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 الوجه اآلخر للنظام العالمي .. المنظمات غير الحكومية

                

 

 

 المقدمة 

ر، والكفاءة، وتمكٌن المرأة، والتنمٌة المستدامة.. شعارات تُعتبر الدٌممراطٌة، والمساواة، والتحرّ 

لٌبرالٌة بّرالة وجذابة، ترفعها المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً كل دول العالم، وخاصة فً دول 

لد تشّكل هذه الشعارات العالم الثالث. وفً ظل ما ٌحصل على كوكبنا من مآسً وحروب، 

 هذه الحروب. للشعوب التً تعٌشبرٌك أمٍل 

تعتبر و، وأهمٌة كبٌرة فً عالمنا المعاصر ،مكانة واضحة المنظمات ؼٌر الحكومٌة تمتلن

 ،ولد ازداد عددها وتنوعت فً جمٌع المجاالت ؛تهاوالدلدخولها وخصبة  مناطك النزاعات بٌئة

 .لمرونة عملها فً المجتمعات وذلن ،بٌئاتهذه اللى الة للوصول إكونها تمتلن أسالٌب فعّ 

كذلن و، أهمٌتها زاد من ،م العالمًواالتجاه الجدٌد الذي ٌسلكه النظا ،التؽٌٌرات الدولٌةن إ كما

عماب أوخاصة فً  ،هافً تواجد كبٌرا   دورا   لعبَ  ،فرادمن األألى إل فً مفهوم أمن الدول تحوّ ال

 زمات الدولٌة والنزاعات. فً األ فعاال   ا  الحرب الباردة، فكان لها دور

فً فحروب الٌوم تعتمد  ؛للتدخل الخارجً بابا   -هذه المنظمات  – باتتمن هذا المنطلك، 

نظمة ذه المنظمات باتت لوة مهمة فً األفنا أن هرَ ذا عَ ، هذا إالؽزو الفكري ؼالبٌتها على

  الدولٌة.
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وأمن  ،من حٌث حركة الرأسمال فً تنامً دور المنظمات، ا  كبٌر ا  دور أٌضا ، كان للعولمة

التضت األوضاع ، لذلن الحكومات من أبعد هو لما الوصول تتطلب العالمٌة توراالتط، فاألفراد

ومنها  ،اتعدا الحكوم ما ،همالدولٌة المتطورة بتشكٌل نظام جدٌد، ٌلعب فٌه اآلخرون أدوار

 ،السابمةدول المومٌة سطوتها الولت الذي فمدت فٌها ال، كما انبثمت فً المنظمات ؼٌر الحكومٌة

ا  فً جمٌع المجاالت. كبٌر تكون فٌه للمنظمات ثمل   ،دارةي مهدت الطرٌك لنموذج جدٌد من اإلأ

جدٌدا ، تتوحد فٌه  عالمٌا   أن الوالٌات المتحدة ستمود نظاما  " )األب(بوش رئٌس العلن أ فمد

 السلم،تحمٌك طموح عالمً لمصلحة البشرٌة، عماده بهدؾ  ،مختلؾ األمم على مبدأ مشترن

لة دوو ،رسم من خلل تكتلت جدٌدةالسٌاسة الدولٌة تُ ف ،"(1) وأركانه الحرٌة وسٌادة المانون

 .بمفردها ن تفعل شٌئا  أمستملة خارج السرب ال تستطٌع 

 ،هالمن الجدل حو إال أن هنان الكثٌر ،المنظمات تلعبهعلى الرؼم من الدور الكبٌر الذي  ،ولكن

 شكون حولها.الالذي ٌزٌد من  ،لى التموٌلالصراع، باإلضافة إجدها فً أماكن تواحول و

، ؾ علٌهاتعرّ من خلل ال ،عللة المنظمات بالعولمة والدولتموم هذه الدراسة بالبحث فً 

لى إ ، باإلضافةالجدل ثٌرهم النماط التً تعلى أتسلٌط الضوء تموم ب كما تارٌخها،والبحث فً 

 .هذه المنظمات الذي تلعبه الدور

 أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أهمٌتها من تزاٌد أعداد المنظمات ؼٌر الحكومٌة، وانتشارها الواسع، بحٌث 

إضافة إلى االهتمام العالمً  خاصة فً المرن الحالً، أصبحت تحتل مكانة كبٌرة فً هذا النظام،

 .فترة طوٌلةمنذ لرؼم من وجودها لى اعالمتزاٌد بهذه المنظمات فً السٌاسة الدولٌة، 

فً عصر المعلومات، حٌث ٌكتسب الرأي العام  التفاعل مع الحكومات أصبح ؼٌر كاؾٍ ذ أن إ

على التؤثٌر فً مجرٌات  األلدرحتى أصبحت الجهات ؼٌر الحكومٌة هً  ،أهمٌة متزاٌدة

 اعلة.الف العوامل فهً تعتبر من أحد، األحداث

 المنظمات غير الحكومية تعريف 

باألحداث  مصطلح المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً بداٌات المرن العشرٌن، حٌث أنه كان ملٌئا   برز

 . التً استدعت الكثٌر من التؽٌٌرات ،والتطورات

حدون فً ٌتّ  نالذٌ ،من مجموعة من األفراد تؤلؾت ،كٌانات تنظٌمٌة هً المنظمات ؼٌر الحكومٌة

تكون هذه الكٌانات ؼٌر تابعة لحكومات على أن  ،أعمالهم من أجل الوصول إلى هدؾ معٌن

، وٌتم Nongovernmental organization  ، وتُسمى باللؽة اإلنجلٌزٌةلدول التً تنشؤ فٌهاا

، وتختلؾ األهداؾ التً ٌتم تشكٌل المنظمات ؼٌر الحكومٌة ألجلها، "NGO"اختصارها بالرمز

ٌر ربحٌة فً معظم الحاالت، ولد تكون المنظمات ؼٌر الحكومٌة منظمات ربحٌة، ولد تكون ؼ

من  ،فً التؤثٌر على السٌاسات والبرامج الحكومٌة ا  حٌوٌ ا  ٌمارس هذا النوع من المنظمات دورو

                                                           
1
 .11ص  ،2002لطبعة انهضة مصر، الماهرة، لنظام العالمً المدٌم والجدٌد، نعوم تشومسكً، ا 
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خلل عملٌة المرالبة، والمشاركة فً اجتماعات التفاوض حول االتفالٌات والمعاهدات 

 "(2).وتخصٌص الموارد من لبل الحكومات ،والتسوٌات

منظمات " بؤنها: البنن الدولً فهاحٌث ٌعرّ  ،هذه المنظمات التعارٌؾ تخصّ هنان الكثٌر من 

انسانٌة أو  سم بصورة رئٌسٌة بؤن لها أهدافا  عن الحكومات، وتتّ  أو كلٌا   مستملة جزئٌا   ،خاصة

لى تخفٌؾ المعاناة، أو تعزٌز تجارٌة. وتسعى بصورة عامة إ أكثر من كونها أهدافا   ،تعاونٌة

أو توفٌر الخدمات االجتماعٌة األساسٌة، أو االضطلع بتنمٌة  أو حماٌة البٌئة، مصالح الفمراء،

 "(3)المجتمعات

ولد تكون  ؼٌر ربحً،، و"أنها نسٌج ؼٌر حكومً ؾ المنظمات علىمم المتحدة فتعرّ األأما 

ٌحتاج إلى  أو لكل من ،دنٌوٌة أو دٌنٌة، ولد تعمل لصالح أعضائها فمط ،كبٌرة أو صؽٌرة

طنٌة أو إللٌمٌة ووبعضها اآلخر ٌعمل على مستوٌات  ،ز على لضاٌا محلٌةبعضها ٌركّ  ؛مساعدة

 ."أو دولٌة

منها المنظمات ؼٌر ومن ض –فهو ٌعتبر المجتمع المدنً  ،فله مفهوم آخر "ؼرامشً"أما 

 . 4سالٌب الهٌمنة التً من خللها تبنى السلطةأحد أ -الحكومٌة

وال تنتمً  ،هً منظمات ؼٌر وطنٌة" ؼٌر الحكومٌة:" فإن المنظمات جوزٌؾ ناي" وحسب

حٌث تموم بالضؽط على  ،الرأي العام العالمًالعالمً و ر عن الوعًهً تعبّ و ،لحكومة ما

  من أجل تؽٌٌر سٌاستها". ،الحكومات

بؤسالٌب  ،لرسم سٌاسة جدٌدة ،جسم جدٌد لى نشوءِ إفكلها تشٌر   ،دت التعارٌؾمهما تعدّ إذن، 

 .جدٌدة 

 يخ نشوء المنظمات غير الحكوميةتار

 1132لى المرن التاسع عشر، حٌث تؤسست فً عام ود تارٌخ المنظمات ؼٌر الحكومٌة إٌع

 . وانتشر هذا النوع من المنظمات فً ذلن الولت عٌة البرٌطانٌة لمحاربة العبودٌة،الجم

وتخفٌؾ معاناة  ،وآالمها جروح الحربل كان بمثابة تضمٌدٍ فً البداٌة  المنظماتانتشار ن إ

كانت هنان حاجة لتؤسٌس  ،لكثرة الضحاٌا نتٌجة  و ،عمب الحرب العالمٌة األولىف ا؛ضحاٌاه

م تنجح ولكن هذه العصبة ل، زمات الدولٌة، لحل المشاكل واأل"عصبة األمم" باسم منظمة دولٌة

 ًه من زٌادة فوما نتج عن الدولٌٌن واألمنالسلم  تحمٌك ًفها إخفالات أمام تزاٌدو فً مهامها،

 المادٌة الخسائررة من ٌكب كمٌة فة  مخلّ  ،الثانٌة العالمٌة الحرب ل، اندلعتالدو ٌنحدة التوترات ب

 التًكسفام" مثل "منظمة أو ،جدٌدة حكومٌة ر، نتج عنها إنشاء منظمات دولٌة ؼٌوالبشرٌة

من نوع  ،المضاٌاوبدأ فاعلون ؼٌر حكومٌٌن فً الدفاع عن جملة من (. 5) 1442 تؤسست سنة

وؼٌرها من  ،نهاء تجارة الرلٌك، ومنع السلح، وإحك المرأة باالنتخاب، وتطبٌك المانون الدولً

 التً ٌتعلك بسلمة األفراد.  ،المضاٌا المدنٌة
                                                           

2
 Nongovernmental organization. 
3
 .د. دمحم شولً عبد العال وآفة التسٌس. المنظمات الدولٌة ؼٌر الحكومٌة المعنٌة بحموق اإلنسان بٌن الؽاٌات المعلنة 
4

 .42ص ،2002الماهرة للدراسات، الطبعة الثانٌة،  د. ٌسرى مصطفى، المنظمات ؼٌر الحكومٌة، مركز
5
 .20،ص 2012 ،التحول الدٌممراطً فً تونس دور المنظمات الدولٌة ؼٌر الحكومٌة فً دعم عملٌةمصعب شنٌن،  

https://www.britannica.com/topic/nongovernmental-organization
https://hrightsstudies.sis.gov.eg/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B3/
https://drive.google.com/file/d/1md08EUvF8Y1h1o-EAzPk_QaoF6umsN8O/view
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اتحاد ا لهذه  أنشؤت المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 1443فً العام 

مٌركً للمإسسات األهلٌة لغإؼاثة ولمد لامت هذه الجمعٌات فً الهٌئات ٌدعى المجلس األ

األعوام األولى بعد الحرب العالمٌة الثانٌة بنشاط كبٌر من أجل تؤمٌن المساعدات للشعوب 

وفً الفترة  .وروبٌة )توزٌع أدوٌة، مواد ؼذائٌة، وألبسة....إلخ( بخاصة للجئٌن والمهجرٌناأل

من أجل  ،1442نفسها تؤسست فً المملكة المتحدة لجنة أوكسفورد لمكافحة المجاعة فً العام 

 . (6)الذي عانى من المجاعة خلل االحتلل النازي ،مساعدة الشعب الٌونانً

، ففً ، وخاصة بعد الحرب العالمٌة األولىللمنظمات فً بداٌة المرن العشرٌن حدث النمو الكبٌر

. ومع تطور (2) 5600 م إلى1445لٌرتفع عددها عام  ،منظمة 162 ة المرن تم إحصاءبداٌ

 صبحت لادرة على الوصول الى أي بمعة ترٌدها.، وأازداد دور هذه المنظمات ،التكنولوجٌا

ملٌٌن منظمة فً كل دول العالم، ٌوجد فً  10بـ  حالٌا   مدر عدد المنظمات ؼٌر الحكومٌةٌُ 

ملٌون منظمة ؼٌر  2الهند  فً نظمة، وتشٌر التمدٌرات أنم 222000 روسٌا وحدها نحو

ملٌون منظمة فً الوالٌات  1.5وحوالً  ،ا  ألؾ منظمة مسجلة رسمٌ 400الصٌن  حكومٌة، وفً

 . 2012المتحدة حتى عام 

ألنها تملن المعرفة الجوهرٌة حول  ،مم المتحدة العمل مع هذه المنظماتشّجعت األكما 

لى مٌثالها بشؤن المنظمات، ضافة مادة جدٌدة إإلى إبها  ذلن ك النزاع، ولد أدىمعات مناطمجت

 ،وخاصة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،نتٌجة للضؽوط التً مارستها بعض الدولوكان ذلن 

ل المجلس تخوّ  ،(21 )مادة دٌدةبإضافة مادة ج ،تم تعدٌل مسودة مٌثاق األمم المتحدة حٌث

  .(1) التشاور مع المنظمات ؼٌر الحكومٌةبااللتصادي واالجتماعً 

مع المجلس  ارتفع عدد هذه المنظمات التً تعمل ،مم المتحدة بهذه المنظماتبعد اعتراؾ األ

ستشاري لدى المجلس ووصل عدد المنظمات التً تتمتع بالمركز اال ،االلتصادي واالجتماعً

ارتفع العدد إلى  2001وفً  ،41إلى  1445ألمم المتحدة عام االجتماعً لااللتصاد ي و

 .(4) منظمة 2010

 العولمة والمنظمات غير الحكومية

 ، حٌث من أهمأدت العولمة خلل المرن العشرٌن إلى ظهور أهمٌة المنظمات ؼٌر الحكومٌة

، الذي التصاد مختلؾ بلدان العالم فً االلتصاد الرأسمالً مظاهرها، تحرٌر األسواق، وإدماج

واالستثمارات دون لٌود، فوظفت  ،وفرض حرٌة انتمال األموال ،علء شؤن السوقٌتركز على إ

 حٌث الموالب المدٌمة والحدود تشكل عائما   ظمات، لتلعب الدور البدٌل للدولة،لوى العولمة المن

رؾ علٌه أن الحكومات الوطنٌة هً من تتولى مسإولٌة األمن المتعا أمام هذه الحركة، كما أن

بؤن هذه المسإولٌات أصبحت  ،ورفاهٌة المواطن وحماٌة حموله، ولكننا نرى فً ظل العولمة

                                                           
6
، جامعة (2012-2011الدور السٌاسً واألمنً للمنظمات ؼٌر الحكومٌة فً المنطمة العربٌة )علً أحمد عبد الحمٌد الرحامنة،  

 .11، ص 2011الشرق األوسط، أٌار 
2
، جامعة الشرق دور المنظمات الدولٌة ؼٌر الحكومٌة فً تفعٌل وتطبٌك المانون الدولً اإلنسانًسمٌر ٌوسؾ الجٌلنً الزروق،  

 .2020عام 22وسط، أردن، ص األ
1
 .ة العالمٌةمن كتاب عولمة السٌاس 624ص  (21)المادة  
4
 .، رسالة ماجستٌر 2013 .اإلنسانً الدولً المانون ذًٌ تنفودورها ف ةٌالحكوم رٌؼ ةٌالمنظمات الدول 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/5b5581d8cc3eb_1.pdf
https://meu.edu.jo/libraryTheses/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86.pdf
http://www.univ-bejaia.dz/jspui/bitstream/123456789/2966/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1.pdf
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كل هذا  أمن ورفاهٌة الفرد، وتطالب بحموله؛فهً المسإولة عن  ،فً دائرة اهتمام المنظمات

حدود التً تعتبر بالٌة أمام هذا التطور التكنولوجً، ٌإدي إلى اختراق الحدود المومٌة، هذه ال

أن حركة  ، باإلضافة إلىما تهدد سٌادتها ا  ؼالبوتإثر على الدولة وتخترلها،  فباتت المنظمات

وفً  ،حٌث تلعب دورا  كبٌرا  فً تعزٌز الحرٌات .الرأسمال تصبح مرنة فً ظل هذه المنظمات

 مافً والسٌاسً. تؽٌٌر المفهوم السائد وسط المجتمع الث

"إن الدور الذي  2002شر فً مجلة صٌنٌة شبه رسمٌة عام وعن الدور الكبٌر للمنظمات، نُ 

مثلما كان دور  ،تضطلع به المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً المرن الحادي والعشرٌن سٌكون مهما  

  (.10)فً المرن العشرٌن" الدولة المومٌة مهما  

بدأت المساحات تتملص فً العالم،  فمد أزٌلت   ،الحٌاة مفاصلوبعد دخول التكنولوجٌا إلى جمٌع 

ل لذا، نرى كلمة ب .المنظمات لتزٌل هذه الحدود عملٌا   دود بٌن الدول افتراضٌا ،  فجاءتالح

لى لوانٌن مرنة  لعالم الكبٌر الصؽٌر أصبح بحاجة إفهذا ا حدود ترافك العدٌد من المنظمات،

 عائما  تعتبر الحدود المفروضة ته، وبالتالً االمجال أمام استثمارتسهل حركة الرأسمال، وتفتح 

 أمامها.

ذا نظرنا إلى الموة من منظور إ"فً كتابه عولمة السٌاسة العالمٌة:  "جون بٌلٌس"وهذا ما ٌإكده 

فمن المتولع أن تكون الحكومات هً المهٌمنة. أما إذا نظرنا إلى الموة من منظور  ،عسكري

متولع أن تكون الشركات متخطٌة الحدود الوطنٌة هً المهٌمنة. أما اذا كانت التصادي، فمن ال

فعندئذ ٌمكن للمنظمات ؼٌر  ،الموة تشمل امتلن المركز والمعلومات والمهارات فً االتصاالت

 وأن تمارس تؤثٌرا   ،للمٌم التً تناضل من أجلها الحكومٌة  والمنظمات الدولٌة أن تحشد دعما  

أما المنظمات ؼٌر الحكومٌة فهً  ،فالشركات تحدث التؽٌٌرات االلتصادٌة على الحكومات،

عادة مصدر أفكار جدٌدة للعمل السٌاسً. ولد كانت الشركات المتخطٌة للحدود الوطنٌة 

 والمنظمات ؼٌر الحكومٌة المصدر األكبر للتؽٌٌرات السٌاسٌة وااللتصادٌة فً السٌاسة العالمٌة

(11.)  

 بالدول غير الحكومية عالقة المنظمات

ى فً الثانً حجر عثرة ٌر فكل واحدٍ  ،تتمثل  بؤنها صراعٌة إن العللة بٌن المنظمات والدول

. ذلن فً حالة المصلحة المتبادلة وٌحصل ،ما العللة التعاونٌة فهً للٌلة جدا  فً طرٌمه، أ

ظرة التملٌدٌة الدائمة كانت الن .فالدولة ترالب بصرامة نشاط مواطنٌها فً عللاتهم الخارجٌة

، فالحكومة تنظر لهذا المطاع على أنه وخاصة فً دول العالم الثالث ،ورٌبة ،وشنّ  ،نظرة عداء

ٌفرض  ،، فً حٌن ٌرى لطاع المنظمات الدول كممٌد أو معوقوالسلطةعدو ٌسلب منها التموٌل 

، لم تمبل سان العربٌةوخٌر مثال على ذلن منظمة حموق االن التنظٌمٌة بما ٌعرلل عملها.لٌوده 

 .1413لى أن ٌمٌم اجتماعه فً لبرص ا، فاضطر إول فٌهأي دولة عربٌة أن ٌمام اجتماعه األ
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وهذا ما  ،تكون ؼٌر مستمرةفالعللة  ،الصراعاتأماكن الحكومات الخارجة من الحروب و أما

ها نشاطو عددها ٌزدادبٌن الحكومات والمنظمات والجهات المانحة، حٌث  خلك توترٌإدي إلى 

نها تهدد مصالحها، وفً الجهة الممابلة ، لهذا تتعامل معها من مولؾ أفً هذه األماكن

الشفافٌة فً سبب عدم ب ،ال تفضل التعامل مع الحكومات خلل الفترة االنتمالٌة ٌضا  المنظمات أف

على األعمال  تنفك معظم األموال التً تلمتها ن أنؽوال مثل  مثال على ذلن أوال، موالصرؾ األ

 .12العسكرٌة

وتنتمد الحكومة  ،فهنان مساحة تترن للمنظمات لتمارس فٌها نشاطاتها ،أما فً الدول الؽربٌة

خرى تتسع، ٌكون عملها تضٌك وأ حٌانا  أ ،وبرامجها. ولكن هذه المساحة ٌحكمها المد والجزر

بالممابل تكون شدٌدة ، ولكن محصورا  فمط فً المجال الذي ال ٌدخل فً اختصاص الدولة

 التعامل مع المنظمات الخارجٌة.

التً تتلمى الدعم من الدول التً أنشؤتها، توصل عادة رسائل  ،فالمنظمات ؼٌر الحكومٌة 

عن وجهة نظر  إٌدٌولوجٌة لشعوب الدول التً هً فً تواصل معها. فهً ال تتردد فً الدفاع 

أنه ٌوافك على استخدام  2006دٌسمبر  ح مجلس الشٌوخ فًصر وفً هذا الصدد، .حكوماتها

ذلن بؤنه ٌصعب فً  مبررا   ،المنظمات الدولٌة ؼٌر الحكومٌة فً تحمٌك السٌاسة األمرٌكٌة

 .13ةالحكوماألمرٌكٌة مباشرة من لبل  بعض األحٌان ممارسة السٌاسة

 مثلة.تسلٌط الضوء على بعض النماذج واأل سٌتم  دور المنظمات في أماكن الصراع:

بعد  ،كانت البوسنة والهرسن مثال واضح على تدخل المنظمات :وكوسوفو البوسنة والهرسك

لم تمدم أي فائدة  رؼم كثرتها ولكن ،فكان وجود المنظمات كثٌفا  ، بوٌلت الحرب تأن مرّ 

أدى التموٌل ؼٌر " :" فً دراستها عن دور المنظماتمارتٌنا فٌشر"، تذكر هنان مجتمعلل

فً المنطمة  كومٌة فً الوالع إلى ظاهرة تعرؾ أو ؼٌر المنظم للمنظمات ؼٌر الح المنسك

 ،"رهاب المشارٌع". فالمنظمات ؼٌر الحكومٌة أسست سوق عمل جدٌد، لكنها سوق مصطنعةـب

 .14على التموٌل الدولً الخارجً والحضور الدولً المستمر كلٌا   تعتمد اعتمادا  

 ،للٌمفً والع اإل سلبٌا   التً لعبت دورا   ،لى المنظماتبالنسبة إ مرَّ إللٌم كوسوفو بنفس التجربة

وعدم  ،فاكتظاظ اإلللٌم بالمنظمات ؼٌر الحكومٌة الدولٌة ،"أمٌنة زؼٌب"وهذا ما تشٌر الٌه 

ؼٌر صحً  من حاالت االزدواجٌة، مما خلك تنافسا   لد أدٌا إلى حدوث العدٌد ،توزٌعهاتفاوت 

أو بٌن المنظمات الدولٌة  ،الحكومٌة المحلٌة بٌن المنظمات ؼٌر سواء   ،مع الشركاء المحلٌٌن

نت وكا ،كان تركٌزهم فً كوسوفو فً المدن "15واستدامتها ،ؼٌر الحكومٌة ونظٌرتها المحلٌة

 ألمٌنة زؼٌب. وفما   ولكن المجاالت كانت متشابهة ،شدهاالمنافسة بٌن هذه المنظمات على أ
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مهما كانت  -أن عمل المنظمات ؼٌر الحكومٌة الدولٌة  ،مؤساة رواندالمد أثبتت  :وهايتي رواندا

فمد كان دعمها للجئٌن فً المخٌمات ٌعزز من تنمٌة  16لد ٌكون له عوالب سلبٌة.  -ٌة الن ةحسن

لم ترؼب فً التخلً  ، وبالرؼم من ذلنبٌن اللجئٌن ، ألنها كانت تختبئالجماعات المسلحة

بمدر ما هو كسب  ،اللجئٌن ساسً هو مساعدة، أي لم ٌكن الهدؾ األلحتى ال تفمد التموٌ ،عنهم

بات معظم النظام  ،ففً هاٌٌتً" ،، ولكن فً مجال التعلٌمواألمر نفسه حصل فً هاٌتً التموٌل.

التعلٌمً واإلؼاثً فً عهدة هذه المإسسات. لكن سنوات من عمل هذه المإسسات النشط لم تنتج 

عن أن معظم موظفً هذه المإسسات هم من  الهاٌٌتٌن، فضل  م فً مستوى معٌشة أي تمد

من  ا  الذي ما زال واحد ،وٌتماضون رواتب مرتفعة، بخلؾ أحوال الشعب الهاٌٌتً ،األجانب

 ."12أفمر شعوب األرض

ت الخارجٌة من االتحاد السوفٌتً والتدخل ،هلٌةعانت أفؽانستان من الحروب األ فغانستان:أ

ٌؽرق  خلك مجتمعا   فمد ،والذي كان له التؤثٌر السلبً على المجتمع ،مرٌكً مإخرا  إلى األ

إلنشاء  ،الٌة لألفؽان الموالٌن لها أمواال  دفعت الحكومة الفٌدرحٌث " ،ولكن دون جهد ،بالمال

ونظمت ندوات لتعلٌم المواطنٌن  ،منظمات ؼٌر حكومٌة، ولد عمدت هذه المنظمات ورش عمل

واالستفادة من المجتمع المدنً، ظل  ،من استؽلل الموارد المحلٌة بعض المٌم اللٌبرالٌة، وبدال   

ما تم ما دامت النمود تتدفك دون هوادة، بٌن ا  ري الممول أمرٌكٌا  مزدهرالمجتمع المدنً الصو

ل األمرٌكً،  لمدنً مسإوال  هكذا، أصبح المجتمع او ؛تهمٌش دور المجالس المحلٌة أمام الُممّوِ

 ،لى مسؤلة تجارٌةاذ تتحول هذه األموال التً تتدفك إلى المنظمات إ ،ولٌس أمام الشعب األفؽانً

أصبح حضور ندوات ومإتمرات وورش العمل عن  ،بٌنما المضاٌا الدٌممراطٌة تبمى مجرد اسم

 ".11 ظٌفة لبعض العاطلٌن فً أفؽانستانحموق اإلنسان و

بسبب  ،تموت فً رحم المجتمع فً العراق كانت المنظمات ،نظمة الشمولٌةكما كل األ: العراق

مرٌكً ال ألن العراق كان لبل الدخول اأوط التً تمنع حرٌة التنظٌم، حٌث الظروؾ والشر

التً تحرم دخول االستثمارات  ،ٌعرؾ ما هو المجتمع المدنً، وذلن بسبب سلطة الدولة المومٌة

حٌث كانت لها لواعد ولوانٌن جمركٌة صارمة فً هذا الموضوع، وهذا ما خلك لدى  ،األجنبٌة

لن منه بؤنه بذ وذلن ظنا   جتمع المدنً،ملى ساحة الإتوجه والتعطش للدخول الشعب العراق ال

مام أى العراق فتح المجال لإفدخول أمرٌكا  اغ الذي نتج عن تحطم لٌم الدولة،الفر ٌستطٌع ملئ

 وبسبب الفوضى، (NGOتحت اسم منظمات المجتمع المدنً ) ،شكال المنظماتأدخول كافة 

بكل  -أصبحت ساحة مفتوحة  ،و دولة جدٌدةأوعدم بناء كٌان  ،دولةالالكبٌرة التً خلفتها انهٌار 

 ،العرالًالشعب  مه ،المنظمات فً هذا النهب ساعدواوالذٌن  ،للستؽلل والنهب - ةمعنى الكلم

 ما جعل العراق والشعب  فً حالة فوضى لاتلة. ،الذي فكر فمط فً ٌومه

وخاصة لفئة الشباب التً ال تجذبها  ،لجذبل محل   تصبحأ انهأهو  ،خر للمنظماتن الجانب اآلإ

تنظٌمات مماثلة لنظام الدولة مثل األحزاب السٌاسٌة، ولكن ظهر معولات وأسباب كثٌرة عرللت 

 .المنظمات ؼٌر الحكومٌةلى فتح المجال أمام ، وتوجهت إالمجتمع المدنًتطور نظام 
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لمعاٌٌر العملٌة والمانونٌة ولما كانت ؼالبٌة المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً العراق تفتمد إلى ا"

تصل  ،ن النزاعات والصراعات على النفوذ والزعامة والمال بٌن أعضائهاإف ،واإلدارٌة والمالٌة

 ".14حد التشهٌر والمذؾ والسباب، ناهٌن عن المهاترات واالتهامات

مظلة البعث من  إال ما ٌندرج تحت ،نظماتلملنستطٌع المول بؤنه لم ٌكن هنان وجود  :سوريا

سجٌل المنظمات جراء تأن إكما  .كان مركزها المدن الكبٌرة والتً ،بعض الجمعٌات واالتحادات

 بإلامةوال ٌسمح للمنظمات المحلٌة  ،تعمٌداتالخضع للروتٌن الماسً ووٌ ،المحلٌة صعب للؽاٌة

 مع منظمات ؼٌر الحكومٌة الدولٌة.أي عللة 

بؤن ٌجذب  حٌث برز والع جدٌد، هذا الوالع كان كفٌل  ، 2011 بعد تؽٌر كلٌا   الوضعهذا  ،ولكن

تشهد نشاطات مختلفة  ،المجاورة للحدود السورٌةتركٌا مدن  وكانت، المنظمات ؼٌر الحكومٌة

 سورٌا.ومن هنان كانت تتوجه نحو شمال حٌث مكاتبها وأماكن ترخٌصها،  ،لهذه المنظمات

مات فً المنظ فمد أثر ذلن على انتشار ،لى ثلثة مناطك نفوذممسمة إ - ٌا  عمل –سورٌا وبما أن 

 مواطنون من"جراه مركز وهذا ما ٌإكده مسٌح أ هذه المناطك الثلث بشكل متفاوت،كل من 

والتً  ،تمدر نسبة المنظمات العاملة فً مناطك تمع تحت سٌطرة المعارضة "، حٌثسورٌاجل أ

نسبة المنظمات التً تعمل خارج حدود الدولة  تلٌها، % 44حوالً ، وهً األكبرتشكل النسبة 

، % 14 ـالحكومة ب سٌطرة%، أما فٌما ٌخص المنظمات العاملة فً مناطك 23 ـالسورٌة ب

 اإلدارةأما بالً النسبة فهً تعمل فً مناطك سٌطرة  بٌن ألرانها، األللوالتً تعتبر النسبة 

 . 20الذاتٌة الدٌممراطٌة فً المناطك الكردٌة

ح لها ذ ال ٌسم، إكم تركٌا فً المنظمات الموجودة فً تلن المناطكتتح ،مناطك المعارضة وفً

 "إمباكت" كشفت دراسة حدٌثة صادرة عن منظمة. فمد بالعمل ما لم تكن مسجلة لدٌها

(Impact)، ن الوجود والتؤثٌر الذ ٌن تمارسهما الموات التركٌة فً شمال وشرق حلبعن ،

منظمة  61منظمة مجتمع مدنً شملها المسح البٌانً، أدرجت  514التمرٌر أشار أنه من بٌن 

ضمن مناطك عملٌاتها، مع اإلشارة إلى أن الؽالبٌة العظمى من هذه  "درع الفرات"منطمة 

وأنه ال ٌُسمح لمنظمات المجتمع المدنً بممارسة  .لها منظمة( تتخذ تركٌا ممرا   53المنظمات )

ٌتم  أو كانت تملن تصرٌح عملٍ  ،ً تركٌافً المنطمة إال إذا كانت ُمسّجلة  رسمٌا ف نشاطاتها

ولكن  .21، أو كٌلٌس، أو ؼازي عنتاب"هاتاي"من والً  الحصول علٌه لهذا الؽرض خصٌصا  

من التموٌل  مٌركٌة لسما  علمت الحكومة األ، فمد "هذه المنظمات كانت تتعرض لعملٌات الفساد

خٌرة تدفع ن هذه األأن تبٌن لها أبعد  ،المخصص لمنظمات ؼٌر حكومٌة ناشطة فً سورٌا

ساسٌة مخصصة للجئٌن ألماء مواد  ،لى شركات تركٌةإكل منهجً مبالػ طائلة ؼٌر مبررة بش

 . "22السورٌٌن.

                                                           
14
 .اإلدارة...التنسٌك... والدعم تراجع دور المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً العراق 
20
 2012، د.زٌدون الزعبً .الوالع والتحدٌات منظمات المجتمع المدنً السورٌة 
21
 .لكه تركٌا فً المناطك الخاضعة لسٌطرتها شمال ؼرب سورٌاتمرٌر: المجتمع المدنً.. تم 
22
 .المنظمات ؼٌر الحكومٌة.. من العمل االنسانً الى التموٌل المشبوه 

https://annabaa.org/nbanews/64/126.htm
https://citizensforsyria.org/OrgLiterature/Syrian_CSOs_Reality_and_challenges_2017-CfS_AR.pdf
https://vdc-nsy.com/archives/20780
https://m.annabaa.org/arabic/organizations/6367
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المسإولون ٌخشى حٌث " ،عدٌد من المنظماتالكانت تركٌا لد عرللت عمل  ،وفً السٌاق ذاته

 ،األتران أن تصل المساعدات األجنبٌة فً نهاٌة المطاؾ إلى المناطك الخاضعة لسٌطرة النظام

 ".23أو التً ٌسٌطر علٌها األكراد عبر الحدود

 نب المظلم للمنظمات غير الحكوميةجاال

 ،جدال   وسنمؾ عند أهم النماط التً تشكل ٌحوم حول دور المنظمات،هنان الكثٌر من الجدل 

التً ٌجب  ،المظلمة نماطالاللذان ٌشكلن أهم  ،لى جانب التموٌل، إوهً دورها االستخباراتً

 أخرى ال تمل أهمٌة عما سبك. أمورالى  باإلضافة، الولوؾ علٌها

 الدور االستخباراتي -أ

المدرة تمتلن  وذلن ألنها ،لدى الحكومات والدول كبٌرا   صبحت لضٌة المنظمات تشكل هاجسا  أ

 ا  كما أنها تعتبر مصدر ،كراهمن العنؾ واإل بدال   ،سٌاسة الجذب ىعل اعتمادا   ،أخذ ما ترٌدهعلى 

 ،والدٌن ،وحموق اإلنسان ،مثل االلتصاد ،حول مواضٌع مختلفة ،للمعلومات والبٌانات مهما  

 ،تحلٌلهاوٌتم  ،فً السٌاسة العالمٌة عتمد علٌهاٌُ  والتً، ؼٌر ذلن، وواألللٌات ،والتركٌبة السكانٌة

 التحرن وفمهاو

وبسبب هذه  ،المنظمة فالتمرب منها واالبتعاد ٌتعلك بمدى النفع والضرر الذي تخلمه ،لذا

 فً روسٌا توصؾ هذه المنظماتمناهضة لعمل هذه المنظمات، ف الهواجس كانت موالؾ الدول

 المنظماتٌصؾ فٌه هذه  لانونا   2012صدر بوتٌن فً عام ، ولد أ)بالؽٌر المرؼوب بها(

ٌنظم نشاطات  فٌدرالٌا   ع لانونا  ولّ »ن بوتٌن أ ،للكرملٌن وجاء فً بٌانٍ  ،للخارج بالعمٌلة

وكانت وزارة العدل الروسٌة لد  .24«التً تلعب دور العمٌل الخارجً ،المنظمات ؼٌر الحكومٌة

ا ٌمرب بحظر نشاط م - فً تمرٌر نشرته على مولعها فً الشبكة اإللكترونٌة الدولٌة -طالبت 

من دون تمدٌم كشوؾ أوجه  ،تورطت فً تماضً أموال من الخارج ،من تسعة آالؾ منظمة

  .الصرؾ واإلنفاق

تشدٌد المواعد المنظمة لعمل المنظمات ؼٌر الحكومٌة، بما فً ذلن  فمد عملت على ،الصٌنأما 

 25مثل التموٌل والعضوٌة، وإال واجهت الحظر. ،مطالبتها بنشر معلومات محددة

ٌفرض لواعد تنظٌمٌة جدٌدة  ،وافمت الحكومة اإلسرائٌلٌة على مشروع لانون ،فً اسرائٌلو

حٌث  ،26من حكومات أجنبٌة والتً تتلمى أمواال   ،على المنظمات اإلسرائٌلٌة ؼٌر الهادفة للربح

عندما تنخرط  ،إن الجمهور اإلسرائٌلً "من حمه أن ٌعرؾ ،وزٌرة العدل "أٌلٌت شاكد"لالت 

 22الحكومات األجنبٌة فً الشإون الداخلٌة لبلد آخر"

 بؤن "ٌن هو ما ذكره العدٌد من الباحث ،ا الهاجس والتخوؾخر الذي ٌزٌد من هذواألمر اآل

الرإٌة األمرٌكٌة تتركز على خفض الموات العسكرٌة األمرٌكٌة فً الخارج، وتعوٌض ذلن من 

                                                           
23
 .تركٌا تكثّؾ حملتها الممعٌة ضد منظمات اإلؼاثة اإلنسانٌة 
24
 2012.ع لانونا  فٌدرالٌا  مثٌرا  للجدلالرئٌس الروسً ٌول 
25
 2016.الصٌن تسعى إلحكام لبضتها على منظمات المجتمع المدنً 
26
 .المنظمات ؼٌر الحكومٌة.. من التموٌل المشبوه الى الؽزو الثمافً 
22
 .الحكومة اإلسرائٌلٌة تستهدؾ تموٌل الحكومات األجنبٌة للمنظمات األهلٌة 

https://www.thenewhumanitarian.org/ar/khbr/2017/04/27/trky-tkthwf-hmlth-lqmy-dd-mnzmt-lgth-lnsny
https://www.alayam.com/alayam/world/173423/News.html
https://www.alghad.tv/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/
https://m.annabaa.org/arabic/organizations/5003
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-786102
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كٌة. وكما توجد فً المإسسة العسكرٌة لوات خاصة للتدخل خلل زٌادة الموة المدنٌة األمرٌ

تضم مجموعات  ،السرٌع، أوصت الدبلوماسٌة الجدٌدة بتشكٌل فرق دبلوماسٌة سرٌعة االستجابة

أو  ،للنتشار السرٌع فً المناطك التً تشهد صراعات ،من الخبراء المدربٌن تدرٌبات خاصة

ٌن وزارة الخارجٌة والوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة، حاالت من عدم االستمرار، وذلن بالتعاون ب

دٌفون "، وفً هذا الصدد ٌكتب وذلن بهدؾ تحمٌك التوازن بٌن الموة العسكرٌة والموة المدنٌة

حالٌ ا كؤدوات  لمد تم استخدامها وما زالت تستخدم" فً فوجٌن بولٌسً: "دوجلس باورز

 .21"ن استخدام الموة العسكرٌة البحتةبدال  م، ، وتحدٌدا  مع الوالٌات المتحدةللسٌاسة الخارجٌة

 التمويل -ب

تسٌٌر و ،تكون لادرة على االستمرارحتى  ،منظمة ألي الرئٌسً والمهمهو العصب إن المال 

 أم اعتمادا   ،كان ذاتٌا   سواء   ،مصدر للتموٌل ، وبالتالً ال بد من توفّرلامة مشارٌعهاوإ ،أمورها

لذا نجد  ،تعتمد على الدول المانحة فً مصادر تموٌلهااها حٌان نروفً كثٌر من األ ، على المنح

تلمى لصندوق الوطنً ٌ"ا نمن أهم األمثلة أو ا.حوم حول دورهتشارات االستفهام الكثٌر من إ

على  ا  أٌض "فرٌدوم هاوس"تحصل كما   ،من الكونؽرس ا  ملٌون دوالر سنوٌ 100حوالً 

، وهذه 24، وخاصة من وزارة الخارجٌةاألمرٌكٌةالحكومة الجزء األكبر من أموالها من 

وبطبٌعة الحال ستكون داعمة  ،وتدعم المنظمات المحلٌة ،المنظمات تعمل فً جمٌع المجتمعات

 ،مصدر التموٌل(حالة الصراع بٌن الدول المانحة )تعٌش الكثٌر من المنظمات لذا لسٌاستها. 

تحت ؼطاء العمل االنسانً ترٌد تمرٌرها  ، التًلٌه هذه الدول من السٌاساتوبٌن ما تهدؾ إ

ٌشكل صورة واضحة لهذا  ولعل الوضع فً البوسنة والهرسن سابما   للمنظمات ؼٌر الحكومٌة،

 .الطرح

ء الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لى تبوّ ٌن إحصائٌات التموٌل، التً تشٌر إٌورد بعض الباحث

ت، وترتكز أنشطة معظم هذه المنظمات فً كؤكبر مانح لهذه المنظما ،المرتبة األولى عالمٌا  

تحكم  ومثال على ذلن .30الدول التً تعتبر محط اهتمام السٌاسات الخارجٌة للموى الكبرى

ففً دراسة  ،لذلن نرى أن معظم المنظمات ال تعلن عن مصادر تموٌلها المانح بمراراتها،

ثم أن  .31% من المنظمات لم تعلن عن مصادر تموٌلها61أجرٌت عن مصادر تموٌل تبٌن أن 

لظهر ذلن  ،رفت على التنمٌةذا ما صُ ، إموال التً ٌؽدق به المانحٌن على المنظماتهذه األ

مثال الو  ،المجتمعموال ال تخدم ، لذلن هذه األعلى لطاع التعلٌم والصحة والخدمات واضحا  

فإن بعض الدراسات تُظهر ارتفاع . "موال التً منحت للمنظمات الفلسطٌنٌةهو األ على ذلن

 إلىأعوام سابمة، ووصلت  إلىنسبة  ٪ 600 إلىللضفة الؽربٌة ولطاع ؼزة  المالًالدعم 

 .2001 – 1444 ن عامًما بنٌ دوالرملٌار  25.3

                                                           
21
 NGOs: Missionaries of Empire،Bowers | Mar 10, 2012 | Essays, Middle East, US-By Devon Douglas  
24
 U.S. Groups Helped Nurture Arab Uprisings.By Ron Nixon  ، 

April 14, 2011 
30
 .15المرجع السابك الدور السٌاسً واألمنً للمنظمات ؼٌر الحكومٌة، ص 
31
هات د. نرمٌن عبد المادر امبابً،  دور المنظمات  الحمولٌة  الدولٌة  واإلللٌمٌة والمحلٌة فً حرٌة تداول المعلومات فً ظل توج 

 .33بناء مجتمعات المعرفة جامعة الماهرة، ص

https://www.foreignpolicyjournal.com/2012/03/10/ngos-missionaries-of-empire/
https://www.nytimes.com/2011/04/15/world/15aid.html
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( منظمة ؼٌر حكومٌة فً العراق، 41لدمت دعما  لـ) ا( وحده2011عام ) (NED) إّن منظمة

 .32(دوالر  2.520.000بمبلػ وصَل الى حدود )

 استقطاب القوى الشابة -ـ ج

والمتمكنٌن  ،تمتص الحاصلٌن على أعلى الدرجات ،صارت المنظمات ؼٌر الحكومٌة إسفنجة

تتحدث عن "عٌش، حرٌة، عدالة  النخبة الشابة لم تعدوالمهارات النوعٌة،  من اللؽات

، المستدامة التنمٌة ـك من ذلن انتشرت مصطلحات فبدال   "الشعب ٌرٌد"،  اجتماعٌة"، أو تهتؾ بـ

ال جٌات تحدث فً البناء الفكري لدى األهنان تؽٌر ذا  وؼٌرها من الشعارات، إتمكٌن المرأة، 

 الشابة، فبدا ؼالبٌتهم ٌطمح إلى الحصول على دعمها.

ٌإثر بشكل سلبً على  ،رواتب المرتفعةالنتٌجة ضخ أموال و ،كثٌر من الخبراتالمطاب استإن 

لطاع التعلٌم من نمص فً  ىدارات الموجودة، ففً السودان عان، وعلى اإلالمنظمات المحلٌة

جور ، ومستوى األبالمنظماتبسبب التحالهم  ،وخاصة اللؽة االنكلٌزٌة ،الكادر التدرٌسً

 .33العالً

 عينة بعيدة عن القيم ذلك المجتمعفي بوتقة  ثقافة مصهر قيم وثقافات الشعوب  -د

هنان بحث  ،ففً روهٌنؽا ،ودٌنٌا   لتؤثٌر على الثمافات الموجودة اجتماعٌا  وهذا ٌُعتبر محاولة ل

، فمد كشؾ هابشؤن المنظمات ؼٌر الحكومٌة العاملة فً ملجئ ،وتمرٌر خاص ؼٌر حكومً

تهم بالفساد المالً والتحوٌل الثمافً تُ  ،هاالمنظمات ؼٌر الحكومٌة العاملة فٌالتمرٌر أن بعض 

وتنشر  ،ها الخاصة، ودٌنها التً تتدٌن بهالمنظمات تنشر خلل الخدمة ثمافت جلّ  .والدٌنً

وربما رإٌة الصلٌب فً كوبانً ٌخبرنا عن  ،34الثمافات والمفاهٌم الدٌنٌة التً تنتمً إلٌها

 .35حدثهاالتؽٌرات التً ت

 النتائج

لى رة منذ منتصؾ المرن التاسع عشر، وإالمنظمات ؼٌر الحكومٌة شهدت تطورات كبٌ -1

وخاصة أماكن النزاع والحروب، وأصبح  ،صبحت موجودة بموة فً المجتمعاتوأ ،ٌومنا هذا

 ، وعلىوتحتل مراكز مهمة  وذات التؤثٌر فً العللات الدولٌة ،لها وزنها فً السٌاسة الدولٌة

تعمل على تعبئة الرأي العالمً لدعم  ،هذه المنظمات تمارٌر الصادرة عنالالرأي العام العالمً. ف

 لضٌة ما.

ال أنها ال تخلو من ، إرؼم الشعارات الفضفاضة التً تحملها المنظمات ؼٌر الحكومٌة -2

من  وٌا  ولكن خا ،كما الشعارات برالا   ، وٌصبح كل شٌئا  التً تنعكس على المجتمع ،السلبٌة

بل ربما تساعد على تفتٌت  ،ولكن ال تمدم بدائل ،الداخل، وصحٌح أنها تمصً دور الدول
                                                           

32
 MIDDLE EAST AND NORTHERN AFRICA ،IRAQ 2018 
33
 Governmental Organizations (NGOs) on EFL Teaching and  –The Negative Effects of Some Non 

Learning in Sudan 

 
34
 .ت ؼٌر الحكومٌة العاملة فً ملجئ الروهٌنجا بعضها متهم بالفساد المالً والتحوٌل الثمافً والدٌنًالمنظما 
 
35
 .انتشار المسٌحٌة فً بلدة سورٌة كانت تحت حصار الدولة اإلسلمٌة 

https://www.ned.org/region/middle-east-and-northern-africa/iraq-2018/
https://www.researchgate.net/publication/339619346_The_Negative_Effects_of_Some_Non_-_Governmental_Organizations_NGOs_on_EFL_Teaching_and_Learning_in_Sudan
https://www.researchgate.net/publication/339619346_The_Negative_Effects_of_Some_Non_-_Governmental_Organizations_NGOs_on_EFL_Teaching_and_Learning_in_Sudan
https://www.researchgate.net/publication/339619346_The_Negative_Effects_of_Some_Non_-_Governmental_Organizations_NGOs_on_EFL_Teaching_and_Learning_in_Sudan
https://islamicmedia.org/2019/03/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC/
https://www.reuters.com/article/syria-kurds-christianity-ab4-idARAKCN1RS241
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ال أننا لم ، إوهً أنها رؼم كثرة المنظمات ،المجتمع، وأماكن الصراعات خٌر دلٌل على ذلن

 فً مجتمعات النزاع، وما بعد الحروب. واحدا   نشهد تطورا  

متاح بكل معنى  ،عزلأ خلك فردٌُ  "،رد على أمن الدولبروز لضٌة أمن الف"تحت الشعار  -3

فمط  وبالتالً بناء مجتمع مإلؾ ،أخللًأي فرد ال ٌملن أي رادع  ،للستؽلل والنهب ،الكلمة

  ذلن ٌسهل استؽلله.بو ،و أي لٌمأ ،ٌربطهم ببعض أي صلة فراد الأمن 

ى ولو كانت هنان حت ،ومعمدةمسؤلة شائكة  ،إلى أماكن الصراعمسؤلة دخول المنظمات  - 4

فهً  هدافها.إلى أ من خللها كثٌر من الطرق التً تستطٌع أن تصلالفهنان  ،لوانٌن تحكمها

التعامل معه كٌفٌة  ، لكن معرفةوالع ال ٌمكن تجاهلهال وهذا ،دوات للنظام العالمًتعتبر أ

  .أمر مهم لخدمة المنطمة واالستفادة من وجوده

عندما ال تكون  ،ؼاثٌةاإلمشارٌع الن تحمل المنظمات بعض أٌمكن  ،للوهلة األولى -5

ٌجابٌات إفوائد و اتبمى هذه المشارٌع ذولكن تة جاهزة لتلبٌة احتٌاجات الناس، الحكومات المحلٌ

 ظهر سلبٌات ال ٌمكن درء مخاطرها.تومع مرور الولت سوؾ  ،ةمإلت

كما   ،العمل التطوعً إلى العمل المؤجور ، أدى إلى  تحّولها منؼراق المنظمات بالمالإن إ -6

ساهمت بزٌادة الشرخ  ،وما نتج عن ذلن من تجاذبات ،ن تؽلؽلها فً مختلؾ شرائح المجتمعإ

 وتطبك شروطها. ،كونها مرتبطة بالدول المانحة ،بٌن هذه الشرائح

نتٌجة الخدمات ، ن هنان فئة تستفٌد من هذه المنظمات، إال أٌجابٌاتإسلبٌات ومهما ٌكن من  -2

الساحة  ، ألنههاتحجٌم ، الذي سٌكون بممدورهنما ٌلزم هنا هو الوعً لدى المجتمع، إمدمهاالتً ت

  الممصودة بالعمل.

د أصبح الٌوم وجود المنظمات أح ،دفاعومعدات لل جمٌع الدول تمتلن جٌوشا  أن كما  - 1

ة الناعمة فً مواجهة الطرؾ داوٌستخدم هذه األ ها،خوض ؼمارتحاول الدول ولوٌات التً األ

جندات أحتى ٌسهل معرفة  ،تموٌل المنظماتمعرفة مصادر  ،همٌة الكبٌرةمن األ خر، لذلن،اآل

 .المانحٌن

لٌس من أولوٌاتها  ،فهً كمنظمات عابرة للمومٌات ،بحل المشاكلالمنظمات تموم هذه  ال -4

تساهم فً تموٌل ، ووتحرٌر السوقطرٌمة من طرق تنظٌم الرأسمال بل هً  ،احتٌاجات المجتمع

تحسٌن أو فً  وبالتالً ال تلعب دورا   النظام العالمً، اتجند، وفك أمحلٌةأنشطة المنظمات ال

 تؽٌٌر األوضاع.

نظرا  للنوالِص الؽائرة التً تتمخض عن الدولِة الكلسٌكٌة عموما  والدولِة المومٌة ؼالبا ،  -10

بنظاٍم محاٌٍد ٌسمى بالمجتمع المدنً، فً حٌن أنه من حٌث فإنه تجري المحاوالُت ِلتَطعٌمها 

المضمون ال ٌَُمثُِّل المجتمَع المدنً بكّلِ معنى الكلمة. إذ ٌُعَمُل على إفراِؼه من جوهِره 

 .الدٌممراطً، ومن ثَمَّ استخداِمه لتخفٌِؾ وطؤةِ مؤزِق اللٌّبرالٌِة المتمثِل فً الدولِة المومٌة
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 ،بٌن الحكومات والمجتمع تحدث ؼالبا  التً  ،عمٌمةالفجوة ال استؽللتحاول المنظمات  -11

الفرد، من ، والتً فمدت جاذبٌتها لدى خاصة بعد األزمة العمٌمة التً ضربت الدول المومٌة

 ملء هذه الفجوة بالشعارات البرالة التً تحملها.خلل إ

 ،النظام العالمً من أساسٌا   جزءا   وباتت ،ال ٌمكن تجاهله والعا   أصحبت المنظمات الدولٌة -12

وإنما  نب هذه المنظمات ال ٌؤتً بنتٌجة،لذلن فإن تج ،مم المتحدةفً األ استشارٌا   وتحتل مركزا  

 لتمكٌن المنطمة سٌاسٌا   ،واالستفادة من مولعها ،ٌجب بناء عللات جٌدة مع هذه المنظمات

 .والتصادٌا  

، ، ومعالجة الخلل فً بنٌة المجتمعها المنظماتالمخاطر التً تحملإن زٌادة الوعً ب -13

 هو خٌر علج لتمتٌن وتمكٌن المجتمع. ،البطالة والفمر والصحة والتعلٌم المتمثل فً

، لامة مشارٌع تنموٌة لجذب الشبابلذلن ٌجب إ ،هً فئة الشباب هم فئة مستهدفةإن أ -14

 .من حالة عدم االستمرار الفراغ الناتج ومحاولة ملئ

 ،مكانة المنظمات تتخطى مكانة الحكومات أن حٌان، نرى فً كثٌر من األمن كل ما سبك -15

عملها الذي ، باإلضافة إلى مساءلةضة للؼٌر المعرّ  ،المنظمات ؼٌر الحكومٌةوذلن نتٌجة طبٌعة 

 ٌتخطى الحدود.

 


