدني:  3المطمب               
Stuttgart ة األخرىبالفواعل المتوسطي وعالقات في 
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 : نشأة وتطور المنتدى المدني المتوسطي 1المبحث 
 تفكير نظري حول المنتدى المدني المتوسطي:  :1المطمب

االنتقادات التي تمقاىا الوجو الذي ظير بو المنتدى المدني المتوسطي ليا عدة خمفيات 
نظرية تتعمؽ بغموض تعريؼ المجتمع المدني في األصؿ فإف المجتمع المدني ىو نمط 
أوروبي يوحي إلى مفيـو موضح مف المنطؽ والعقبلنية يصرح بالضغوطات الموجودة بيف 

، والدولة. وعدـ االتفاؽ عمى تعريؼ موحد سببو ىو أف المجتمع المجتمع )المدني(، االقتصاد
 Normative value- Laden»المدني ىو مفيـو ذو قيمة معيارية محممة. 

concept .» والقيـ المتعمقة بو ىي قيـ مثؿ: الحرية، التصرؼ المدني والمتمدف
ـ لحقوؽ اإلنساف. والمحتضر، مجموعة مف األخبلقيات في العمؿ، عبلقات اجتماعية واحترا

فأي محاولة لمتعريؼ قد تختمؼ مف منظور آلخر ولكف الحرية تبقى حجر األساس، 
فالتعريؼ الوصفي يعتمد عمى التعددية ويفرؽ بيف المجتمع المدني والدولة وينسى جانبا ميما 
ىو أف عددا مف المجتمعات التعددية ال تعرؼ مجتمعا مدنيا بالتعريؼ الغربي، فإذا لـ يكف 

 .1ىناؾ عنصر الحرية، ال تصبح ىذه المجتمعات إال عبارة عف جماعات منقسمة ومشتتة
وبناءا عمى القيـ المعيارية، تصبح بعض الصفات مرتبطة بمفيـو المجتمع المدني.فحسب 

 ىذه الصفات يمكف لمفرد أو الجمعية أف تنتمي إلى المجتمع المدني: 
 . المشاركة في التطور االجتماعي والسياسي-
 التسامح ونبذ العنؼ. -
 2ديمقراطية ىيكميا الداخمي. -

                                                             
1
- M. Marbo, « Civil Society In The History Of Ideas In European History », In Arab Thought 

Forum And Bruno Kreisky Forum (Eds), The Role Of Ngo‘s In The Developement Of Civil 

Society In European And Arab Countries, (Amman And Vienna : Arab Thought Forum, 

1999).P46 
2
 -Annette Junemann, « From The Bottom To The Top : Civil Society And Transnational Non 

Governemental Organisations In Euromediterranean Partnership »,,Pp81 
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وداخؿ ىذه األوصاؼ نجد تنوعا كبيرا في المجتمع المدني، حسب التاريخ ،الخمفية 
، ويمكف 1الثقافية والدينية لكؿ مجتمع، دوف أف ننسى نوع النظاـ السياسي الذي تطور فيو

 إضافة أخرى كثيرا ما تعرضت لبلنتقادات: 
 لية عف الدولة. االستقبل

 االستقبللية عف القطاع الخاص. 
 االستقبللية عف اليياكؿ األساسية. 

كاف ىناؾ خمفية نظرية حوؿ تعريؼ المجتمع المدني خاصة مع بروز المنتدى المدني 
المتوسطي، ولكف نشأة ىذا المنتدى لـ تكف خاضعة لخمفية نظرية محكمة .فميس باألمر 

ع المدني يضـ كؿ أطياؼ المتوسط. لكف نظرة المجنة األوروبية السيؿ إنشاء مؤتمر لممجتم
إلى ىذا المنتدى كانت جد براجماتية، ترتكز عمى نجاعة مشروع المجتمع المدني. ويمكف 

 تمخيص موافؽ نقد ىذا المنتدى المدني األوؿ في عدة محطات:
 استقالليتو عن الدولة:

لمنتدى عمى الدولة، كونو مرتبط مباشرة فأولى االنتقادات كانت حوؿ مسألة استقبللية ا
بالحكومة الجيوية الكتبلنية والمعيد الكتبلني المتوسطي وليست بمنظمة غير حكومية أو 

كجوىر لعممو .ولكنو  استقبلليتوىيئة مستقمة، وىذا قد يعارض تعريؼ المجتمع المدني في 
تمع المدني في مفيومو يعترؼ أف المجتمع المدني جزء مف النظاـ السياسي، فوظيفة المج

ليست فقط مراقبة الدولة ولكف المساىمة في شرعيتيا عبر المشاركة المدنية في ظروؼ 
الشراكة األرو متوسطية.ىذا ال يخمو مف التناقص كوف عددا مف الشركاء توصؼ أنظمتيـ 
السياسية بالشمولية والضعؼ الديمقراطي. فنظريا، كيؼ نبني افتراض مجتمع مدني فعاؿ 

ى أنظمة شمولية? فقرر المعيد المتوسطي الكتبلني الحصوؿ عمى المنتدى مدني عم
متوسطي يمثؿ المفيـو األشمؿ لممجتمع المدني، يتوافؽ مع المصالح القريبة لبلتحاد األروبي 
في إرادة بناء شراكة يكوف المجتمع المدني عامؿ فعاال فييا ، وتفادي في آف واحد المشاكؿ 

                                                             
1
-Op.cit. Annette Junemann, p82 
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األورو متوسطية. فتيدؼ عمى المدى البعيد إلى سيطرة حذرة لتطورات ىذا  مع القمة الوزارية
 المجتمع المدني عف طريؽ إصبلحات تدريجية في الدوؿ الجنوبية.

 االستقاللية عن المجال التجاري:  
بالرجوع إلى األسس النظرية، فإف "الخاص" جزء مف المجتمع المدني أو عمى األقؿ 

. لقد قرر المعيد الكتبلني 1ضاء مستقؿ بجانب المجتمع والدولة يجب النظر إليو عمى أنو ف
المتوسطي دعوة رجاؿ األعماؿ إلى المنتدى المدني المتوسطي مع االعتراؼ بانتماء ىؤالء 
إلى المجتمع المدني، ويوجد سببيف رئيسييف لبلعتراؼ بيذا االنتماء، األوؿ ىو ألف القطاع 

ب بيف المناطؽ، حيث يمتؽ ىذا العنصر مع وظائؼ الخاص قد يسرع مف التكامؿ والتقار 
، ويعزز التبادؿ الثقافي بيف الشماؿ والجنوب ويشجع الصمح بيف 2المجتمع المدني

المجتمعات المتناحرة. والسبب الثاني، كوف القطاع الخاص يخفؼ حدة ىيمنة القطاع العاـ، 
 ي األنظمة الشمولية. يمكف أف يمعب دورا في الوظيفة الرابعة لممجتمع المدني وتحد

ثـ أف انتماء القطاع الخاص لممجتمع المدني مازاؿ محؿ نقاش ،خاصة مع األىمية 
 التي يعمييا اإلتحاد األوربي لعممية الخوصصة في السمة الثانية إلعبلف برشمونة 

ويقر بعض الكتاب أف تركيز أوروبا عمى الخوصصة "... يراد بو تعظيـ قوة الجماعات في 
، خاصة تمؾ ىي عمى عبلقة مباشرة بالسمطة"، فتقمص بذلؾ الحريات والديمقراطية المجتمع

في دوؿ تقودىا االستبدادية. ولطالما يعتمد رجاؿ األعماؿ عمى استقرار ىذه األنظمة لتسير 
مصالحيـ التجارية، فبل مصالح لدييـ في تحدي ىذه األنظمة، فيفضؿ ىؤالء مساندة 

. "فإذا أردنا 3ا عمى أف تقود المجتمع المدني نحو الديمقراطيةاألنظمة ميما كاف استبدادى
التعامؿ مع المجتمع المدني عمى أنو ذلؾ العالـ الذي يقؼ ضد النظاـ المتسمط، فسيكوف 
ذلؾ خارج الساحة االقتصادية، ألف رجاؿ األعماؿ لف يشنوا حربا عمى حساب مصالحيـ 

اء تحالفات مع الدولة وتعزيز قوتيا السياسية االقتصادية.وقد تقودىـ ىذه المصالح إلى إنش
  4(.Mabro, 1999 :03ونزعتيا التسمطية" )

                                                             
1
- Op.cit.Annette Junemann,  P84 

2
- Ibid. P85 

3
 - Ibid. P86 
4
- Ibid.P87 
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وبالنظر إلى العبلقة الخاصة بيف القطاع الخاص والمجتمع المدني في ايجابياتيا 
وسمبياتيا نجد أف رجاؿ األعماؿ يمكف نسبيـ إلى المجتمع المدني في حالة ال تقؼ أىداؼ 
ىذا المجتمع المدني ضد مصالحيـ االقتصادية. ومنو، فعكس ما يعتقد، عممية الخوصصة 

الديمقراطية في الدوؿ الجنوبية لممتوسط، فيي ضرورية فقط في وحدىا ال تقود إلى تنمية 
صندوؽ التنمية االقتصادية الحالية، وىي بعيدة عف قيـ المجتمع المدني وقد ال تساىـ في 

 إرساء الديمقراطية. 
 االستقاللية عن اليياكل األساسية: 

الصعب اإلجابة عف ىذا السؤاؿ، أي مدى استقبللية المجتمع عف العائمة،  فمف
العشيرة، القبيمة. ألنيا جزء مف المجتمع المدني.والوجو السياسي لممسألة ىو كيؼ يمكف 
التعامؿ مع ىذا التنوع في طيؼ المجتمع المدني في مجتمعات الجنوب. يقوؿ بعض الكتاب 

ه المجتمعات مرفوض وال يميؽ لوصؼ الحقيقة كوف ىذا أف مفيـو المجتمع المدني في ىذ
المفيـو يعني تبني قيـ غريبة عف مكونات المجتمع ،ويعني بذلؾ قبوؿ النمط الريفي لممجتمع 
ويفضموف تصنيؼ المجتمع إلى عائمة، قبيمة، مؤسسات دينية، وىـ ال يروف في ىذا بديؿ 

مع وينبع منو. ومف الميـ ىنا ذكر أف قيـ لممجتمع المدني بؿ ىيكبل حقيقيا يتناسب مع المجت
 حضارة ومواطنة المجتمع ال تتناقص مع القيـ التي تكوف المجتمع المدني. 

فعدة كتاب مف العالـ العربي خاصة العممانييف منيـ ال يوافقوف ىذا الرأي، فحسب 
بمية، فيميـ لممجتمع المدني، ىو مبني عمى الحريات األفراد، ليس حرية الجماعة أو الق

ويرفضوف انتماء ىذه التقسيمات  إلى المجتمع المدني عمى أساس أنيا ليست مبنية عمى 
 حرية وعقبلنية األفراد المشاركيف. 

ولتفادي النزاعات مع المنظمات الغير الحكومية العممانية مف جية، ومع دوؿ الجنوب 
رغماتية منع الجماعات مثؿ: تونس، الجزائر، تركيا، قرر المعيد الكتبلني المتوسطي بكؿ ب

وبقي الحاؿ حتى  1 التي تنتمي إلى اليياكؿ األساسية مف المشاركة في المنتديات المدنية.
عمى صمة ىي السنوات التي تمي، االعتراؼ بالشبكات والمنظمات الغير الحكومية التي 

                                                                                                                                                                                              

.  
1
 Ibid. p 88 
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ات وبقيت عبلق»بالجنة األوروبي حتى مف طرؼ المؤسسات تنضـ ممتقيات لممجتمع المدني.
ىذه األخيرة في الضفة الجنوبية أكبر مع المنظمات العممانية التي تسيؿ التعامؿ واالتصاؿ 
معيا، وبالمقابؿ ظيرت منظمات غير حكومية إسبلمية متجذرة في المجتمعات العربية، 
تعمؿ عمى التغيير في األنظمة الجنوبية. ولكف الطرؼ األروبي بقي متخوفا منيا بحجة 

.فيوجد مشكؿ حقيقي في « يف األطراؼ األكثر اعتداال واألكثر تطرفاصعوبة التفرقة ب
اإلدراؾ، بيف التيارات اإلسبلمية واإلرىابية، وىي نفس الصعوبات التي تواجييا المنظمات 
في المغرب العربي في التعامؿ معيا، فاإلسبلـ والديمقراطية ال يجداف مجاال لمتناقص ،وليس 

فيف. ما دامت األطراؼ اإلسبلمية والجمعيات تقبؿ بمبدأ كؿ اإلسبلمييف متعصبيف وعني
، فبل مانع مف أف تكوف جزءا مف «اآلخريف»التعددية والقميؿ مف المدينة في التصرؼ اتجاه 

فبل يوجد في اإلسبلـ ما يناقض قوانيف المجتمع المدني، أو المبادئ  .المجتمع المدني
دلة في شبكات المجتمع المدني مثؿ المنتدى الديمقراطية فدخوؿ الجمعيات اإلسبلمية المعت

تركيا( ويساعد  -)الجزائر مثؿ المدني المتوسطي، سيساىـ في إصبلح المجتمعات الممزقة
تعميؽ الفيـ بيف المسمميف والغير مسمميف في أوربا، وعبر المتوسط وسيساىـ في اكتساب 

 1شرعية لممنتدى المدني المتوسطي نفسو. 
، فإف الجداؿ لـ يكف بخصوص انتماء أو 9111دى في برشمونة بالعودة إلى أوؿ منت

معمف بيذا الشأف ولكف  غيراتفاؽ  ؾعدـ انتماء القطاع الخاص أو اإلسبلـ السياسي فينا
بخصوص المجتمع المدني والدولة والعبلقة بينيما. فعدة انتقادات طرحت فكرة أف المنتدى 

لة .ولكف عمى أرض الواقع فإف خط الفصؿ المدني يجب أف يكوف منفصبل ومستقبل عف الدو 
غير واضح فإذا أردنا تحديد مكانو المجتمع المدني بالنسبة لمدولة، فيو في مكاف ما بيف 
قطبيف، يمعب دور وسيط بيف المجتمع والدولة ويمكف لمجمعيات أف تتحرؾ بيف القطبيف 

خر أف تتموقع بيف خبلؿ مياميا، ويمكنيا التعايش مع جمعيات تنتمي إلى قطب دوف اآل
ذا كانت ىناؾ ديناميكية تعاوف بينيما سيكوف ىناؾ تناغـ، كما كاف  االثنيف بطريقة مختمفة وا 

  9111.2و  9111الحاؿ خبلؿ المنتدى المدني األرو متوسطي بيف 

                                                             
1
 Ibid. p 89 

2
- Ibid. p90 
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 نشأة المنتدى المدني المتوسطي وأىميتو 2:المطمب 

 نشأة المنتدى المدني المتوسطي:  -أ
مباشرة بعد  9111نوفمبر  20-21مدني متوسطي في برشمونة في نشأ أوؿ منتدى 

االجتماع الوزاري األرومتوسطي الذي مثؿ ميبلد الشراكة األرو متوسطية ، وكاف ذلؾ نتيجة 
إستراتيجية سياسية لتفادي نشأة اجتماع منظمات عير حكومية بديؿ قد يتحدى القمة الوزارية. 

رئاسة االسبانية أف اجتماع أرومتوسطي بديؿ ذو فخبلؿ تحضير ىذه القمة تـ إعبلـ ال
مستوى ال حكومي سيتـ إنشاؤه، فكاف ىناؾ تخوؼ متبادؿ بيف الرئاسة االسبانية والمجنة 
األوربية أف يغطي ىذا االجتماع البديؿ الحدث الحقيقي وىو االجتماع الوزاري كما حدث مف 

  1«.وبيجيف -ريوديجانيرو –القاىرة »قبؿ 
قرار لتفادي ذلؾ تمثؿ في خمؽ منتدى غير حكومي ،  باستطاعتيـ التحكـ في وثـ اتخاذ 

" وىو معيد Catala Meditrraniaالمشاركيف واألجندة إلكساب المصداقية، فقد توال " 
 Catalonia(»Generalitat de»بحث ينتمي إلى الحكومة الجيوية بػ 

Catalunja).ىذه الفكرة توافؽ انشغاالت المجنة األوروبية في إنشاء مؤتمر وزاري  فكانت
دوف أي مشاكؿ، و في تعزيز الصورة المدنية لبلتحاد األوروبي. وكاف الطموح االسباني 

 2يتمثؿ في الحصوؿ عمى سمعة فاعؿ سياسي متوسطي. 
لى جانب ىذا، كاف يجب األخذ بعيف االعتبار أف الحكومة االسبانية ع  مى المستوى وا 

، وبقاؤىا كاف يعتمد عمى مساندة 9111الوطني كانت في حالة ضعؼ خاصة في نياية 
الحكومة الجيوية. وقرار أف يكوف المؤتمر في برشمونة عوض مدريد كاف لشكر الحكومة 
الجيوية الكتبلنية. وقياـ المنتدى المدني األرو متوسطي كاف عمى األرجح لنفس األسباب 

كفاعؿ متوسطي وفي السياسة الخارجية البروز  حكومة الجيوية أو المنطقة ولكي تستطيع ال
ثـ التمويؿ مف طرؼ المعيد الكتبلني وبسخاء مف االسبانية دوف المناطؽ األخرى. و 

بالمشاركة مع المجنة األوربية. فبذلؾ أراد كؿ مف المعيد الكتبلني المتوسطي والمجنة 
ومة الجيوية الكتبلنية تفادي أف يتحدى أي مؤتمر غير األوروبية والحكومة االسبانية والحك

                                                             

 
1
  www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/328_Int_homme_femme.pdfأظش -

2
 - Op.cit. Annette Junemann,p 105 
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حكومي بديؿ أحد المشاركي في المؤتمر الوزاري، وبذلؾ تخفيؼ وظيفة المراقبة التي يريدىا 
الفاعؿ المدني إلى صالح وظيفة تعزيز الحوار ما بيف المناطؽ وتمت ىذه الوظيفة بنجاح 

ف جاءت االنتقادات مف عف طريؽ جمع ما يفوت ألؼ شخص مف كؿ أنحاء الم توسط. وا 
كؿ أرجاء المتوسط قبؿ الوصوؿ إلى تقييـ أوؿ منتدى أرو متوسطي. أوؿ نقطة كانت 
محاولة المعيد الكتبلني والحكومة الجيوية الكتبلنية مأسسة المنتدى حسب برامجيا 

وسط وطموحاتيا، وثـ الشؾ في إف المؤسستيف تحاوالف بناء سمعة فاعؿ محوري أو قائد المت
" المنتدى المدني األرو متوسطي، ومثؿ ىذه Instrumentaliserعف طريؽ استعماؿ "

الشكوؾ كانت تتعاظـ داخؿ المجنة األوروبية، خاصة وأف ميمة مأسسة المنتدى المدني 
األرو متوسطي كانت تتعارض مع فمسفة المؤتمر الوزاري في خمؽ إدارة لمتعاوف المتوسطي 

ة. بعد تمويؿ المنتدى قررت المجنة األوروبية العزوؼ عف ذلؾ تكوف مخففة بسيطة وعادي
ورفض ىذا التطور لؤلمور. وتمقت عدة انتقادات مف طرؼ المنظمات الغير حكومية 

1الناشطة فيو جراء التخمي عف المنتدى المتوسطي.
 

وأماـ ىذه االنتقادات، توجد عدة حجج وأسباب كافية ضد محاولة المأسسة. يجب أخذ  
قد تعيؽ عمؿ وتنوع طيؼ المجتمع  ؤسسةاالعتبار، أنو يوجد اتفاؽ عاـ حوؿ أف المبعيف 

المدني، فتدخبلت متكررة عمى األجندة السياسية لممنتدى المدني األرو متوسطي ستخمؽ 
جماعات جديدة وصور جديدة لممجتمع المدني، فيمكف ألي مؤسسة أف تكوف بمرونة تسمح 

ىماؿ األخرى وعزليا عف العمؿ.ليا بضـ كؿ الجماعات الجديدة  2وكؿ الشبكات الناشئة وا 
 

باإلضافة إلى أف كؿ عممية مأسسة يمكف أف تخمؽ لعبة مف القوى والتنافس بيف مف 
وىذا ما سيؤدي إلى    « insiders-outsiders»ىـ داخؿ العممية ومف ىـ خارجيا 

لمجتمع المدني الذي ضياع في الموارد والطاقة. ثـ إف عممية مأسسة قد تضر بشرعية ا
يعاني عادة مف مشاكؿ إثباتيا. أف الشرعية الديمقراطية في ىذه الحالة صعبة المناؿ ألف 
المجتمع المدني مف خبلؿ جماعاتو ال يمثؿ إال جزءا مف المجتمع ككؿ، وممثميو ال 

                                                             
1
 Op.cit.M. Marbo,  P47. 

2
 Op.cit.Annette Junemann, P105 
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يخضعوف لبلنتخاب .وىذا العجز ال يمكف تغطيتو إال إذا كاف الييكؿ شديدا االنفتاح، 
 عطي فرصة لممصالح المتناقصة.وي

 

ونقد أخر قد يوجو إلى المنتدى المدني المتوسطي، فبعض النظر عمى أنو كاف مف 
المفروض أف يكوف قمة بديمة ومستقمة، فيو يتبع مقتربا يقر بأنو مدمج في فعاليات الشراكة 

ت عمى األرو متوسطية .مف جية الشراكة األرو متوسطية فيو نقطة ايجابية ألنيا برىن
انفتاحيا عمى المجتمع المدني ونية اشراكو. و لكف مف جية المجتمع المدني فاألمر عير 
ذلؾ، كونو مموؿ جزئيا مف طرؼ المجنة األروبية ومنظـ بطريقة غير مباشرة مف طرؼ 
المعيد المتوسطي الكتبلني التابع لمحكومة الجيوية الكتبلنية والبمد المنظـ لممؤتمر الوزاري 

. إذف فإف المؤتمر المدني األوؿ كاف أقرب مف الشراكة األرو متوسطية مف 1توسطياألرو م
أف يستطيع إعطاء نظرة نقدية ليا والوفاء بوظيفتو. والعجز في خمؽ ىيكؿ اتصاؿ بيف 
المنتدى المدني المتوسطي، والشراكة األرو متوسطية ال يسمح لؤلوؿ أف يحدث تغيرا أو 

2تأثيرا عف الشأف. 
 

  : المنتدى المدني المتوسطي ةأىمي-ب

رومتوسطية مبنية عمى افتراض أف تعميؽ العبلقات األرومتوسطية لف و إف الشراكة األ
يتـ عبر الموافقة الحكومية وحدىا. فيي تحتاج إلى المشاركة الشعبية، فمقد وافؽ الشركاء الػ 

ع المدني في في إعبلف برشمونة عمى االعتراؼ بالدور األساسي الذي يمعبو المجتم 20
عممية تنمية وتطوير الشراكة كعامؿ فعاؿ في التعارؼ وتعظيـ التفاىـ بيف الشعوب. وفي 
السمة الثالثة إلعبلف، الشراكة االجتماعية والثقافية تـ التركيز عمى أدوات محددة لتدعيـ عمؿ 

 Euro Med Héritage، MED، MEDAالمجتمع المدني وأىميا برنامج 

Democray, ، Euro med youth action program, ،3 Euro Audio 

visual . 
مع ىذه الوسائؿ الخاصة ببرنامج الشراكة، ظيرت وسائؿ أخرى عمى مستوى  وبالموازاة

المجتمع المدني لتكميؿ وتدعيـ البرنامج، منيا منتديات المجتمع المدني التي تتبع كؿ 
                                                             

1
 Op.cit. M. Marbo,  P47. 

2
 Op.cit.Annette Junemann, ,P107 

3
- Déclaration De Barcelone 1995 
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توسطي. وقد كبرت أىمية ىذه تحت اسـ المنتدى المدني األروم 9111اجتماع وزاري منذ 
المنتديات بالنسبة لمشراكة خاصة في الفترة التي عرفت فييا برامج السمة الثالثة انقطاع جراء 

وظائؼ  4األوروبية .فيمكف تمخيص دور المنتتدى المدني في  المفوضيةاألزمة التي مست 
  1أساسية:

  الحوار الثقافي بين الشمال والجنوب:-9
وذلؾ لمحاربة األحكاـ المسبقة وسوء التفاىـ، فمقد ساىـ التعاوف داخؿ شبكة المنتدى 
المدني األرو متوسطي في دعـ الحوار الثقافي بيف الشماؿ والجنوب، وقد يتـ تعزيزه مف 

مباشرة عف طريؽ مشاريع  غيرجية أخرى مباشرة عبر حوارات دينية ومنتديات أو بطريقة 
 ذو منفعة مشتركة. 

 اإلصالح بين المجتمعات الداخمة في صراعات:-2
وال تكمف الصراعات داخؿ الفضاء المتوسطي بيف الشماؿ والجنوب فقط بؿ داخؿ  

 –الصراع اليوناني  -الفمسطيني -دوؿ الجنوب أو دوؿ الشماؿ نفسيا )الصراع اإلسرائيؿ
بحؿ موضوع  الكردي( واإلصبلح بيف ىذه األطراؼ قد يتـ –الحركي، الصراع التركي 

 الصراع أو بخمؽ مجاالت تعاوف تقني بيف األطراؼ. 

 

 
 إعطاء نظرة نقدية لشراكة األرو متوسطية: -3

وىي الوظيفة التي تبيف مدى حيوية وفعالية المجتمع المدني، عف طريؽ دراسة ومتابعة 
مجتمع . والصعوبات التي يواجييا ال2بناء الشراكة ومفاىيميا وميكنيزمات عمميا وتقييميا

ىماؿ االعتبارات البيئية، وىو أكبر نقد  المدني في ىذا المجاؿ ىو غياب البعد االجتماعي وا 
يمكف توجييو لتطبيقات الشراكة في ىذا المجاؿ، وخاصة فيما يتعمؽ بػعدـ توازف االعتماد 

 المتبادؿ وتحولو إلى تبعية. 

                                                             
1
-Op.cit. Annette Junemann,  p87  

2
- Op.cit. Annette Junemann, ,P88 
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 تحدي األنظمة المتسمطة: -4
يضعؼ مف سمطوية األنظمة الشمولية وييدد ال  إف االلتزاـ المدني بكؿ أنواعو

ديمقراطيتيا. وىو أوؿ خطوة نحو التحرر السياسي، فيذه األنظمة قد تحس بخطر اتجاه 
 العمؿ المدني ألنو قد يعزز نمو المعارضة الحزبية التي تقود إلى التغيير السياسي. 

شماؿ والجنوب تمثؿ دلؾ إف وظيفة الحوار الثقافي لممنتدى المدني األرو متوسطي بيف ال
اليدؼ المشترؾ بيف كؿ الدوؿ المشاركة، لخمؽ فضاء مف السبلـ واالستقرار. الوظيفة الثانية 
ىي اإلصبلح بيف المجتمعات المتناحرة خاصة في الشرؽ األوسط، والوظيفة الثالثة التي 

ه األخيرة تتعرض تتمثؿ في النظرة النقدية لشراكة تتعمؽ باالتحاد األوروبي وأعضاؤه. ألف ىذ
لمنقد جراء ىيمنتيا عمى الشراكة .أما الوظيفة الرابعة المتمثمة في تحدي األنظمة الشمولية، 
فيي تقمؽ عددا مف األنظمة مف بيف الدوؿ الشريكة. وبسب ضعؼ سياسية اليجرة في أوربا 

المتوسط. ،ال تقؿ االنتقادات فيما يخص الدوؿ األوروبية )حقوؽ اإلنساف( داخؿ أوربا وفي 
المدني يمثؿ سيؼ ذو حديف بالنسبة لكؿ الشركاء ويعكس األىمية التي يتمتع فالمنتدى  إذف

 بيا المنتدى المتوسطي. 
وبينما تعترض األنظمة المتسمطة عمؿ المنتدى المدني األرومتوسطي وتحاوؿ إضعافو عبر 

ومساند. وىذه عادة ما يكوف إيجابي  1عدت إستراتيجيات، فإف موقؼ االتحاد األوربي
المساندة ىي جزء مف إستراتيجية االتحاد األروبي لما بعد الحرب الباردة، لتشجيع الديمقراطية 

 2كيدؼ ساـ لمسياسية الخارجية األوروبية. 
وىذه اإلستراتيجية مبنية عمى أف ىناؾ عبلقة سببية بيف المجتمع المدني والديمقراطية، 

 والتنمية: 

                                                             
1
 -Annette Junemann, « Democratisation- Reflexions On The Political Dimention Of The 

Euro-Mediterranean Partnership », In Peter G. Xuereb (Ed.), The Mediterranean‘s European 

Challenges (Msida :European Documentation And Research Center, University Of 

Malta,1998),P92. 
2
 Op.cit.M. Marbo,  P46. 
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مؽ مجاؿ مناسبا لمتنمية والديمقراطية ،وديمقراطية الدولة تقودىا ألف مجتمع مدني فعاؿ يخ»
إلى تنمية اقتصادية كامنة.... وتوجد عبلقات أكبر بيف الديمقراطية السياسية، السياسي، 

(Entelis, 1995, 47)«. والممارسات االجتماعية مع التنمية االقتصادية
1 

يتعارض مع ىدؼ االستقرار خاصة في وفي ظروؼ الشراكة ىذه، فإف ىدؼ الديمقراطية قد 
فترات تحوؿ معينة .ويبيف أف معظـ الشركاء ىـ في مرحمة انتقالية التي ستقود دوف شؾ إلى 
فترة ألبلستقرار وعنؼ مدني قوي، فبذلؾ تسعى الشراكة إلى حماية الحدود األوربية وتيدئة 

الديمقراطية في الجنوب  التوترات في المنطقة، وحتى إف كاف االتحاد األوروبي يسعى إلى
، فتكوف بذلؾ الوظيفة 2فيو يريدىا بدرجة ال تيدد األنظمة الحالية ميما كاف مقدار سمطويتيا

الرابعة لممجتمع المدني قد تيدد المصالح الوطنية لعدد مف الدوؿ الشريكة، وىذا عامؿ 
 . 9111محوري لفيـ تطور المنتدى المدني المتوسطي منذ ظيوره في 

ء ىذا األخير ضد نسؽ عصيب مف الصراعات لعزؿ المجتمع المدني عف فمقد جا
  3الشراكة األرو متوسطية أو عمى األقؿ لتحديد مف تأثيره.

 

 

 

 
ػالقاتّ تانفٕاػم  فٙ Stuttgartتطٕر انًُتدٖ يٍ ترشهَٕح إنٗ : 3المطمب 

 انًتٕسطٛح األخرٖ .

 المؤتمر المتوسطي البديل: -أ
يقتنعوا بفكرة المنتدى المدني المتوسطي إنشاء مؤتمر بديؿ اختار ىؤالء الذيف لـ 

(AMC مف )9111نوفمبر  21إلى  24 (Alternative Méditerranéen 

Conférence).  و تنافس المنتدى المتوسطيFCE (Forum civil Euro 

                                                             
1
- Op.cit. Annette Junemann, « From The Bottom To The Top : Civil Society And 

Transnational Non Governemental Organisations In Euromediterranean Partenrship »,,P89 
2
- Ibid. P90 

3
 -Op.cit. M. Marbo, P46. 
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méditerranéen(و )AMC حوؿ انتباه وسائؿ اإلعبلـ، لكف المنظميف لكبل الحدثيف )
( كونيا في FCE-AMCعاوف والسماح لممنظمات الغير حكومية زيارة االثنيف )قرروا الت

برشمونة. فركز المؤتمر المدني البديؿ عمى الوظيفة النقدية والحارسة لممجتمع المدني خاصة 
مراقبة الشراكة األرو متوسطية، كوف ىذه الشراكة مبادرة أروبية. كانت دوؿ الشماؿ محؿ 

يما يتعمؽ بالييكؿ وسمبياتو .وزحزحت بذلؾ ثقة الشراكة في انتقادات الشرسة خاصة ف
لى جانب ىذا، جاءت وظائؼ المجتمع المدني األربعة بما فييا تحدي األنظمة  إمكانياتيا .وا 
 1الشمولية ، وثـ التركيز عمى الممارسات الثقافية واليياكؿ السمطوية التي تضر بحقوؽ المرأة

.وىذا كؿ ما جاء مف موضوع الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف في منشور المؤتمر المتوسطي 
البديؿ. وعمى عكس ذلؾ رحب المنتدى المدني المتوسطي بالشراكة األرومتوسطية، وركز 
عممو عمى أىداؼ مختارة، يحققيا داخؿ شبكة الشراكة األرومتوسطية:" التجارة ببل 

التكنولوجيا والتعاوف، النقؿ واألقاليـ، الجامعة والبحث العممي ، حدود،االستثمار ، السياحة، 
 الحوار الثقافي ، فضاءات تعاوف وسائؿ اإلعبلـ ، دور المرأة،اليجرة البيئة وتحدي الطاقة. "

وحسب تعريؼ المجتمع المدني كجزء مف النظاـ السياسي فقد عانى المنتدى مف 
عدة منظمات غير حكومية أف حكوماتيا  الجوانب السمبية لمتدخؿ الحكومي. فصرحت

الوطنية قد حالت دوف دعوة المنتدى المدني ليا،و تـ إرساؿ ما يسمى بالمنظمات الغير 
إلى برشمونة. فيذه منظمات عينتيا الحكومات الوطنية نفسيا وذلؾ  GNGOSالحكومية 

وجاءت انتقادات  2لمتحكـ في النشاط المدني الدولي ولتفي بطمب الغرب لديمقراطية تشاركية.
أخرى تقر بأف المنظمات الغير الحكومية الحقيقة لـ تستطع جراء ىذا الوصوؿ ببعض 
القضايا السياسية الحساسة إلى أجندة المنتدى.فعمى العمـو قاـ المنتدى المدني بعمؿ بناء 
فيما يخص عدة قضايا مف المشاركة المدنية، وساىـ بذلؾ في تشجيع والنيوض بالتفاىـ 

يوي وما بيف إقميمي، ولكنو لـ يستطع الوصوؿ إلى بعض القضايا السياسية الحساسة الج
 وكانت وظيفة النقدية أقؿ صيتا مف تمؾ لممؤتمر المتوسطي البديؿ. 

                                                             
1
 Op.cit. M. Marbo,  P47 

2
 Op.cit. Annette Junemann, « From The Bottom To The Top : Civil Society And 

Transnational Non Governemental Organisations In Euromediterranean Partenrship »,,P91 
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النظر عف نقائص المؤتمر والمنتدى، فمقد كاف كؿ منيا مكمبل آلخر مخمفيف  وبغض
نتائج جديرة لبلنتباه. فعمى قدر ما كاف المؤتمر المتوسطي البديؿ شديد النقد والتحدي 
لحكومات الشماؿ وشديد االستقبللية عف الييئات الرسمية ،فمـ يكف لو تأثير فعمي عمى 

تدى المدني المتوسطي الذي أختار منيجا أقؿ شراسة تطور الشراكة. وعمى عكس المن
وذلؾ بأخذ بعيف االعتبار انفتاح الرأي العاـ اتجاه  -وأعطى لممجتمع المدني صوتا قويا

 -حاجيات المجتمع المدني واالنتباه الذي حظي بو المنتدى المدني اتجاه الصحافة الدولية
اختفت فكرة قمة مجتمع مدني مستقؿ  .1جعؿ منو وسيمة ضغط متنامية ونتيجة ليذا النجاح

تماما، خاصة عندما عرؼ مفيـو المنتدى المدني المتوسطي كجزء مف فعميات الشراكة 
المتوسطية دورات أخرى في السنوات التي تمت. وىذا التطور لـ يكف بطريقة خطية بؿ شكؿ 

 2 .متقطع
األوؿ إال أنيا  المؤتمر المتوسطي البديلرغـ أف المجنة األوروبية قد تحفظت عف 

، وتولى تنظيميا عددا مف 9110الثاني في مالطا في أفريؿ  المؤتمرساندت قياـ 
المؤسسات وذلؾ لتفاقـ األعباء المادية لمتمويؿ وتفادي محاوالت المأسسة والسيطرة. فتولى 
يد األكاديمية المتوسطية لدراسات الدبموماسية القيادة ،ولمنح نوع مف االستمرارية ساىـ المع

الكتبلني المتوسطي في األعداد. وميمة المنتدى الثاني كانت تشبو األوؿ في أف وظيفتو 
، 20كانت اشتراؾ المنتدى المدني دوف إحداث إحراج لمدوؿ المشاركة في المؤتمر الوزراي

ولكف ىذا األخير كاف أصغر حجما، ولـ يتـ دعوة رجاؿ األعماؿ والييئات الرسمية، لـ 
لمنظمات الغير حكومية .وميمتو أقؿ سياسية مف األوؿ، ألف األجندة كانت يشارؾ فيو إال ا

محدودة حوؿ موضوع الحوار الثقافي في المتوسط .ولـ يحضى المؤتمر المتوسطي البديؿ 
التركيز عمى القضايا السياسية. ولكف ىناؾ كاف عمؿ ممحوظ وبناء حوؿ خمؽ وتعزيز 

افي. فالمنتدى الثاني قد قطع شوطا عمى الفكرة رومتوسطية عمى المستوى الثقو الشبكة األ

                                                             
1
Op.cit. Annette Junemann, ,p108 

2
 Ibid. p110 
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 مفالرئيسية لمتحدي السياسي لممؤتمر البديؿ، ألف مقترب مؤتمر مالطا ىدؼ لمعمؿ بالتقرب 
عطاء صوت أقوى داخؿ ىذه الشبكة.  1الشراكة المتوسطية وا 

بإنشائيف أساسييف: األوؿ ىو أف المنتدى قد انعقد قبؿ  )الثاني(خرج ىذا المنتدى  
المؤتمر الوزاري وليس بعده، وىي بمثابة فرصة إلسماع صوتو. الثاني ىو أنو عمى عكس 

  IIIمنتدى برشمونة، ثـ التقرير أف عمؿ ىذا المنتدى سيكوف في المستقبؿ منتميا إلى السمة 
األوربية تغيير نظرتيا السمبية عف المنتدى  المفوضيةمف إعبلف برشمونة. وبعد ىذا قررت 

األوربية عمى احتياجات المجتمع المدني في المتوسط  المفوضيةوكانت ىناؾ عممية انفتاح 
. ثـ عقد المنتدى الثالث في نابؿ، وتـ تنظيميا مف طرؼ مؤسسة 9110وفي ديسمبر 

ع المعيد بالتنسيؽ م Fondazion Laboratorio Mediterraneaالمخبر المتوسطي 
لـ  Campania.الكتبلني المتوسطي وبمساندة المجنة األروبية، البرلماف األروبي، ومنطقة 

يرتبط ىذا المنتدى بقمة وزارية وحظي بكؿ انتباه اإلعبلـ، ورجع إلى حدود تعريؼ المجتمع 
المدني بالتطرؽ إلى دور ومكانة رجاؿ األعماؿ، والعبلقة مع الحكومة. فكاف ىذا المنتدى 

 2 عمى خط مشترؾ مع أوؿ منتدى.
ويوجد اختبلؼ عاـ حوؿ تسمية وتعداد المنتديات المدنية وذلؾ لسببيف، األوؿ ىو أف 
لفظ المنتدى المدني المتوسطي لـ ينطمؽ مف موقؼ "العممية المتواصمة" ولكف حسب أحداث 

لمتوسطي في منفصمة و حسب مفيـو نسبي التناسؽ .ثانيا: إف قرار إدماج المنتدى المدني ا
السمة الثالثة لمشراكة لـ يعرؼ تطبيقا أبدا، فبيذا ال يكوف المنتدى ال مرتبطا وال مستقبل عف 

اال في مسار برشمونة عىياكؿ الشراكة، وبيذا يستحيؿ لممجتمع المدني أف يكوف عامبل ف
 خاصة إذا تجاوزت مطالبو حدود التعاوف المدني والتقني.

 
 
 

                                                             
1
 Op.cit. Annette Junemann, « From The Bottom To The Top : Civil Society And 

Transnational Non Governemental Organisations In Euromediterranean Partenrship » p112 

 
2
 Ibid. p 113 

 



  

 

186 

 

 :Stuttgart حانًُتدٖ انًدَٙ فٙ قً-ب

مقترب جديد لما كاف المنتدى الثالث في طور  Stuttgartاف المنتدى المدني في قمة  
اإلعداد، وعادت إشكالية التمويؿ مرة أخرى، مف قبؿ كانت الميمة الغير رسمية لمبمد 
المستضيؼ. ىذه المرة ألمانيا، وكاف مف واجبيا إيجاد المؤسسة المناسبة لتنظيـ التظاىرة 

اف األمر أصعب مف ذلؾ في بينما كاف ىناؾ تنافس في دوؿ الجنوب اتجاه ىذا العمؿ. ك
ألمانيا، وىذا راجع دوف شؾ إلى الدور الضعيؼ أللمانيا في التعاوف الجيوي في السمة 

األوروبية بما يجض سوء إدارة  المفوضيةالثالثة، والسبب الرئيسي كاف فضيحة الرشوة في 
وحتى المحظة األخيرة بقيت مساىمة المجنة األوروبية في  Med-Programmes.برنامج 

تمويؿ المنتدى أمرا ىاما وتخمى المعيد األلماني المتعاقد مع الحكومة في المحظة األخيرة 
عف ميمة التنظيـ واستوجب إيجاد شركاء آخريف وثـ حؿ المشكمة بإدماج مفيـو جديد، حيث 

مؤتمرات مستقمة  1مؤسسات وثـ طمب إعداد  ثـ تقسيـ وظيفة التنظيـ والتمويؿ بيف عدة
)منظمة قريبة مف الحزب Friedrich-Ebertعوض حدث واحد كبير. كانت منظمة 

 -( تتولى تنظيـ مؤتمريف: المؤتمرات األورومتوسطي لحقوؽ اإلنسافالديمقراطياالجتماعي 
-Heinrichمنظمة  إما جمع الشركاء االجتماعييف مف كبل ضفتي المتوسطأخر ومؤتمر 

Böll
 Bundis 99 Die Gruner، وىي منظمة قريبة مف أصغر حزب في تحالؼ 1

تقاسما ميمة المؤتمر المدني البيئي. والمعيد الجرماني الفرنسي نظـ ندوة حوؿ التعميـ في 
، الثقافة والبحث العممي، أما غرفة الصناعة والتجارة نظمت المؤتمر االورومتوسطيةة نطقالم

والمؤتمرات الخمس مع بعضيما شكمت شبكة لمحوار المدني، 2توسطي. االقتصادي األرو م
حيث تجسدت وظيفة النقد والحراسة لممجتمع المدني وىذا النجاح كاف نتيجة تقسيـ 
المؤتمرات، مع األخذ بعيف االعتبار أف بعضيا كانت أكثر تحديا لؤلنظمة مف أخرى 

داىا مباشرة بسبب اعتدائيا عمى حقوؽ .واألكثر تحديا فييا كاف مؤتمر حقوؽ اإلنساف، تتح

                                                             
1
 Euro-Mediterranean Human Rights Network,Final Report of Activities, 2008-2009 . 
www.euromedrights.org/files.php 

2
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ولكف باسـ احتراـ إعبلف  Stuttgartاإلنساف فحاولت عدة أطراؼ منع ىذا المؤتمر في 
 1برشمونة وااللتزاـ بمبدأ حقوؽ اإلنساف لـ يكف ذلؾ ممكنا أو عمى األقؿ عمنا. 

المؤتمر ولكف وراء الكواليس كانت ىناؾ عدة ضغوطات عمى المنظميف في محاولة إبطاؿ 
أو عمى األقؿ تغيير قائمة المشاركيف. ومحاولة لحماية المشاركيف، قررت منظمة 

Friedrich Ebert  عزؿ الفضاء الحكومي عمى قدر اإلمكاف، ودعوة المنظمات الغير
. وكانت ىذه المحاوالت مرتقبة، حيث تحاوؿ الحكومات إرساؿ عمبلء 2حكومية الموثوؽ فييا

ت أو إلخافة المشاركيف. وعمى عكس مؤتمر حقوؽ اإلنساف، لـ سرا لمحصوؿ عمى معموما
تواجو المؤتمرات األخرى صعوبات تذكر، بؿ لعبت بسيولة دور الناقد والوسيط بيف المجتمع 
المدني والحكومات المتوسطية وىذا ما ساىـ في إضفاء استقرار عمى عمؿ المنتدى المدني. 

دى ىذا العمؿ صراحة األنظمة وال يسائميا. ولكف ىذا االستقرار سيكوف لطالما ال يتح
ويستطيع المنتدى عمؿ إصبلحات داخؿ ىذه األنظمة شريطة استعماؿ استراتجية مزدوجة 
مف الضغط السياسي واالستشارات المينية. والمنظمات التي تنفتح عمى المجتمع المدني 

لبلـز لمتنمية تحصؿ عمى قدر أكبر مف الشرعية الديمقراطية، واالستقرار الداخمي ا
االقتصادية .خاصة وأف الشرعية الديمقراطية أصبحت أكثر فأكثر ضرورة خاصة بالنسبة 
 إلى أنظمة الجنوب التي ىي بحاجة ليا لتدعيـ قبوليا كشريؾ مف طرؼ اإلتحاد األوروبي. 

مف مصمحة األنظمة التعامؿ مع المجتمع المدني، ألف النتيجة السياسية إلدماج 
دني تعطي قيمة مضافة حتى في مجاالت مثؿ حماية البيئة والحوار االجتماعي. االلتزاـ الم

كمثاؿ نبلحظ أف تحوؿ دوؿ شرؽ ووسط أوروبا كاف جزئيا بفضؿ المنظمات الغير الحكومية 
لحماية البيئة واإلتحاد التجاري، كاف بمثابة األبواب المفتوحة عمى نسؽ متنامي مف 

 الديمقراطية. 

                                                             
1
 Edina Soldo et Emmanuelle Moustier , « La coopération décentralisée : un élan pour le 

développement culturel durable dans l‘espace euro-méditerranéen », Vol. 1, n° 1 , Mai 2010 

: Coopération décentralisée et développement durable. 

http://developpementdurable.revues.org/8389 
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د، يطالب المجتمع المدني بشفافية أكبر، وتساعد تدخبلتو في عممية عمى األمد البعي
صنع القرار في إضعاؼ اليياكؿ المتسمطة لؤلنظمة والمجتمعات. كما وضحت المنظمات 

، حيث نجحت البعض منيا في Stuttgartالغير حكومية لحماية البيئة دورىا خبلؿ مؤتمر 
تمر الوزاري وكنتيجة ليذا المقاء، تـ تبيف بعض االلتقاء بالوفد الرسمي األلماني قبيؿ المؤ 

التوصيات والطمبات في الخاتمة الرسمية لممؤتمر الوزاري، وكذا إدماج مشاركة المجتمع 
  1المدني في عممية اتخاذ القرار الحكومي.

وأخيرا، كاف المؤتمر االقتصادي األقؿ إشكالية بالنسبة لؤلنظمة كونيا قررت الدخوؿ في 
بقيت  نفسيالعالمي، والمبرالية االقتصادية ، والعبلقة بيف القطاع الخاص واألنظمة االقتصاد ا

إحدى األكثر خمبل في التوازف. والعبلقة الظاىرة بيف القطاع الخاص وىذه األنظمة الجنوبية 
( أوضحت أف رجاؿ األعماؿ قد يتقاسموف مصالح مع أنظمتيـ 9كما تـ ذكره في المطمب )

ت درجة تسمطيا.ورغـ ىذا التحالؼ، كاف لممؤتمر االقتصادي آثار ايجابية الوطنية ميما كان
ة الثالثة لممجتمع المدني وىي المراقبة ونقد الشراكة ظيفعمى الشراكة، ألنو ركز عمى الو 

األرو متوسطية. فمقد ناقش المؤتمر السمة االقتصادية لمشراكة وتوصمت إلى نتائج جد 
ة تبادؿ حر. حيث ظيرت مخاوؼ أنظمة الجنوب في كوف متحفظة حوؿ برنامج إنشاء منطق

2ىذا المشروع ذو تيديد اقتصادي ليذه الدوؿ. 
 

 

 

 

 

تقييم عام لدور المنتدى المدني المتوسطي : 2المبحث 

 و أفاقه.
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 : تقييـ عالـ لدور المنتدى المدني 5المطمب 

 : معيقات التحديات دور المنتدى المدني2المطمب 

 : وسبؿ والفرص الداخمية والخارجية3المطمب 
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 : تقٛٛى ػاو ندٔر انًُتدٖ انًدَٙ انًتٕسطٙ ٔ أفاقّ. :2المبحث 

   :تقييم لدور المنتدى المدني: 1المطمب 

متوسطية عمى مدى آخر -لقد كانت التقييمات لمتقدم الذي أحرزتو الشراكة األورو
السنوات سمبية بمعظميا، من البمدان المتوسطية الشريكة من جية ومن العديد من  18

وبالرغم من الفوائد المؤكدة لعممية برشمونة من حيث  .الممثمين األوروبيين من جية أخرى
، إال أنيا كانت أيضًا 1تنمية العالقات بين االتحاد األوروبي والبمدان المتوسطية الشريكة

وتمقي  .2تّمت إضاعتيا، وعن توقعات مخيبة لآلمال ونتائج غير ممحوظةعبارة عن فرصة 
البمدان المتوسطية الشريكة بغالبية الموم عمى االتحاد األوروبي، لذي توقف في األعوام 

وىو واقع تّم تبريره بالمقاربة الضعيفة لممتوسط  -األخيرة عن النظر إلى المتوسط كأولوية 
رزة في المنطقة، وبخاصة النزاع الفمسطيني والحرب في العراق. لقضايا عدم االستقرار البا

متوسطية إلى بطء واّتساع -النتائج الضعيفة لمشراكة األورو أخرى إلىُترجع انتقادات 
اإلصالحات في البمدان المتوسطية الشريكة أو إلى اليّوة الكبيرة في التنمية االقتصادية 

طية الشريكة، والتي لم تؤخذ في االعتبار في وضع بين االتحاد األوروبي والبمدان المتوس
 3.اإلصالحات وتنفيذىا

                                                             
1
  4أظش اٌٍّؾك 

 
2

أظش رمش٠ش ِؼٍِٛبد اٌٍغٕخ االلزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ األٚسٚث١خ "اٌزضاَ أوجش ٌّٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌؾشاوخ 

؛ اٌّمشس اٌغ١ذ CESE REX/113, CESE 217/2003) "ِزٛعط١خ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌٛهٕٟ ٚاإلل١ٍّٟ-األٚسٚ

، ٚوٍّبد ِّضٍٟ اٌجٍذاْ اٌّزٛعط١خ اٌؾش٠ىخ فٟ لُّ ٠ٛس١ِٚذ فٟ ٌٛث١ٍبٔب ٚأص١ٕب 2003د١ّ٠زش٠بدط(، اٌزٞ ٔؾش فٟ أوزٛثش 

(2007) (2006)consulté le :20-01-2011. 
 http://www.eesc.europa.eu/sections/rex/euromed/events/index_en.asp?id=304001rexen 

-
3
اٌمغُ اٌّزخقـ فٟ اٌؼاللبد اٌخبسع١خ  ,»رمش٠ش ِؼٍِٛبد ,ِزٛعط١خ-اٌجُؼذ االعزّبػٟ ٌٍؼاللبد األٚسٚ,« ع١ذ فٌٛظ 

ثشٚوغً، , ;اٌٍغٕخ االلزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ األٚسٚث١خ ;ؽٛي اٌجُؼذ االعزّبػٟ ٌٍؼاللبد ثبٌجٍذاْ اٌّزٛعط١خ اٌؾش٠ىخ اٌغٕٛث١خ

 http://www.eesc.europa.eu 2011; -01-:20 consulté le ؿ7 ,2008أغغطظ 26فٟ 

http://www.eesc.europa.eu/sections/rex/euromed/events/index_en.asp?id=304001rexen
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متوسطية في المجال االجتماعي، سيجد المجتمع -في تمبية أىداف الشراكة األورو
المدني الدعم في إعالن برشمونة، واتفاقيات الشراكة، وخطط عمل سياسة الجوار 

عممية إنشاء مجتمعات مدنية منظمة  . غير أنّ 2004األوروبية وبيان اإلسكندرية لمعام 
في البمدان المتوسطية الشريكة لم تحقق الكثير ودورىا ال يزال مبتورًا بسبب الحدود التي 

من جية، وبسبب غياب التقاليد والموارد  الجنوبيةيا األنظمة السياسية في البمدان طتخط
ن المصاعب التي والخبرات والدعم فييا من جية أخرى. وقد خصصت المجنة رأيًا ع

 .1يواجييا إنشاء منظمات المجتمع المدني في البمدان المتوسطية الشريكة

دعمت المفوضية األوروبية قاعدة يوروميد غير الحكومية، التي أقيمت في العام 
ماد ميثاقيا. كانت ميمة ىذه تبعد اع 2005وأخذت طابعًا مؤسسيًا في العام  2002

متوسطية وقد توصمت إلى مبادرة إلنشاء آلية -ة األوروالقاعدة عقد المنتديات المدني
لى منتديات المواطنين المحمية التي ستشارك في إائمة. ويجب أن يستند ذلك داستشارة 

  .نص وتنفيذ خطط عمل سياسة الجوار األوروبية

                                                             

-
1
ؽٛي اٌؾش٠خ إٌمبث١خ فٟ اٌجٍذاْ  (REX/234) 1388/2007خ االلزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ األٚسٚث١خ أظش سأٞ اٌٍغٕ 

 .اٌّزٛعط١خ اٌؾش٠ىخ )اٌّمشس: اٌغ١ذ ِٛس٠ٕٛ ثش٠غ١بدٚ(
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ىناك حال من االزدواجية ومن غياب التنسيق في مقاربة االتحاد األوروبي تجاه 
االقتصادية واالجتماعية  فالمجنةي في البمدان المتوسطية الشريكة، المجتمع المدن

في االتحاد  االستشاريةأوكل إلييا إعالن برشمونة، باعتبارىا إحدى الييئات  قداألوروبية 
األوروبي، ميمة إقامة اتصاالت مع المجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات 

ة والمحافظة عمى ىذه االتصاالت بيدف الحصول المماثمة في البمدان المتوسطية الشريك
 . وىو أيضًا أحد أىداف برنامج1عمى دور استشاري حول المسائل االقتصادية واالجتماعية

TRESMED الذي كانت لو مساىمة بارزة في تنمية حوار سياسي واقتصادي ،
ف بشبكة يجب االعترا 2.واجتماعي بين االتحاد األوروبي والبمدان المتوسطية الشريكة

المجالس االقتصادية واالجتماعية والمؤسسات المماثمة عمى أنيا الشريك المخاتم 
لمؤسسات يوروميد ويجب أن ُتمنح فرصة إرسال توصياتيا إلى مؤتمرات يوروميد 

 3.الوزارية

بالتالي، يجب أن تأخذ كافة المبادرات والبرامج والمشاريع المتعمقة بالشراكة 
االجتماعي باالعتبار من خالل المشاركة الفعالة لكافة األطراف األورومتوسطية البعد 

االجتماعية المعني، األمر الذي يفيد بال أي شك الممارسات االستشارية الجيدة، والحوار 
والمفاوضات، والحوكمة، والديمقراطية التشاركية، والتواصل والشفافية، القادرة عمى التقّدم 

  .زيز التنمية في البمدان المعنيةفي جدول األعمال االجتماعي وتع

                                                             
1
 , 226ؿ  ,اٌغضء األٚي ,ئؽشافب ١٘ضُ ِٕبع , ,»اإلِؼبْ فٟ ؽمٛق اإلٔغبْ " ِٛعٛػخ ِخزقشح "« ,ِٕقف اٌّشصٚلٟ  

  .2000 ,دِؾك  ,األ٘بٌٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ 
2
 8ؿ ,ِشعغ عبثك ,ع١ذ فٌٛظ 

3
 227ؿ ,ِشعغ عبثك ,ِٕقف اٌّشصٚلٟ 
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إّن دعم االتحاد األوروبي المنّظم لممجالس االقتصادية واالجتماعية الموجودة 
والمساعدة العممية عمى إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية ، بما في ذلك الدعم المالي 

ل. من صناديق لدعم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، يجب أن يكون جزءًا من خطط العم
المثال الذي يجب التمثل بو ىو نتيجة ورشة العمل حول دور المجتمع المدني التي 

أقامتيا المجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية بالتعاون مع الشركاء األوروبيين في 
يونيو. يجب أن يؤدي الشركاء االجتماعيون ومنظماتيم دورًا بارزًا من  17القاىرة في 

الة في المجالس االقتصادية واالجتماعية وفي إنشاء منصات حوار خالل مشاركتيم الفعّ 
-اجتماعية ثالثة األطراف عمى المستوى الوطني، ومستقباًل، عمى المستوى األورو

 1.متوسطي

 :مكافحة الفقر في البمدان المتوسطية الشريكة -1

الذي  متوسطية بالتفاصيل في التقرير-تمت دراسة مشاكل الفقر في المنطقة األورو
وضعو المجمس االقتصادي واالجتماعي البرتغالي، بالتعاون مع المجالس االقتصادية 

 .2واالجتماعية لمبمدان المتوسطية األخرى، لقمة يوروميد في لوبميانا

تواجو البمدان المتوسطية الشريكة الفقر في المناطق الحضرية حيث كانت األكثر 
لية المستوى وظيور المناطق الفقيرة. والنساء ىّن شيوعًا، وفي البمدات، كنتيجة لميجرة عا

أكثر من يعاني من الفقر. والعديد من الفقراء غير موظفين، إنما يعممون في اقتصاد 
الخفاء بمعاشات متدنية أو غير منتظمة. كما وأّن العائالت التي تضم أعدادًا كبيرة من 

 .األطفال ىي أكثر فقرًا من العائالت الصغيرة

                                                             

-
1
 5ؿ» ,ِزٛعط١خ ٚ األٔؾطخ اإلل١ّ١ٍخ ٌجشٔبِظ ١ِذا -اٌؾشاوخ األٚسٚ  ,« ؽغٓ ٔبفؼخ 

http://www.afkaronline.org/arabic/archives/juill-aout2003/nefaa.html 
2

. رُ ٚمؼٗ 2006اٌّغٍظ االلزقبدٞ ٚاالعزّبػٟ فٟ اٌجشرغبي: ِىبفؾخ اٌفمش فٟ اٌجٍذاْ اٌّزٛعط١خ اٌؾش٠ىخ، عجزّجش 

ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّغبٌظ االلزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ فٟ فشٔغب ٚئ٠طب١ٌب ٚا١ٌٛٔبْ ٚرٛٔظ ِٚغ اٌٛفذ اٌزشوٟ فٟ اٌٍغٕخ االعزؾبس٠خ 

  .اٌّؾزشوخ ٌالرؾبد األٚسٚثٟ ٚرشو١ب
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آلليات األساسية الستئصال أسباب الفقر برامج المساعدة االجتماعية، من بين ا
والحماية االجتماعية وأنظمة معاشات التقاعد، وبرامج سوق العمل النشطة، والبرامج 
الموجية نحو الرعاية الصحية، والتعميم، ومنظمات االقتصاد االجتماعي، إضافًة إلى 

 1.ودعم العائالت وغيرىا( ومعالجة مشاكل اليجرةاآلليات غير الرسمية )الجمعيات الخيرية 

تتضمن خطط العمل ضمن سياسة الجوار األوروبية في بعض البمدان برامج مكافحة 
. ولبعض البمدان برامجيا الوطنية 2أولوية في المجال االجتماعي إياىاالفقر معتبرة 

الجزائر( برامج الخاصة )مثل األردن ومصر والمغرب(، في حين أّن لمبعض اآلخر )مثل 
إقميمية. يجب أن يؤدي المجتمع المدني دورًا رئيسيًا في ذلك. ويجب أن تولي المجالس 
االقتصادية واالجتماعية في البمدان المتوسطية الشريكة )حيث ىي موجودة( وغيرىا من 
منظمات المجتمع المدني انتباىًا أكبر لمكافحة الفقر أكثر مما حصل ويحصل حتى يومنا 

 3.ىذا

 الرأس المال البشري والتعميم -2

أنتج التعاون في تنمية الموارد البشرية بعض النتائج اإليجابية. تحّسن مؤشر 
 .20045في  09731إلى  1995في العام  09694من معدل يبمغ  4التنمية البشرية

 إّن التعاون بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والبمدان المتوسطية الشريكة مطّور
محددة. ويمكن أن تشارك البمدان المتوسطية لجدًا في مجاالت التعميم العالي والبحوث ا

-2007الشريكة في منطقة البحوث األوروبية وفي البرنامج السابع اإلطاري لؤلبحاث 
2013.6  

-إعبلنًا حوؿ إنشاء منطقة تعميـ وتدريب وبحث أورو 2336اعتمد مؤتمر كاتانيا 
. قاـ مؤتمر يوروميد الوزاري الثاني حوؿ مجتمع المعمومات 2353متوسطية بحموؿ العاـ 

                                                             
1
 228ؿ ,ِشعغ عبثك ,ِٕقف اٌّشصٚلٟ 

2
 1اٌٍّؾكأظش 

 
3
 9ؿ ,ِشعغ عبثك ,ع١ذ فٌٛظ 

4
 .صالصخ ِؼب١٠ش: ِؼّذي هٛي اٌؼّش، ئعّبٌٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ ٌٍفشد ٚاٌزؼ١ٍُ (HDI) ٠غطٟ ِإؽش اٌز١ّٕخ اٌجؾش٠خ 

http://hdr.undp.org/en/statistics أظش 
 5
 

6
 2اٌٍّؾك أظش 

http://hdr.undp.org/en/statistics
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الضوء عمى أىمية مجتمع المعمومات، والتعميـ العالي  2338الذي عقد في القاىرة في فبراير 
، وخمؽ فرص العمؿ، ومواجية تحديات العولمة. يجب أف التنافسيةف والعمـو والبحوث لتحسي

 1تشارؾ كافة األطراؼ المتأثرة، بما فييا المجتمع المدني، في بناء مجتمع المعمومات

 الصحة-3

-إّن التعاون في ىذا المجال يشكل جزءًا ىامًا من الُبعد االجتماعي لمعالقات األور

اد األوروبي حاليًا وبشكل أولي إلى دعم إصالح متوسطية. يتم توجيو مساعدة االتح
أشارت ورشة عمل حول األمراض , الرعاية الصحية في البمدان المتوسطية الشريكة

، وكانت بمثابة 2007المعدية وأنظمة الرعاية الصحية، أقيمت في بروكسل في ديسمبر 
 :التحضير لمؤتمر وزاري حول الرعاية الصحية إلى أنو

 .يجب تعزيز التعاون لتجنب األمراض المعدية وتفادي األوبئة –

يمكن أن تساعد منظمات المجتمع المدني اإلقميمية المستقمة من خالل التعبير عن  –
 .تصوراتيا الميمة حول التغييرات في سياسة الرعاية الصحية الوطنية

 .يجب دمج األطباء والمختبرات في شبكة تكون متوفرة لكافة المشاركين –

بشكل  2013-2007يجب أن تنضّم البمدان المتوسطية الشريكة البرنامج الصحي  –
 2.تدريجي ويجب أن تتم دعوتيا إلى بعض الفعاليات الصحية لالتحاد األوروبي

 

 

 

 

 

 

 : معيقات وسبل تفعيل دور المنتدى المدني2: المطمب 2المبحث 

                                                             
1
 229ؿ ,ِشعغ عبثك ,ِٕقف اٌّشصٚلٟ  

2
 10ؿ ,ِشعغ عبثك ,ع١ذ فٌٛظ 
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 المدني المجتمع تواجو التي قاتيالمع1-

 الشراكة بمداف مف العديد في ومؤسساتو المدني المجتمع تواجو التي المعيقات

 :االورومتوسطية

 : والحكومات بالنظم تتعمق اتمعيق - " أوال

 .والمجتمعية السياسية الديمقراطية غياب1-

 .السياسي القرار وصنع المجتمع إدارة في والشعبية األىمية المشاركة تقميص2-

 .المواطنيف واحتياجات متطمبات إزاء بمسؤولياتيا قياميا وعدـ الدولة بيروقراطية3-

 مصادرة العمؿ إلى تؤدي والتي والسياسي البنيوي االستبداد منطؽ سيادة و يةز المرك4-

 .وتقميصو المدني

 اإلنساف وحقوؽ الديمقراطية مع وتتعارض والمجتمع الفرد دور تعوؽ التي التشريعات5-

 .الجمعيات تشريعات وخاصة

 تابعة منظمات بخمؽ الحكومية، غير المنظمات دور حوؿ لبللتفاؼ األنظمة محاولة6-

الستقطاب  الحكومية وذلؾ غير منظمات بكونيا واالدعاء لمدولة التنفيذية لؤلجيزة
جياض الدولية، التمويبلت .الحكومية غير لممنظمات الفعمي الدور وا 

1 
 : الحكومية غير المنظمات مسؤولية - " 2

 بناء عممية في كبيرة ومسؤولية عبء عمييا يقع الحكومية غير المنظمات أف يتبيف

 أف ىا عمي بمسؤولياتيا تقـو وحتى والمتوازنة العادلة البشرية التنمية وتحقيؽ المدني المجتمع

 :اآلتية التوجيات تراعي

 في والعامميف المجتمع توعية أجؿ مف المدى وطويمة قصيرة برامج بتنفيذ القياـ1-
 وصنع المجتمع إدارة في الفاعمة الشعبية المشاركة عمى والتدريب الحكومية غير المنظمات

 .التخطيط مف إطار في وذلؾ السياسي القرار

 تشجيع صعيد عمى وكذلؾ ذاتيا الحكومية غير المنظمات صعيد عمى التشجيع ممارسة2-

.والبشرية المجتمعية لمتنمية المتوجية ومشاريعيا أنشطتيا في الدولة
2

 

                                                             
1
  UNDP 1993 اٌجؾش٠خ ػبَ اٌز١ّٕخ رمش٠ش 

2
 – ٔبثٌٟٛ ,ِزٛعطٟ -اٌٛسٚ اٌّذٟٔ اٌّغزّغ ِٕظّبد ٌّإرّش رٛف١بد ,ا١ٌٕٙبس هش٠ك فٟ أ٠ذ٠ٌٛٛع١ب رىْٛ ال ٌىٟ :اٌز١ّٕخ 

 2003 اٌضبٟٔ رؾش٠ٓ 28-30
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 وتقـو ىا دور تؤدي ىي و الدولة عمى والمؤسسية الشعبية الرقابة بوظيفة القياـ3-
 .بوظيفتيا

 لممنظمات االستقبللية مف قدر كبر أ لتوفير الذاتي التمويؿ مصادر تدبير نحو التوجو4-

 .الحكومية غير

 .العمؿ فرص وتوفير و والبطالة الفقر مكافحة مجاالت في رائدة نماذج توفير5-

 البيروقراطية قيود مف بتحريرىا الحكومية غير المنظمات ومبادرات عمؿ طاقات إطبلؽ6-

 .والطاقات بالخبرات ودعميا والشعبية القاعدية المنظمات نحو االىتماـ وتوجيو

 في المشترؾ العمؿ إلى اليادفة المحمية المنظمات بيف التنسيؽ نموذج وتعميـ وضع -0

شعار المتكاممة المحمية لمتنمية كز مرا برامج  ىذا دفع وضرورة بفائدة الممولة المنظمات وا 

 والمواؿ الطاقات في ليدر تفاديا وذلؾ المحمي، المجتمع حاجات تكامؿ إلى المرتكز النموذج

.المجتمع ىذا في فر والتنا لمتفتيت "يا وتمؼ
1

 

 والمؤسسات الحكومية غير المنظمات بيف المتبادلة العبلقات تكوف أف عمى التأكيد-2
 دوف والندية، التساوي مف أساس عمى مشاركة وعبلقة المشترؾ التنسيؽ عمى قائمة المانحة

 بأف وذلؾ النامية، البمداف في الحكومية غير المنظمات عمى الغنية المؤسسات قوى طغياف

 وفي والمتوازنة العادلة التنمية مف إطار في والفعمية المحمية المتطمبات لمراعاة األولوية تكوف

 عممية في أساسي دور ليما والمشاركة المجتمعات ديمقراطية أف مف منطمقيف نكوف كمو ذلؾ

.التنمية
2

 

 الشعبيف تجاه إسرائيؿ دولة تتبعيا التي والعنؼ العدواف سياسة أف عمى التأكيد-1
 يف البمد ىذيف في الحكومية غير المنظمات ونمو تطور كبيرة بدرجة تعيؽ والمبناني الفمسطيني

 لعب مف يمنعو وبشكؿ القطاع ىذا طاقة تفوؽ ىائمة وخدماتية إنمائية أعباء بإضافة وذلؾ

 .البمديف ىذيف في الحكومية غير المنظمات قطاع كبر مف بالرغـ فاعؿ شمولي تنموي دور

 المجتمع واضح كؿ بش ييدد لمعراؽ البريطاني – كياألمير  االحتبلؿ أف عمى التأكيد10-

3العراقي لمشعب البشرية والتنمية المدني
 

                                                             
1

 3اٌٍّؾك أظش
2
 10ؿ ,ِشعغ عبثك ,ع١ذ فٌٛظ 

 
3
 – ٔبثٌٟٛ ,ِزٛعطٟ -اٌٛسٚ اٌّذٟٔ اٌّغزّغ ِٕظّبد ٌّإرّش رٛف١بد ,ا١ٌٕٙبس هش٠ك فٟ أ٠ذ٠ٌٛٛع١ب رىْٛ ال ٌىٟ :اٌز١ّٕخ 
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 :ذاتيا الحكومية غير بالمنظمات تتعمق إشكاليات - 3

 .المنظمات وىياكؿ عمؿ برامج تخمؼ1-

 .والمؤسسي الداري البناء قصور2-

 .الداخمية الديمقراطية الممارسة ضعؼ3-

 .البعض وبعضيا الحكومية غير المنظمات بيف ما في واالنقساـ والتكرار التنافس4-

 المستوى عمى والمجتمعية البشرية لمتنمية الشاممة والرؤية المتكاممة النظرة غياب5-

.والسياسي واالقتصادي االجتماعي
1

 

 المنظمات يف ب والمعمومات خبرات واؿ التجارب وتبادؿ والتعاوف يؽ التنس ضعؼ6-

 .والدولية واإلقميمية الوطنية الحكومية غير

 .المعمومات نظاـ وقصور المناخ وتييئة لمتوعية العممي البعد غياب7-

2والدولية واإلقميمية الوطنية والتنسيؽ االتصاؿ شبكات قصور8-
 

 :  التبعية المالية: 4

يحصؿ المجتمع المدني األرومتوسطي دعمو المالي بشكؿ مباشر مف طرؼ دوؿ 
نفس الوقت عامؿ تبعية لمدوؿ االتحاد األوروبي بحيث يمكف أف يكوف عنصر دعـ و في 

المانحة لمتمويؿ حيث يقـو االتحاد بتمويؿ المقاءات و المنتديات التي تقـو بتنظيميا 
المجتمعات المدنية حيث تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ بعض القرارات 

نظيمات الرئيسية حيث تتجمى مظاىرىا في عدـ استدعاء بعض مكونات المجتمع المدني كالت
 . 3اإلسبلمية و مناىضي العولمة مما يظير الجانب االقصائي

و مف جية أخرى يتجمى لنا التبعية المالية مف خبلؿ نداء المشاريع التي تقـو بإعبلنيا 
اإلتحاد األوروبي حيث تفرض مشاريع معمنة األىداؼ مسبقا و ما يتبقى عمى منظمات 

و بالتالي  االستفادة دوف األخذ بعيف المقاربة التشاركية  .المجتمع المدني إال القبوؿ أو عدـ 

                                                                                                                                                                                              

 2003 اٌضبٟٔ رؾش٠ٓ 28-30
1
 10ؿ ,ِشعغ عبثك ,ع١ذ فٌٛظ 
2
 230ؿ ,ِشعغ عبثك ,ِٕقف اٌّشصٚلٟ  
3
 2006. 163ٔٙبد عٛ٘ش: اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌؼبٌّٟ عبؽخ عذ٠ذح ٌٍؼًّ ػٍٝ ٔطبق اٌؼبٌّٟ / اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ/ ع  
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أداة ضغط يتـ مف خبلليا  إلىتتحوؿ التمويبلت المالية في بعض األحياف و ليس في كميا 
 1 ترويد ىيئات المجتمع المدني و التقميص مف قوتيا االقتراحية لفائدة الدوؿ المانحة .

 : نخبوية المجتمع المدني األرومتوسطي: 5

بعدما تـ تأسيس شبكات المجتمعات المدنية األرومتوسطية ساىـ في خمؽ مجموعة مف 
 المبادرات في مجاالت متعددة .

إال أف ىذه المجيودات لـ تواكبيا إصبلحات قانونية و سياسية خاصة في دوؿ جنوب 
التي المتوسط مما يؤكد احتكار مساىمات المجتمع المدني األرومتوسطي في فئة  قميمة  و 

تشكؿ نخبة المجتمعات العربية و التي ليا عبلقات في بعض األحياف مع حكوماتيا مما 
 2يؤثر عمى االستقبللية المعنوية .

ثراء التي تتمتع بو منظمات المجتمع المدني في دوؿ شماؿ المتوسط مقارنة  إلىىذا 
ات و إقامة بشح الموارد بمنظمات الجنوب مما يجري احتكار أغمب األنشطة و الممتقي

 3المقرات بيا . 
بحيث  تبقى النقاشات ذات طابع نخبوي و تقتصر عمى بعض الشخصيات التي  تتحدث 

 عدة لغات و تتوفر عمى الوقت الكافي و الراحة المادية لمتنقؿ بسيولة .
 4و التي تتوفر في نفس الوقت  عمى كفاءة عالية مف التكويف و الممارسة.

 
 

 تدى المدني في آليات التعاون: سبل تفعيل دور المن2

يتضح مما سبؽ عرضو أف المجتمع المدني قد بدأ يخوض عددا مف التجارب التي قد 
تؤىمو لمقياـ بأدوار متقدمة في مجاؿ التمسؾ باإلصبلح والديمقراطية، لكف الضعؼ البنيوي 

 الذي يعاني منو نتيجة عوامؿ متداخمة، ال يزاؿ يحوؿ دوف تحقيؽ ذلؾ.

                                                             
1

 55ؿ .١ٔٛ٠2005ٛ  161ِقطفٝ وبًِ اٌغ١ذ : اٌّغزّغ اٌّذٟٔ  اٌفبػً اٌغذ٠ذ ػٍٝ اٌّغشػ اٌذٌٟٚ/ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ/ ع 
2
 23ؿ ,2006. 163اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌؼبٌّٟ عبؽخ عذ٠ذح ٌٍؼًّ ػٍٝ ٔطبق اٌؼبٌّٟ / اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ/ ع ٔٙبد عٛ٘ش:  

3
 Op.cit. « Barcelona plus ». 

4
ِٕزذٜ اٌّذٟٔ األٚسِزٛعطٟ: ٔؾٛ ِؾبسوخ ؽم١م١خ ٌٍّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ ِغ١شح ثشؽٍٛٔخ, أٚساق ػًّ إٌّزذٜ اٌّذٟٔ  

 16ؿ . ,2005ٌىغّجٛسؽ /أثش٠ً 
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تفعيؿ دور منظمات المجتمع  نورد مجموعة مف االقتراحات التي قد تساعد عمى بناء عميو
 المدني في إعماؿ الديمقراطية واإلصبلح في المنطقة :

فتح نقاش معمؽ وواسع بيف مختمؼ المنظمات الرئيسة أو الفرعية في المجتمعات  -1
إذ ال يزاؿ المفيـو التقميدي المدنية العربية حوؿ إشكالية العبلقة بيف التنمية والديمقراطية. 

والسطحي لمنشاط التنموي سائدا لدى األغمبية الواسعة مف الجمعيات والمنظمات، وىو ما 
أسيـ بشكؿ فاعؿ في عزليا عف مختمؼ المبادرات الداعية إلى اإلصبلح السياسي. فبلبد 

قرطة، مف تحرير ىذه المنظمات مف ىاجس الخوؼ مف االنخراط في عممية التغيير والدم
بحجة الفصؿ بيف " المدني " و" السياسي ". ىناؾ خمط لدى الكثير مف العامميف في مجاؿ 
العمؿ الجمعوي بيف ضرورة الحفاظ عمى استقبللية الجمعيات عف السمطة واألحزاب، وبيف 

لمحداثة ولبناء عبلقات  أىمية الدفاع عف القيـ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف باعتبارىا المدخؿ
مية وجديدة بيف السمطة والمواطنيف. وبناء عميو، فإف جميع األطراؼ المحمية والخارجية تفاع

المعنية باإلصبلح مدعوة إلى تنظيـ حمبلت واسعة مف أجؿ ترسيخ فكرة أف التنمية الشاممة 
والمستدامة ال تتحقؽ إال بتعزيز الديمقراطية عمى مختمؼ األصعدة المحمية أوال ، ثـ اإلقميمية 

ولية ثانيا. فكمما بقيت أغمب منظمات المجتمع المدني فاقدة لرؤية مجتمعية ذات والد
 1خصائص ومضموف ديمقراطي، كمما تأخرت مرحمة التنمية والديمقراطية.

تدارؾ حاجة المجتمعات المدنية إلى تقاليد راسخة في مجاؿ التضامف بيف  -2
انتيجتيا الدولة تجاه المجتمع عموما مكوناتيا الذاتية. فسياسات اإلخضاع واالستتباع التي 

ومنظمات المجتمع المدني خصوصا، كادت أف تجعؿ مف الوالء لمسمطة ىو الياجس 
المسيطر عمى سموكيات وتوجيات ىذه المنظمات وأعضائيا وقادتيا. وفي غياب التكاتؼ 

ادرة عمى والتضامف والدعـ المتبادؿ، لف تتمكف ىذه األخيرة مف التحوؿ إلى قوة اجتماعية ق
إببلغ صوتيا، والدفاع عف مطالبيا، وحماية مصالحيا. فالتعاوف جيد متواصؿ، لف يحقؽ 
نتائجو إال إذا صدر عف كتؿ جماىيرية قوية. ولذلؾ يجب أف تبذؿ جيود كبيرة في المرحمة 
القادمة مف أجؿ تعزيز التضامف بيف المنظمات والييئات االعتبارية، تجاوز الخبلفات 

                                                             

-
1
 .3ؿ ,ِشعغ عبثك,» ,ئؽىب١ٌخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌز١ّٕخ ٚاٌذ٠ّمشاه١خ : اٌّغزّؼبد اٌّذ١ٔخ اٌؼشث١خ« ٘جخ اٌؾبرٌٟ 
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يف الفاعميف االجتماعييف والنشطاء مف أجؿ بناء كتمة تاريخية تكوف قادرة عمى الثانوية ب
 1تغيير المعادالت عمى الصعيديف المحمي واإلقميمي.

تكثيؼ العمؿ الجماعي، حيث ال يزاؿ النشاط الفردي أو الخاص يشكؿ الصيغة  -2
تعدد مظاىر  السائدة. وقد تحوؿ ذلؾ إلى عامؿ مف عوامؿ الضعؼ الذاتي، خاصة في ظؿ

التفكؾ التي بدأت تشكو منيا الكثير مف المجتمعات. فعممية التشبيؾ بقيت محدودة 
ومحصورة في نطاؽ ضيؽ جدا. كما أف محاوالت بناء شبكات ال تزاؿ تواجييا صعوبات 
كثيرة، مما حاؿ دوف أف تحقؽ نتائج فعمية. وىو ما يتطمب دراسة األسباب التي تكمف وراء 

جارب التشبيؾ، والتشجيع عمى بناء مزيد مف الشبكات التي تتمتع بتمثيؿ فشؿ أو تعثر ت
 حقيقي لقدر أوسع مف المنظمات والقوى االجتماعية الفعمية.

إشاعة الثقافة الديمقراطية وترسيخيا عمى نطاؽ واسع. فالنضاؿ الثقافي جزء  -4
خمي موجو لمنشطاء أساسي وحيوي مف النضاؿ المدني. وىو متعدد الجبيات، منيا ما ىو دا

أنفسيـ، ولممواطنيف، ومنو ما ىو خارجي يندرج ضمف بذؿ الجيد إلنجاح حوار الثقافات 
والحيمولة دوف القطيعة وترؾ المجاؿ لمجيؿ والتعصب. وىذه الجيود تستوجب انفتاحا أوسع 
مف قبؿ منظمات المجتمع المدني عمى المثقفيف والمبدعيف عمى جانب االقتراب مف التراث 

 الشعبي، والعمؿ عمى إعادة تأسيسو وتنقيتو. 

، وغيرىا مف  ةالتمسؾ بصيغة تنظيـ المنتديات واالجتماعات الموازية لمقمـ الوزاري -1
المقاءات الرسمية اليامة. إذ ال بد مف توفير المجاؿ إلببلغ صوت المجتمع المدني ميما 

التجارب السابقة والعمؿ عمى  بدت الظروؼ غير مواتية. لكف البد في اآلف نفسو مف تقييـ
تطوير األشكاؿ وتحسيف المضموف، وتوسيع قاعدة المشاركيف، وتجاوز الخبلفات اليامشية 
بيف المنظمات، والعمؿ عمى تأسيس ىيئة غير حكومية تتولى توزيع األدوار وتوفير اإلعداد 

 2الجيد ليذه االجتماعات الموازية.
طالبة بالتغيير في المنطقة مف نشطاء وسياسييف توسيع دائرة الحوار مع القوى الم -0

ومثقفيف ونقابييف وغيرىـ. والعمؿ عمى إرساء تقاليد حوار بيف مختمؼ مكونات النخبة 
                                                             

 
1

    ؿ consulté le:3 , , 2011-08-15اٌزؾذ٠بد ٌٍّغزّغ اٌّذٟٔ , فالػ اٌذ٠ٓ اٌغٛسؽٟ
post_3030.html-elondy.blogspot.com/2011/05/blog-http://maraji3 

2
ِٕزذٜ اٌّذٟٔ األٚسِزٛعطٟ: ٔؾٛ ِؾبسوخ ؽم١م١خ ٌٍّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ ِغ١شح ثشؽٍٛٔخ, أٚساق ػًّ إٌّزذٜ اٌّذٟٔ  

 2005/أثش٠ً ٌىغّجٛسؽ 

http://maraji3-elondy.blogspot.com/2011/05/blog-post_3030.html
http://maraji3-elondy.blogspot.com/2011/05/blog-post_3030.html


  

 

202 

 

والمجتمع، لجعؿ مسالة اإلصبلح مطمب الجميع وميمة الكؿ. ودوف التفريط في االستقبللية 
المدني ، وبيف األحزاب  والخصوصية، يفترض أف يجري حوار معمؽ بيف منظمات المجتمع

السياسية والنقابات الحركات االجتماعية والطبلب مف أجؿ التوصؿ إلى إصدار إعبلنات أو 
.مواثيؽ محمية تتضمف الحد األدنى المشترؾ 

1 
تعزيز الحوار مع قطاع األعماؿ وممثميو. وعمى منظمات المجتمع المدني بشكؿ  -0

ؿ خاص أف تجتيد إلقامة جسور مع مجموعات مف عاـ، وتمؾ العاممة في مجاؿ التنمية بشك
 رجاؿ األعماؿ الذيف يروف االستعداد لمحوار والتنسيؽ 

تطوير صيغ وآليات التنسيؽ والتحالفات الدولية، وذلؾ في ضوء االحتياجات  -2
عمى االستفادة بشكؿ أفضؿ  المحمية والتحديات التي تواجييا قوى اإلصبلح والتغيير. والعمؿ

 مف المنتديات اإلقميمية والعالمية التي ليا صمة بمسألة نشر الديمقراطية ودعميا.
بذؿ مزيد مف الجيود مف أجؿ إصبلح أوضاع منظمات المجتمع المدني، حتى  -1

تكوف أكثر شفافية، والتزاما بضوابط وقواعد العمؿ الديمقراطي. إذ ال يمكف لممنظمات 
2أو المريضة أف تكوف أدوات ناجعة إلنجاز ميمة اإلصبلح في المجتمعات. المشوىة

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 
1
  .ِشعغ عبثك ,ِٕزذٜ اٌّذٟٔ األٚسِزٛعطٟ 

 
2
 23ؿ ,ِشعغ عبثك فالػ اٌذ٠ٓ اٌغٛسؽٟ 
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 : التحديات والفرص الداخمية والخارجية3المبحث الثالث: المطمب 

 .التحديات والفرص الداخمية لممجتمع المدني 1-

تتوفر إحصائية دقيقة عف عدد الجمعيات في المتوسط، إال أنو يقدر بأنيا تجاوزت  ال
ذ تخضع معظـ ىذه الجمعيات لضغوط سياسية  00 ألؼ جمعية أو منظمة غير حكومية. وا 

وقانونية تحد مف دورىا وفعاليتيا، وتمس مف استقبلليتيا، إال أف العديد منيا يتمتع بقدر 
 ويقدـ خدمات مختمفة لممجتمع. متفاوت مف حرية الحركة، 

  خمس تحديات أمام مسيرة المجتمع المدني المتوسطي
 تواجو منظمات المجتمع المدني عدة تحديات مف أىميا :

تحاوؿ ىذه المنظمات أف تنمو في مرحمة تاريخية تشيد اختبلال كبيرا في موازيف  : أوال -
يفتقر لكؿ وسائؿ الدفاع عف نفسو  القوى بيف الدولة التي تحتكر كؿ شيء والمجتمع الذي

ومصالحو. وبالتالي فإف ىذه المنظمات تجد نفسيا مف جية مدعوة لفؾ الحصار والعزلة 
المضروب حوليا مف خبلؿ العمؿ عمى تغيير التشريعات المقيدة لحريتيا، ومف جية أخرى 

دوف أف تسمـ  ،ذه المنظمات عميياالسعي إلى طمأنة األنظمة المتوجسة مف احتماؿ انقبلب ى
في استقبللية قرارىا. ومما زاد مف تعقيد ميمة المجتمع المدني المتوسطي أنو  ذه األخيرةى

في المحظة التي يدعى فييا لممشاركة في تنضيج شروط التحوؿ الديمقراطي، تعيش أحزاب 
المعارضة في جميع دوؿ المنطقة حالة تراجع وضعؼ وعجز عف الفعؿ. وىو ما جعؿ 

ض أف تتحوؿ بعض منظمات المجتمع المدني إلى بديؿ عف األحزاب، وتتولى البعض يفتر 
أكثر تعقيدا وصعوبة  المنظمات هىذىي قيادة عممية التغيير الديمقراطي. وتصبح ميمة 

عندما يقع استحضار ظاىرة الجمعيات التي تصنعيا الحكومػػات، وتضفي عمييػا صبغػػػػة " 
  1 الجمعيات الحقيقة وتعمؿ عمى عزليا.المنظمات غير الحكومية " لتحاصر 

أما حكومات أخرى، فيي تمجأ إلى سبلح مف نوع آخر، عندما تتحالؼ مع قطاع واسع 
مف الييئات التقميدية مثؿ القبائؿ والعشائر وغيرىا، أو تنجح بمختمؼ الوسائؿ إلى اختراؽ 
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صراع إلى داخؿ عدد مف المنظمات غير الحكومية المحمية، وبالتالي تتمكف مف نقؿ ال
1المجتمع المدني نفسو.

 

: يشكؿ صعود الحركات اإلسبلمية أحد أىـ اإلشكاليات المطروحة بحدة في  ثانيا -
المنطقة العربية. فيذه الظاىرة تتميز بالتعقيد، وال يصح اختزاليا في بعد واحد أو وضع جميع 

ذ يحاوؿ البعض إخراجيا مف دائرة ال مجتمع المدني، إال أنيا قد مكوناتيا في سمة مشتركة. وا 
أثبتت قدرتيا عمى االنتشار والتوسع داخؿ مختمؼ دوائر ومفاصؿ المجتمعات المدنية ، مما 
أصبح مف المستحيؿ إقصاءىا أو رفضيا بالجممة. ومف ىنا بدأ يدرؾ الكثير مف نشطاء 

لتي أصبحت المتوسطية أنيـ معنيوف بيذه الظاىرة، ا و المجتمع المدني في الساحة العربية
تؤثر بشكؿ مباشر عمى السمطة السياسية والمجتمع، بعد أف رشحتيا معطيات كثيرة لكي 
تيدد مجمؿ موازيف القوى في أكثر مف بمد عربي، مما جعؿ أنظمة عديدة في المنطقة 
تستعمؿ " الخطر األصولي " وسيمة إلقناع الدوؿ الغربية بضرورة التخمي عف دعوتيا 

إطبلؽ الحريات وتطبيؽ قواعد النظـ الديمقراطية بحجة أف ذلؾ لف المجنونة التي تخص 
 2يستفيد منو إال " المتطرفوف الدينيوف ".

ويتجمى وعي بعض منظمات المجتمع المدني بيذه المسألة مف خبلؿ ما ورد في عدد 
مف المبادرات بنفي التعارض بيف اإلسبلـ والديمقراطية، مما يفتح المجاؿ أماـ المسمـ لكي 
ينخرط في النضاؿ مف أجؿ تحقيؽ الديمقراطية،. ورأت في ىذه القراءة " عامبل آخر ال يقؿ 
أىمية عف عوامؿ أخرى زادت مف تعقيد عممية التحّوؿ الديمقراطي في المجتمعات العربية. 
فعبلقة الدولة بالديف ال تزاؿ تتطمب نقاشا معمقا وجريئا مف أجؿ التوصؿ إلى صيغة تحمي 

دية والجماعية وحقوؽ المرأة في المساواة وحقوؽ األقميات وتضمف الحريات الحقوؽ الفر 
 وتدعـ قيـ المواطنة وتفصؿ الحكـ عف الديف وترسخ النظاـ الديمقراطي . 

لكف إلى جانب ذلؾ يبلحظ أف ظاىرة التطرؼ " ال يختص بيا ديف دوف آخر، كما أف 
التعصب ال تمارسو فقط بعض التيارات الدينية دوف غيرىا، بؿ يشمؿ أيضا تيارات سياسية 
قصائية ". مع تجنب اختزاليا  وأيديولوجية أخرى ال تزاؿ متمسكة بأطروحات فكرية مغمقة وا 
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ورط في خمط األوراؽ كما تفعؿ أطراؼ عديدة داخمية وخارجية في بعد واحد، وعدـ الت
بتعمدىا عدـ التمييز بيف اإلرىاب المرفوض وبيف المقاومة المشروعة لبلحتبلؿ ". وبالتالي 
فإف االىتماـ بيذه الظاىرة "يبرز أىمية انخراط المجتمع المدني في المجاؿ الثقافي، ويكشؼ 

 1تعامؿ مع الثقافة الدينية ".عف ضرورة تغيير المواقؼ ووسائؿ ال
وبقطع النظر عف المواقؼ المتباينة مف الحركات أو الجمعيات ذات المرجعية 
اإلسبلمية، فإف الحوار والتعاوف معيا حوؿ ما ىو مشترؾ، والتعرؼ عمى برامجيا ونظرتيا 

مطروحا بقوة لطبيعة المرحمة االنتقالية التي تمر بيا المجتمعات العربية، أصبح يمثؿ عنصرا 
 2عمى أجندة منظمات المجتمع المدني في المنطقة.

الذي تواجيو منظمات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ التحوؿ  التحدي الثالث -
الديمقراطي في المنطقة يتعمؽ ببنيتيا الذاتية واستراتيجياتيا العممية. فأغمب ىذه المنظمات 

ي عاـ قوي يدافع عنيا ويحمييا ويؤمف بدورىا ، وليس مسنودا برأ3ضعيؼ الصمة بالمواطنيف
وبضرورتيا. وبالرغـ مف أف ىذه المنظمات تأسست لمدفاع عف حقوؽ المواطنيف وحماية 
كرامتيـ وترسيخ قيـ المواطنة لدييـ، إال أنيا ال تزاؿ فوقية، وصمتيا بالناس محدودة، 

ضعاؼ وزنيا عمى الصعيد  وبعضيا يتعامؿ بفوقية مع المجتمع، مما أسيـ في عزليا وا 
الشعبي، فبقيت نخبوية، تستمد أىميتيا أساسا مف المساندة التي تمقاىا مف الخارج. وقد شكؿ 
ذلؾ مدخبل في غالب األحياف لتشف عمييا الحكومات ووسائؿ اإلعبلـ المعادية لمديمقراطية 

 حمبلت معادية، وتشكؾ في وطنيتيا ونزاىتيا.
العولمة وخضوع الحكومات إلمبلءات مؤسسات مترتب عف آثار  التحدي الرابع -

التمويؿ العالمية مثؿ البنؾ الدولي وصندوؽ النقد ومنظمة التجارة العالمية. إف جوانب عديدة 
، بالتالي 4مف ىذه السياسيات ىي حاليا بصدد القضاء عمى عديد المكاسب االجتماعية

. ىذه المتغيرات االقتصادية 5إحداث أضرر فادحة بالفقراء والنساءو أبناء الطبقة الوسطى
واالجتماعية المتسارعة تعمؿ حاليا عمى إضعاؼ القدرة الدفاعية عف فئات واسعة مف 
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المواطنيف وتحرميـ مف الحد األدنى مف األمف االجتماعي والحماية الضرورية، مما ينجر 
عقيد ميمة عنو تفكيؾ قيـ التضامف وتوسيع دائرة الضحايا. وكؿ ذلؾ مف شانو أف يزيد مف ت

منظمات المجتمع المدني، ويحمميا مسئوليات إضافية ىي غير مؤىمة حاليا لمتصدي إلييا 
بكؿ فعالية ونجاعة. خاصة واف ىذه التحوالت تتزامف مع تراجع دور النقابات العمالية 
العربية، التي أنيكتيا األنظمة والصراعات الداخمية، وأصبحت أكثر حرصا عمى التكيؼ مع 

ات االقتصادية بعد أف قطعت سياسات الخصخصة والمرونة في التشغيؿ أشواطا المتغير 
 1كبيرة.
ىو تحدي التمويؿ. إف منظمات المجتمع المدني تجد نفسيا في  التحدي الخامس -

مواجية معضمة مزدوجة. إنيا ال تستطيع أف تعمؿ بدوف ماؿ، وال تقدر عمى مواصمة 
رىا الذاتية. ونظرا لوجود فجوة بينيا وبيف المواطنيف نشاطيا إذا اكتفت باالعتماد عمى مصاد

المسكونيف بالخوؼ والشؾ، فإف ذلؾ يجعميا غير قادرة حاليا عمى المراىنة عمى دعميـ ليا. 
كما أف القطاع الخاص يتجنب دعـ منظمات المجتمع المدني العاممة في حقؿ الديمقراطية 

القيـ أو خوفا عمى مصالحو مف ردود فعؿ بيذه  اإليمافوحقوؽ اإلنساف إما مف موقع عدـ 
إما قبوؿ شروط  : األنظمة القائمة. وىكذا وجدت ىذه المنظمات نفسيا أماـ خياريف

الحكومات التي تبدي استعدادىا لتمويؿ الجمعيات األىمية والمنظمات غير الحكومية، بشرط 
وىو ما مف شانو أف . 2التقيد بالسقؼ السياسي والضوابط التي تضعيا بشكؿ أحادي ومسبؽ

يرىف ىذه الجمعيات ويحد مف استقبلليتيا ونشاطيا. أما الخيار الثاني، وفي غياب تشريعات 
تحرر التمويؿ العمومي مف احتكار الحكومات وتوظيفيا لو، تتوجو المنظمات إلى قبوؿ 

خويف، الدعـ الخارجي. وحينيا تشف عمييا األنظمة والجيات التابعة ليا حمبلت التشكيؾ والت
ضعاؼ مركزىا أماـ الرأي العاـ الوطني.  3بيدؼ الطعف في مصداقيتيا وا 

 الفرص الداخمية3- إ
في مقابؿ ىذه التحديات، تتوفر لمنظمات المجتمع المدني فرص عديدة عمييا أف 
 تحسف استثمارىا بطريقة تسمح ليا بتجاوز المأزؽ الذي تعيش فيو حاليا. ومف ىذه الفرص:
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لي واإلقميمي والمحمي بمنظمات المجتمع المدني. وبقطع النظر عف االىتماـ الدو  -
الدوافع الكامنة وراء ىذا االىتماـ، ومدى جدية األطراؼ التي تقؼ وراءه، إال أنو وألوؿ مرة 
في تاريخ المنطقة تحظى ىذه المنظمات بكؿ ىذه العناية والتشجيع، مما حوليا إلى رقـ 

مف قبؿ الحكومات ميما بدا ضعيفا ومحدود التأثير يصعب حاليا شطبو وتجاىمو تماما 
والتمثيؿ. فجميع المبادرات الدولية واإلقميمية الخاصة بدفع الديمقراطية واإلصبلح في 
المنطقة تمتقي حوؿ ضرورة األخذ بعيد منظمات المجتمع المدني، واعتبارىا شريكا. وىو 

تو ضمف أجندتيا الخاصة، عامؿ ميـ، إذا أحسنت ىذه المنظمات التعامؿ معو، ووظف
 فسيعطييا قوة وحصانة ىي في أشد الحاجة ألييا حاليا.

ف بدا محدودا  –حصوؿ تغير  - في سياسات األنظمة العربية تجاه أسموب إدارة  -وا 
ذ تختمؼ درجة ىذا التغيير ونسبتو مف بمد آلخر،  الحكـ والتعامؿ مع المجتمع والمواطنيف. وا 

صالح المجتمع المدني والقوى المطالبة باإلصبلح. فالتطورات  إال أنو في العمـو جاء في
، وفرت في الغالب فرصة جديدة س، تونرليبيا، مصالتي شيدتيا األوضاع السياسية في 

لممنظمات المحمية، التي اتسع عددىا، وازداد نشاطيا، وتدعـ وجودىا، وكثر أنصارىا، وامتد 
نتيجة تراكمات ألحداث ، فإف منظمات المجتمع إشعاعيا. وبما أف التحوالت الكبرى تكوف 

المدني في ىذه البمداف وغيرىا مدعوة إلى استثمار جيد وذكي ليذا االنفتاح السياسي، ميما 
 1بدا محدودا ومشروطا.

تشيد حرية التعبير والصحافة خبلؿ السنوات األخيرة ديناميكية غير مسبوقة. لقد أخذت  -
عبلـ تتراجع نسبيا، وتتخذ الرقابة أشكاال غير مباشرة. وقد سيطرة الحكومات عمى وسائؿ اإل

ذ ال يزاؿ الصحافيوف في ىذه  سمح ذلؾ برفع سقؼ حرية الصحافة في العديد مف الدوؿ. وا 
البمداف يتعرضوف مف حيف آلخر لممضايقة وحتى االعتقاؿ، إال أف ذلؾ ال يقمؿ مف أىمية 

ائؿ إعبلـ كثيرة في المنطقة. والثابت أنو مساحة الحرية التي أصبحت تتمتع بيا صحؼ ووس
كمما اتسعت حرية التعبير كمما ساعد ذلؾ منظمات المجتمع المدني عمى النمو مف جية، 

لزاميا بحد أدنى مف الشفافية والجدية  2وا 
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 . ب : التحديات والفرص الخارجية 3
ارجية، كاف المجاؿ الدولي يكاد يكوف حكرا عمى الحكومات مف خبلؿ عبلقاتيا الخ

واحتكارىا لوسائؿ االتصاؿ. لكف، ومنذ الثمانينات أصبح ىذا المجاؿ مفتوحا عمى مختمؼ 
الفاعميف االجتماعييف، ويوفر ليـ إمكانيات جديدة ويفتح ليـ آفاقا غير مسبوقة. ومف ىذه 
الزاوية تجد منظمات المجتمع المدني نفسيا توجو في عبلقاتيا بالخارج وعبلقات ىذه " 

" بيا يرتبط عددا مف التحديات واإلشكاالت، ولكف في اآلف نفسو يمكنيا مف فرص الخارج 
1قد تتكرر مستقببل.

 

 تحديات الساحة الدولية
 ىناؾ ثبلث تحديات كبرى تواجو المجتمع المدني في عبلقتو بالخارج :

الغربية وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية  أوال: ازدواجية السياسات الدولية. فالدوؿ -
تروج لخطاب ديمقراطي، وتمارس في اآلف نفسو سموكا مناقضا لمنطوؽ وروح ذلؾ الخطاب. 
لقد رجت ىذه اإلدارة النظاـ الرسمي والرأي العاـ العربي بقوة عندما طرحت مبادرة " الشرؽ 

مة طالت كثيرا مف تاريخ الشعوب العربية. األوسط الكبير ". لقد كاف ذلؾ إيذانا بنياية مرح
لكف بقدر ما كانت ىذه اإلدارة األكثر وضوحا وجرأة في القوؿ بأف السياسة األمريكية قد 
أخطأت عندما دعمت األنظمة المستبدة بالمنطقة، بقدر ما أصبحت ىذه اإلدارة األكثر عداوة 

أحدثتو سياستيا في العراؽ مف مف وجية نظر الشعوب والنخب العربية. ويعود ذلؾ إلى ما 
 كوارث ومآسي، وما ترتب عف دعميا غير المحدود إلسرائيؿ مف اتساع الظمـ والعدواف.

االزدواجية في الخطاب والممارسة التي تتفاوت في الوضوح بيف أمريكا والدوؿ  ىذه
األوروبية أوقعت اإلصبلحييف والمنظمات غير الحكومية في حالة مف الحرج واالرتباؾ. فيـ 
مف جية يحاولوف أف يستفيدوا مف التحوؿ الذي طرأ عمى سياسات الدوؿ الغربية تجاه 

ة أخرى أصبحت مواقؼ ىذه الدوؿ مف الحريات وحقوؽ األنظمة المحمية، لكف مف جي
اإلنساف سواء في داخؿ حدودىا أو في العراؽ وفمسطيف تنسؼ بقوة كؿ مصداقية ممكنة 

إف الحرب التي تخوضيا ىذه األطراؼ ضد ما تسميو باإلرىاب الدولي  لعممية التغيير.
ة لؤلنظمة حتى تبرر والوسائؿ االستثنائية التي لجأت إلييا أصبحت توفر فرصة جديد
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. وىكذا وجدت 1استبدادىا وتضمف بقاءىا، بؿ والتراجع عما وعدت بو مف إصبلحات
منظمات المجتمع المدني وقوى اإلصبلح نفسيا أماـ التحدي التالي : كيؼ يمكف إقناع 
الجماىير والنخب بضرورة التمييز بيف ضرورة اإلصبلح وأىميتو والعمؿ عمى االستفادة مف 

حظة التاريخية الراىنة لممارسة أقصى درجات الضغط وتحقيؽ أكثر ما يمكف مف ىذه الم
اإلنجازات، وبيف التبرأ مف ىذه السياسات الدولية الظالمة والمجحفة بحقوؽ اإلنساف 

 والشعوب.
لقد كاف بإمكاف مبادرة الشرؽ األوسط الكبير أف تكوف عامبل مساعدا قويا عمى دفع 

ذت اإلدارة األمريكية بنصائح أطراؼ ر الديمقراطي، لو أخاألحداث في اتجاه التغيي
تقرير أصدرتو مجموعة األزمات الدولية بعنواف، "مبادرة الشرؽ األوسط  ففي عديدة
تمت  (2004يونيو،  0عسر الوالدة" )الجمسة الصحفية لمجموعة األزمات الدولية،  :الكبير
جاح في المساعدة في تناوؿ المشكبلت السياسية بإمكاف المبادرة الن إلى أنػػػػػػػو " اإلشػػػارة

واالجتماعية العميقة الجذور في الدوؿ العربية، فقط إذا اتخذت الواليات المتحدة  واالقتصادية
 –إليجاد مناخ إقميمي أكثر ىدوءا يمكف أف تنبع منو إصبلحات ذاتية في المنطقة  خطوات
تيب سياساتيا الخاصة بإحبلؿ السبلـ خاصة، ينبغي أف تعيد الواليات المتحدة تر  وبصفة

لكف اإلدارة األمريكية فعمت العكس تماما، مما زاد في تعقيد  ." العرب واإلسرائيمييف بيف
 األوضاع، ووضعت المجتمعات العربية أماـ تحديات أكثر تراجيدية.

التحدي الثاني لو صمة عضوية بالتحدييف السابقيف، حيث أنو في غياب نظاـ عالمي  -
قائـ عمى العدؿ والديمقراطية والمساواة بيف الشعوب، ويفتقر لمتعددية وسمطة القانوف 
والشرعية والتوزيع العادؿ لمثروات، تصبح مختمؼ الساحات المحمية واإلقميمية والدولية مييأة 

لتطرؼ والغمو وانتشار مظاىر العنصرية والتباغض بيف األجناس والدفع نحو لتفريخ العنؼ وا
الصداـ والعداوة بيف الثقافات واألدياف. وكمما انتشرت حرب العقائد وتعمقت الفجوة بيف 
الطبقات االجتماعية مف جية والشعوب واألمـ مف جية أخرى، فإف ذلؾ كمو لف يساعد 

تحقيؽ التعايش ودعـ السمـ األىمي والدولي. وىو ما مف مطمقا عمى ترسيخ القيـ الكونية و 
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شأنو أف يعقد مف مياـ المجتمعات المدنية ، ويجعميا بيف فكي االستبداد الداخمي والفوضى 
 1 عمى الصعيد الدولي.

 الخارج يوفر أيضا فرصا جديدة
جي مع خطورة ىذه التحديات، فإنو يقابميا عدد مف الفرص التي يتيحيا العامؿ الخار 

لصالح منظمات المجتمع المدني وقوى اإلصبلح في المنطقة. ويمكف اإلشارة في ىذا السياؽ 
 إلى بعضيا:

شكمت وال تزاؿ التحالفات التي أقامتيا منظمات المجتمع المدني المتوسطي مع  -
المنظمات الشبيية في بقية أرجاء المعمورة فرصة ىامة وتاريخية لدعـ صمودىا في الداخؿ، 

قدراتيا، واكتساب مزيد مف الميارات، وتعزيز مطالبتيا بإحداث أكثر قدر ممكف مف  وتطوير
اإلصبلحات. وبالرغـ مف أف ذلؾ، لـ يؤدي إلى تغيير ممموس في موازيف القوى المحمية، إال 

 أنو أسيـ بقدر واضح في حماية ىذه المنظمات، وجعؿ منيا رقما يصعب التخمص منو
نة قد أخفقت جراء طموح اىدافيا، إال أف المنظمات التي بالرغـ مف أف عممية برشمو 

انخرطت في ذلؾ المسار قد استفادت مف التجربة، وأضافت إلى رصيدىا الكثير مف الخبرة 
ونسج العبلقات والتحالفات مع جمعيات ومنظمات أوروبية وغيرىا، وىو ما كاف لو األثر 

 .ةلمتوسطياإليجابي عمى النضاؿ الديمقراطي في عديد الدوؿ ا
ورغـ التباينات القائمة بيف منظمات الجنوب ومنظمات الشماؿ، نظرا الختبلؼ 
السياقات التاريخية، فقد أبرزت الممارسة الجماعية وجود قواسـ مشتركة يمكف االستناد عمييا 
لبناء جبيات نضاؿ موحدة. منيا: دعـ الديمقراطية، ومقاومة االحتبلؿ والحروب األىمية التي 

بب في معاناة إنسانية شديدة في المنطقة وتعيؽ الشروط البلزمة لتنمية المبادئ " تتس
الديمقراطية " . وأخيرا " التنمية المستديمة القائمة عمى احتراـ البيئة اإلنسانية ، بما في ذلؾ 
مناصرة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية وفقًا لمعايير وشروط منظمة العمؿ الدولية ، لمتبادؿ 

قتصادي واالجتماعي المتكافئ ". وبناء عميو تـ االتفاؽ عمى وجوب " تكريس اىتماـ اال
خاص لتعزيز المجتمعات المدنية في الجنوب "، وبالتالي التأسيس لعمؿ تضامني يكوف أكثر 

لكف تأثير ىده التحالفات عمى السياسات الحكومية بقي محدودا، ألف الحكومات  نجاعة.
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عموما بقيت مقيدة بمصالحيا التي تدفعيا إلى تجنب المجوء إلى األوروبية أو الغربية 
 ممارسة ضغوط فعمية عمى الحكومات الجنوبية.

صعيد آخر، يوفر الخارج بمفيومو الواسع ومتعدد المستويات نوعا مف " رأس  عمى -
الماؿ الرمزي " الذي يعطي فرصة لمنظمات المجتمع المدني، إذا عرفت كيؼ توظفو، لكي 
تحوؿ دوف االنفراد بيا مف قبؿ حكوماتيا. ىذه الحكومات التي بدؿ أف تدخؿ في عبلقة 

، بقيت تحاوؿ إحكاـ الحصار عمييا، وتيديدىا في تعاوف وشراكة مع منظماتو المحمية
وجودىا، وىو ما جعؿ ىذه األخيرة تمجأ بالضرورة إلى الرأي العاـ الدولي، وحمفائيا 

  1 وأصدقائيا في الشبكات الدولية لتضمف الحد األدنى مف شروط البقاء واالستمرار.

وال ىو تنفيذ ألجندات مناقضة فالعبلقة بالخارج في ىذا السياؽ ليس ارتيانا لقوى أجنبية، 
لمصالح الشعوب، بقدر ما ىو بحث وجيد يبذؿ في سبيؿ تحقيؽ تكامؿ بيف العوامؿ 
الداخمية والخارجية، عمى أف يبقى المحدد في ىذه المعادلة المصالح الوطنية ودفع عجمة 

. ولعؿ التغيير في اتجاه إقامة نظاـ ديمقراطي يحقؽ سيادة الشعوب ويحمي حقوؽ المواطنيف
ذلؾ ىو الذي مكف بعض منظمات المجتمع المدني العربية مف أف تمجأ أحيانا إلى أسموب 
اليجـو بعد أف تعودت عمى االكتفاء بسياسة الدفاع. لقد عمدت ىذه المنظمات إلى محاولة 
االستفادة مف اآلليات الدولية لممارسة الضغط عمى حكوماتيا، سواء بالمجوء إلى مؤسسات 

تحدة مثؿ لجنة حقوؽ اإلنساف والمفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف، أو الييئات األمـ الم
 األوروبية المتعددة مثؿ البرلماف األوروبي. 
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تأخذ إشكالية دور الفواعؿ البلدوالتية في التعاوف بعدا جديدا في المتوسط وبالتحديد في 
إطار مشاريع التعاوف والسياسة الخارجية األوروبية اتجاه ىذه المنطقة اإلستراتيجية والحيوية 
 امنيا و طاقويا . وخاصة أف مفيـو الدور الدولي لمدولة قد أصبح محددا بمفيـو الدولة نفسو 

أف جوىر دور المجتمع المدني ىو تنظيـ وتفعيؿ مشاركة الناس في تقرير مصائرىـ، 
، وما تقـو بو مف دور في نشر إفقارىـومواجية السياسات التي تؤثر في معيشتيـ وتزيد مف 

ثقافة خمؽ المبادرة الذاتية، ثقافة بناء المؤسسات، والتأكيد عمى إرادة المواطنيف في الفعؿ 
ذبيـ الى ساحة الفعؿ التاريخي، والمساىمة الفعالة في تحقيؽ التحوالت الكبرى التاريخي، وج

 حتى ال تترؾ حكرا عمى النخب الحاكمة. 
مجموعة مف  ىي، فالديمقراطية الديمقراطيوالتحوؿ  المدنيىناؾ صمة قوية بيف المجتمع 

المجتمع بيف  فيتنظـ مف خبلليا اإلدارة السممية لمصراع  التيقواعد الحكـ ومؤسساتو 
لممجتمع  المعياريالجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، وىذا ىو نفس األساس 

مف أىـ قنوات المشاركة الشعبية، ورغـ  المدنيحيث نبلحظ أف مؤسسات المجتمع  المدني
أنيا ال تمارس نشاطا سياسيا مباشًرا وأنيا ال تسعى لموصوؿ إلى السمطة السياسية إال أف 

األنشطة الديمقراطية السياسية،  فيىا أكثر قطاعات المجتمع استعدادا لبلنخراط أعضاء
 المدنيجوىر مفيـو المجتمع  ىيالسممية لمصراع والمنافسة  اإلدارةوباإلضافة ليذا فإف 

إف الديمقراطية المجتمعية، أو دمقرطة المجتمع المدني تعني بث مزيد مف روح المسؤولية 
فكير والعمؿ عمى تقرير مصيرىـ وعدـ التسميـ لمدولة، بؿ ولمسياسة عند األفراد تجاه الت

بوصفيا مركز تكثيؼ القرار المجتمعي وتوحيده، أو االعتماد الوحيد عمييا لتحقيؽ األىداؼ 
والحاجات المطموبة. كما تعني إعطاء المزيد مف الصبلحيات وىامش المبادرة والموارد، مف 

مجتمع أنفسيـ، ليذه المنظمات والييئات غير الحكومية. فإلى قبؿ الدولة أو مف قبؿ أفراد ال
جانب الدولة التي تميؿ إلى أف تقصر دورىا عمى ميمة الترشيد والتنسيؽ العاـ، تقؼ اليـو 

المنظمات غير الحكومية التي تممؾ مف  آالؼ في المجتمعات الديمقراطية الناضجة عشرات 
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ومف المشاريع  اإلنسانيةالخبرات البشرية ومف المشاعر الموارد المادية ومف اإلطارات الفنية و 
والمخططات ما يوازي ما تممكو الدولة أو يتجاوزه في العديد مف المجاالت. والميـ في ىذه 

المنظمات وفي طبيعة عمميا ىي أنيا تستطيع، بعكس الدولة، أف تفكر وتعمؿ بيف 
ظروؼ حياتيـ، وتعمؿ بالمشاركة المواطنيف أنفسيـ وتدرؾ حاجاتيـ الحقيقية عمى مستوى 

معيـ، وتراىف عمى األعماؿ التطوعية التي توفر الكثير مف الموارد المادية وتشحف المجتمع 
بروح تضامنية تساىـ بشكؿ قوي في تخفيؼ التوترات والتناقضات االجتماعية 

خفؼ عنيا وبوجود ىذه المنظمات تجد الدولة لنفسيا معينا كبيرا داخؿ المجتمع ي.الكبلسيكية
 .الكبرى والخطط الطويمة المدى اإلستراتيجيةالعديد مف األعباء ويفرغيا لبلنشغاؿ بالمسائؿ 

 

واالتحاد األوروبي حاليا ىو النموذج الوحيد لما يمكف أف يصبح تجاوزا لمسيادات 
وتاريخيا فاف الفواعؿ البلدوالتية ىي األولى التي  .الوطنية في صالح وضعية اندماجية

ت المستوى الوطني بحركاتيا اإلنسانية مثؿ الصميب األحمر ، منظمة محاربة التعذيب تجاوز 
، محاربة العبودية، ثـ إنشاء ىيئة األمـ المتحدة، دوف أف ننسى دور التبادالت التجارية 

 و في بناء التكامؿ االقتصادي األوروبي. في نشر األفكار ورجاؿ األعماؿ،

و قدرتيا عمى إبراـ اتفاقيات دولية  استراتيجيات القوة والدفاعإف دور الدوؿ في بناء 
مستقرة، إمكانياتيا في االستثمار في مشاريع وىياكؿ جبارة تجعؿ منيا الفاعؿ األوؿ في 
العبلقات الدولية، ولكف الفواعؿ البلدوالتية ىي اآلف بالعدد والنشاط و بحجـ ومرونة التأقمـ 

فأينما تبقى الدوؿ  ي بدرجة ال يمكف غض النظر عنيا.مع الواقع السياسي واالجتماع
والمؤسسات الدولية حبيسة سمميا الييكمي تتكيؼ الفواعؿ البلدوالتية لتتماشى مع تنوع 

قادرة عمى مواكبة تعقد المشاكؿ واغتناـ الفرص التي تمنحيا ليا ثورة  األنماط واألنظمة وىي
 المنظمات الغير الحكومية،... منظمات فيي تمؾ المدف، جمعيات المياجريف، .اإلعبلـ

المجتمع المدني التي بقدرتيا التأثير عمى صناع القرار، فتمعب دورا قياديا في مجاالت عدة 
 منيا ترقية المجتمع المدني والبلمركزية لمدفع بالتعاوف الدولي.
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ىو والعبلقة بيف الدولة والفاعؿ البلدوالتي تبقى معقدة ولكف تركيب عمؿ الفاعميف 
أساس العبلقات الدولية، االتصاالت بيف المجتمع المدني والشياب السياسي تبقى كثيفة 
وأىمية دور الفاعؿ البلدوالتي والمجتمع المدني عمى وجو الخصوص مبنية عمى واقع 
محدودية فعؿ الدولة في العبلقات الدولية فنجد المنظمات غير حكومية ذو أجندة دولية 

 عابر لؤلوطاف يحتاج بالضرورة تركيب الفواعؿ البلدوالتية والدولة.والفعؿ ال;  بياخاصة 

ودور دور المنتدى المدني المتوسطي مرتبط بعامميف أساسييف: تطور خطابات دور 
ومف جية أخرى  ; المنتدى المدني المتوسطي لما ىو عميو ولما يعتبره دورا لو مف جية

في عممية صنع القرار، والكؿ في إطار تطور المؤسسات وقدرتيا عمى إدماج ىذا الفاعؿ 
 اقتصادي، ثقافي، اجتماعي معيف.

إال انو في مواجية جمود المؤسسات وبطء التشريعات وطغياف األنظمة التسمطية في 
الجنوب، يجد المنتدى المدني المتوسطي نفسو محصور داخؿ أنماط فكرية ال تتماشى 

وىو ما يعتبر احد التحديات الرئيسية  ; المتوسطيةوتنامي االعتماد المتبادؿ بيف المجتمعات 
مف تشكيؿ ضمير اجتماعي  والحاجز الذي يمنعو والدوؿ والمناطؽ, أماـ تأثيره في التعاوف

 مشترؾ لمصير المنطقة المتوسطية.

ودور الفواعؿ البلدوالتية المتوسطية، خاصة دور المنتدى المدني المتوسطي يبقى في 
وقدرتو عمى تجنيد المنظمات الغير حكومية  ,بلؿ النقاشات المتوسطيةالتأثير عمى السمطة خ

ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز مواقؼ الدوؿ األكثر معاناة مف الفوارؽ االجتماعية 
 والتنمية واألنظمة التسمطية وضد االستعمار والعمؿ عمى طرح القضايا االجتماعية واإلنسانية

ية والمتوسطية، وتمعب دور التغذية الرجعية في عممية اتخاذ في األجندة األوروب فوالتعاو 
القرار عمى مستوى االتحاد األوربي وتدعـ شرعية األنظمة المتوسطية أو تتحفظ عنيا برفع 

 قضاياىا إلى الرأي العاـ.
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 قائًح انًراجغ

 

 اٌّشاعغ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ     

 

 انكتة:

 

فبٌؼ )٠بعش( ،"اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌذ٠ّٛلشاه١خ" ،ثؼل ئؽىب١ٌبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ  -1

 ٚاٌغ١بعٟ ٚاٌذ٠ّٛلشاه١خ

، 2001أوزٛثش 7إٌّٛفٟ )وّبي( ،" دٚس اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ ثٕبء اٌذ٠ّٛلشاه١خ" ،  -2

 اٌغضء األٚي –اال٘شاَ 

اٌقٛسأٟ )غبصٞ( ، اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌّفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاألصِخ االعزّبػ١خ  -3

ؾٛاس اٌّزّذْ اٌغضء اٌضبٟٔ ، )ِٛلغ اٌ -فٟ ثٍذاْ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ ٚافبق اٌّغزمجً

 االٌىزشٟٚٔ(: 

ئٞ .ا٠ش٠ؼ )١ٌْٛ( وٛؽ١ٓ)سٚثشد( رشعّخ د: ِؾّذ أؽّذ ؽِٛبْ " د١ًٌ اٌمٛا١ٔٓ  -4

اٌّإصشح فٟ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ" ، ِؼٙذ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ إٌّفزؼ اٌّشوض اٌذٌٟٚ 

 ٌمبْٔٛ إٌّظّبد غ١ش اٌٙبدفخ ٌٍشثؼ، اٌطجؼخ األٌٚٝ

 library of ،2007 

١ذ )سؽ١ذ( ، "اٌزؾٛي اٌذ٠ّٛلشاهٟ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ" "ِٕبلؾخ فىش٠خ ػجذ اٌٛ٘بة ؽّ -5

دِؾك، اٌطجؼخ االٌٚٝ –ٚأِضٍخ ٌزغبسة د١ٌٚخ" ، داس اٌّذٜ ٌٍضمبفخ ٚإٌؾش، عٛس٠خ 

2003. 

 يحاضراخ:

 

ثغضٚص )ػّش( "رطٛس اٌزؼبْٚ اٌالِشوضٞ ِٓ اٌزٛأِخ اٌٝ اٌزؼبْٚ اٌالِشوضٞ" ،  -6

االٌٚٝ ِبعغز١ش فٟ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ، رخقـ : ِؾبمشح أٌم١ذ ػٍٝ هٍجخ اٌغٕخ 

 2009-2008دساعبد ِزٛعط١خ فٟ اٌزؼبْٚ ٚاألِٓ، عبِؼخ ثبرٕخ، اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ:
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غ١ٍْٛ )ثش٘بْ( " ٔؾأح ِفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚرطٛسٖ ِٓ اٌّفَٙٛ اٌّغشد اٌٝ  -7

إٌّظِٛخ االعزّبػ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ" ، ِؾبمشح أٌم١ذ فٟ ٔذٚح اٌّغزّغ اٌّذٟٔ 

 2001ِب٠ٛ  17-14ٚاٌذ٠ّٛلشاه١خ عبِؼخ لطش، 

 ِمبالد:

 

 2010ٔٛفّجش  3"اٌّغزّغ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ"، ٔذٚح اٌذٚؽخ، عبِؼخ لطش،  -8

 

" ِٕزذٜ اٌّذٟٔ األٚس ِزٛعطٟ: ٔؾٛ ِؾبسوخ ؽم١م١خ ٌٍّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ ِغ١شح  -9

 ثشؽٍٛٔخ" أٚساق ػًّ إٌّزذٜ اٌّذٟٔ ٌىغّجٛسؽ 

 

ّٕظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ ٚدٚس٘ب اٌّطٍٛة فٟ ٚوبالد عٕبؽٟ ) ػجذ هللا( ، " اٌ -10

 ، 205/4/10، 1163اٌؼذد  -األُِ اٌّزؾذح: اهبس ٔظشٞ" اٌؾٛاس اٌّزّذْ

 

خ١ًٍ )ؽبِذ( ، " اٌٛهٓ اٌؼشثٟ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ" ، وشاعبد اعزشار١غ١خ  -11

 200ثغبِؼخ دِؾك اٌؼذد األٚي اٌغٕخ األٌٚٝ خش٠ف 

ؾذس ػٓ ِغزّغ ِذٟٔ ِزطٛس ، ٚسلخ لٕذ٠ً )أِبٟٔ( "اٌٝ اٞ ؽذ ٠ّىٓ اٌز -12

ِمذِخ اٌٝ ِإرّش ِغزمجً اٌزطٛس اٌذ٠ّٛلشاهٟ فٟ ِقش، عّبػخ ر١ّٕخ د٠ّٛلشاه١خ 

 اٌمب٘شح 2007ٔٛفّجش  2-3

13- Lavenex (sandra)  "اٌؼاللبد ِغ اسٚثب اٌّزٛعؼخ " ،JCMS  45، ِغٍذ 

 160-157، ففؾخ  2007، اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ 

ىٍٟ ٚاٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌزّبعه اٌٛهٕٟ فٟ أعٛعب ) ٚاٞ( ، "اٌزى١ف ا١ٌٙ -14

 افش٠م١ب " ِغٍخ افش٠م١خ ػشث١خ، ِشوض اٌجؾٛس اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح اٌّغٍذ اٌضبٌش

ا١ِشعْٛ )ِب٠ىً( ، "ِٓ ػ١ٍّخ ثشؽٍٛٔخ اٌٝ ع١بعخ اٌغٛاس، اٌزم١١ّبد  -15

، اراس 220، سلُ CEPS WORKING DOCUMENTٚاٌمنب٠ب اٌّفزٛؽخ" 

2005 

إٌّظّبد األ١ٍ٘خ اٌؼشث١خ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ"  اٌجبص )ؽ١ٙذح(، "دٚس -16

 2000ِغٍخ افش٠م١خ ػشث١خ" ، ِشوض اٌجؾٛس اٌؼشث١خ ثبٌمب٘شح، اٌّغٍذ اٌضبٌش، اوزٛثش 

 عٛسد)٘ٛؽ١بس(، "اٌؾشوبد إٌّب٘نخ ٌٍؼٌّٛخ" ِبٌٙب ِٚب ٌذ٠ٙب"  -17

عٛ٘ش)ٔٙبد(، اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌؼبٌّٟ عبؽخ عذ٠ذح ٌٍؼًّ ػٍٝ ٔطبق  -18

 163.2006بٌّٟ/اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ/ ع اٌؼ
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ؽغبْ )خبٌذ(، " ِٓ أعً ؽٍّخ ِٕب٘نخ ٌٍؾشاوخ األس ِٚزٛعط١خ "/ ِغٍخ  -19

 2005ٔٛفّجش 9د.ع، –إٌّبمً 

 

 اٌخبٚح)اعّبػ١ً(، "دٚس اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌؾشاوخ االسِٚزٛعط١خ"  -20

صاثش٠ظ،" اٌغٍطبد اٌّؾ١ٍخ ٚاالل١ّ١ٍخ ثذٚي اٌّزٛعو رطبٌت ثاؽشاوٙب فٟ  -21

 ٌغ١بعبد اٌّؼزّذح فٟ اهبس االرؾبد ِٓ أعً اٌّزٛعوا

اٌغبػف)ػجذ هللا( ، " ٔؾٛ أفزبػ عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ػٍٝ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ  -22

 301/2004اٌؼشثٟ" ٌٍّغزمجً اٌؼشثٟ/ 

 

 عؼ١ذ )ِؾّذ اٌغ١ذ( ،"اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌؼبٌّٟ اٌقؼٛد ٚاٌزؾذ٠بد" -23

ع١ّؼ )ِؾغٓ(، "دٚس اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌزؾٛي اٌذ٠ّٛلشاهٟ": اٌزغشثخ  -24

اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ إٌغبػ اٌٝ ِؾبٌٚخ االفؾبي" ِغٍخ أفٛاد، اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌؾمٛق 

  2007االٔغبْ، 

 

اٌغٛسٞ )اثشا١ُ٘(، " ٚسلخ ِمذِخ اٌٝ ؽٍمخ اٌؾٛاس ؽٛي لنب٠ب ثٕبء اٌمذساد  -25

ٕخ االلزقبد٠خ االعزّبػ١خ ٌألُِ اٌّزؾذح غشة اع١ب، ٌٍّٕظّبد غ١ش اٌؾى١ِٛخ" ، اٌٍغ

 2000عجزّجش  19/21اٌمب٘شح 

اٌؾبرٌٟ)٘جخ(،" اٌؾشاوخ االٚسِٚزٛعطغخ "اٌّؼٙذ  اٌٛهٕٟ اٌذ٠ّٛلشاهٟ  -26

 ١ٌٛ٠2004ٛ  4ثزبس٠خ  SWISSINFOاالِش٠ىٟ ٌٍؾإْٚ اٌذ١ٌٚخ " ثٛاؽٕطٓ ِٛلغ 

اٌّغزّغ اٌّذٟٔ: ِىٛٔبرٗ ؽىش)ػجذ اٌغفبس(، "ِفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ...ٔؾأٖ  -27

 ٚاهبسٖ اٌزٕظ١ّٟ

 

م١ف )هللا ١ٔبص(، ِفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ: االخزالف اٌّفب١ّٟ٘ ٚاٌزأف١ً  -28

 2006/3/9-1484إٌظشٞ" ، اٌؾٛاس اٌّزّذْ، اٌؼذد 

ِزٛعط١خ اٌٝ االرؾبد ِٓ اعً -ػٍٟ ٔبفش ِؾّذ، ِٓ اٌؾشاوخ االٚسٚ -29

  2011ثٟ ٌٍذساعبد االعز١شار١غ١خ ، اٌّشوض اٌؼش64رشعّبد اعزشار١غ١خ  -اٌّزٛعو

 

غ١ٍْٛ )ثش٘بْ(، "أصِخ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌؼشثٟ، اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌٛهٓ  -30

اٌؼشثٟ ٚدٚسٖ فٟ رؾم١ك اٌذ٠ّٛلشاه١خ" ، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ ، ث١شٚد، 

1992 
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لٕذ٠ً )أِبٟٔ(، " ِشاعؼخ ٔمذ٠خ ألدث١بد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌؼشثٟ دٚس ِٕظّبد  -31

زّغ اٌّذٟٔ اٌؼشث١خ فٟ رٕف١ز اال٘ذاف اٌز٠ّٕٛخ ٌالٌف١خ "، ٚسلخ ػًّ ِمذِخ خالي اٌّغ

، اداسح 2015" ٚسؽبد اٌؼًّ اٌؼشث١خ ؽٛي اال٘ذاف اٌز٠ّٕٛخ ٌٍالف١خ: ٔؾٛ اٌؼبَ 

اٌز١ّٕخ ٚاٌغ١بعبد االعزّبػ١خ، عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌىزت االل١ٍّٟ 

 ٌّزؾذح االّٔبئٌٍٟذٚي اٌؼشث١خ، ثشٔبِظ األُِ ا

 

ِشرنٝ عّؼخ )ؽ١ٓ(، " رطٛس ِفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٓ عٍطخ اٌذٌٚخ اٌٝ  -32

 20011-05عٍطخ اٌّغزّغ" ، دساعبد ع١بع١خ، 

 

اٌّشصٚلٟ) ِٕقف(، " االِؼبْ فٟ ؽمٛق االٔغبْ" ، "ِٛعٛػخ ِخزقشٚ"،  -33

 / األ٘بٌٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، 226اؽشاف، ١٘ضُ ِٕبع/اٌغضء االٚي ؿ 

 2000دِؾك ػبَ 

 

ِغؼٛد) ِغ١ذ(، لشاءح فٟ وزبة فبٌؼ ٠بعش: ثؼل اؽىب١ٌبد اٌّغزّغ  -34

 2006اٌّذٟٔ، "إٌٛس" 

 

ِقطفخ وبًِ )اٌغ١ذ(، اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌفبػً اٌغذ٠ذ ػٍٝ اٌّغشػ اٌذٌٟٚ"  -35

 ١ٔٛ٠2005ٛ  161اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ /ع

 

 2003ا١ٌّٕش غ١ش اٌؾىِٟٛ ٌٍّٕزذٜ االٚسِٚزٛعطٟ/ فجشا٠ش  -36

 

 

 

 

 

 

 ٔثائق رسًٛح:

اٌز١ّٕخ: ٌىٟ ال رىْٛ ا٠ذ٠ٌٛٛع١ب فٟ هش٠ك اال١ٙٔبس" ، رٛف١بد ٌّإرّش  -37

، رؾش٠ٓ 28-30ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌؾشاوخ االٚسِٚزٛعطٟ ، ٔبثٌٟٛ

 2003اٌضبٟٔ

رمش٠ش ِؼٍِٛبد اٌٍغٕخ االلزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ االٚسٚث١خ" اٌزضاَ أوجش  -38

ِزٛعط١خ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ اٌٛهٕٟ -ؾشاوخ االٚسٚإٌّظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌ
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، اٌّمشس اٌغ١ذ د١ّ٠زش٠بدط(،  CESE "2003/217CSES،REX/113ٚاالل١ٍّٟ 

، ٚوٍّبد ِّضٍٟ اٌجٍذاْ اٌّزٛعط١خ اٌؾش٠ىخ فٟ لُّ 2003اٌزٞ ٔؾش فٟ اوزٛثش 

 ٠2006ٛس١ِٚذ فٟ ٌٛث١ٍبٔب 

شاهٟ فٟ اٌٛهٓ عؼذ اٌذ٠ٓ )اثشا١ُ٘( ،" اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚاٌزؾٛي اٌذ٠ّٛل -39

 1993اٌؼشثٟ " ، ِشوض اثٓ خٍذْٚ، اٌمب٘شح، اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ 

ع١ّؼ ِؾغٓ، دٚس اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌزؾٛي اٌذ٠ّٛلشاهٟ ، اٌزغشثخ  -40

اٌفٍغط١ٕ١خ ِٓ إٌغبػ اٌٝ ِؾبٌٚخ االفؾبي ، اٌّشوض اٌفٍغط١ٕٟ ٌؾمٛق االٔغبْ، 

2006 

ٛعطٟ، رمش٠ش ِؼٍِٛبد، اٌغ١ذ فٌٛظ "اٌجؼذ االعزّبػٟ ٌٍؼاللبد االٚسِٚز -41

اٌمغُ اٌّزخقـ فٟ اٌؼاللبد اٌخبسع١خ، ؽٛي اٌجؼذ االعزّبػٟ ٌٍؼاللبد ثبٌجٍذاْ 

اٌّزٛعط١خ اٌؾش٠ىخ اٌغٕٛث١خ، اٌّمشس: اٌغ١ذ فٌٛظ، اٌٍغٕخ االلزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ 

 2008اغغطظ  26االٚسٚث١خ ، ثشٚوغً فٟ 

ٚصساء خبع١خ األٚسٚث١خ اٌؼاللبد اٌخبسع١خ ٌٍّفٛم١خ األٚسٚث١خ " ِإرّشاد  -42

 اٌّزٛعط١خ ِٛلغ اٌّفٛم١خ األٚسٚث١خ
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 انفـٓـرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 انفٓرس

 Iخطح انثحث............................................................................

 ح-يقديح...........................................................................................أ

انفصم األٔل: اإلطار انُظر٘ ٔانًفاًْٛٙ نهفٕاػم انألدٔٚالتٛح ٔدٔرْا اندٔنٙ فٙ 

 1انتؼأٌ............................................................................................
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 2انًثحث االٔل: أْى انفٕاػم انألدٔٚالتٛح انًرتثطح تانتؼأٌ ٔػالقتٓا تاندٔنح.......

 3..........اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ، ٚظبئفٗ ٚػاللزٗ ثبٌذ٠ّٛلشاه١خ .................: 1انًطهة 

 21: رطٛس ِفَٙٛ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٚمزشة ؽٛوّخ اٌفبػً اٌٍذٚالرٟ.........2اٌّطٍت 

 33: ػاللخ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ وفبػً ال دٚالرٟ ثبٌذٌٚخ فٟ ظً اٌؼٌّٛخ .......3اٌّطٍت 

 48انًثحث انثاَٙ: اندٔر اندٔنٙ نهًجتًغ انًدَٙ ٔانًجتًغ انًدَٙ انؼانًٙ..........

 49إٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ فٟ اٌفٛاػً اٌألد٠ٚالر١خ ................................... :1اٌّطٍت 

 57: خطبثبد ؽٛي اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚدٚسٖ اٌذٌٟٚ..............................2اٌّطٍت 

 73: اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌؼبٌّٟ ث١ٓ اٌّفَٙٛ ٚرؼذد اٌزفغ١شاد.....................3اٌّطٍٟ

 82انثاَٙ: يشارع انتؼأٌ فٙ انًتٕسط ٔأًَاط تراتط انفٕاػم انًتٕسطٛح...انفصم 

 83انًثحث االٔل: يشارٚغ انتؼأٌ فٙ انًتٕسط تٍٛ انتٕاصم ٔانتجدد.................

 85: اٌؾشاوخ االٚسِٚزٛعط١خ ِٚىبٔخ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ..........................1اٌّطٍت

 99ٌٍغٛاس ٚاالرؾبد ِٓ أعً اٌّزٛعو.................... : اٌغ١بعخ االٚسٚث١خ2اٌّطٍت

 108انًثحث انثاَٙ: فٕاػم انًتٕسط ٔأًَاط انرتط تُٛٓا فٙ دُٚايٛكٛاخ انتؼأٌ....
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