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 ملخص
 

آـيف يمكن جعل العولمة االقتصادية      
أآــثر ديمقراطــية؟ االتصــاالت العالمــية،  
ــتثمار   ــالمى، االســـ ــال العـــ رأس المـــ
العـــالمى، الهجـــرة العالمـــية والـــتجارة 

هــا تتــنامى أهميــتها بشــدة العالمــية آل
إال أن المقومات   . فـى المجتمع المعاصر   

الديمقراطـية لإلجـراءات والقواعـد التى       
تحكـم هـذه األنشـطة العبر عالمية فى        
الوقـت الراهن هى، فى أفضل األحوال،       

آـيف يمكن للمجتمع المدنى     . مزعـزعة 
 أن يحسن من هذا الوضع؟

يـتعامل الـتقرير مع هذا السؤال فى        
.  تتمـثل فـى سـتة أجزاء       سـت خطـوات   

الجــزء األول يعــرف المفاهــيم المحوريــة 
ــيها الموضــوع وهــى   ــنطوى عل ــتى ي : ال

ــم،   ــادية، اإلدارة والحكـ العولمـــة االقتصـ
الجزء . الديمقراطـية، المجـتمع المدنـى     

ــور   ــيعة القصــ ــتعرض طبــ ــثانى يســ الــ
ــالمى    ــاد الع ــى االقتص ــراطى ف . الديمق

ــى الســـبل      ــزء الثالـــث يشـــير إلـ الجـ
ــت  ــية الـ ــلكها  الرئيسـ ــن أن تسـ ى يمكـ

مؤسســات المجــتمع المدنــى لتقلــيص 
الجزء . أوجـه القصـور الديمقـراطى هذه       

ــودة فــى      الــرابع يحــدد األوضــاع الموج
المجــتمع األوســع الــتى إمــا تســاعد أو 
تعـوق جهـود المجـتمع المدنـى الرامية         

ــثر     ــادية أآـ ــة اقتصـ ــاز عولمـ ــى إنجـ إلـ
الجـــزء الخـــامس يعتـــبر   . ديمقراطـــية

ــية   ــكالت الرئيسـ ــتعلق  المشـ ــتى تـ الـ
ــيم     ــرق تنظ ــية وط بالممارســات الداخل
مؤسسـات المجتمع المدنى والتى من      
الممكــن أن تعظــم أو تحــد مــن قدرتهــم 

الجزء . علـى مقـرطة االقتصـاد العـالمى       
الســادس يلقــى الضــوء علــى القضــايا   
ــتراتيجيات    ــى االســــ ــة فــــ المحوريــــ
المسـتقبلية للمجتمع المدنى من أجل      

م فــى ونهــت. مقــرطة االقتصــاد العــالمى
الجـزء الـتالى مـن هـذا الملخص بعرض          
األطـروحة الرئيسـية الـتى تنبنى عليها        

 .أجزاء التقرير الست
ــت    ــية ذاع ــادية عمل ــة االقتص العولم
وأضــحت واضــحة للعــيان فــى العقــود     
األخـيرة خاصًة، ومؤداها أن إنتاج وتبادل       
ــتم بصــورة    ــوارد أصــبح ي واســتهالك الم

هذا ال  . مـتزايدة فـى إطـار عـبر عـالمى         
يعـنى أن االقتصاديات المحلية والقومية      
واإلقليمية أضحت غير ذات معنى، وإنما      
يعـــنى أنـــه بجـــوار هـــذه االقتصـــاديات  
أضـيفت ساحة عالمية لالتصاالت ورأس      
المال واالستثمار والهجرة والتجارة وأنها     

ــة  ــإن  . ســاحة متمــيزة ودال ــم، ف ومــن ث
الخــيارات السياســية الــتى نــنحاز إلــيها 

عولمة االقتصادية يكون لها    والمتعلقة بال 
تداعــيات خطــيرة فــيما يــتعلق بالشــكل 

 .المستقبلى للمجتمع
االقتصــاد العــالمى المتــنامى يــتم     
ــيد  ــة فـــى التعقـ ــيهه بطـــرق غايـ . توجـ

فـالقواعد واإلجراءات التى تنظم التجارة      
والهجــــرة واالســــتثمار ورأس المــــال   
ــأتى مــن جهــات   واالتصــاالت العالمــية ت

ة على المستوى   أجهـزة الدول  : مـتعددة 
القومـى؛ المؤسسات المتخطية للدولة     
فــى المســتويات اإلقليمــية والعالمــية،  
الكــيانات الفرعــية داخــل الدولــة فــى     
المحلــيات؛ آلــيات وميكانــيزمات مــتعددة 
ــيفة     ــاص؛ شــبكات آث ــاع الخ ــى القط ف
ومعقـدة تربط فيما بين هذه المستويات       

ومـن ثـم، فـإن الجهود من         . والقطاعـات 
القتصاد العالمى يجب أن    أجـل مقـرطة ا    

تـتعامل مـع هذا الدوالب للحكم واإلدارة        
 .المتشعب والمتعدد الطبقات

مـن الهـام جدًا أن تتم إدارة االقتصاد         
ــناس . العــالمى بطــريقة ديمقراطــية  فال

الذيـن يتأثرون بالخيارات السياسية البد      
ــدم   ــيعهم وعلـــى قـ ــطلعوا جمـ وأن يضـ
المساواة بمسئولية صنع هذه الخيارات     

قد ال  . فى مناخ يتسم باالنفتاح والحرية    
يكـون واضحًا تمامًا آيف يمكن ممارسة       
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الديمقراطــــية فــــى مجــــال االقتصــــاد 
العــالمى، ولكــن المــبدأ فــى حــد ذاتــه  
يعتــبر حجــر الــزاوية لمفهــوم الكــرامة     

 .اإلنسانية والعدالة االجتماعية
ــالمى  اإلدارة الحالـــية لالقتصـــاد العـ

ــية   ــدة للديمقراطـ ــتقر بشـ ــه و. تفـ أوجـ
ــيعة مؤسســية       ــها له طب ــور بعض القص

ففى . وبعضـها اآلخـر له طبـيعة هيكلية    
الجانــــب المؤسســــى نجــــد أن آــــل  
الفاعليـــن الذيـــن يـــتحرآون فـــى إدارة  

ــاد العــالمى   ــزة  –االقتص ــة، األجه  الدول
المتخطــية للدولــة، المــنظمات الفرعــية 
داخـــل الدولــــة واآللـــيات الخاصــــة، ال   
ــرفاً  ــيًا مشـ ــجًال ديمقراطـ ــون سـ . يملكـ

وعلـى الجانـب الهـيكلى، فـإن التراتبية         
المـتجذرة فى السياسات العالمية فيما    
ــثقافات     ــبقات والــ ــدول والطــ ــن الــ بيــ
واألجـناس واألصول العرقية وغيرها أدت      
إلــى أن تنبــنى إدارة االقتصــاد العــالمى 

الحكـــم بواســـطة بعـــض "علـــى مـــبدأ 
بدًال من الحكم بواسطة الناس     " الـناس 

فى حين أنه   ومن ثم، ف  . فى مجموعهم 
مــن المفــترض أن تتضــمن الديمقراطــية 
حكـم األغلبـية مـع التأآيد على حقوق         
ــيوم    ــالمى ال ــإن االقتصــاد الع ــية، ف األقل
ــترام     ــية دون أى اح ــم األقل يجســد حك

 .لحقوق األغلبية
ــًال     ــى ح ــتمع المدن ــبر المج هــل يعت

المجتمع "لمشكالت الديمقراطية هذه؟ 
آمــا يطـرحه هــذا الـتقرير هــو   " المدنـى 

ضـاء أو سـاحة سياسـية تسـعى فيها       ف
ــد    ــية لتشــكيل القواع مؤسســات طوع
الــتى تحكــم جانــبًا أو آخــر مــن جوانــب  

فــــى الحالــــة  (الحــــياة المجتمعــــية  
المطـروحة فـى الـتقرير هذا الجانب هو         

ــالمى ــاد العـــ ــات ). االقتصـــ ومؤسســـ
المجــتمع المدنــى تجمــع األفــراد الذيــن 
يتقاسمون االهتمام بقضية سياسية أو     

ــاًال سي ــدداً مجـــ ــيًا محـــ ــذه . اســـ هـــ
المؤسســات تــتمايز بشــدة فــيما بيــنها 
فيما يتعلق بالشكل التنظيمى، النطاق     
الجغـــــــرافى، المـــــــوارد، الحيثـــــــية، 

ــيكات  ــل . االســتراتيجيات والتكت إال أن آ
مؤسســات المجــتمع المدنــى تشــترك  

أى أنهم ال   (فـى آـون أنشطتها طوعية       
يســـعون إلـــى تحقـــيق ربـــح مـــادى أو 

هم ينشطون  وفى آون ) منصـب رسـمى   
أى أنهم يطمحون إلى التأثير     (سياسـيًا   

ــع    ــا توزيـ ــتم بهـ ــتى يـ ــرق الـ فـــى الطـ
 ).وممارسة القوة االجتماعية

ال يمكــن اإلدعــاء أن آــل مؤسســات 
الحرآات االجتماعية،  (المجتمع المدنى   

المؤسســـــات الخـــــيرية، المـــــنظمات 
ــية،   ــير الحكومـ ــنظمات غـ ــية، المـ الدينـ

ــا  ــتديات رجـ ــية، منـ ــادات العمالـ ل االتحـ
مهتمة بدرجة متساوية   ) إلـخ .. األعمـال 

ــية فـــى االقتصـــاد     بقضـــية الديمقراطـ
فبالتأآـــــيد بعـــــض هـــــذه . العـــــالمى

ــات ذات   ــثل الجماعــ ــات، مــ المؤسســ
الـتوجهات العنصـرية، سنجدها مناهضة      

ــال مواربــة   ــل وحــتى  . للديمقراطــية ب ب
الداعمين لمقرطة العولمة يتبنون أفكارًا     

ــتعلق بالمجــال والع  ــنة فــيما ي مــل متباي
ــرطة     ــة لعملــية المق ــرعة المأمول والس

ــإن مؤسســات   . هــذه ــة، ف وبصــفة عام
المجـتمع المدنـى الـتى تسـاند مصالح         
اســتثمارية قويــة ال تعطــى أولويــة لهــذا 
الهــدف وهــذا علــى خــالف المــنظمات   

 .التى ترآز على المهمشين
ــتمع    ــإن المجـ ــال فـ ــل حـ وعلـــى آـ
المدنى يمكن من حيث المبدأ أن يقدم        

وأحــيانًا (ســية خمــس إســهامات أسا 
لإلدارة الديمقراطية لالقتصاد   ) مـتداخلة 
أوًال، يمكـن أن يضطلع بتوعية      . العـالمى 

فالديمقراطــــية الحقيقــــية . الجماهــــير
تعــــتمد علــــى مواطــــن واٍع، ويمكــــن 
لمؤسسـات المجتمع المدنى أن تجعل      
الــناس أآــثر معــرفة بماهــية العولمــة     
ــا   ــدار به ــتى ت ــية ال . االقتصــادية وبالكيف

يمكـن للمجتمع المدنى أن ُيفَّعِّل      ثانـيًا،   
فالديمقراطية الحقيقية  . حوارًا جماهيرياً 

ترتكــز علــى حــوار مفــتوح فــيما بيــن      
ــبدائل المخـــتلفة    ــات الـــنظر والـ . وجهـ

ــن أن    ــى يمك ــتمع المدن ــنظمات المج م
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ــنظومة   ــنع أى مــ تلعــــب دورًا فــــى مــ
ــإدارة    ــنفرد ب سياســية واحــدة مــن أن ت

ــالمى  ــاد العـ ــتكارية لالقتصـ ــثًا. احـ ، ثالـ
مــبادرات المجــتمع المدنــى يمكــنها أن  
ــرًا    ــيرية أمـ ــارآة الجماهـ ــل المشـ تجعـ

الديمقراطــية الحقيقــية تتطلــب . ممكــنًا
مواطنيـــن مهتميـــن بالشـــأن العـــام،     
ومؤسسات المجتمع المدنى يمكنها أن 
. تتيح للناس قنوات لالنخراط السياسى    

رابعًا، يمكن لمنظمات المجتمع المدنى     
. لطات الحاآمةأن تزيد من شفافية الس

الديمقراطــية الحقيقــية تتطلــب عملــية  
حكــم وإدارة تقــع فــى دائــرة المجــال     
البصـــرى للـــناس، وجهـــود المجـــتمع    
المدنـى يمكـن أن تجلـب إدارة االقتصاد        
ــة   ــة العامـ ــال رؤيـ ــالمى إلـــى مجـ . العـ

خامسـًا، عمـل المجتمع المدنى يمكن       
. أن يحســـــــن الـــــــرقابة الشـــــــعبية

ــة الديمقراطــية الحقيقــية تتطلــب ر   قاب
المواطنيـن علـى السلطة، ومؤسسات      
المجــتمع المدنــى يمكــن أن تلعــب دورًا 
فـى جعـل المســيطرين علـى االقتصــاد    
العـالمى مسئولين أمام الخاضعين لهذا      

وبالـــرغم مـــن أن المجـــتمع    . الـــنظام
المدنـى قد قام بأنشطة حققت بالفعل       
فوائد ديمقراطية فى آل هذه المجاالت      

طيع أن يقدم   الخمس إال أنه ما زال يست     
الكثـير جـدًا فـى مجال مقرطة االقتصاد          

 .العالمى
ــوق      ــتى تع ــن األســباب ال ــب م جان
المجـتمع المدنـى عـن أن يقـدم المزيد          
مـن أجل مقرطة إدارة االقتصاد العالمى       
يـتعلق بظـروف المجـتمع المدنـى الذى       
ــك المؤسســات     ــاره تل ــى إط ــل ف . تعم

ــًا     ــنظمات تحمســ ــثر المــ ــتى أآــ فحــ
ًا بها ال تستطيع إال للديمقراطـية والـتزام   

أن تقـدم إسهامات محدودة إذا ما آانت        
البيـئة المحـيطة غـير حاضـنة لألنشطة         

علــى . الضــرورية المؤديــة لهــذا الهــدف 
ســبيل المــثال، إذا آــان الفقــر متفشــيًا 
بدرجـــة تجعـــل قطاعـــات عريضـــة مـــن 
ــى     ــة ف ــورة تام الشــعب ُمســَتوَعَبة بص
ــيش،    ــية لكســب لقمــة الع ــرآة يوم مع

ون لديهم ال الوقت الكافى     فـإنهم لن يك   
لالنخـراط فى أنشطة المجتمع المدنى      
. وال المــوارد الالزمــة لمســاندة حمالتــه 

مــن جانــب آخــر فــإن وجــود أو غــياب      
شـبكات داعمـة للمجتمع المدنى عادة       

إضـافة إلى هذا،  . مـا تحـدث فـرقًا آبـيراً     
فـإن قـدرة مؤسسات المجتمع المدنى       
علــــى التأثــــير فــــى الدفــــع بقضــــية  

راطـية تعـتمد إلى حد آبير على         الديمق
فمدى جهل  . توجهـات الدوائـر الرسمية    

ــى أو    ــتمع المدنـــ ــلطات بالمجـــ الســـ
معرفـتهم بـه وإلـى أى حـد تكون درجة           
. تقـبلها أو عدائهـا ألنشـطته يحدث فرقاً       

آمـا أن سـلوك وسـائل اإلعـالم هو من           
فتحجيم جهود  . العوامـل المحوريـة هـنا     

المجـــتمع المدنـــى لمقـــرطة االقتصـــاد 
عــالمى أو الدفــع بهــا يعــتمد إلــى حــد ال

آبـــير علـــى مـــدى اســـتيعاب اإلعـــالم 
المــرئى والمســموع والمطــبوع لطبــيعة 
أنشــطة المجــتمع المدنــى وآــذا علــى  
مـدى االهـتمام بهـذه األنشطة وجعلها        

ــؤرة الضــوء  ــثقافة السياســية . فــى ب وال
فاألساليب . غـير منبتة الصلة بالموضوع    

 فى  السـائدة إلدارة العملـية السياسية     
دولـة مـا أو فـى قطاع ما من مجتمع ما            
ــا أن تشـــجع أو تثـــبط مـــن   يمكـــنها إمـ
اهـــتمام المواطنيـــن اإليجـــابى بقضـــايا 

فعلى سبيل المثال،   . االقتصـاد العالمى  
نجد أن الثقافات االستهالآية والثقافات      
الـتى تـبجل الموروثـات تقـف حجر عثرة          

فــى ســبيل ) وإن آــان بطــرق مخــتلفة(
أخيرًا، فإن عددًا   و. مجـتمع مدنى نشيط   

مـن الـتمايزات الهيكلـية فى عالم اليوم         
تشــكل قــوى مضــادة لجهــود المجــتمع  
المدنــى مــن أجــل تحقــيق مشــارآة     
ــيع فــى إدارة االقتصــاد    تســتوعب الجم

الرأســمالية، محوريــة الغــرب، . العــالمى
ــرية،   ــر، العنصـ ــيز لجـــنس دون آخـ التحـ
محوريـة المـناطق الحضـرية وغيرها من        

ــ ــيات المـ ــا الهيرارآـ تجذرة تشـــكل آلهـ
عراقــيل ال يمكــن االســتهانة بهــا تحــول 
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دون مقرطة العولمة من خالل المجتمع       
 .المدنى

ــإن     ــية، ف ــروف البيئ ــى الظ ــافة إل إض
ممارسـات مؤسسات المجتمع المدنى     
ــى      ــر ه ــيمها تؤث ــريقة تنظ ــها وط أنفس
ــى    ــدرة المجــتمع المدن األخــرى فــى ق

ففى . علـى مقـرطة االقتصـاد العـالمى       
ــ  ــل واحـ ــابل آـ ــهامات  مقـ ــن اإلسـ د مـ

ــن    ــتى يمكـ ــس الـ ــية الخمـ الديمقراطـ
للمجـــتمع المدنـــى أن يقدمهـــا هـــناك 
تحديــات آــبرى للديمقراطــية تنــبع مــن  

ومن ثم، فى   . داخـل المجـتمع المدنـى     
حيـن أن آيانات المجتمع المدنى يمكن       
أن تحقــق توعــية جماهــيرية باالقتصــاد  
ــتأآدوا أنهــم هــم    ــد وأن ي ــالمى، الب الع

ــن  ــة مـ ــى درجـ ــهم علـ ــى أنفسـ  الوعـ
وفى . تؤهلهـم للتعامل مع هذه القضايا     

الوقـــت الـــذى يشـــجع فـــيه المجـــتمع 
المدنى حوارًا جماهيريًا مفتوحًا وحيويًا،     
فإنه البد وأن يسمح بالرأى والرأى اآلخر 
داخــل دوائــره آمــا يجــب أن يــتحذر مــن 
. محـاوالت االحتواء من قبل مراآز القوى     

وفـى حيـن أن المجـتمع المدنـى يمكن      
ع نحـو المشـارآة الشعبية، فإن       أن يدفـ  

الــتحدى هــو أن يــنجح هــو نفســه فــى 
ــئة للمشــارآة فــى    ــرص متكاف ــير ف توف
أنشـطته للجميع بغض النظر عن فوارق       
الســن والطــبقة والعقــيدة والجنســية    

واألصــل العــرقى والجــنس وغــيرها مــن 
وبالرغم من أن   . التصـنيفات االجتماعـية   

مؤسسـات المجتمع المدنى يمكنها أن      
مفاهــيم الشــفافية والمســاءلة  تتبــنى 

فــى حالــة الفاعليــن فــى دوائــر الحكــم 
ــًا أن   ــيهم أيضـ ــزامًا علـ ــه لـ واإلدارة، فإنـ
يعظمــوا مــن شــفافيتهم هــم أنفســهم 
ــن خضــوعهم للمســاءلة مــن ِقــَبل      وم

ــاًال، إذا فشــــــلت . المجــــــتمع وإجمــــ
ــى     ــى فـ ــتمع المدنـ ــات المجـ مؤسسـ
االحـــــــتفاظ بمســـــــتويات مـــــــرتفعة 

ــنج  ــإنهم لــن ي حوا فــى للديمقراطــية، ف
آســب ثقــة الــناس ودعمهــم، وهــو مــا  
ــتهم     ــى معرآ ــيه بشــدة ف ــتاجون إل يح

 .لمقرطة االقتصاد العالمى
آـل ما سبق يوضح بما ال يدع مجاًال         
لشـــك أن المجـــتمع المدنـــى بذاتـــه ال 
يعتـــبر قـــوة تعمـــل لمقـــرطة االقتصـــاد  

ومن . العـالمى أو إلعاقـة هذه المقرطة      
ثـم، فـإن القضـية المستقبلية المحورية     

آـيف يمكن لمؤسسات المجتمع     : ىهـ 
المدنــــى أن تــــتعامل مــــع الــــتحديات 

المتـــناولة فـــى (الخارجـــية والداخلـــية 
الجزئيـــن الـــرابع والخـــامس مـــن هـــذا 

بطـريقة تعظـم من إسهاماتهم      ) الـتقرير 
مــن أجــل مقــرطة االقتصــاد العــالمى     

 ).المعرَّفة فى الجزء الثالث(
هـذا السـؤال ال يمكـن إجابته بالنظر        

المـــتعارف " الممارســـاتأفضـــل "إلـــى 
ــياً   ــيقها عالم ــن تطب ــتى يمك ــيها وال . عل

ــادية   ــية واالقتصــــ ــاع الثقافــــ فاألوضــــ
والسياسية واالجتماعية شديدة التباين 
ــا مؤسســات     ــى إطاره ــل ف ــتى تعم ال
المجـتمع المدنى تجعل من المستحيل      
اخــتزالها فــى وصــفات مدمجــة آربونــية 

وإذا آــان مــن . تنســحب علــى الجمــيع
المجـتمع المدنى   الممكـن لمؤسسـات     

أن تـتعلم بـدون شـك من المعارك التى          
خاضـتها مؤسسـات أخرى وأن تستفيد       
مــن إبداعاتهــا فــى مواجهــة الــتحديات، 
وبعضــها موثــق فــى الــتقرير الــذى بيــن  
أيديـنا، إال أنـه يجب التنبيه إلى أن نقل          
الخـبرة مـن إطـار محـدد إلـى إطـار آخر             
يتطلــب حــذرًا شــديدًا وتــرجمة موائمــة  

 .لمنقولةللخبرة ا
آخـذون آـل مـا سـبق فـى االعتبار،           
يمكننا أن نقترح مجموعة من اإلجراءات      
ــنها    ــية ولك الشــديدة االتســاع والعموم
حالَّـة للمـبادرات المسـتقبلية للمجتمع       
المدنــى فــيما يــتعلق بمقــرطة العولمــة 

هــذه المقــترحات تســتطيع . االقتصــادية
أن تلحظهـا فـى آـل أجزاء التقرير ولكن          

 صـ  – 130صـ  (ى الخاتمة   تـم إجمالهـا ف    
132.(  

وإجماًال، يمكننا القول أن هذا التقرير      
تحلــيل مجمــل ألوجــه القصــور ) أ(يقـدم  
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الديمقـــراطى فـــى االقتصـــاد العـــالمى 
مــــراجعة لمــــا قدمــــته ) ب(الحــــالى؛ 

ــالفعل    ــى ب ــتمع المدن مؤسســات المج
ولمـا يمكـنها القـيام بـه من أجل تحديد           

ــذه؛    ــور ه ــه القص ـــ(أوج ــتعراض ) ج اس

لــتحديات الداخلــية والخارجــية الــتى    ل
يواجههـا المجـتمع المدنـى فـى سعيه         
نحــو تفعــيل إمكاناتــه الكاملــة لمقــرطة  

مقترحات تتعلق ) د(االقتصـاد العـالمى؛     
ــتحديات   ــة هــذه ال ــية مواجه ــن . بكيف م

خــالل هــذا نــأمل أن يقــدم هــذا الــتقرير 
إســهامه الخــاص الــذى يمكــن أن يدفــع 

ى أآثر  فـى المستقبل نحو اقتصاد عالم     
 .ديمقراطية
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 المنهج
ــو ُمخــرجًا لمشــروع    ــتقرير ه هــذا ال
ــى    ــية ف ــى والديمقراط ــتمع المدن المج

وهو المشروع الذى   . االقتصـاد العـالمى   
 بتمويل من وحدة    2001بـدأ فـى أآـتوبر       

الحكـم واإلدارة والمجـتمع المدنـى فى        
 .مؤسسة فورد، مكتب نيويورك

تنفيذ المشروع تم من خالل منسق 
ــام ينــ  ــك فــى   ع ــة واري ــى جامع تمى إل

بريطانـيا ومهمته الرئيسية آانت تجميع      
ــتقرير ــتابة الـ ــافة إلـــى . المـــادة وآـ إضـ

ــرة   ــناك عشـ ــان هـ ــام آـ المنســـق العـ
منسـقين مساعدين ينتمون إلى الدول      

أمــا مهمــة . الــتى مثلــت عيــنة البحــث 
ــب     ــى ترتي ــت ف ــدول فتمثل منســقى ال
ــن    ــام م ــنهم والمنســق الع ــابالت بي مق

ــدة مــ   ــن ع ــب وبي ــثلى  جان ــن مم ئات م
ــى     ــى فـ ــتمع المدنـ ــات المجـ مؤسسـ
مـناطق متنوعة من العالم وآذا التعليق       
على مسودات هذا التقرير فى المراحل 

أسـماء المنسق   . المـتعددة مـن آتابـته     
أحد (العـام للمشـروع ومنسـقى الدول        

ــاً  ــورة فــى الغــالف   ) عشــر شخص مذآ
 .الداخلى للتقرير

ــتى    ــات الـــ ــار والمعلومـــ إن األفكـــ
داد هذا التقرير قدمها    سـاهمت فـى إع    

 ناشــــط مــــن نشــــطاء المجــــتمع 272
 مؤسسة فى 205المدنـى ينتمون إلى     

ــبع دول ــارآين   . سـ ــؤالء المشـ ــل هـ آـ
منصـــوص علـــيهم فـــى (المســـاهمين 

انخــرطوا فــى حــوارات مــع    ) 3ملحــق 
ــيها   ) أ: (منســقى المشــروع ناقشــوا ف

حالة الديمقراطية فى االقتصاد العالمى     
 عالمى  تصـورهم القتصاد  ) ب(الحـالى،   

أنشطة المجتمع  ) جـ(أآـثر ديمقراطية؛    
المدنـى التى يمكنها أن تجلب قدر أآبر     
مــن الديمقراطــية للعولمــة االقتصــادية؛  

ــه  ) د( ــيل الـــتى تقـــف فـــى وجـ العراقـ
ــى     ــى فـ ــتمع المدنـ ــات المجـ مؤسسـ
. محاوالتهــا لمقــرطة االقتصــاد العــالمى 

ــن    ــد مـ ــإن العديـ ــذا فـ ــافة إلـــى هـ إضـ
مــادة المشــارآين أمــدوا المنســقين ب  

علمـــية مكـــتوبة ذات صـــلة بمواقفهـــم 
 .وأنشطتهم

لـم يكـن من الممكن لهذا المشروع        
ــباره آــل مؤسســات    ــأخذ فــى اعت أن ي
المجـتمع المدنى الممثلة لكل قطاعات      
المجــتمع فــى آــل دول العــالم وال أن    
ــتعرض لكــل قضــايا االقتصــاد العــالمى   ي

ومن . ولكـل اآلراء المطـروحة بخصوصـها      
ــو   ــد وأن نكـ ــان البـ ــم آـ ــنثـ . ن انتقائييـ

وبالـرغم مـن هـذا فقـد حرصنا على أن           
يتسـع هذا االنتقاء ألرحب نطاق ممكن       

 .يتيحه الوقت وتسمح به الموارد
ومـن هـنا فـإن عيـنة الدول المختارة       

والممـثلة فـى أوغـندا والبرازيل وتايالند        
وروســيا وفرنســا وآــندا ومصــر اختــيرت  
لــــتغطى مــــناطق وثقافــــات مخــــتلفة 

القتصــاد العــالمى ودرجــات تأثــير علــى ا
متـــنوعة وأطـــوار مـــن تطـــور المجـــتمع 

فـــــيما يـــــتعلق . المدنـــــى مـــــتراوحة
باالنـــتماءات العقـــيدية فلقـــد تضـــمن    
المشـــــروع آراء بوذييـــــن ومســـــلمين 
ومسـيحيين وأنصار البيئة وأنصار الحرآة      
ــن   ــتراآيين وديمقراطييـ ــائية واشـ النسـ

 .اشتراآيين وقوميين وليبراليين
ــتمع     ــات المجـ ــنظور قطاعـ ــن مـ ومـ
ــارهم   ــإن المســاهمين بأفك ــى، ف المدن
فى هذا المشروع ينتمون إلى منظمات   
مناهضـة للفقـر، مـنظمات بنكـية، غرف         
تجارية، نشطاء فى مجال قضايا االتصال     
ــتهلكين،   ــيات المســ ــالم، جمعــ واإلعــ
جماعات مناصرة الديمقراطية، جماعات    
المسـاهمة فـى التنمية، حرآات بيئية،       

يــن، مــنظمات عقــيدية، جماعــات مزارع
مشـاريع ترآز على قضايا إدارة العولمة،       
ــاع عــن حقــوق اإلنســان،    حمــالت الدف
ــانية، اتحـــادات     ــة إنسـ ــنظمات إغاثـ مـ
صـناعية، مـنظمات عمالـية، مؤسسات       
خـيرية، آـيانات مهنية، منظمات تضامن       
عـرقى، مراآـز بحثـية، اتحادات طالبية،        

 .روابط للمرأة ومنظمات شبابية
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عــية، فــيما يــتعلق بــالمالمح االجتما
فـإن المشـارآين فى حوارات المشروع       
تـراوحوا فى السن فيما بين العشرينات      
ــنات مــع وجــود أآــبر ترآــز فــى    والثماني

فيما . 55 وحـتى    35الفـئة العمـرية مـن       
يـتعلق بالطبقة، فإن معظم المشارآين      
آانوا من المهنيين الذين ينتمون للطبقة 
الوسـطى، ولكـن آـان هـناك آذلك بين         

فيما يتعلق  .  وفالحين المشارآين عماالً 
بالــنوع فلقــد تفــوق المشــارآون مــن     
ــاث     ــن اإلن ــى المشــارآات م ــور عل الذآ

 ولقـــد توافقـــت المالمـــح 1 : 2بنســبة  
ــية للمشــارآين بصــفة عامــة مــع    العرق
المالمح العرقية للسكان داخل آل دولة 
مــع التســليم بــأن بعــض األقلــيات مــثل 
السـكان األصـليين فـى بعـض الدول لم          

ــاء  . ى المناقشــاتيشــارآوا فــ  ــد ج ولق
معظـم المشارآين من المراآز الحضرية      
الكــبرى داخــل دول العيــنة، ولكــن آــان  
هـــناك دائمـــًا محـــاوالت للتواصـــل مـــع  
نشــطاء المجــتمع المدنــى فــى المــدن  

وهكذا فال  . الصـغرى والمـناطق الريفـية     
يمكـن إال أن نعـترف بـأن المشارآة فى          
المشـروع آانـت متحـيزة اجتماعـيًا من         

ولكن على الجانب اآلخر    .  من زاوية  أآثر
ــبار أن    ــى االعتـ ــأخذ فـ ــن أن نـ ــد مـ البـ
التبايـــنات إنمـــا تعكـــس بصـــورة عامـــة 
المالمــح الحالــية للفاعليــن الرئيســيين  

فـــى المجـــتمع المدنـــى فـــيما يـــتعلق 
 .بقضايا االقتصاد العالمى

وبالمــثل، فــإن أعضــاء فــريق العمــل  
ينـتمون إلى مراآز اجتماعية متميزة قد       

لــتلون وجهــات نظــرهم فــيما    تــتدخل 
ــاد    ــى االقتصـ ــية فـ ــتعلق بالديمقراطـ يـ

وغالبية أعضاء فريق منسقى    . العـالمى 
المشـروع مـن النسـاء وغالبيتهم آذلك        
من الجنوب، وجميعهم مهنيين حاصلين     
علـى شهادات جامعية تتراوح أعمارهم      

 وعلى دراية ممتازة باللغة     55 و   25بيـن   
أمـــــا المنســـــق العـــــام . اإلنجلـــــيزية

شـروع، وهـو مؤلـف التقرير فى ذات         للم
الوقـت، فهـو رجـل، أبـيض، من الشمال         
ينـتمى إلى الطبقة الوسطى وإلى فئة       
عمـرية متوسـطة وهو أآاديمى ويقطن       

وبقدر ما يحاول المرء    . فـى مدينة غربية   
أن يكـون محـايدًا، فـال يمكن أن يتفادى          
 .بالكلية بعض التحيزات فى نتائج البحث

صورة من الصور   وهـذا الـتقرير يعتبر ب     
بالغــــًا للمشــــارآين فــــى حــــوارات    

فكــل مــن شــارك فــى هــذه . المشــروع
. الحـوارات سـيتلقى نسـخة من التقرير       

ــتقرير ســيتم     ــإن ال ــذا ف ــى ه ــافة إل إض
إرســـاله إلـــى مؤسســـات المجـــتمع    
المدنــى األخــرى الــتى تهــتم بقضــايا     
ــالمى فــى مخــتلف أنحــاء    االقتصــاد الع
المعمــورة وآذلــك ســيتم إرســاله إلــى  

هـات الرسـمية المـنخرطة فى إدارة        الج

والـــتقرير سيصـــدر . االقتصـــاد العـــالمى
باللغـات السـت لـدول العينة المشارآة        
ــيزية    ــى اإلنجلــ ــروع وهــ ــى المشــ فــ
والبرتغالــــية والــــتايالندية والروســــية   
ــى    ــافة إلــ ــية إضــ ــية والفرنســ والعربــ

 .األسبانية
ــتقرير      ــب بهــا ال ــتى آت ــريقة ال والط

ــن البا   ــيما بي ــوار ف حــث تعكــس روح الح
والممــارس والــتى ســادت فــى مــراحل 

فالــنص يجمــع بيــن التحلــيل . المشــروع
ــب    ــر فــى الجان ــذى يظه ــاديمى وال األآ
األيمـن مـن الصـفحات مـن جانـب وبين           
بعض االقتباسات النصية ونماذج الحرآة     
ــات    ــطاء ومؤسسـ ــن نشـ ــنقولة عـ المـ
المجـتمع المدنى فى الجانب اآلخر من       

نلفـــت االنتـــباه إلـــى أن   . (الصـــفحات
مارســين الذيــن أبــدوا مالحظــاتهم    الم

ــك    ــوا ذل للقائميــن علــى المشــروع فعل
بصـفاتهم الشخصية وليسوا آمتحدثين     

.) باسـم المـنظمات الـتى ينـتمون إليها        
ــتقرير يظهــر آــيف أن    ــإن ال ــم، ف ومــن ث
الـنظرية والتطبـيق مـتالزمان وأنه يمكن       

 .لكل منهما أن يثرى اآلخر
ولســوء الحــظ، فــإن الحجــم المحــدد 

فرض علينا تضمين عينة صغيرة     للـتقرير   
فقـــط مـــن إبداعـــات وبصـــائر المجـــتمع 

واألآـثر مـن هـذا، لم يكن من        . المدنـى 
الممكـن إال أن نذآـر الـنماذج المتضمنة         
باقتضـاب ودون أدنى دخول فى تفاصيل       
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. اإلطـــار المحـــيط بالمـــثال المســـتخدم
وبالمـثل، ال يمكننا فى إطار هذا التقرير        

وجه الشبه  القصير نسبيًا أن نستعرض أ    
واالخــتالف فــيما بيــن الــدول والطــبقات  

فمـثل هــذه التفاصــيل  . إلــخ.. والـثقافات 
 .التحليلية تتطلب آتابًا مطوًال

والهـدف من هذا التقرير هو التواصل       
مـع جمهور عريض من المجتمع المدنى     
مـن خـالل التعرض لمجموعة متشابكة       
من القضايا بأسلوب سهل دون أن يكون 

ــي  ــى التبسـ ــرقًا فـ ــيد ألن . طمغـ وبالتأآـ
ــراء   ــيات القـ ــياجات وخلفـ ــالح واحتـ مصـ
تخــتلف فــإن آــل مــنهم ســيجنى مــن   

فالنشطاء المبتدؤن  . النص شيئًا مختلفاً  
قـد يجـدون فـيه تعريفًا مبسطًا بالقضايا         

أمـا النشـطاء المخضـرمون فقد       . الهامـة 
ــايا المحوريــة      ــنص القض ــم ال ــى له يجل
ويزيدها إيضاحًا، آما قد يوفر لهم توليفة       

ن الحجج واألطروحات تساعدهم فى     مـ 
 .تخطيط وتنفيذ التحرآات المستقبلية

فهـذا الـتقرير صمم ليكون مفيدًا ولم        
يصـمم لكـى يوضع على رف المكتبة أو         
. ليحـتل مسـاحة علـى مكتـب وحسب        

والهدف هو أن يساعد نشطاء المجتمع      
ليـتأملوا وينظروا فى طريقة   ) أ(المدنـى   

ــاد  ــية فـــى االقتصـ  فهمهـــم للديمقراطـ
ليروا إلى أى مدى ترتبط   ) ب(العـالمى؛   

آراؤهـــم وأنشـــطتهم مـــع السياســـات 
) جـــ(العالمــية فــى إطارهــا األوســع؛    

ليســـتلهموا العمـــل الـــذى قامـــت بـــه 

مؤسســات أخــرى تعمــل فــى نفــس     
لــيمدوا جســورًا للــتعاون   ) د(المجــال؛ 

ــذه    ــع هـ ــل مـ ــات تواصـ ــوا عالقـ ويحققـ
ــات ــذا  . المؤسســ ــإن هــ ــاًال، فــ وإجمــ

ــى    ــأمل ف ــيل  المشــروع ي شــحذ التحل
 .والحرآة على حد سواء

وفـى الجانـب األعـم، نـأمل أن يفجر         
هـذا التقرير مناقشات موسعة وأن يولد       
ــنة     ــالقدرة الكام ــتم ب ــدة ته ــبادرات ع م
للمجتمع المدنى على مقرطة االقتصاد     

وبكــل التواضــع نقــول أن هــذا . العــالمى
المنــتج ربمــا يســهم فــى تشــييد صــرح 

ـــ   اد أعلـــى للديمقراطــــية فـــى االقتصـ
العـالمى وهـو صـرح يحتاجه عالم اليوم         

 .بشدة آى يستظل بظله
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 الجزء األول
 التعريفات

 
المفاهيم المحورية عادة ما تحيط بها      

فأفكـار مـثل العولمة، الحكم      . إشـكاليات 
واإلدارة، الديمقراطـية والمجتمع المدنى     

ــعاً  ــدًال واســ ــير جــ فيضــــحى مــــن . تثــ
المسـتحيل أن نحـدد لهـم معـاٍن محددة         

وبالرغم من هذا،   . بـتة يقـبلها الجميع    وثا

فـال مناص من صياغة تعريفات واضحة       
للمفاهـيم المحوريـة إذا مـا آـنا نرمى       

 . إلى تحليل متماسك
ــنحاول   ــية سـ ــرات التالـ فـــى الفقـ

وغرضــنا أن . صــياغة تعــريفات إجرائــية
نســاعد القــراء علــى أن يــتفاعلوا مــع 

الــتقرير ال أن نفــرض علــيهم وجهــة نظــر  
 الواضــح أنــه يمكــن إعطــاء  ومــن. بعيــنها

ــرة لكــل هــذه المفاهــيم،    ــريفات مغاي تع
ولكن هذه التعريفات المغايرة سوف تقود 

 .بالضرورة إلى نتائج مختلفة

العولمـة لها أآثر من معنى، ولكننا يمكن أن نتفق على أنها تتضمن             
ــتى تفصــل بيــن الــدول   وهــذه الظاهــرة محملــة  . اخــتزاًال للحــدود ال

 . ذات الوقتبالفرص والمخاطر فى

 سعيد النجار

 جمعية النداء الجديد، القاهرة

 

نحـن نواجـه سـيناريو جديـد سواء أسميته العبر قومية أو العولمة أو               
تحول من عصر   .. ونحـن فى مرحلة تحول بطئ ولكن واضح       . الكونـية 

 .القومية إلى حقبة العولمة

 أوآتافيو ايانى

 آلية العلوم االجتماعية، جامعة ساوباولو

 مة االقتصاديةالعول
المنزل، الشرآة، المحليات، : األنشطة االقتصادية توجد فى أآثر من مستوى

واالقتصـاد العـالمى هـو الـذى يغطـى مجاالت إنتاج      . الدولـة، اإلقلـيم والعـالم     
فعلى . واسـتهالك وتـبادل المـوارد عـندما يتم ذلك فى الساحة العبر عالمية             

ينخرط فيها دوًال عدة فى قارات      سـبيل المـثال نجد أن بعض عمليات التصنيع          
إضـافة إلـى هـذا، نجـد أن آثـيرًا مـن السلع والخدمات يتم توزيعها                 . مخـتلفة 

 .وبيعها وتسويقها فى أسواق عالمية
 

آمـا أن بعض أنواع رؤوس األموال واألوراق المالية وآذا بعض أشكال المعرفة             
 األشخاص ثـم إن بعض . والمعلومـات تـتدفق عـبر الكـون وتنـتقل بيـن أرجائـه            

 .يهاجرون إلى أى مكان فى العالم سعيًا وراء لقمة العيش
  

العولمـة عـادة مـا تصـور وآأنهـا مشـروع عمـالق مـن قبيل مشاريع                  
ولكــن آــل الفاعليــن مهمــا بلــغ حجمهــم يقومــون   . حــرب الكواآــب

 .بالعولمة بطريقتهم الخاصة

 ايلينا ماخموتوفا

 وستانجمعية السيدات صاحبات المشاريع فى باشكورت

 

فــاآلالف مــن المحــال . نحــن نــرى أثــر العولمــة فــى حوانيــت تــايالند 
الصـغيرة تغلـق أبوابهـا ألن شـرآات عالمـية من أمثال آارفور وتوبس          

. ولقـد شـهدت العقود األخيرة مستويات غير مسبوقة من العولمة االقتصادية           
أرجاء الكوآب سارعت وتزايدت بنسب لم يشهدها تاريخ        تدفقات الموارد عبر    

 :وبعض اإلحصاءات توضح زخم هذه الظاهرة. العالم من قبل
 
 بليون  7.430 إلى 1960 بليون دوالر عام     629زادت الـتجارة عـبر الحـدود من          �

 .2001دوالر عام 
 فـى نهايـة الستينات إلى       7000عـدد الشـرآات العابـرة للحـدود ارتفـع مـن              �

 .2001 عام  فى65.000
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 . ووالمارت تدفعهم خارج سوق العمل وتحل محلهم

 بيتثايا ونجكول

 اللجنة التايالندية لدعم التنمية، بانكوك

 

شرآة أعمال ناجحة إذا لم تكن      فـى عـالم اليوم، ال يمكنك أن تبنى          
 .محنكًا فى شئون االقتصاد اإلقليمى واالقتصاد العالمى

 آمورى تيمبورال

 اتحاد صناعات ريودى جانيرو

 

 فــال يمكــن صــياغة سياســات ناجحــة إال إذا –قصــر الــنظر لــن يفــيد 
 .تعاملت باقتدار مع الروابط العالمية

 جين نالونجا

 محلية، آامباالشبكة تنمية المنظمات الطوعية ال

 

فالعولمــة أضــحت . القضــية ليســت أن تكــون مــع العولمــة أو ضــدها 
 آيف تتصرف حيالها؟: السؤال الواجب طرحه هو. حقيقة واقعة

 جيرى بار

 المجلس الكندى للتعاون الدولى، أوتاوا

 إلى 1990 بلـيون فـى      1700حجـم االسـتثمار األجنـبى المباشـر صـعد مـن              �
 .2001 بليون عام 6600

 بليون دوالر عام 15حجـم الـتجارة الـيومى فـى العمـالت األجنبـية صعد من               �
 .1998 بليون دوالر عام 1495 إلى 1973

 1465 إلى  1972 بليون دوالر فى     9القـروض البنكـية عـبر الحدود صعدت من           �
 .2000بليون دوالر عام 

 إلى  1965 مليون دوالر عام     150خطوط الهاتف األرضى والهوائى صعدت من        �
 .2001 بليون دوالر عام 1.5أآثر من 

 مليون عام 606 إلى 1985مسـتخدمو الشـبكة الدولـية زادوا مـن صـفر عام             �
2002. 

ــية زادوا مــن     � ــيون 25المســافرون المســتخدمون لخطــوط الطــيران الدول  مل
 . 1996 مليون مسافر عام 400 إلى 1950فر عام مسا

 . 1999 مليون سائح سنويًا عام 670السائحون الدوليون وصل عددهم  �
تظهـر األمـثلة السـابقة أن جوانـبًا هامـة مـن اقتصـاد اليوم أضحت معولمة                    �

وهـذا ال يعـنى أن االقتصاديات المحلية والقومية واإلقليمية أضحت           . بشـدة 
.  هذه األطر ما زالت على جانب آبير من األهمية         بغـير ذات معـنى ذلـك أن       

ولكـن ال يجـوز إنكـار أن مضـمار االقتصـاد العالمى تنامى بصورة مذهلة فى            
اآلونـة األخـيرة، وآل المؤشرات تشير إلى أن القرن الواحد وعشرين سوف       

ومن ثم، فإذا أردنا أن نفهم الحاضر وأن نشكل         . يشـهد مـزيدًا مـن العولمـة       
بـد لـنا مـن أن نولى االقتصاد العالمى أهمية واهتمامًا أآثر             المسـتقبل، فال  

 .بكثير مما فعلت أجياًال سابقة
  
 

مـا يعـرف باســم الحـرآة المناهضــة للعولمـة ينصــرف إلـى مناهضــة      
 .العولمة الليبرالية تحديدًا وليس العولمة فى حد ذاتها

 آريستوف اجويتون

ATTAC -فرنسا، باريس  

مـتزايد حـيويًا ألن هـناك مجموعة من الخيارات الهامةيعتـبر هـذا االهـتمام ال      
فمن الممكن تصور أنواع متعددة من      . تـتعلق بالعولمـة البـد مـن االنحـياز لهـا           

والعديد من الناس يقعون فى خطأ الخلط بين العولمة من          . االقتصـاد العالمى  
فى حين أن ما يعرف باسم      . جانـب واقتصـاديات السـوق الحـر من جانب آخر          

والتى تنطوى على الخصخصة وتحرير االقتصاد      " الليبرالية الجديدة  "سياسات
. وانسـحاب الدولـة مـا هى إال واحد فقط من مقتربات عدة لالقتصاد العالمى              

فالعولمة هى عملية فى    . فالعولمـة والليبرالـية الجديـدة ليسـا شـيئًا واحـداً           
أ أ
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هى وليست  حين أن الليبرالية الجديدة هى أحد وسائل إدارة هذه العملية و          
صـحيح أنـه ال يمكـن إنكـار أن الليبرالية الجديدة هى فى              . الوسـيلة الوحـيدة   

الوقـت الراهـن المذهـب السياسى الذى يهيمن على عملية العولمة، ولكن      
فى (بالرغم من هذا نجد أن الحكومات المختلفة قد التزمت بدرجات مختلفة            

. فات الليبرالية الجديدة  بوص) بعض الحاالت آانت درجة االلتزام محدودة للغاية      
ومـنهم مجموعـات آثيرة     (واألآـثر مـن ذلـك، نجـد أن العديـد مـن األشـخاص                

اقــترحوا مقــتربات إلدارة العولمــة بديلــة لمقــترب ) تنــتمى للمجــتمع المدنــى
 .الليبرالية الجديدة

  
 

وأضحى من الصعب   . أصـبح الحكـم واإلدارة متشـظيًا بدرجـة واضحة         
 .ط فيه بطريقة مؤثرةمتابعة ما يحدث واالنخرا

 جيل يارون

 .جمعية المساهمين للبحث والتعليم، فانكوفر

 الحكم واإلدارة
آــل اقتصــاد يحــتاج إلــى إدارة، بمعــنى أن اإلنــتاج والــتوزيع واالســتهالك يــتم 

وعادة ما يتم إنشاء الهيئات     . تنظيمهم وفقًا لمجموعة من القواعد واإلجراءات     
لبيروقراطــية مــن أجــل صــياغة وتنفــيذ  الرســمية مــثل المجــالس واألجهــزة ا 

وفى بعض األحيان تكون القواعد المتسيدة  . ومـتابعة هذه القواعد واإلجراءات    
غـير رسمية الطابع آما فى حالة الفهم الضمنى لواقع أن الدول القوية تكون              

ومـن المؤآـد أن بعضـًا مـن أآثر          . آلمـتها مسـموعة مقارنـة بـالدول الضـعيفة         
 مـن هـياآل مـتجذرة فـى المجتمع من قبيل الرأسمالية             القواعـد تأثـيرًا تنـبع     

 .وعالقات النوع
  

فـى السياسـات التقلـيدية الـتى تكـون الدولـة فـيها هى مرآز هذه            
. السياسـات ومحورها، يكون من السهل تحديد من يضع السياسات    

علـى العكـس من ذلك نجد الوضع فى العولمة حيث يكون عادة من             
 قـرار اتخـذ فـى مكـان مـا ونـتائجه التى        العسـير إثـبات العالقـة بيـن       

 .تنتشر فى أماآن شديدة التعدد والتنوع

 فرانسواز سولنير

 ، باريس(MSF)أطباء بال حدود 

وحــتى الجوانــب المؤسســية الرســمية إلدارة االقتصــاد العــالمى غايــة فــى  
فــالقواعد واإلجــراءات الــتى تــنظم الــتجارة ورأس المــال واالســتثمار . التعقــيد

ــأتى مــن أماآــن عــدة  والهجــرة و ــة فــى  : االتصــاالت العالمــية ت أجهــزة الدول
المسـتوى القومى؛ المؤسسات المتخطية للدولة فى المستويين اإلقليمى         
والعـالمى؛ أجهـزة الدولـة الفرعـية فى المستوى المحلى؛ تنظيمات القطاع             
ــن هــذه المســتويات       ــيما بي ــربط ف ــتى ت ــيفة ال ــذا الشــبكات الكث الخــاص وآ

 .والقطاعات
ا آنــت تــريد أن تــرى الصــورة آاملــة يجــب أن تــنظر إلــى الجوانــب  إذ

فـى مجال الطعام تعد لجنة قوانين الغذاء  . الدولـية لـإلدارة والتنظـيم    
فـى مسـتوى الحكومـات القومـية نجـد أن إدارة المسائل المتعلقة باالقتصاد

ولكن أهم الوزارات المشارآة هى وزارات      . العالمى تضطلع بها أآثر من وزارة     
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. (GATS)وفـى مجال االتصاالت تجد االتفاقية العامة لتجارة الخدمات          
 .ففى ظل غياب مقترب دولى للموضوع يمكن أن تخسر آل شئ

 مارلينا الزارينى

 ، ساوباولو(IDEC)الدفاع عن المستهلك جمعية 

وعادة ما تكون البنوك المرآزية منخرطة فى هذا        . الـتجارة والمالـية والصناعة    
إضـافة إلى هذا نجد أن قضايا العولمة عادة ما تستدعى  . قـوة األمـر آذلـك وب   

 .انخراط وزارات الزراعة والبيئة والصحة والعمل والشئون االجتماعية

  
 -إلى حد آبير  –يـنظر الكـنديون إلـى إدارة االقتصـاد العالمى بوصفها            

فــأوًال آــان هــناك اتفاقــية الــتجارة الحــرة  : مســألة ترتيــبات إقليمــية
 فـى نهايـة الثمانيـنات، ثـم آانت اتفاقية           (FTA)ألمريكـية   ا–الكـندية   

 فى منتصف التسعينات،    (NAFTA)الـتجارة الحـرة ألمـريكا الشمالية        
 .FTAAواآلن هناك االتفاقية المتوقعة للتجارة الحرة لألمريكتين 

من . وتقـوم الشـبكات العبر دولية آذلك بدور هام فى إدارة االقتصاد العالمى            
 والـتى تضـم الحكومات الشمالية الكبرى    (G7) 7مجموعـة الــ     أشـهر األمـثلة،     
أما النماذج األخرى من    .  والـتى تضم حكومات الجنوب     (G77) 77ومجموعـة الــ     

حاالت التعاون العبر دولى فيما يتعلق بقضايا االقتصاد العالمى ال تلقى نفس            
على علـى سـبيل المثال نجد أن القائمين         . االهـتمام وال الـترويج ألنشـطتها      

 فى  1974الشئون المالية فى المستوى القومى يلتقون بصورة منتظمة منذ          
 .(BCBS)إطار ما يعرف باسم لجنة بازل لإلشراف البنكى 

  
ومن . نحـن نحـيا فـى إطار اقتصاد عالمى قائم على تكتالت إقليمية            

ثـم البـد وأن ندعـم المـنظمات العربـية واإلسـالمية اإلقليمـية حتى                
 . التكتلية، مثل االتحاد األوربىتصبح، من زاوية

 عبد الحميد الغزالى

 قسم االقتصاد، جامعة القاهرة

 

ــى        ــه ف ــى قوت ــتزايدًا ف ــية دورًا م ــية الدول ــب المؤسســات المال تلع
فهم عمًال يستطيعون تحريك األفراد فى أى       . السياسـات االقتصادية  

 .دولة من دول العالم ليدعموا مواقفهم

 مارينا ماليشيفا

 كو لدراسات النوعمرآز موس

بعـض أوجـه الـتعاون فـيما بيـن الـدول فيما يتعلق بإدارة االقتصاد العالمى تم           
فمثًال نجد أن العديد . مأسسـتها فـى وآـاالت متخطـية للدول ذات طابع دائم         

وبعضهم طور  . مـن الترتيـبات االقتصـادية اإلقليمـية طـورت مجالس خاصة بها            
 على األقاليمية فى إطار العولمة نذآر    ومن األمثلة الرائدة  . محـاآم وبرلمانات  

، (EU)، االتحــاد األوربــى  (APEC)الــتعاون االقتصــادى األســيوى الباســيفيكى    
ــريقى    ــنوب األف ــية الج ــة تنم ــنوبى المشــترك   (SADC)مجموع ، والســوق الج

(MERCOSUR). 

وهناك مجموعة أخرى من الكيانات المتخطية للدولة المهتمة بإدارة االقتصاد 
مـنظمة الغذاء   : ومـن أمـثلة هـذه الكـيانات       . لهـا طـابع عـبر عـالمى       العـالمى   
ــزراعة  ــية  (FAO)وال ــنقد الدولــى  (ILO)، مــنظمة العمــل الدول ، (IMF)، صــندوق ال

، مـنظمة التعاون االقتصادى والتنمية      (ITU)االتحـاد الدولـى لالتصـال عـن بعـد           
أل
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(OECD)      برنامج األمم المتحدة اإلنمائى ،(UNDP)    العالمية   ومنظمة التجارة(WTO)
. 

  
فـى االقتصـاد العالمى اليوم أحيانًا ما تتعامل المؤسسات المتخطية           
للــدول وتلــك الــتى تعمــل فــى محلــيات دولــة مباشــرة مــع بعضــهم  

والمـثال الـبارز هنا هو منظمة األمم        . الـبعض متخطيـن الدولـة ذاتهـا       
ــناعية    ــية الص ــتحدة للتنم ــيعمل   (UNIDO)الم ــب ل ــا مكت ــتى له  وال

 .مع السلطات فى والية باشكورتوستان الروسيةمباشرة 

 

اسـتجابة إلـى العولمة االقتصادية اتبعت حكومات محافظتى اونتاريو          
وآولومبـيا البريطانـية الكنديتيـن سياسـات التعديل الهيكلى الخاصة           
بهمـا والـتى تـتواءم فـى خطوطهـا العريضة مع توصيات المؤسسات              

 .المالية الدولية

مـن أوجـه تنظـيم االقتصاد العالمى تتم فى إطار الدول            ولكـن مـا زال العديـد        
، على سبيل المثال    )الواليـات والمحافظات  (ومـن خـالل الحكومـات المحلـية         

نجـد أن مكاتـب مـن هونـج آونـج والبـون وويلز الجنوبية وأونتاريو تشارك فى                  
ومثال آخر دال هو أن بعض السلطات . (IAIS)الجمعية الدولية لمراقبى التأمين 

حلـية داخـل بعـض الـدول حـددت قواعـد تنظيمية خاصة للشرآات العابرة                الم
إضافة إلى هذا نجد    . للحـدود والتى تنشط داخل حدود المحليات التابعة لهم        

أن العديد من المؤسسات التى تعمل فى إطار دولة زادت فى العقود األخيرة 
ت البيئية من شراآتها الدولية من خالل آيانات مثل المجلس الدولى للمبادرا

فى مثل هذه الحاالت وغيرها من الحاالت المشابهة، سنجد       . (ICLEI)المحلية  
 .أن اإلدارة والحكم العالمى هى بذاتها اإلدارة والحكم المحلى

  
 

نحـن فـى حاجـة إلـى أن نكـون منفتحيـن على طرق مختلفة لفهم             
فالوضـع اآلن مختلف بشدة عما آان قائمًا حتى من       . اإلدارة والحكـم  

 .عشر سنوات مضت

 بونثمان فيراونجز

 مرآز السالم وموارد حقوق اإلنسان، بانكوك

إضـافة إلى الترتيبات المتخطية للدولة والترتيبات القومية وآذا الترتيبات التى   
تـأتى مـن المحلـيات نجـد أشـكاًال أخـرى من إدارة االقتصاد العالمى تتم من                  

ــيزمات خاصــة  ــثًال نجــد أن تنظــيم  . خــالل ميكان ــية  فم مجــال الشــبكة الدول
للمعلومـات يـتم إجمـاًال مـن خـالل مـنظمة غير رسمية هى شرآة الشبكة                 

وأيضًا نجد أن العديد    . (ICANN)الدولـية للمعلومـات لألسماء واألرقام المخصصة        
من القواعد التى تحكم رأس المال العالمى تتم إدارتها ذاتيًا من خالل آيانات 

 آما أن العديد من الشرآات العابرة       (ISMA)ق  مثل الجمعية الدولية ألمن السو    
للحـدود تلتزم بمنظومة تضامنية للمسئولية البيئية واالجتماعية تتم صياغتها          

. GRIومراقبـتها بطـريقة غـير رسـمية مـثل المبادرة العالمية لإلحاطة واإلبالغ               
ومن ثم، فإن إدارة االقتصاد العالمى ال تتم دائمًا من خالل مؤسسات القطاع             

 .لعام ولكنها يمكن أن تنتشر فى دوالب القطاع الخاص آذلكا
  

ــدًا أن يعتــبر مســألة تقنــية وحســب   فتطبــيق . االقتصــاد ال يمكــن أب
ــيار السياســات هــو      ــيًا، ولكــن اخت ــون تقن ــن أن يك السياســات يمك

يصـبح مـن الواضـح الجلـى إذن أنـه إذا آـنا نـريد أن نكتشف آيف يتم تنظيم
لحكومات والكيانات  فا. االقتصـاد العـالمى فعلينا أن نذهب إلى جهات متعددة         

أل
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مســألة سياســية والنــتائج المترتــبة علــى السياســات وهــى أيضــًا  
دث أن يخــتفى المســئولون وراء وآثــيرًا جــدًا مــا يحــ. شــأنًا سياســيًا

اإلدعـاء بالتعقـيدات التقنـية للسياسـات االقتصـادية آوسيلة لتجنب            
 .المواجهة السياسية

 بينيديكت هيرميلين

 سوالجرال، باريس

المتخطـية للدولـة واألجهـزة الفرعـية داخـل الدولـة وآـذا العديد من الوآاالت               
. الخاصـة والشـبكة المعقـدة الـتى تـربط بيـن آـل هؤالء، آل منها يلعب دوراً                  

وفــى المقــابل، وآمــا سنشــرح فــى الجــزء الــثانى مــن الــتقرير، فــإن هــذه    
عـية أشمل وأعم مثل  المؤسسـات المـتعددة تعمـل فـى إطـار هـياآل اجتما         

الطـبقة واألصـول العرقـية والـتى بدورهـا تلعـب دورًا هامًا فى إدارة األنشطة                 
 .االقتصادية العالمية

  
وبغض النظر عن الجهة التى يتم من خاللها إدارة االقتصاد العالمى فال يمكن          

فصناعة وتطبيق وتنفيذ القواعد ال يمكن  . أن نـتحدث عـن الحـيدة السياسـية        
ومن ثم البد   . ون عملـية تقنية بحتة، فهنا دائمًا ما تتدخل القوة والنفوذ          أن يكـ  

أيـن هـى مواقـع القـوة والنفوذ فى عملية         : وأن نطـرح دائمـًا السـؤال الـتالى        
تنظـيم االقتصـاد العـالمى؟ وهل تتم ممارسة هذه القوة وهذا النفوذ بطريقة              

 ديمقراطية؟
 الديمقراطية 

ــي  ــتكر األآاديمــ ــوز أن يحــ ــريف  ال يجــ ــيون تعــ ــبراء القانونــ ون والخــ
ــية ــنى      . الديمقراط ــن مع ــير ع ــوت للتعب ــراء ص ــون للفق ــد أن يك فالب

 .الديمقراطية آما يفهمونه وآذا ما يتوقعونه منها

 سومساك آوسايسوك

 اتحاد عمال سكك حديد تايالند، بانكوك

قـبل أن نصـدر حكمـنا علـى ماهـية الديمقراطـية فـى إطار االقتصاد العالمى                
، نحن فى   )هـو مـا سـنقوم بـه فـى األجزاء المتأخرة من هذا التقرير              و(الـيوم   

ما هى الديمقراطية؟ هذه بال شك      . حاجـة إلى أن نعتبر المفهوم بصورة أعم       
ونحن . قضـية جدلية إلى حد بعيد، وبالطبع فإن التقرير لن يحسم هذا الجدل            

عالن نعـتقد أن انـتهاء الجـدل بشـأن طبيعة الديمقراطية سوف يكون بمثابة إ              
 .عن موت الديمقراطية

  
فمـنذ قـرون عدة يختار      . الديمقراطـية لـم تـبدأ فـى الـيونان القديمـة           

ــتارون      ــبوذيون يخ ــبان ال ــذا الره ــائهم وآ ــتايالنديون زعم ــون ال الفالح
 .الكاهن األعلى ولكن بأسلوب غير غربى

 براتشا هوتانوواتر

 ونجسانيت اشرام، تايالند

 

 عًا مستقبل عالمناالتقنية ببساطة هى أن نسترد م

فــى عــبارات فضفاضــة يمكــن القــول أن الحكــم واإلدارة يوصــفا بالديمقراطــية 
. عـندما تكـون السـلطة فـى أيـدى الـناس الذيـن يتأثرون بالقواعد واإلجراءات             

؟ الواقــع أن نظــريات وتطبــيقات "حكــم الشــعب"ولكــن تحديــدًا، مــاذا يعــنى  
 قد تراوحت بشدة من فترة تاريخية إلى أخرى   الديمقراطـية علـى حـد سـواء       

الديمقراطية الليبرالية التى تؤآد على حق األمة فى        . ومـن ثقافة إلى أخرى    
تقريـر المصـير وعلـى انتخابات دورية حرة تؤهل لكيانات تمثيلية، هى واحدة               

 .فقط من نماذج أخرى مرآبة ومتعددة للديمقراطية
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  ، فرنساATTACسياسة 

  
مجاًال لكى يمارس تأثيرًا فى صنع      الديمقراطية أن نعطى للمستبعد     

 .القرار

 ايريس الميدا

 الحقوق والديمقراطية، مونتريال

 

الديمقراطـية هـى القـدرة علـى أن تـرى آـل ما يحدث وهى القدرة                
 .على أن تتحكم فى آل ما يحدث

 نانسى باروز

 المسيرة العالمية للمرأة، مونتريال

بولة من الجميع للديمقراطية،    وبالرغم من أنه ال توجد وصفة واحدة ثابتة ومق        
تقبل وتتفق على العناصر " حكم الشعب"إال أن معظم المقتربات للتعامل مع 

يـتخذ الـناس القـرارات الديمقراطـية معـًا آفريق وبصورة            : أوًال: العامـة التالـية   
آـل األفـراد المؤهليـن للمشارآة فى الديمقراطية يشارآون          : ثانـياً . جماعـية 

فى : ثالثًا. كون لهم فرص متكافئة لالنخراط والمشارآةعلى قدم المساواة وت
فهم ال يجبرون على المشارآة . العملـيات الديمقراطية يتحرك الناس طواعية     

الديمقراطية تتم عالنية بحيث يكون     : رابعًا. وال يجـبرون على تبنى آراء معينة      
آـل المشـارآين قادريـن علـى معـرفة ما هى القرارات التى تتخذ وآيف يتم                 

الديمقراطـية هـى حـق ومسـئولية فى ذات          : اتخـاذ هـذه القـرارات، خامسـاً       
 .الوقت فهى تجمع بين الفرص والواجبات، الحرية والمساءلة

  
مسئولية أن تحترم التنوع،    : الديمقراطية مسئوليات آما هى حقوق    

 .وأن تقاوم التفرقة وعدم المساواة، وأن تظهر التضامن

 آانديدو جرزيبوسكى

 لبرازيلى للتحليل االجتماعى واالقتصادى، ريودى جانيروالمعهد ا

 

ألن . أن العولمـة تستعصى على آل التصنيفات التقليدية للسياسة        
العولمـة تغـير مـن وجـه العـالم، فنحن نضحى فى حاجة إلى نماذج                
ديمقراطـية جديـدة، إلـى أنمـاط جديـدة مـن السـيطرة الديمقراطية               

 .قراطيةوإلى أشكال جديدة من الشرعية الديم

  آريستين هابارد–آن 

 االتحاد الدولى لحقوق اإلنسان، باريس

ومـن ثم، فإن ديمقراطية إدارة شئون االقتصاد العالمى تتحقق عندما يشارك     
الـناس، آلهـم وبطـريقة جماعـية وعلـى قـدم المسـاواة وبحرية وفى انفتاح                 

ة ورأس  وبمسـئولية، فـى صـنع القرارات السياسية المتعلقة بالتجارة العالمي          
. المـال العـالمى واالسـتثمار العـالمى واالتصـاالت العالمـية والهجرة العالمية             

آيف : ويضحى السؤال هو  . ولكـن هـذه مقولـة تتسـم بحـد آبـير من التجريد             
 يمكن بطريقة ملموسة أن تعمل الديمقراطية فى االقتصاد العالمى؟

عض المعلقين  فب: فـى الواقـع، ال توجـد حاليًا إجابة واضحة على هذا السؤال            
يـرون أن النماذج الليبرالية التقليدية توفر قاعدة معقولة للتنظيم الديمقراطى           

فى حين يرى آخرون أن العولمة تغير المجتمعات        . لالقتصـاد العـالمى الحالى    
 .بطريقة راديكالية تستدعى بناء أنماط جديدة من الديمقراطية

ــتعامل مــع الديمقراطــية فــى إدارة العو   لمــة مــن خــالل  ال يمكــن ال
يجـب أن نترك مساحة الحتماالت عدة       . التصـنيفات المـتعارف علـيها     

 .ويجب أن نظل منفتحين على أفكار متعددة

 سوريتشاى ون جايو

للعديد من األسباب.وأيـًا ما آان الحل، فمن الواضح أننا نواجه مشكلة آبرى
بشئ من التفصيل فى الجزء الثانى من هذا التقرير، ال    الـتى سـوف نتناولها      

يمكـن ألحـد أن يدعـى أن اإلدارة الحالـية لالقتصـاد العالمى هى ديمقراطية                
فالعامـة ليس لديهم حاليًا فرص للمشارآة فى صنع القرارات          . بشـكل مـرضٍ   
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السياسية المتعلقة بشئون االقتصاد العالمى جماعيًا، وعلى قدم المساواة،  الحملة من أجل الديمقراطية الشعبية، بانكوك
 .ة وفى مناخ انفتاحى وبمسئوليةوبحري

  
ال يجـب أن نخـدع أنفسـنا فـنقول بضـرورة العمـل على حل مشاآل                
االقتصـاد العـالمى أوًال ثـم نلتفت بعد ذلك وفى رحلة تالية لمشكلة              

 .فهذه أولويات يجب، ويمكن، أن نعالجها بالتوازى. الديمقراطية

 مصطفى والى

 اتحاد الصناعات المصرية، القاهرة

 

 لم نتحرك من أجل مقرطة العولمة، فسوف ينتهى بنا الحال إلى            إذا
 .عالم فظيع

 محمد فائق

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، القاهرة

فالديمقراطية تعتبر  . أوجـه القصور الديمقراطى هذه هى مدعاة للهم والقلق        
ففى جانب أول تعتبر الديمقراطية قيمة فى حد . مقوم حيوى للمجتمع الجيد

ومــن الناحــية . ا بوصــفها دعامــة للكــرامة اإلنســانية وللــتطور اإلنســانىذاتهــ
األخالقـية مـن الحسـن أن يكـون لـدى العامـة الفرصـة لصـنع القـرارات التى                    

ولكن (إضـافة إلى هذا يكون للديمقراطية عادة        . تشـكل مصـيرهم المشـترك     
ادية، نـتائج إيجابـية فـيما يـتعلق بالوعى البيئى، الكفاءة االقتص           ) لـيس دائمـاً   

ومن ثم فيمكن اإلدعاء بأن اإلدارة الديمقراطية       . السـالم والعـدل االجـتماعى     
سـتؤدى علـى األرجـح إلـى تطويـر مسـتمر لحـياة األفراد خاصة المهمشين                 

وإذا لـم تكـن الديمقراطـية هى الحل لكل المشاآل، إال أن             . والضـعفاء مـنهم   
 .هناك مشاآل حالَّة ال يمكن حلها إال بالديمقراطية

  
الديمقراطــية . الديمقراطــية هــى أقــل األنظمــة ســوًء فــى المجــتمع

العالمــية لــن تكــون مثالــية ولكــنها ســتكون نظامــًا يمكــن أن يقــبله   
 .الناس

 سانيان ثوبجنوود

 ، شيانج ماى(FNP)اتحاد الفالحين الشماليين 

صـحيح أن نظـريات وتطبـيقات الديمقراطـية على حد سواء زاخرة بالتناقضات              
فمثًال ما هى القيمة التى يجب أن تتربع على سلم .  والغموضوأوجه اللبس

الحـرية أم المسـاواة؟ بـل إنـه يمكـن اإلدعـاء أنه رغم               : أولويـات الديمقراطـية   
السعى الحثيث والدائم نحو الديمقراطية إال أنها ال تتحقق أبدًا وبصورة آاملة            

حثيــثًا ورغــم آــل هــذا، إال أن المجــتمع الــذى ال يســعى . علــى أرض الواقــع
يكـافح من أجل الديمقراطية يعتبر مجتمعًا غير جدير باالحترام، ويعتبر مكانًا     "و

 .غير آمن للحياة فيه
 المجتمع المدنى 

آالف : آل شئ " المجتمع المدنى "مـن الممكـن أن يغطـى مصطلح         
فى الواقع، إن المصطلح  . الفاعليـن محمليـن بـآالف مـن المتناقضات        

 .ديم الفائدةفضفاضًا إلى درجة تجعله ع

 جان آلود فاجييه

 مؤسسة فرنسا، باريس

األجـزاء المـتأخرة مـن هـذا الـتقرير تبحـث فـى دور المجـتمع المدنـى لجعل                    
ولكننا نحتاج أوًال لتعريف إجرائى للمجتمع      . االقتصـاد العالمى أآثر ديمقراطية    

ففـى الـنهاية نجـد أن مفهوم المجتمع المدنى محكوم ثقافيًا، وهو             . المدنـى 
 .وع ومثير للجدل مثله مثل الديمقراطيةمتن
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ــى     ــنوعة مــن جماعــات المجــتمع المدن مجموعــة ضــخمة جــدًا ومت
هذه الباقة المنوعة  . اهتمـت بقضـايا تـتعلق بـإدارة االقتصاد العالمى         

تتضـمن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية فى البرازيل، التعبئة من أجل          
، المــنظمة العــربة العــدل العــالمى بكــندا وهــى حــرآة غــير رســمية

لحقــوق اإلنســان فــى مصــر، مرآــز شــباب المديريــن فــى فرنســا،   
االتحـاد البيـئى االجـتماعى فـى روسـيا، معهـد أبحـاث التنمـية فى             

 .تايالند والجمعية القومية للفالحين فى أوغندا

لقـد ظهـر مصـطلح المجـتمع المدنـى فـى القـرن الحادى عشر فى إنجلترا،                  
ففــى اإلطــار . ولــم يعــنى أشــياء مخــتلفة تمامــًاولكــنه اآلن فــى عالمــنا المع

الحـالى يمكننا أن نعرض المجتمع المدنى على أنه فضاء أو ساحة سياسية             
تسـعى من خاللها المؤسسات الطوعية بعيدًا عن نطاق األحزاب السياسية           

الـتى تحكـم واحدًا أو أآثر من   ) الرسـمية وغـير الرسـمية     (لتشـكيل القواعـد     
وجانب الحياة االجتماعية الذى يعنينا هنا فى هذا        . عيةجوانب الحياة االجتما  

 .التقرير هو االقتصاد العالمى
  

المجـتمع المدنـى هـو أفضـل طريقة للدفع بالسياسات فى عالم ما          
ففـى غــياب المجـتمع المدنـى مـن الصــعب أن     . بعـد الحـرب الـباردة   

 .تكون مواطنًا

 ديبى فيلد

 اقتسام الغذاء، تورنتو

ع المدنـى تجمـع فـى إطارها أناسًا يتقاسمون اهتمامًا           ومؤسسـات المجـتم   
ومن أمثلة جماعات المجتمع المدنى نجد الحرآات       . بقضـية سياسية محددة   

ــن عــن      ــية، المدافعي ــر قبل ــال، دوائ ــتديات رجــال األعم ــر، من المناهضــة للفق
المسـتهلكين، الجماعـات المؤيـدة للديمقراطـية، مـبادرات التعاون اإلنمائى،             

ظ علـى البيـئة، جماعـات الضـغط االثنـية، الجمعيات العقيدية،             حمـالت الحفـا   
مـروجى حقـوق اإلنسـان، اتحـادات العمـال، جماعـات المجـتمعات المحلية،               
حـرآات السـالم، حـرآات الفالحيـن، المؤسسـات الخيرية، آيانات المهنيين،       
 .منظمات اإلغاثة، مراآز الفكر، شبكات المرأة، منظمات الشباب وغيرها آثير

  
ــد مــن      ــًا فــى خلــق نمــط جدي يلعــب المجــتمع المدنــى دورًا محوري

. السياســات الــتى تحــتاجها اإلنســانية بشــدة مــع صــعود العولمــة   
ــة       ــط الدول ــيس فق ــير ل ــى تغي ــدرة عل ــه الق ــى لدي ــتمع المدن والمج
والســوق، ولكــن أيضــًا، وهــو األهــم، أنــه لديــه القــدرة علــى تغيــير   

لقوة إلى مشروع   سياسـات العـالم وتحويلهـا مـن صـراع مـن أجـل ا              
 .للتعاون والحوار فيما بين الحضارات

 باتريك فيفيريت

 ، باريس(CIPMF)بيير مينديس : مرآز فرنسا الدولى

آخذون فى االعتبار التعريف المستخدم هنا، نجد أن المجتمع المدنى ينطوى 
فالمجــتمع . (NGOS)" المــنظمات غــير الحكومــية"علــى أآــثر بكثــير مــن مجــرد 

جمعــيات غــير رســمية وغــير مســجلة بــنفس قــدر تضــمنه  المدنــى يتضــمن 
فهو يحوى جماعات مصالح محددة مثل العديد من منتديات         . لكـيانات رسمية  

وبعض . رجـال األعمـال واتحـادات الـتجارة آمـا يضـم حمـالت المصـالح العامة                
االتجاهـات التى تكتسب شعبية اآلن توازى بين المجتمع المدنى من جانب             

من جانب آخر، ولكن هذه االتجاهات      ) التقدمـية (ومـية   والمـنظمات غـير الحك    
تسـقط العديـد مـن األنشـطة السياسـية الهامة التى تضطلع بها مؤسسات             

 .ومن ثم، فإن المشروع الحالى يتبنى تعريفًا أوسع وأشمل. طوعية
  

فعندما يتم  . المجتمع الديمقراطى يجب أن ينظر إيجابيًا إلى العولمة        فهــم ال يســعون لتحقــيق الــربح.آــل مؤسســات المجــتمع المدنــى طوعــية
أل
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 طاقــتها فلــن تكــون هــناك بطالــة وال أزمــات توظــيف العولمــة بكــامل
 .اقتصادية

 ليديا بلوخينا

 تحالف السيدات صاحبات األعمال فى روسيا، موسكو

وال للوصول إلى السلطة    ) علـى خالف الشرآات   (المـادى فـى المقـام األول        
وبالطبع فإن الخطوط الفاصلة بين المجتمع . )على خالف األحزاب السياسية(

فمثًال . المدنـى والسـوق والقطـاع العـام قـد تتداخل ويتم تضبيبها فى الواقع              
ــة       ــالح المادي ــا تســعى وراء المص ــادة م ــال ع ــال األعم ــيات رج نجــد أن جمع

آذلـك نجـد أن بعـض اتحـادات العمـال تكون وثيقة الصلة باألحزاب               . ألعضـائها 
آما أن بعض المنظمات غير الحكومية تولد على       . معهاالسياسـية ومـتحالفة     

وبالـرغم مـن هـذا، فـإن المجـتمع المدنى من حيث المبدأ هو               . يـد الحكومـة   
مجـال متمـيز يسعى فيه الناس لتشكيل الحكم واإلدارة دون مطمع فى ربح            

 .مادى أو منصب رسمى
  

ًا لقد آنا مكتفين ذاتي   . العولمـة هـى حالـة مـن الفوضى تخلق آارثة          
 .واآلن ال نستطيع أن نكون آذلك

 تيرن تارات وسوآن مينجكوان

 جمعية الفقراء

 قرية ماومون مان يون، تايالند

فوفقًا للتعريف . والتوجه السياسى النشط يعتبر محوريًا فى المجتمع المدنى
المقـترح هـنا، نجـد أن المجتمع المدنى ال يتضمن المؤسسات الطوعية مثل      

جتماعـية والمـنظمات غـير الحكومـية الخدمـية عندما ال            األسـرة، الـنوادى اال    
تكـون هـذه الجماعـات مكافحة من أجل التأثير على امتالك وتوزيع وممارسة              

ومـن ثـم، فـإن المجـتمع المدنـى يغطـى بعضـًا فقـط من                 . القـوة االجتماعـية   
 .األنشطة غير الرسمية وغير الربحية

 
إضافة إلى سماتهم العامة بوصفهم جماعات للمواطنين طوعية ذات توجهات     

وهذه المؤسسات  . سياسية فإن مؤسسات المجتمع المدنى شديدة التنوع      
تخـتلف بشـدة فـيما يتعلق بمقوماتها ووظائفها وأحجامها ومواردها وأشكالها           

 التاريخية ومرجعياتها الثقافية وأجنداتها التنظيمية ونطاقها الجغرافى وخبراتها
 .وأيديولوجياتها وسياسات تحرآها

ا عولمة لالزدهار العولمـة أمر واقع ولكن يجب أن نتدخل حتى نجعله  
 .بدًال من أن تكون عولمة للبؤس

 اديلسون ريبريوتيليس

 ، ريودى جانيرو(CUT)االتحاد المرآزى للعمال 

 

. ال يجـب أن نـتطلع إلعـادة بـناء األبنـية القديمـة الـتى أثبتت فشلها         
 .فاالقتصاد العالمى يحتاج إلى ترتيبات جديدة تمامًا

 آمال عباس

 لعمالية، حلوان، القاهرةدار الخدمات النقابية وا

 

وفـيما يـتعلق باسـتراتيجياتها تحديـدًا فـإن مؤسسات المجتمع المدنى تتابع 
فـى عملهـا مجموعـة واسـعة ومتـنوعة مـن األهـداف فـيما يـتعلق بالعولمة                   

 ما يمكن أن    علـى سـبيل المـثال، نجـد بعـض الجماعـات تتبـنى             . االقتصـادية 
أ أ أ أ



 

 22

أى أنهم بدرجة أو بأخرى يكونوا متقبلين للسياسات       : نسـميه موقفـًا متواءماً    
فـى حيـن نجـد جماعـات أخـرى مـن المجـتمع المدنى تتخذ موقف               . القائمـة 

وهناك تيار ثالث . الـرافض الـذى يسـعى إلـى إزاحـة االقتصـاد العالمى برمته            
قبل العولمة من حيث المبدأ     هذا التيار ي  : للمجتمع المدنى يتبع خطًا إصالحياً    

وأخيرًا، . ولكـنه يرغـب فـى تعديـل القواعـد والمؤسسات التى تحكم العملية        
هـناك توجـه رابع يمكن أن نسميه بالتحويلى وهو يتضمن جماعات المجتمع             
المدنـى الـتى تـرى فـى العولمـة الفرصـة السـانحة إلحـداث ثـورة اجتماعية             

 .شاملة
  
ى أن التعريف المستخدم هنا محايد فيما يتعلق        مـن المهـم أيضـًا اإلشـارة إل         

بعض جماعات المجتمع   . بهـل يعتـبر عمـل المجتمع المدنى مرغوبًا فيه أم ال           
المدنـى تقـدم إسـهامات إيجابـية ولكـن بعـض العناصـر ممكـن أن تكـون غير                    
. مدنية بالمرة بسبب الغطرسة، التزوير، الكراهية والعنف على سبيل المثال         

 من الممكن أن يضم بين ظهرانيه عناصر عنصرية، متطرفة          والمجتمع المدنى 
إضـافة إلى هذا، وآما سيرد تفصيًال فى الجزء الخامس من هذا            . أو إجرامـية  

الـتقرير، فـإن المقومـات الديمقراطـية لجماعـات المجـتمع المدنـى قـد تكون                 
ومـن ثـم فـإن أنشـطة المجتمع المدنى من الممكن أن تولد         . ضـعيفة للغايـة   

 . تولد الخيرالشر آما
  
وهكـذا نجـد أن مجموعـة واسـعة ومتنوعة من وجهات النظر يمكن تسكينها                 

ــى  ــيها تعكــس االنقســامات    . فــى المجــتمع المدن ــنازع عل ــه مســاحة مت إن
وال يجـوز أن نتوقع موقفًا واحدًا       . والـتمايزات المـتعددة داخـل المجـتمع الكبـير         

وهذا فى حد ذاته    . العالمىللمجتمع المدنى بإزاء الديمقراطية فى االقتصاد       
 .يعتبر عالمة صحة ديمقراطية
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 الجزء الثانى
 أوجه القصور الديمقراطى فى االقتصاد العالمى المعاصر

 
عـدد قلـيل مـن الناس يعتبر أن إدارة وحكم           
. االقتصــاد العــالمى الراهــن عملــية ديمقراطــية 

ويعضـد هـذا أن أقـل مـن اثـنى عشر فاعًال من              
ئتى فاعل من فواعل المجتمع     بيـن األآثر من م    

ــذا     ــار ه ــتهم فــى إط ــم مقابل ــن ت ــى الذي المدن
المشــروع قــد أعطــوا أى تقويــم إيجــابى لحالــة 
الديمقراطـــية فـــى التنظـــيم الحـــالى للـــتجارة 
ــال    ــالمى، رأس المـ ــتثمار العـ ــية، االسـ العالمـ
. العالمى، االتصاالت العالمية أو الهجرة العالمية     

ــد أن مع     ــك نج ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــم ب ظ
وهذا بالطبع  . الـتقويمات آانـت شديدة السلبية     

يعتـبر وضـعًا محـزنًا وربمـا يسـاعد على تفسير            
انتشــار وتــنامى المشــاعر المناهضــة للعولمــة  

 .فى اآلونة األخيرة
ــنا أن      ــدًا بقول ــنى تحدي ــاذا نع ــذا، م ــع ه وم
ــراطى؟     ــير ديمق ــالى غ ــالمى الح ــاد الع االقتص
الكثــير مــن المالحظيــن لديهــم حــدس أن هــذا  

فى العولمة  " حكم الناس "يعنى أننا نفتقد إلى     
االقتصــادية ولكــنهم يجــدون صــعوبة فــى وصــف 

 .المشكلة بصورة أآثر تحديدًا
واألشـخاص الذيـن لديهـم تشخيصـًا واضحًا         

ــا ال يتقاســمون نفــس التشــخيص   ــادة م . ع
ــور      ــه القص ــدة لتفســير أوج ــرق ع ــناك ط فه
. الديمقــراطى فــى االقتصــاد العــالمى الــيوم

ن القـيام بعـرض وجهـة نظـر واحدة،          وبـدًال مـ   
فـإن الصـفحات التالــية سـتتعرض ألطــروحات    
متـــنوعة يطـــرحها نشـــطاء مـــتعددون فـــى  
ــات   ــرح إخفاقـــ ــى لشـــ ــتمع المدنـــ المجـــ
ــاد     ــم االقتصـ ــى إدارة وحكـ ــية فـ الديمقراطـ

 . العالمى
العديـد مـن هـذه األطـروحات ُتعرِّف أوجه       
القصـور الديمقـراطى فى العولمة االقتصادية      

بقول آخر، هم . مثالـب مؤسسية علـى أنهـا     
يـرون أن الميكانيزمات الرسمية للتنظيم فى       
مســتوى المحلــيات والمحافظــات وآــذا فــى  
المســتوى القومــى واإلقلــيمى والعــالمى ال 
تتـيح فرصـًا آافية ال لالنخراط الجماهيرى وال         

 .للسيطرة الجماهيرية
وهــناك تفســيرات أخــرى ألوجــه القصــور  

ــتخذ الديمقــراطى فــى االقتصــاد   العــالمى ت
بقـول آخـر، هذه التفسيرات      . مقـتربًا هيكلـياً   

ــوء     ــى ضـ ــراطى فـ ــور الديمقـ ــر القصـ تفسـ

. الـتمايزات المنتشـرة والمـتجذرة فـى المجتمع        
وبعــض مــن وجهــات الــنظر الهيكلــية هــذه ترآــز 
علــى التراتبــية فــيما بيــن الــدول فــى االقتصــاد 
العــالمى، فــى حيــن يؤآــد الــبعض اآلخــر علــى 

ذرة فــــيما بيــــن الــــثقافات الــــتمايزات المــــتج
ويلقـى الـبعض الثالـث الضوء على        . والحضـارات 

التشـظى القائم فيما بين الطبقات، واألجناس،       
. واألعــراق وغــيرها مــن الجماعــات االجتماعــية 

وأخــيرًا هــناك مجموعــة تــرى أن مجموعــة مــن  
 .التمايزات الهيكلية تعمل متشابكة

مــــن المؤآــــد أن آــــل مــــن األطــــروحات  
طـروحات الهيكلـية فـيما يتعلق       المؤسسـية واأل  

ــل     ــن أن تكم ــراطى يمك ــور الديمق ــه القص بأوج
بعـبارة أخرى، يمكن أن تنعكس     . بعضـها الـبعض   

الـتمايزات الهيكلـية فى الطريقة التى تعمل بها         
ميكانـيزمات التنظـيم الخاصة بالدولة وبالكيانات        
المتخطــية للــدول وبالفاعليــن المحلييــن داخــل  

وبالتأآيد، نجد أن   . اصالدولـة وآـذا بالقطـاع الخ      
ــن     ــية م ــير الديمقراط ــبات المؤسســية غ الترتي
ــير   ــتمايزات الهيكلـــية غـ الممكـــن أن تدعـــم الـ

 .الديمقراطية
فنحن ليس لنا أى خيار     . العولمـة اآلن هـى عملـية اسـتغالل وليست عملية مشارآة           

 .فيما يتعلق بتوجيهها

 مارسيا فلورنسيو

 الريجى األفريقى، ريودى جانيرو

" الحكم"فهناك الكثير من . إن قواعـد االقتصـاد العالمى ليست هى قواعد الديمقراطية       
 ".الشعب"والقليل من 

 ديلياس أسيمو

 معهد مكاريرى للبحوث االجتماعية، آامباال
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 قراطية تهوى إلى القاع بفعل العولمةالديم

 فرانسين نيمين

 ، مونتريال(AQOCI)مؤسسة آويبك لمنظمات التعاون الدولى 

 

 توجد رابطة من أى نوع بين الديمقراطية وإدارة وحكم االقتصاد العالمى اليومال 

 ايفان بلوآوف

  روسيا، موسكو–السالم األخضر 
 

 مشاآل مؤسسية 
القـرارات الخاصـة باالقتصـاد العـالمى يـتم اتخاذها بواسطة جماعات             

وعادة ما ال يتم حتى     . صـغيرة مؤثـرة وبـدون أى مشـارآة جماهيرية         
 .لناس بهذه القراراتإعالم ا

 لويس باسيجيو
الرعاية الكنسية للمهاجرين، الكنيسة الرومانية الكاثولوآية، 

 ساوباولو

العديـد مـن إخفاقات الديمقراطية فى إدارة االقتصاد العالمى اليوم ترجع إلى       
فكل الفاعلين . المؤسسـات الـتى تصـنع وتـنفذ القواعد الحاآمة لهذه اإلدارة           

الدول، :  فى إدارة االقتصاد العالمى والمشار إليهم سابقاً       الذيـن يقومون بدور   
الشـبكات عـبر الحكومـات، الكيانات المتخطية للدول، المنظمات الفاعلة فى            

 .إطار الدول والميكانيزمات الخاصة، يفتقرون إلى سجالت ديمقراطية جيدة

  
  :الدول 

س المكـان الوحـيد الـذى يمكن أن يقام فيه حكم شرعى على أسا             
آـل ما عدا هذا ال يمكن إال أن يكون مفتقدًا      . ديمقـراطى هـو الدولـة     

لكى نمقرط االقتصاد العالمى البد أن نبنى هياآل قومية    . للشـرعية 
 .تتيح للناس الفرصة لكى يعبروا ويتكلموا
 برنار آاسين

ATTAC –فرنسا، باريس  

المنوط الحكومـات المرآـزية فـى الدول القومية آانت دائمًا هى المؤسسات             
ولــذا فــإن أهــم حمــالت المطالــبة . بهــا الحكــم واإلدارة فــى الــتاريخ الحديــث

الثورة : مـثالً : بالديمقراطـية فـى العصـر الحـالى رآـزت علـى مقـرطة الدولـة               
 .إلخ..الفرنسية، الثورة الصينية ومعارك االستقالل ومكافحة االستعمار

  
 القويـــة البــد مـــن أن ندعــم الديمقراطـــية داخـــل الــدول، فالدولـــة   

ديمقراطـيًا سـتكون أآـثر قـدرة علـى الكفـاح مـن أجـل إحداث تغيير                  
 .ديمقراطى فى الساحة الدولية

 سادى بارون
 ، سان آارلوس، برازيل(MAB)حرآة الناس المتأثرين بالسد 

وبالتأآـيد، وآمـا ذآـرنا قبًال، فإنه من الخطأ اعتبار أن الحكومات القومية هى               
. لى الديمقراطية فى االقتصاد العالمى الحالى     المكـان الوحـيد الـذى يفـتقر إ        

ولكـن بالـرغم مـن هذا تظل الدول ذات أهمية محورية إلدارة العولمة ومن ثم     
يضـحى مـن الصـعب تصور إمكانية تحقيق الديمقراطية فى االقتصاد العالمى             

 .الحالى إذا لم يكن لدينا دول ديمقراطية
  

إذا فقدت الديمقراطية   . الـدول مـا هـى إال أجـزاء فـى أحجية عالمية            
 .فى دولة أو أآثر فإن الصورة الكلية تكون غير ديمقراطية

ولسـوء الطـالع فـإن آثير من الدول اليوم، إن لم يكن معظم هذه الدول يفتقر
الـناس، وفـى هـذه الحالـة مواطنى آل دولة،           . إلـى المقومـات الديمقراطـية     

أ
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 عالء عز
 جمعية مؤسسات األعمال للحفاظ على البيئة، القاهرة

 
خمسة وستون  . لـم يسـتفد الفالحـون مـن الديمقراطية فى تايالند          

فكل جولة انتخابية . عامـًا من االنتخابات لم تقدم أى شئ للفالحين     
 .عرآة نخب ليس إالهى م

 فيرابون سوبا
 شبكة الناس ضد العولمة، تايالند

 تكـون لديهـم قـدرة محـدودة علـى االنخـراط فـى أو السيطرة على الحكومة                 
وفـى العديـد مـن الـدول ال يكـون لـدى العامة إال فرص ضئيلة جدًا                  . المرآـزية 

. للتعبــير عــن آرائهــم بخــالف االنــتخابات الدوريــة لــبعض المناصــب الحكومــية 
وحـتى هـذه الفـرص الوحـيدة للممارسة الديمقراطية تكون ضائعة فى بعض              

 .الدول

ة وضع فهـم ينـتقدون بشد   . ال يجـب أن نفقـد األمـل فـى الـبرلمانات           
آـل مـا نحـتاجه هو أن نشحذ    . الديمقراطـية فـى االقتصـاد العـالمى      

الـبرلمانات القومـية وأن نبـنى شـبكات جديـدة فـيما بيـن البرلمانات               
 .تعنى بقضايا االقتصاد العالمى

 روبين راوند

 مبادرة هاليفاآس، هوايتهورس، آندا

ئيًال للغاية  وحـتى فـى هـذه الحالـة فإن قضايا االقتصاد العالمى تلعب دورًا ض              
فاألحـزاب السياسية عادة ما ال تشير إلى مواضيع         . فـى االنـتخابات القومـية     

الـتجارة العالمـية أو رأس المـال العالمى أو غيرها فى برامجها االنتخابية وإن       
وأثناء الحمالت االنتخابية نجد    . فعلـت فـإن إشـارتها تكـون عامـة غـير محددة            

يحاولون آسب الناخبين بإثارة قضايا     عـددًا ضـئيًال مـن المرشـحين هم الذين           
وبالمثل نجد أن التغطية اإلعالمية لالنتخابات ال       . تـتعلق بالعولمـة االقتصـادية     

 .تولى المسائل المتعلقة بإدارة االقتصاد العالمى إال اهتمامًا عابرًا
  

بعـض أعضاء البرلمان فى أوغندا ال يعرفون وال يعنيهم أن يعرفوا ماذا             
 .ستوى العالمىيجرى على الم

  ميشامبى–شيال آارمارا 
 شبكة المرأة األوغندية، آامباال

آما أن الحكومات نادرًا ما تلجأ لالستفتاء العام عند تحديدها لسياساتها تجاه 
االقتصـاد العـالمى وأحـد األمـثلة الـنادرة على ذلك االستفتاء الذى تلجأ إليه                 

مثال نادر آخر هو . ألوربىبعـض الـدول بخصـوص قضـايا آبرى تتعلق باالتحاد ا         
لجوء سويسرا للتصويت العام فيما يتعلق بعضويتها فى بعض الهيئات متعددة        

 .األقطاب
  

عـدد قليل جدًا من الساسة فى روسيا مؤهلين بحق لتقويم النتائج    
فأقل من  . المترتـبة على برامج صندوق النقد الدولى والبنك الدولى        

 يديروا نقاشًا ذا معنى فى     مـئة مسـئول فـى روسـيا يستطيعون أن         
 .هذا الموضوع

 يورى دزيبالدز
 مرآز تنمية الديمقراطية وحقوق اإلنسان، موسكو

 

وعـندما يـتم انـتخابهم للـبرلمان نجد معظم المشرعين القوميين، الذين هم
ممثلو الشعب، يقدمون أقل القليل فيما يتعلق بالسياسات الخاصة باالقتصاد 

فعـدد قلـيل جـدًا مـن أعضـاء الـبرلمان لديهـم خبرة ذاتية بخصوص                 . العـالمى 
القتصـاد العـالمى، وفـى معظـم األحـوال فـإنهم يفـتقرون إلى الطاقم        قضـايا ا  

والكثير من الهيئات التمثيلية على     . المهـنى الـالزم لدعمهم فى هذا الشأن       
المسـتوى القومـى نـادرًا مـا تـناقش مسـائل العولمـة االقتصادية بل إن هذا                  

نًا ما تناقش   وهذه الكيانات التشريعية التى أحيا    . األمـر قد يكون منعدمًا تماماً     
أ أ
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هـل مؤسسـاتنا القومـية مؤثـرة فـى مواجهـة العولمة؟ ربما عشرة               
فقـط مـن أعضاء برلماننا الخمسمائة يستوعبون القضايا التى تتعلق           

يمــنح إال وقــتًا ضــئيًال بــإدارة االقتصــاد العــالمى، والــبرلمان نفســه ال 
فالساسـة لـيس لديهـم وقت للترآيز على    . لمناقشـة هـذه القضـايا    

 .مثل هذه األمور
 سوثيباند شيواتيفات

 جامعة شواللونجكورن، بانكوك
 

 قدمــت المــنظمات غــير الحكومــية فــى  2001فــى ديســمبر 
فرنسـا التماسـًا لرئـيس المجلـس النيابى يحثه على ضرورة           

إلدارة والحكم العالميين يكون لها طاقم      إنشـاء لجنة برمانية ل    
 .بحثى دائم

مـثل هـذه القضـايا عـادة مـا تفـتقد أى تأثـير علـى الحكومة وعلى ما تنتوى                     
ورغم أن بعض الدساتير القومية تنص على       . اتخـاذه وتنفـيذه مـن السياسات      

ضرورة تصديق البرلمانات على المعاهدات، إال أن معظم أوجه تنظيم االقتصاد 
فإنهــا ال تحــتاج لمــبارآة العــالمى الــيوم ال تــتخذ شــكل المعــاهدة، ومــن ثــم 

ومـن ثـم، فـإن عددًا ال يمكن حصره من قرارات الحكومة             . الـبرلمان وموافقـته   
الهامـة بخصوص قضايا االقتصاد العالمى يتم اتخاذها بدون تشاور مع ممثلى            

بـل إنـه فى بعض األحيان ال يتم حتى إعالم   . الشـعب المنتخبيـن ديمقراطـياً     
وفى . يـتعلق بقضـايا االقتصـاد العالمى      المشـرعين بـتحرآات الحكومـة فـيما         

أحـيان أخـرى فإنـه يكون من الصعب على نواب البرلمان الحصول على وثائق           
صـحيح أنه يمكن رصد بعض الحاالت العابرة      . رسـمية هامـة فـى هـذا الصـدد         

لهيئات تشريعية نشطة فيما يتعلق بالعولمة االقتصادية من قبيل المواجهات          
خــل الكونجــرس األمــريكى فــيما يــتعلق بالــتحويل  الدوريــة العالــية الصــوت دا

الخـاص بصـندوق الـنقد الدولـى والبـنك الدولى، إال أنه بصفة عامة نستطيع                 
القـول أن الهيـئات النيابـية القومـية لديهـا سـجالت قاصـرة جـدًا فـيما يتعلق                    

 .باالهتمام بالسياسات الخاصة باالقتصاد العامى
فكل شئ بخصوصها متروك    فـيما يـتعلق بمـنظمة الـتجارة العالمـية           

فـى تـايالند لموظفيـن محدودين مثل موظفى إدارة اقتصاديات قطاع     
 .األعمال التابع لوزارة التجارة

 .هؤالء المسئولين أآثر قوة من البرلمانيين بل وحتى من الوزراء

 شانيدا شانيابات بامفورد

 بؤرة ترآيز على الجنوب العالمى، بانكوك

 

لدولة على ضبط شئون االقتصاد العالمى عادة ما تكون         وبالمقابل، فإن قدرة ا    
فـى يـد جهاز بيروقراطى معزول بدرجة آبيرة عن قدرة الجماهير على التأثير             

فمعظم المفاوضين فى مجال التجارة ومسئولى وزارة المالية        . فـيه أو ضبطه   
ــنوك المرآــزية ومســئولى االتصــاالت والمجــالس االســتثمارية     وموظفــى الب

ر تعمـل بعـيدًا عـن رقابـة الجماهـير وبـدون أى تواجـد مباشر من                  ومـثلها آثـي   
ــة   ــذى إن وجــد يكــون محــدودًا للغاي ــإنهم ال  . المواطنيــن وال ــوزراء ف وحــتى ال

 .يتدخلون إال نادرًا وبشكل عام للغاية فى عمل هؤالء المسئولين
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ــير     ــتجارة األوغــندية لــيس لديهــم الكث ــد مــن موظفــى وزارة ال العدي
ما يكــون الموظفــون محملــون بأعــباء وظيفــية تفــوق  فعــند. لــيقدموه

قدراتهـم المحـدودة وعـندما تكـون رواتبهم ضئيلة فإن وضع الحكومة             
فالوزيـر لـم يكـن يدرى ما يوقع         . فـى مفاوضـات الـتجارة يكـون سـيئاً         

 .عليه فى اتفاقية مراآش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية

 كومية، آامباالتعليقات من عدد من أعضاء المنظمات غير الح

أمـا الـدول الفقـيرة فعـادة ما تعانى من المشكلة العكسية وهى أن جهازها                
البـيروقراطى االقتصـادى صـغير فـى حجمـه وضـعيف فى إمكاناته إلى درجة                

فجهــازهم اإلدارى صــغير العــدد وقدراتــه المهنــية . تعوقــه عــن خدمــة الدولــة
دول ال يتم تمثيلها بدرجة ونتيجة لذلك، نجد أن العديد من ال. متواضـعة للغاية  

 .مرضية فى المنتديات الدولية التى تحدد القواعد الحاآمة لالقتصاد العالمى

  
أمـا فيما يتعلق بالروابط العبر حكومية فيما بين المسئولين والتى أشير إليها              

. عالـيًا، نجـد أن معظـم المواطنيـن ال يـدرون بوجـود مثل هذه الشبكات أصالً                 
جماهير ال يكون لديهم حتى إمكانية متابعة هذا الجانب من         ومـن ثـم، فـإن ال      

إدارة االقتصـاد العـالمى، ولـن نـتحدث بالطـبع عـن حقهـم فى أن يستشاروا             
 .بخصوصه أو أن يضبطوه

  
توافـر الديمقراطـية داخـل الـدول ال يـترجم آلـيًا إلـى ديمقراطـية فى          

 .صنع القرار العالمى

 فرانسواز فانى

 لم متضامن، باريستحرك هنا من أجل عا

إذا آـان المواطـنون يتضـررون مـن الطـريقة الـتى يؤثـر بهـا االقتصـاد العالمى                    
علــيهم وعلــى حــياتهم، فمــا هــى الجهــة داخــل الدولــة الــتى يــرفعون لهــا   
شـكاواهم؟ فالـبرلمانات تتجنـب إلـى حـد آبير سياسات العولمة االقتصادية              

أما . غلقة أمام المواطنين  فـى حيـن أن البيروقراطـية الوزاريـة عادة ما تكون م            
المحـاآم القومـية فهـو ال تـتولى الكثير من الحاالت المتعلقة بقضايا االقتصاد               

وعلى آل  . العالمى مثل النزاعات التجارية أو مشاآل القروض العابرة للحدود        
فال . حـال فإن العديد من الدول تفتقر من األصل لجهاز قضائى مستقل ومؤثر            

ــة منصــب   المحكــم القضــائى القومــى لشــئون االقتصــاد   يوجــد فــى أى دول
 .العالمى

  
ــنظموا أنفســهم علــى أســاس الطــبقة ال علــى     العمــال يجــب أن ي

 .أساس الدولة

 سومساك آوسايسوك

 اتحاد عمال سكك حديد تايالند، بانكوك

 

إضافة إلى هذه اإلخفاقات المؤسسية المحددة، هناك مشاآل أآثر عمومية
فمن جانب  . لـة بوصفها مصدر الديمقراطية فى االقتصاد العالمى       تـتعلق بالدو  

أول، مـا هـو الشـعب الـذى تقـوم الدولة بخدمته ديمقراطيًا؟ فالدولة عادة ما               
تــتوجه للمجــتمع المحلــى وتعمــل علــى أن تكــون ديمقراطــية فــيما يــتعلق   

فى الشأن العالمى ال يكون دائمًا قومى   " الشعب"بالمصـالح القومـية، ولكن      
أل أأ
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العولمـة تتـيح لـنا فرصـة الـتعرف علـى حقـيقة أن الـناس مـن أصل                    

لم إنما يكونون جماعة واحدة     أفـريقى والمنتشرين فى آل أرجاء العا      

فهويـتى آشخص من    . لهـا مصـير واحـد وتواجـه مشـاآل متشـابهة           

 .أصل أفريقى يمكن أن تكون أقوى من هويتى القومية

 سيرلى آارنيرو

  ، ساوباولوGéledes –معهد المرأة السوداء 

فهناك أيضًا جماعات عبر    . طـابع أو علـى األقـل ال يكـون فقـط قومـى الطابع              ال
قومية ألفراد من أصل أفريقى مثًال أو ألفراد يشترآون فى اإليمان بدين واحد             

يكـون لهم مظاهر    ) العامـة (فالجماهـير   . إلـخ .. أو ألقلـيات جنسـية أو العمـال       
فى إطار الدولة ال    مـتعددة فـى االقتصـاد العـالمى، والديمقراطـية آما تطبق             

تقدم فى آل األحوال إطارًا مرضيًا لممارسة الحق فى تقرير المصير بواسطة            
 .الجماعات الغير قومية

  
ل قادرة على   فحـتى لـو آانـت الـدو       . ثـم هـناك أيضـًا مسـألة التأثـير الفعلـى           

تحقـيق أعلـى مسـتويات الديمقراطـية عـند صـنع السياسـات فـى االقتصاد                 
العـالمى، فهـل يعتـبر هذا آافيًا؟ ففى النهاية، ال تستطيع أى حكومة قومية               

وتكون القدرات محدودة   . أن تضـبط تمامـًا انخراط الدولة فى االقتصاد العالمى         
ولكن حتى  . ًال فقيرة بشـكل واضـح عـندما تكـون الحكومات ضعيفة وتحكم دو           

أآــثر الحكومــات قــوة ال تســتطيع بقدرتهــا الذاتــية أن تكــون مؤثــرة فــى ضــبط 
أسواق المال العالمية، سيالن االتصاالت العالمية أو حرآة الهجرة العالمية أو         

فكـل دولـة تحكـم مسـاحة محددة من األرض فى      . إلـخ .. الشـرآات العالمـية   
عبر العالم وعادة ما تتجاهل الحدود   حيـن أن عملـيات االقتصـاد العـالمى تتم           

وبهـــذا فـــإن االقتصـــاد العـــالمى يمكـــن أن يقـــوض حـــتى أفضـــل . القومـــية
 .الديمقراطيات القومية

العولمة تحجم ما يمكن أن تقوم به الحكومات الديمقراطية، آما أنها           

 .تقوض الدولة القومية الديمقراطية

 ستيف ستابلس

 مجلس الكنديين، أوتاوا

 

 دساتير قومية   1997 وفى تايالند عام     1988زيل عـام    صـدر فـى الـبرا     

وبالرغم من هذا فإن الكثيرين     . أآـثر ديمقراطـية مما آان موجود قبالً       

يشـعرون أن االقتصـاد العـالمى قـد عطـل إلى حد آبير هذه الفرصة           

 .الديمقراطية الجديدة

 

لقـد آـان الشـعب الـتايالندى يتوقع أن تكون الدولة التايالندية قادرة              

ما . ى أن تقـدم أآـثر مما قدمت من أجل السيطرة على العولمة        علـ 

تقـدر علـيه الدولـة مـا زال هامـًا، ولكـن تـايالند خبرت خصخصة لقوة         

 .الدولة استبعدت قوى الديمقراطية

 سيرجتشاى ونجو

 الحملة من أجل الديمقراطية الشعبية، بانكوك

 

 

ففــى . رغـم أنـى ُدَولـى، إال أنـى ال ُأبخـس القومـى قـدره وأهميـته        

 .النطاق القومى توجد معظم القوانين وآذا األموال

 جوستاف ماسياه

والواقـع أن الجـدل حـول فقـدان الدولـة لقوتهـا فى مواجهة العولمة يمكن أن
فالحكومات القومية ما زال بإمكانها تشكيل الكيفية       . ُيحمَّـل بأآثر مما يحتمل    

والـدول القوية على وجه     . الـتى يؤثـر بهـا االقتصـاد العـالمى علـى مواطنـيها             
والكثير من  . كـنها أن تمـارس تأثـيرًا آبيرًا جدًا فى هذا الخصوص           الخصـوص يم  

أ أ
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الساسـة القومييـن وجـدوا أنـه مـن المالئـم سياسـيًا أن يلقـوا بـاللوم على                     ، باريس(AITEL)فنيين والخبراء والباحثين الجمعية الدولية لل
المؤسسـات اإلقليمـية والعالمـية فيما يتعلق بالسياسات االقتصادية التى ال      

يكون لها  تلقـى قـبوًال شـعبيًا، فى حين أن الواقع يؤآد أن الحكومات القومية               
وفـى بعـض الحـاالت األخـرى نجد الدول مدانة بعدم     . دور فـى هـذه القـرارات    

الـــتحرك أى أنهـــا رغـــم آونهـــا قـــادرة علـــى القـــيام بمـــبادرات للمشـــارآة 
الديمقراطـية فـى االقتصـاد العالمى وأيضًا إلدارته ديمقراطيًا إال أنهم يهملون             

 .فى اغتنام الفرص
  

لسياسـات البـد أن تشيد فى أماآن        إنـنا ال نـرفض القومـى، ولكـن ا         

 .أخرى آذلك

 برنار بينو

 مرآز أبحاث ومعلومات التنمية، باريس

وبالـرغم مـن هـذا، مـن الواضـح أن القدرة على التأثير فى االقتصاد العالمى                  
تعـنى أن مهمـة تنظـيمه ال يمكن أن توآل إلى الدول القومية وحسب، ومن                

نموًا عظيمًا فى مؤسسات الحكم    ثـم، فـإن العقود القليلة المنصرمة شهدت         
إذن، فى  . واإلدارة اإلقليمـية والعالمـية، إضـافة إلـى تـنامى الحكـم المحلـى              

حين أن العمل من أجل مقرطة االقتصاد العالمى يجب أن يولى اهتمامًا آبيرًا 
لمؤسسـات الدولـة، فـإن جهـدًا وفـيرًا البـد أن يوجه إلى مواقع أخرى لإلدارة             

 .والحكم
  
  :ات المتخطية للدولةالمؤسس 

لقـد فقدنـا القـوة لصـالح المسـتوى العالمى، وليس لدينا حتى اآلن             

 .قوة تعويضية معادلة لتأمين الديمقراطية

  زافيير فيرستشاف–فرانسوا 

 البقاء، باريس

 

آلـيات مـثل مـنظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولى ومنظمة            

ال .  حياتــنا دون أن تستشــيرناالــتعاون االقتصــادى والتنمــية تقــرر لــنا

يمكـن أن تـثق فـى هـذه اللجـان السـرية فـى ظـل غياب الشرعية                   

 .الديمقراطية

 جيرالدو فيكس

آثير من الشكاوى الخاصة بافتقاد الديمقراطية فى االقتصاد العالمى الحالى
. يمـية والعـبر عالمية    تشـير بأصـبع االتهـام إلـى ترتيـبات الحكـم واإلدارة اإلقل             

هـؤالء الـنقاد يـرون أن اللـوم فـيما يتعلق بتدهور الديمقراطيات القومية يرجع                
فـى حد آبير منه إلى تدخالت الكيانات المتخطية للدول مثل االتحاد األوربى            
وصـندوق الـنقد الدولـى ومـنظمة الـتعاون االقتصادى والتنمية والبنك الدولى           

لواقـع أنـه فـى العقـود األخيرة استطاعت هذه           وا. ومـنظمة الـتجارة العالمـية     
المؤسسـات اإلقليمية والعالمية أن تكتسب قدرًا آبيرًا من القوة، خاصة بإزاء            
الـدول األضـعف فـى حيـن أن المنظمات االقتصادية متعددة األطراف ذاتها لم               

فـى الكثـير من     . تـنجح إال فـى تطويـر عـدد قلـيل مـن مقومـات الديمقراطـية                
 السـلطات المتخطـية للـدول بالكـاد تدرك أن لديهم مشكلة      الحـاالت نجـد أن    
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ATTAC –ديمقراطية  برازيل، بورتو آليجرى. 
  

المـنظمات مـتعددة األطـراف ال توفـر اآللـيات التى تمكن من تحقيق               
 .إرادة األغلبية

 جورج ديراو

 ريودى (FASE)جمعية منظمات المساعدة االجتماعية والتعليمية 
 جانيرو

 

ــى ت    ــنقد الدول ــد مــن اشــتراطات صــندوق ال ــع خــارج نطــاق  العدي ق
هــذا الــتعدى غــير . صــالحيته وتعتــبر تعديــًا علــى الســيادة القومــية 

 .مقبول حتى لو آانت النيات طيبة

 فرناندو آارديم

 معهد االقتصاد، جامعة ريودى جانيرو االتحادية

جانب آبير من الصعوبات الخاصة بالديمقراطية فى الكيانات المتخطية للدول          
فهل يكفى . ب أن تتخذه هذه الديمقراطيةتنـبع من غموض الشكل الذى يج   

أن ندعـو الـدول الديمقراطـية إلـى ممارسـة قـيادة أآثر انضباطًا لمؤسسات                
الحكــم واإلدارة اإلقليمــية والعالمــية؟ أم يجــب أن نســعى لبــناء مؤسســات  
متخطـية للـدول علـى غـرار الـدول الديمقراطية الليبرالية ترتكز على هيئات               

 أم أن المطلـوب هو آليات بديلة تمامًا للوصول إلى           تمثيلـية منتخـبة عالمـيًا؟     
 فى المنظمات الدولية للحكم واإلدارة؟" حكم الشعب"

  
الديمقراطـية هـى أن يكـون لكل مواطن حقًا للتدخل فى السياسة              

 مـن اإلعـالن العـالمى لحقـوق اإلنسان          21المـادة   . يكفلـه الدسـتور   
القومى؛ بل تحـتاج إلـى تعديـل لكـى تشـمل، ليس فقط المستوى            

 .المستوى العالمى آذلك

 فرانسوا ليل

 ، باريس(BPEM)الخير العام العالمى 

 

 إقامة برلمان إقليمى آلسيا يحتاج لمئة عام

 جارون ديثابيشاى

 اتحاد الحرية المدنية، بانكوك

فتحكم أآبر من قبل : أول المقـتربات السـابقة يعتـبر غير مالءم إلى حد بعيد       
سسات اإلقليمية والدولية سوف يعنى عمًال تحكم       الـدول األعضـاء فـى المؤ      

حـتى لـو آانت الدول القومية مثل الصين         . أآـبر بواسـطة الحكومـات األقـوى       
وألمانـيا أو الواليـات المتحدة األمريكية تتمتع بمقومات ديمقراطية جيدة بإزاء            

 فإن هذه الحكومات ليس لديها أى       – وهـذا لـيس واضـحًا بالتأآيد         –مواطنـيها   
 ديمقراطـية تجعلهـا تـتحدث نـيابة عـن بالييـن الـناس فى بقية أرجاء                  قـاعدة 
 .العالم
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المتعلق بإقامة هيئات تمثيلية للوآاالت المتخطية للدول لم    المقـترب الثانى    
أحد االستثناءات القليلة هو االتحاد األوربى حيث يمتلك . تتم تجربته إال قليًال

؛ ولكن تجدر اإلشارة إلى أن سلطات       1979برلمانًا أوروبيًا منتخب شعبيًا منذ      
ه إضافة إلى أن   هذا الكيان محدودة آما أن معظم المواطنين يجهلون أنشطت        

ومؤخرًا، نجد أن جماعة الشرق     . إقـبال الناخبيـن يعتـبر منخفضًا بصورة عامة        
 شكلت برلمانًا يتم اختيار أعضائه بواسطة البرلمانات القومية         (EAC)األفريقى  

أما بقية الكيانات اإلقليمية فال يوجد ألى       . للـدول الـثالث المشـكلة للجماعة      
م تفكر أى من الهيئات الدولية فى إمكانية        مـنها أى جهـاز تمثـيلى دائـم، ول         

ومن ثم، فإننا حقيقة نعتبر بعيدون تمامًا       . تشـكيل مثل هذا الجهاز التمثيلى     
عـن إمكانـية تشكيل شئ من قبيل جمعية شعوب األمم المتحدة أو برلمان      
مـنظمة الـتجارة العالمـية، بالـرغم من أن بعض اإلصالحيين اقترحوا تأسيس              

 .مثل هذه الكيانات

 

ال أعرف  . مـن الضـرورى إقامـة بـرلمان عـالمى بشـكل من األشكال             
 .آيفية تصميمه، ولكنا نحتاجه

 آانديدو جيرزيبوسكى

 

 ريودى (IBASE)المعهد البرازيلى للتحليل االجتماعى واالقتصادى 
 جانيرو

 

 



 

32  

فى . نحـن بحاجـة إلـى جمعـية برلمانـية لمـنظمة الـتجارة العالمـية               
ــيل     ــية الرئيســية للتمث ــبرلمانات هــى اآلل األطــر القومــية نجــد أن ال

والكــيان الــبرلمانى . والــنقاش حــل الــنزاع حــول أولويــات السياســة 
االستشـارى سـوف يالحـظ ويـناقش ويبلغ عن عمل منظمة التجارة             

كـرة الـبرلمانات العالمـية تثـير العديد من          وبـال شـك فـإن ف      . العالمـية 
مـا هو عدد المقاعد المقترحة لهذه الجمعية وآيف سيتم          . األسـئلة 

توزيعها، آيف سيتم اتخاذ القرارات، من الذى سيتكفل بميزانية هذا          
فلقد أمكن  . الكـيان؟ ولكـن مـثل هذه المشاآل يمكن التغلب عليها          

 .لمنظمات دولية أخرىالتغلب عليها عند تأسيس هيئات برلمانية 

 فيرجاس وات

  أوتاوا– آندا –حرآة الفيدراليين العالمية 

 

إن البـنك الدولـى ورئيسـه الحـالى يقومـون بجهـود إيجابـية لتمكين                
الناس من المشارآة فى صنع القرارات، ولكنا لم نصل إلى مستوى           

 ".ديمقراطى"يمكن أن نطلق عليه 

 ليونارد مسيماآولى

 ألوغندى، آامباالالتحالف التعاونى ا

 

االستشـارات التى تتبناها المؤسسات االقتصادية الدولية دالة على       
 .ديمقراطية زائفة، ألنها تتجاهل ديناميكيات القوى المتضمنة

 بام فوستر

 مبادرة هاليفاآس، أوتاوا
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وبغـرض تجـربة آلـيات بديلـة لجـأت بعـض المؤسسـات االقتصـادية المتخطية                  
خـيرة إلـى أسـلوب االستشـارة الشعبية خاصة من           للـدول فـى السـنوات األ      

ــ        والفكرة الكامنة وراء هذه    ". حوار المساهمين المعنيين  "خـالل مـا يسـمى ب
اآللية هى مناقشة مراحل إعداد وتشغيل السياسات والمشاريع مع ممثلين 

ــتأثر بهــذه السياســات والمشــاريع    ــتى ت المســتهلكين، : لكــل الجماعــات ال
وبعض بنوك التنمية المتعددة األطراف     . إلخ.. عمـال المسـتثمرين، السـكان، ال    

(MDBs)     ــن ــية لألمريكتي ــنك التنم ــى وب ــنك الدول ــثل الب ــية  (IDB) م ــنك التنم  وب
أما .  قطعـت أشـواطًا أبعد فى متابعة عملية االستشارة هذه        (ADB)األسـيوى   

صـندوق الـنقد الدولـى ومنظمة التجارة العالمية فقد اتخذتا خطوات أقل فى              
وفى جانب ثالث، فإن آيانات أخرى متخطية . جاه ومع آثير من التمنعهذا االت

 ومنظمة التعاون االقتصادى والتنمية     (BIS)للـدول مـثل بـنك التسويات الدولية         
(OECD)                   لـم يفعلـوا شـيئًا يذآـر حـتى اآلن مـن أجـل تطوير إجراءات استشارة 

ذا التقرير،  واألآـثر مـن هذا، وآما سيرد فى الجزء الرابع من ه           . المسـاهمين 
" الشراآة"و" المشارآة"نجـد أن انـتقادات الذعـة قـد وجهـت حتى لمبادرات           
 .هذه والتى بادرت بها بنوك التنمية المتعددة األطراف

  
فهى . الواقـع أن منظمة التجارة العالمية غاية فى عدم الديمقراطية         

وهى حاليًا لها موقع    . مضـببة ومـن الصـعب اخـتراقها والوصـول إليها          
د علـى الشـبكة الدولـية ولكن ما زال المجتمع المدنى غير قادر              جـي 

علـى حضـور اجـتماعاتها آمـا ال يسـتطيع تقديـم مذآرات تؤخذ فى                
 .االعتبار فى اجتماعاتها الرسمية

 دافيد رانالز

 الهيئة الدولية للتنمية المستدامة، وينيبيج

 مــع وفــى ظــل غــياب الهيــئات التمثيلــية وفــى محدوديــة التشــاور المباشــر  
الشـعوب فـإن المؤسسـات المتخطـية للـدول عـادة مـا تتخذ قراراتها الكبرى                 
خلـف أبـواب مغلقـة فى لجان مثل المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى              

وبالــرغم مــن أن أعضــاء هــذه  . والمؤتمــر الــوزارى لمــنظمة الــتجارة العالمــية 
 وثيقة تصلهم   الكـيانات يمـثلون دولهـم، إال أنهـم عـادة ما يفتقدون ألية روابط              

بالـبرلمانات القومية آما أنهم نادرًا ما يحتفظون بأآثر من مجرد صالت عرضية     
 .مع المواطنين

  
عـندما تكـون الدولـة األغـنى لهـا أصوات أآثر وتتمتع بقوة أآبر داخل          
صــندوق الــنقد الدولــى والبــنك الدولــى فــإن هــذا يعتــبر وضــعًا غــير   

 يدفعـون ضـرائب أآثر ال   فواقـع آـون األشـخاص األغـنى      . ديمقـراطى 
 .يعنى أن يكون لهم أصوات أآثر فى االنتخابات القومية

 عادة ما توزن(IFIs)إضافة إلى هذا، فإن األصوات فى مؤسسات المال الدولية
تأسيسًا . ى رأس مال الهيئة   مقـابل آـم الـنقود الـتى سـاهمت بها الدولة ف            

، فــإن أآــبر خمــس دول مالكــة "صــوت واحــد لكــل دوالر"علــى هــذا المــبدأ، 
% 40لألسـهم فـى صـندوق الـنقد الدولـى والبنك الدولى تستأثر مجتمعة بـ              

أ
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 ساراويت براتومراج

 اللجنة المنسقة لمنظمات حقوق اإلنسان فى تايالند، بانكوك

 دولة من دول أفريقيا المتحدثة      23فـى المقـابل، فإن      . مـن القـدرة التصـويتية     
ديمقراطية مستهجنة  . ن األصوات فقط م % 1بالفرنسـية ال تملك مجتمعة إال       

 !بالتأآيد
  

ى أجهزة صنع السياسات فى هيئات أخرى متخطية للدول مثل االتحاد األورب          
صوت "واألمـم المـتحدة ومـنظمة الـتجارة العالمية عادة ما تعمل وفق قاعدة                

ولكـن مـثل هـذا الترتيـب يضـع، مـن حيث المبدأ، آل من                ". واحـد لكـل دولـة     
الصـين وفـانواتو فـى مراآـز متسـاوية بغـض الـنظر عـن نصـيب آل منهم من                     

تلك إضـافة إلـى هذا، نجد أنه فى الواقع العملى ال تم    . نسـبة سـكان العـالم     
. الـدول قـدرات متسـاوية تمكنها من ممارسة حقها فى التصويت المتساوى            

ففـى حالـة مـنظمة الـتجارة العالمية على سبيل المثال نجد أن حوالى ثلث          
الـدول األعضـاء لـيس لهـم تمثـيًال دائمـًا فـى المقـر الرئيسـى للمنظمة فى                    

ر وأآثر  وبالمـثل، فـإن وفـود بعـض الـدول فى األمم المتحدة تكون أآب              . جنـيف 
 .آفاءة مهنيًا من غيرها

 

قــد يكــون مــبدأ صــوت واحــد لكــل دولــة قائمــًا فــى مــنظمة الــتجارة  
العالمـية ولكـن ألن بعـض الدول قوية جدًا وبعضها اآلخر ضعيف جدًا،              

 .فإن الحقوق ال تكون متساوية واقعًا

 عبد الستار إشراح

 ةاالتحاد العام للغرف التجارية المصرية، القاهر
 

 

 

 

تحــاول األمــم المــتحدة أن تقــيم بنــيانًا جــيدًا، ولكــن الممــثلون فــيها  
ُيخـتارون مـن بيـن صـفوف رجـال الحكومـات ويعملـون مـن ثم لصالح                
الـزعماء ال لصـالح الشـعوب، ومـن هـنا نجـد أن األمـم المـتحدة فى                   

 .النهاية بعيدة عن األفراد العاديين

 شاليدا تاجارو ينسوك

  اإلنسان والتنمية، بانكوكالمنتدى األسيوى لحقوق

 

فالموظفون ال  . منظمة العمل الدولية بيروقراطية وليست ديمقراطية     
 .يعطون آذانهم إال لرؤسائهم وهم حريصون على حماية مواقعهم

 ساآوول زويسونجدام

 مؤسسة أروم بونجبانجان، بانكوك

وهـناك مشــاآل أخـرى تــتعلق بالديمقراطـية تــأتى مـن جهــة البيروقراطــيات     
فمثل وزارات  . المتخطـية للـدول الـتى تقوم بالعمل اليومى فى هذه الهيئات           

االقتصاد التى تعمل فى المستوى القومى نجد أن المسئولين العاملين فى           
مية واإلقليمية عادة ما يقومون بعملهم دون أى  المؤسسـات االقتصـادية العال    

فعادة ما يكون من الصعب جدًا على المواطنين العاديين      . متابعة من الشعوب  
مجــرد االتصــال، ولــن نقــول التأثــير فــى، موظفــى بــنك التســويات الدولــية أو 
المفوضـية األوربـية أو مكاتـب بعثات صندوق النقد الدولى أو سكرتارية األمم              

 .المتحدة

  
 

 

إنهم يدعون  . العـاملون فـى هيـئات المال الدولية هم مثل البالشفة          

وأخـيرًا، نجد أن معظم الهيئات المتخطية للدول تفتقد آليات مؤثرة للمساءلة
صحيح . خطائهم أمام الرأى العام   الديمقراطـية والتى تجعلهم مسئولين عن أ      

أن العديـد مـن الكـيانات االقتصـادية اإلقليمـية لديها محاآم ولكن القليل جدًا                
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 .أنهم يعملون ما هو فى مصلحة األفراد

 اليكسى سيمونوف

 مؤسسة جالسنوست ديفينوس، موسكو

مـنها متطورًا بشكل آاٍف وقليل جدًا من المواطنين على دراية بكيفية اإلفادة       
ومؤخـرًا وضـع آـل مـن صـندوق الـنقد الدولـى والبنك الدولى إجراءات                 . مـنها 

ــم للسياســات ال  ــةتقوي ــتعاون    . عام ــنظمة ال ــية وم ــنك التســويات الدول ــا ب أم
االقتصـادى والتنمـية واألمـم المتحدة بوآاالتها المختلفة وآذا منظمة التجارة            
العالمية فكلهم دون استثناء يفتقدون آليات لتحقيق ونشر تقويمات مستقلة          

 .ألدائهم
  

وز فال يج. جلسـات مـنظمة الـتجارة العالمـية غـير ديمقراطـية بالمرة          
للجهـات األخـرى أن تـتدخل، آمـا أن قـراراتها ال تخضـع ألية مراجعة                 

 .قضائية

 وارين آلماند

 حقوق وديمقراطية، مونتريال

 

الصـعوبة الـتى يواجهها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى هى أن       
ــترض أن       ــن المف ــتى م ــة المشــاآل ال ــى لمواجه ــا ال تكف مواردهم

 .يضطلعوا بها

 سعيد النجار

 نداء الجديد، القاهرةجمعية ال

والمحصـلة هـى أن الهيئات المتخطية للدول فى إدارتها لالقتصاد العالمى ال             
وبالتأآيد ال يجوز المبالغة فى القوة . تملـك إال سـجًال ديمقراطيًا ضعيفًا للغاية       

حقيقة أن الكيانات اإلقليمية والعبر عالمية تعتبر . الـتى تملكهـا هذه الوآاالت     
ــن الم  ــن الالعبي ــفاتهم     م ــن ووص ــالمى الراه ــاد الع ــى إدارة االقتص ــن ف همي

ولكن منظمات مثل السوق الجنوبى     . السياسية ممكن أن تكون بالغة التأثير     
المشـترك وبـرنامج األمـم المـتحدة اإلنمـائى ومـنظمة التجارة العالمية لديها              
مـوارد أقـل بكثـير ممـا يتخـيل الكثـير من الناس وذلك فيما يتعلق بميزانيتهم                  

وعلى خالف الحكومات القومية    .  موظفـيهم وقـاعدة بياناتهم وغير ذلك       وعـدد 
. نجـد أن الهيـئات المتخطية للدول تفتقد آذلك للقوات المسلحة الخاصة بها            

ومـن ثـم، ففـى حيـن أن فاعلين مثل االتحاد األوربى وصندوق النقد الدولى                
يدون بأى حال   مؤثريـن بالتأآـيد، إال أنـه ال يمكـن اعتبارهم الديكتاتوريون الوح            

ومن ثم فمن الخطأ ترآيز استراتيجيات مقرطة االقتصاد العالمى     . من األحوال 
 .على اإلدارة المتخطية للدول منفردة

  
  :الهيئات داخل الدول 

البـد أن نرآـز علـى تمكيـن األفراد على المستوى القاعدى بدًال من      
 . جديدةمحاولة إصالح المنظمات العالمية أو خلق منظمات عالمية

 نانتايوم تيشابرا سيرتساآول

 حملة إصالح اإلعالم الشعبى، بانكوك

إذا آانـت الهيـئات المتخطـية للدولـة والهيـئات القومـية لها مثل هذا السجل
الديمقراطى الضعيف عند إداراتها لالقتصاد العالمى، فهل يكون التشظى حًال 

دول علــى مســتوى أفضــل؟ فــالعديد مــن المعلقيــن رأوا أن ترتيــبات داخــل الــ
المحافظـات أو األحـياء يمكـنها أن تجعـل للناس التى تتأثر باالقتصاد العالمى               

وهذا الطرح يرى أن أفضل سبل مقرطة العولمة        . دورًا فـى إدارة هذا االقتصاد     
بقول آخر، انقل مسئولية إدارة االقتصاد العالمى من . تكون من خالل المحلية
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 .زها بدًال من ذلك فى النطاق المحلىالترتيبات القومية والدولية ورآ
  

قد " عالمات تجارية أخالقية"فـى فرنسا نجد أن حملة المستهلكين      
علــى . اســتهدفت القــيام بجهــود عــدة علــى مســتوى المحافظــات 

ــتخابات    ســبيل المــثال، قــام النشــطاء بتجنــيد المرشــحين فــى االن
مئة  لمسـاندة هـذه القضـية، آمـا أن أآـثر من              2001المحلـية لعـام     

 .مجلس مدينة أعلنوا دعمهم الرسمى للحملة

 

" مرصدًا للعولمة " أسست حكومة والية آوبيك بكندا       2001فـى عام    
يتضــمن عشــرات مــن المواطنيــن وآــذا مؤسســات مجــتمع مدنــى   
ينــتمون التجاهــات سياســية مــتعددة بغــرض توســيع نطــاق الحــوار   

 .الشعبى بخصوص القضايا العالمية

اسبات التى اتخذت فيها الحكومات المحلية خطوات       هـناك بالتأآيد بعض المن    
ــتحكم فــى االســتثمار     ــادة انخــراط الــناس وتصــعيد قدرتهــم علــى ال نحــو زي
العـالمى، الـتجارة العالمية، رأس المال العالمى، االتصاالت العالمية والهجرة           

على . العالمـية علـى أساس أن هذه األنشطة تؤثر فى المجتمعات المحلية           
بعـض مجالس المدن لجأت إلى استشارة الناس فيما يتعلق  سـبيل المـثال،    

ولكن . بالسـماح لسلسـلة محـالت عالمية تبيع بالتجزئة أن تفتح فرعًا محلياً            
إجماًال نجد أن الكيانات داخل     . مـبادرات مـن مثل هذا النوع تعتبر نادرة نسبياً         

الرغم من  ب. الدول أولت االقتصاد العالمى اهتمامًا أقل من الحكومات القومية        
يعتبر شعارًا رابحًا منذ الستينات، إال أن       " فكـر عالميًا، تحرك محلياً    "أن شـعار    

عـدد قلــيل مـن المســئولين علـى المســتوى المحلـى رآــزوا علـى مســائل      
 .اقتصادية عالمية

  
ولكـن حـتى إذا مـا قامـت الكـيانات المحلـية بتعظـيم جهودها بغرض تحقيق                  
. حكـم أآـثر ديمقراطـية لالقتصـاد العـالمى فـإن النتـيجة سـتظل غير مرضية                 

فـإدارات الحكـم المحلـى لـيس لهـا سـيادة إال على مساحة ضئيلة جدًا من                  
ون أقل قدرة من الدول على ممارسة أى سيطرة         األرض، ومن ثم فإنهم يضح    

 .بصورة منفردة على العالقات العالمية العابرة لكوآبنا

ــندا"حملــة  ــيج فنل خــبرت مــنظمات غــير حكومــية محلــية فــى   " خل
ــرجا     ــد مه ــرب روســيا تعق ــندا وشــمال غ ــدوات اســتونيا وفنل نات ون

ومقـابالت تعـبر عـن جهود للمواطنين عبر الحدود ترمى إلى مقاومة         
 .تلوث بحر البلطيق بسبب شرآات البترول العالمية

 

فالقواعد العالمية مثل   . االنـتخابات المحلـية أصبحت بغير ذات معنى         
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تلـك الحاآمة لمنظمة التجارة العالمية تحيد قدرة الحكومات المحلية    
 .اسات التى يرغب فيها السكان المحليونعلى تفعيل السي

 آيفين ميليب

 افحص رأسك، فانكوفر

 

فإن ما يرد على ذهنهم هو      " ديمقراطية"عـندما يسمع الناس آلمة      
الديمقراطـية الليبرالـية ولكـن ديمقراطـية االنتخابات هى ديمقراطية        
ــى       ــة وهــى ديمقراطــية متخــيلة، نحــن فــى حاجــة إل ــة ملفق آاذب

 .ديمقراطية مباشرة

 برازيتيبورن آانونسرى

 أصدقاء الناس، بانكوك

وتسـتطيع الهيـئات المحلـية داخـل الـدول بالتأآـيد أن تـزيد مـن قدرتها على                   
مواجهـة قضـايا االقتصـاد العـالمى إذا عملـوا معًا، فكيانات قديمة مثل االتحاد         

ــ   ــى للســلطات المحل ــية    (IULA)ية الدول ــئة العالم ــثل الهي ــدث م ــيانات أح  وآ
 نجحوا فى تطوير منظمات     (WACLAC)للتنسيق بين المدن والسلطات المحلية      

وبالـرغم مـن هـذا، فـإن هـذه المنظمات           . للحكـم المحلـى مـتعددة األطـراف       
العابـرة للحدود لم تستطع حتى اليوم أن تترك أثرًا يذآر على تنظيم االقتصاد         

 .العالمى

  
 

المحلـيات هـى المكـان المالئم لتحقق ديمقراطية أآبر فى االقتصاد      
ــالمى ــر      . الع ــأة أث ــناس بوط ــيه ال ــذى يشــعر ف ــان ال ــذا هــو المك فه

 . إلخ.. السياسات العالمية على تعليمهم، صحتهم، صرفهم الصحى

 باتى باريرا

 حدود مشترآة، تورنتو

 

معية شبكة مجت "يشترك حوالى ألف مجتمع محلى فى تايالند فى         
والـــتى تشـــجع االآـــتفاء الذاتـــى المحلـــى، " للحكمـــة المســـتقلة

 .التضامن القاعدى والسالمة البيئية آبديل لالقتصاد العالمى

ــية إلدارة االقتصــاد     ــبات الحال ــتقدون للترتي ــية المن ــثر راديكال ــنقاد األآ ــرى ال ي
العـالمى أن الديمقراطـية ال يمكن تحقيقها إال إذا رفضت المجتمعات المحلية       
آل األشكال الرسمية للهيئات سواء آانت متخطية للدولة أو قومية أو محلية     

إنمــا يعــنى " حكــم الشــعب"وفقــًا لوجهــة الــنظر هــذه فــإن ). داخــل الدولــة(
ولقد تبنت العديد من . مشـارآة شـعبية مباشـرة علـى المسـتوى القـاعدى           

حرآات الحـرآات االجتماعية فى أنحاء متفرقة من العالم هذا المقترب ومنها            
. سـكان أصـليين، فالحيـن معدميـن، سـكان مدن بال مأوى، تجمعات نسائية              

ولقــد طــورت أيضــًا العديــد مــن المــبادرات مــثل دولــية ســكان العشــش فــى  
العشـوائيات، عـبر آامبيسينا، تحالف شبكة الشوارع للباعة الجائلين ودولية           

 بيــن أرض الحوانيــت الــتابعة لــبعض اتحــادات العمــال شــبكات عابــرة للحــدود 
 .جماعات محلية قاعدية
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.  من سكان ريفيين1993عـبر آامبيسينا حرآة عالمية تشكلت عام       
وأعضـاؤها الـيوم ينتشـرون فـى سـبع مناطق فى األمريكتين وآسيا          

الشـبكة تتعامل بصورة منتظمة مع سياسات الغذاء والزراعة         . وأوربـا 
قتصادى الـتى تنـبع مـن مـنظمة الغـذاء والـزراعة ومنظمة التعاون اال         

 .والتنمية ومنظمة التجارة العالمية

ال شـك أنـه يمكـن متابعة ديمقراطية قاعدية مباشرة أآبر بكثير مما هو قائم        
ولكن، ال يجوز للمرء أن يبالغ فى       . حالـيًا فـيما يتعلق بقضايا االقتصاد العالمى       

تقديـر حجـم قدرة النشاط المحلى محدود النظام على التحكم فى االقتصاد              
فالمؤسسـات القاعديـة الطوعية استطاعت أن تفتح جيوبًا للتعبير           . مىالعـال 

الديمقـراطى ولكـنها لـم تسـتطع إال تحقـيق عدد قليل نسبيًا من االنتصارات           
إضافة إلى هذا، فإن هذه االنتصارات آانت عادة        . الدائمـة للسـكان المحليين    

عــات بعــبارة أخــرى، فــإن الجما. مــا تــتحقق عــند تغــير السياســات الرســمية
القاعديــة عــادة مــا أمَّنــت مكتســباتها فــى مواجهــة القــوى العالمــية لــيس    
بجهودهـا الذاتية ولكن من خالل اإلفادة من المؤسسات الرسمية المتخطية           

 .للدول والمؤسسات القومية والمؤسسات داخل الدولة
  

السـلطات اإلقليمـية فـى سـيبيريا تحـدد مواقفها باستقالل تام عن              
ة وبالتأآـيد، بوصـفنا مـنظمات غـير حكومية صربية،           الحكومـة القومـي   

عـادة مـا تتضـامن مـع سـلطاتنا اإلقليمـية للدفـاع عـن مصالحنا فى               
 .المستوى الفيدرالى فى موسكو

 موظفو مرآز دعم المبادرات المدنية الصربية، نوفو سيبيرسك

أخـيرًا ولـيس آخـرًا، مـن الهـام أال نضع السياسات المحلية بنوعيها الرسمى               
صـحيح أن النطاق المحلى يكون عادة أآثر        . قـاعدى فـى إطـار رومانسـى       وال

قـربًا وحميمـية مـن الـناس مقارنـة بالنطاق القومى أو العالمى، ولكن القرب                
فاالنتخابات المحلية قد ال تجد     . والتالحم ال يترجم تلقائيًا إلى ديمقراطية أآثر      

سـلطوية مـثلها مثل     والحكومـة المحلـية ممكـن أن تكـون          . إال إقـباًال محـدوداً    
ومـن الممكـن أن تعانى الشبكات       . المؤسسـات القومـية والمتخطـية للـدول       

القاعديــة مــن هيرارآــية طبقــية أو تمايــزات اثنــية أو مذهبــية دينــية أو عــدم  
فمن الواضح أن . مسـاواة نوعـية مـثلها مـثل اآلليات الرسمية لإلدارة والحكم           

 .اإلدارة المحلية ليست ديمقراطية ضمنًا
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  :اآلليات الخاصة 
 

فهى منظمة عالمية .  تعتـبر آارثـة بالنسـبة للديمقراطية      ICANNإن  
ويرأس . خاصـة تـم تأسيسـها بمـبارآة من حكومة الواليات المتحدة            

ــيا      مجلــس إدارة هــذه المؤسســة أحــد المتخصصــين فــى تكنولوج
ــتجارة معظــم أعضــاء المجلــس اآلخريــن   . المعلومــات وتعيــن وزارة ال

 تم انتخابهم بطريقة سيئة ICANNيـرون اإلقليمـيون الخمـس لـ    والمد
 عـادة ما تكون تحكمية وغير عادلة، ولكن ال          ICANNللغايـة، وقواعـد     

 .يوجد الكثير فى يد العامة يمكنهم القيام به لتغيير هذه األوضاع

 آارلوس افونسو

 ، ريودى جانيرو(RITS)شبكة معلومات القطاع الثالث 

العرض ألوجه القصور الديمقراطى فى االقتصاد العالمى   حـتى اآلن رآـز هـذا        
ولكـن، وآمـا أشرنا فى الجزء األول، فإن بعض   . علـى المؤسسـات الرسـمية    

 و ICANNجوانـب إدارة العولمـة االقتصـادية تـتم مـن خالل القطاع الخاص مثل             
ISMAهذه الترتيبات هى األضعف بالنظر إلى مقومات الديمقراطية . 

  
ــاآ  ــية   أول المش ــير مرئ ــيات غ ــذه اآلل ــى أن ه ــن   . ل ه ــم م ــب األعظ فالجان

 غير واعين   – بمـا فـيهم الكثـير مـن النشطاء المهتمين بالعولمة             -المواطنيـن   
بأهمـية المـنظومات الخاصـة فـى إدارة جوانـب عـدة من االتصاالت العالمية،                

فمعظم الناس لم   . رأس المال العالمى، االستثمار العالمى والتجارة العالمية      
 أو  (IASC)سـمعوا بالمـرة عـن آـيانات مـثل اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة               ي

 أو مؤسسة المعايير األوربية لالتصاالت عن (SAI)دولـية المسـاءلة االجتماعية      
ومـن الواضـح أن الديمقراطـية ال يمكـن أن تـنجح إذا ما آانت أطر                 . (ETSI)بعـد   

 .اإلدارة والحكم بعيدة تمامًا عن متابعة الناس
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فكيف يمكن أن يترك وضع    . المسـاءلة المالـية هـى أمـر يهـم العامة          
ــية لمعايــير         ــنة الدول ــثل اللج ــة م ــنظمات خاص ــد م ــى ي ــد ف القواع

 .المحاسبة

 فيليب هيرزوج

 مواجهات، باريس

 

الشراآة الجديدة بين العام "نحـن نسـمع عـبارات خطابية آثيرة عن     
اطية ليست جزًء   فـى نظـام األمـم المتحدة، ولكن الديمقر        " والخـاص 

 .من القصة بالمرة

 جون فوستر

  جنوب، أوتاوا–مؤسسة شمال 

 

مجلـس رعايـة الغابات هو مثال نادر ألحد ترتيبات اإلدارة الخاصة فى      
لقد . االقتصـاد العالمى والتى تحاول أن يكون لها مقومات ديمقراطية   

 فعمل على أن يجلب معًا      1993تأسـس مجلـس رعايـة الغابات عام         
 جمعـيات سـكان أصـليين، جماعـات بيئـية، معـاهد بحثية،          شـرآات، 

جمعـيات مسـتهلكين، مـنظمات تنمـية غـير حكومـية وغـيرها وذلك               
بغـرض تنفـيذ بـرنامج عـالمى لترخـيص منـتجات الغابات والتى تنتج                

 .عن عمليات إنتاجية مقبولة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

 

هى نتاج آليات خاصة وال    ) المنظمة الدولية للمعايرات  (معايـير األيـزو     
 فلماذا نقبلها؟. تأخذ فى اعتبارها المستويات والمعايير االجتماعية

 شانيدا شانيابات بارنفورد

 بؤرة ترآيز على الجنوب العالمى، بانكوك

إضـافة إلـى هذا نجد أن الترتيبات الناظمة الخاصة فى إدارة وتنظيم االقتصاد              
آللـيات التى تتيح للناس القدرة على  العـالمى لـم تحـو إال القلـيل جـدًا مـن ا             

والتى (فكـيانات مـثل المجموعـة السياسية للمشتقات         . الـتدخل أو الـتحكم    
ال يــتم انــتخابها شــعبيًا ولــو بطــريقة غــير ) تــتكون مــن أآاديمييــن ومصــرفيين

ومنظمة ) ألسـواق األسـهم والسندات    (االتحـاد العـالمى للصـرافة       . مباشـرة 
 لـيس لديهمـا أيـة إجـراءات تتـيح مشورة            مجلـس أعمـال السـياحة العالمـية       

 ووآـاالت تسـعير السـندات مـثل مـودى لخدمات المستثمرين             ICANN. العامـة 
ليس لديهما نظامًا يتيح المساءلة الشعبية فى حالة وجود أضرار تترتب على 

 .أنشطتهم الناظمة أو الضابطة
 

فى االقتصاد  باختصـار، مـن الصـعب أن نقـدم تبريرًا ديمقراطيًا لإلدارة الخاصة              
المؤيدون يجادلون قائلين أن الضبط الذاتى عن طريق السوق يكون          . العالمى

وحـتى لـو آان هذا    . أآـثر آفـاءة وتأثـيرًا مـن الـتدخل بواسـطة القطـاع العـام               
 – وال يوجـد أى دلـيل علـى صـحة هـذا دائمـًا وال حتى فى المعتاد                    -صـحيحًا   

عدة تقترب ولو قليًال من     فمـن الصـعب جـدًا أن نجـد أى منظومة خاصة لها قا             
 .الديمقراطية
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 المشاآل البنائية 
 .التيارات العالمية اغتصبت الديمقراطية على آل المستويات

 جيسى سميث

 شبكة معلومات البدائل الحقيقية، فانكوفر

 

فالبـد مـن أن نتواءم   . نحـن بحاجـة إلـى أآـثر مـن مقـرطة العملـيات           
 .من عدم اإلنصاف فى االقتصاد العالمىآذلك مع الميراث التاريخى 

 هبة حندوسة

 منتدى البحوث االقتصادية للدول العربية وإيران وترآيا، القاهرة

المـراجعة السـابقة للمؤسسـات الـتى تحكـم االقتصاد العالمى أسفرت عن              
فى الواقع، فإن عددًا قليًال جدًا من       . أوجـه قصـور ديمقـراطى حـادة ومتغلغلة        

م علـى إدارة االقتصـاد العـالمى أمكنها حتى مجرد اجتياز      الهيـئات الـتى تقـو     
فأوجه . ولكـن المشـاآل تتعدى اإلجراءات المؤسسية      . امـتحان الديمقراطـية   

القصـور الديمقـراطى فـى االقتصـاد العـالمى الراهـن لها آذلك طابع هيكلى                
 .أعمق

  
العولمـة تضـع آـل شـخص علـى وجـه األرض فـى نفـس السفينة،                  

هـذه السفينة سيكونوا فى مخزن الشحن فى  ولكـن الـبعض علـى      
 .حين أن البعض اآلخر سيكونون فى الدرجة األولى

 جان فرانسوا تروجوليك

 ، باريس(CFDT)التحالف الفرنسى الديمقراطى للعمل 

اإلخفاقـات الهيكلـية للديمقراطـية هـى نـتاج المبادئ األساسية التى ينظم              
سبيل المثال، إذا آان هناك     على  . علـى أساسـها االقتصـاد العالمى الراهن       

مجموعات من الناس يتم تهميشهم بصورة دائمة ومنظمة فإن إدارة االقتصاد           
بدًال من  " حكم بواسطة بعض الناس   "العـالمى سـتكون أميل إلى أن تضحى         

فعدم المساواة الهيكلى ينتج السلطوية     . أن تكـون حكـم بواسطة آل الناس       
 .بديًال عن الديمقراطية

  
مـــثل النســـاء، الشـــباب، الفقـــراء . جماعـــات المهمشـــةمصـــالح ال
 . ال يتم تسليط الضوء عليها فى إطار االقتصاد العالمى–والمعاقين 

 باتريشيا مونابى

 منتدى المرأة فى الديمقراطية، آامباال

ومـن الجلـى أن االقتصـاد العـالمى الراهـن بـه مـن التراتبـية أآثر مما به من                
 أشــكاًال عــدة فتتضــمن أشــكال مــن عــدم وبنــيات الخضــوع تــتخذ. المســاواة

وهياآل . المسـاواة فـيما بيـن الـدول والطـبقات والـثقافات واألجناس واألنواع             
التسـلط المـتجذرة هـذه عاقـت مجتمعة معظم شعوب العالم عن المشارآة            

 .فى إدارة االقتصاد العالمى وعن القدرة على ضبطه
  
 لهذه األنواع المختلفة من عدم ويختلف الناس بالتأآيد حول األهمية النسبية 

على سبيل المثال، يرى البعض أن سيطرة الدول الكبرى . المساواة الهيكلى
فى حين  . هـى العائق رقم واحد فى سبيل إقامة اقتصاد عالمى ديمقراطى          

يـرى الـبعض اآلخـر أن الـتمايز الطـبقى داخـل النظام الرأسمالى هو السبب                 
 .قراطية فى العولمةالرئيسى لإلخفاقات الحالية للديم
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أوجـه القصـور الديمقـراطى فـى العولمة أآثر تعقيدًا من آونها مجرد          
البــد أن تتصــدى لهــذا التبســيط المخــل الــذى . تسـيد لــبعض الــدول 

 .يمكن أن يحفز رد فعل قومى

 سريسوان آوانكاتشورن

 مشروع التعافى البيئى، بانكوك

بية هو المشكلة الهيكلية    وهـناك وجهـة نظـر ثالثة ترى أن تسيد الثقافة الغر           
ولكـن أنصـار الحـرآة النسـائية يرون أن          . األولـى أمـام الديمقراطـية العالمـية       

الخضـوع الـنوعى هـو أصـل القصـور الديمقـراطى فـى االقتصاد العالمى، أما                  
 .حرآات التحرر الزنجية فترى أن العنصرية هى القضية المحورية

  
يما بيـن الـدول، الطبقات،   أنـا أرفـض أن أرتـب الـتمايزات المخـتلفة فـ          

فالقضاء على أحد هذه التمايزات لن يؤدى إلى  . إلخ هيرارآياً .. الـنوع 
فكلهــم مهمــون وآلهــم لهــم نفــس الــزخم  . القضــاء علــى اآلخريــن

 .االقتصادى

 دومينيك بليون

ATTAC –فرنسا، باريس  

. وهـذا الـتقرير ال يحـاول حسـم الـنزاع حول األهمية النسبية لهذه التمايزات               
فكـل هـذه الـتمايزات الهيكلـية وغـيرها آثـير هـى بالتأآيد عقبات آبرى فى                  

ولكنا ما  . سـبيل إقامـة الديمقراطـية فـى العولمـة االقتصادية فى عالم اليوم             
زال بإمكانـنا أن نجـرى مناقشـة مفـيدة لكـل هذه التمايزات حتى إذا لم نقم                  

 يفهم على أنه    فترتيب المناقشة التالى ال يجوز أن     . بترتيبهم حسب األهمية  
ترتيـبًا وفقـًا لألهمية، ولكنه يعكس التكرار النسبى للمشكلة الذى ورد على       

 .لسان المشارآين الذين تمت مقابلتهم فى إطار هذا المشروع
  
  :عدم المساواة بين الدول 

تتمتع الدول الكبرى بمزية فى االقتصاد العالمى على حساب الدول          
ولكن ما الذى يمكن أن تفعله      . اطىوهـذا وضع غير ديمقر    . الصـغرى 

دولــة صــغيرة؟ فــال توجــد طــريقة يمكنــنا بهــا التغلــب علــى الدولــة   
ــبرى ــير     . الك ــد الغ ــًا للقواع ــب وفق ــنا أن نلع ــم، ســيكون علي ــن ث وم

 .ديمقراطية

 داسيت نونتانا آورن

 الغرفة التجارية التايالندية، بانكوك

 

 وأمريكا ليحققوا   الديمقراطية مفهوم يستخدم إجماًال بواسطة الغرب     
ولكـن عندما ينتقل األمر إلى مجال التجارة فإن         . مصـالحهم القومـية   

 .الديمقراطية تتجلى بدرجة أقل بكثير مما يجب أن يكون

 بول اسييموه

 المجلس المسيحى المشترك ألوغندا، آامباال

الكثـير من الناس ينظرون إلى التسلط الهيكلى بوصفه تراتبية هيرارآية فيما            
من هذا المنظور، تفشل الديمقراطية فى إدارة االقتصاد العالمى         . لدولبيـن ا  

ألن الحكومـات األغـنى واألآـثر قوة تفرض إرادتها على الدول األضعف واألآثر              
 .فقرًا

 
ومن ثم، فإن مواطنى الدول التابعة يكون لديهم فرص أقل بكثير من مواطنى             

مدى قدرة  . االقتصاد العالمى الدول المهيمنة للتأثير فى طريقة إدارة وتنظيم        
األفـراد علـى التأثـير تتحدد إلى حد بعيد بالصدفة التاريخية الخاصة بموطنهم      

 حظ –مولـود فى بوتان  . مولـود فـى بريطانـيا أنـت إذن سـعيد الحـظ           . األصـلى 
 !.سيئ
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قـد تكـون هـناك ديمقراطـية داخل الدول المتقدمة، ولكن فى مجال              
فرضـون مـا يريدون إلى الدول الضعيفة   السياسـات العالمـية فـإنهم ي      

 .والفقيرة فيحرمونهم من تقرير السياسات الخاصة بهم

 فؤاد ثابت

 

رئـيس البـنك الدولـى البـد وأن يكـون مـن مواطنى الواليات المتحدة          
 هذه ليست   –ورئـيس صـندوق الـنقد الدولـى البـد وأن يكون أوروبيًا              

 .ديمقراطية

 بويدا توسيوان

 ماعية، بانكوكشبكة المجازفة االجت

ومشـكلة عـدم المسـاواة بيـن الدول تضحى أسوأ عندما تتشارك الحكومات              
 7على سبيل المثال، فإن مجموعة الـ     . القومـية فـى إدارة االقتصـاد العـالمى        

تعتـبر قـوة آبرى فى إدارة وحكم االقتصاد العالمى، ولكنها لم تمنح عضويتها              
وتها السكانية مجتمعة إال إال لمجموعـة صـغيرة مـن الـدول والتى ال تشكل ق           
ــالم    ــية صــغيرة مــن إجمــالى حجــم ســكان الع ــإن  . أقل  OECD وBISوبالمــثل ف

ــالم   ــبًال المشــكلة  . اســتبعدتا مــن عضــويتهما معظــم دول الع ــرنا ق ــد ذآ ولق
إضافة إلى . الديمقراطية المترتبة على ثقل األصوات فى هيئات المال الدولية

ر رسمية مؤداها أن أحد المنتمين      هـذا، فـإن الـدول الكـبرى لديهـا قـاعدة غي            
إلـى أوربا الغربية البد وأن يكون هو المدير اإلدارى لصندوق النقد الدولى فى             
ــات المــتحدة      ــيس البــنك الدولــى هــو دائمــًا مــن مواطــنى الوالي حيــن أن رئ

 .األمريكية
  

إذا آـان هـناك ديمقراطـية فـى االقتصـاد العـالمى، فلن نرى فجوات                
 .ليوم بين الدولالثروات القائمة ا

 آرثر باينوموجيشا

 آنيسة أوغندا، آامباال

 

 هو مثل الفرق بين السماء 77 ومجموعة الـ 7الفـرق بين مجموعة الـ    
 .وهذا دليل واضح على أن العالم غير ديمقراطى. واألرض

 سومساك آوسايسوك

 اتحاد عمال سكك حديد تايالند، بانكوك

ن بنيان سلطوى فى االقتصاد   ومـن ثـم، فـإن الكثـير مـن الـناس يـتحدثون عـ               
العـالمى يتسـيد فـيه الشـمال علـى الجـنوب والـدول المـتقدمة على الدول                

صحيح أن دول الجنوب شكلت العديد من       . المـتخلفة والمرآـز علـى األطـراف       
فيما بين ) 24( ومجموعة الـ  (G77) 77الـتحالفات الخاصـة بهـا مـثل مجموعـة الـ          
، إال أن  (G15) 15، ومجموعـة الـ   (G24) الحكومـات حـول الشـئون المالـية الدولـية         

فى . 7هـذه الكيانات الجنوبية ليس لها أى تأثير ملموس مقارنة بمجموعة الـ           
ــام  ــ  1999ع ــة الـ ــية مجموع ــ 7 شــكل وزراء مال ــة الـ ــيدعوا (G20) 20 مجموع  ل

حكومــات مــا أســموه باألســواق الصــاعدة إلــى مناقشــاتهم بخصــوص إدارة    
 مـا زالت تستبعد معظم دول العالم من         G20أن  إال  . الشـئون المالـية العالمـية     

عضـويتها، وحـتى اآلن مـا زالـت تقـوم بـدور هامشـى وبالمـثل، فإن التوسع                    
ــ    ــ      G7الحديـث لل  بانضمام روسيا لم يحدث فرقًا آبيرًا  (G8) 8 لتصـبح مجموعـة ال

 .فى التمايز الهيكلى للدول فى االقتصاد العالمى
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عبارة من  " [المصير الواضح . "متحدةالعولمـة اآلن تقودهـا الواليـات ال       
القـرن التاسـع عشر، تشير إلى فحوى مهمة للواليات المتحدة فى             

 .ما زالت موجودة وبقوة] العالم

 شوانا سيلفستر

 معهد اإلعالم والسياسة والمجتمع المدنى، فانكوفر

 

إذا . فـى عـالم اليوم األحادى القطبية من يملك الذهب يضع القواعد           
تك هى ذاتها أولويات القوة أحادية القطب فليس لديك         لـم تكن أولويا   

 .أية فرصة

 عالء عز

 جمعية مؤسسات األعمال للحفاظ على البيئة، القاهرة

وفـيما بيـن الـدول المتسـيدة آذلـك هـناك دولـة واحـدة تكـون أآثر تميزًا من                     
فالواليات المتحدة األمريكية لديها    . اآلخريـن فـى العولمـة االقتصـادية الراهنة        

ارد طـوع يديهـا أآـثر بكثـير مـن أى حكومـة أخـرى فـى العـالم، وعـادة ما                      مـو 
تســتخدم هــذه المــزية لتشــكل، شــبه مــنفردة، القواعــد الحاآمــة لالقتصــاد 

وبالرغم . العـالمى دون أن تعـير أدنـى انتباه لرغبات ومشاعر غالبية البشرية            
لدول مـن أن الواليـات المـتحدة ال تحـتكر بصـورة رسـمية الهيئات المتخطية ل                

مثل صندوق النقد الدولى أو منظمة التجارة العالمية، إال أنها من حيث الواقع 
ومـن ثـم، فـإن بعض المالحظين        . العملـى عـادة مـا يكـون لديهـا حـق الفيـتو             

توصـلوا إلـى نتـيجة مؤداهـا وجـود قوة آبرى واحدة تتحكم فى إدارة العولمة                 
تسيد الواليات :  األحاديةفالحديث هنا يدور حول القطبية   . االقتصـادية الحالـية   

 .المتحدة واإلمبراطورية األمريكية
  
وسـواء آـنا نـتحدث عـن تسـيد الشـمال بصـفة عامـة أو عـن تسيد الواليات                      

المتحدة األمريكية بصفة خاصة فمن الواضح أن التمايز بين الدول ينتهك بقوة             
 حــق وإذا آــان للــناس. المــبادئ الديمقراطــية فــى إدارة االقتصــاد العــالمى 

االعتراض عندما يتم تهميش بعض المناطق داخل دولة ما فى إدارة االقتصاد            
القومـى، فبالمـثل ال يمكـن أن يكون مقبوًال أن تضحى معظم البشرية ثانوية               
وتابعـة ومرؤوسـة عـند إدارة االقتصـاد العـالمى لمجـرد أن القـدر جعـل أناسًا                

 .ينتمون إلى بقعة ما من األرض بدًال من بقعة أخرى
  
  :التمايز الطبقى 

فالعمـال ال يؤخذون فى االعتبار وال      . العولمـة تتمـيز بظاهـرة اإلقصـاء       
 .تتاح لهم مساحة للمشارآة

 اديلسون ريبيريو تيليس

 ، ريودى جانيرو(CUT)االتحاد المرآزى للعمال 

 

ــنى ســلطة الشــعب    ــية تع ــنى ســلطة   . الديمقراط ــمالية تع الرأس

إضــافة إلــى عــدم المســاواة بيــن الــدول نجــد أن الديمقراطــية فــى االقتصــاد 
. العـالمى تواجـه عـائق هيكلـيًا آخـر يتمـثل فى عدم المساواة بين الطبقات                

وهـذا العـائق يعـنى تمـتع بعض الجماعات االقتصادية بميزات متجذرة مقارنًة              
. ى عند إدارة االتصاالت والهجرة والتجارة ورأس المال العالميين بجماعـات أخر  

فالمسـتثمرون والمديـرون والمهنـيون فـى معظـم األحـوال يكـون لهـم القول                 
 .الفصل مقارنة بالفالحين والعمال والمتعطلين
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 السوق والشرآات

 لينألكسندر بوزجا

 ، موسكو"بدائل"الحرآة االجتماعية لكل الروس 

 

فاألفراد األغنى لديهم من    . هـناك بالتأآـيد تمايز طبقى هائل فى عالم اليوم          
وهذه الفجوات  . ات ما هو أآثر بمراحل من األفراد األآثر فقراً        الدخـول والمقوم  

الدراسات ) وإن لم يكن آل   (وترى بعض   . اتسـعت بشـدة فـى العقود األخيرة       
ــتاج سياســات     أن هــذه الفجــوات الطبقــية المــتزايدة هــى إلــى حــد آبــير ن

 .الليبرالية الجديدة تجاه العولمة
  

ــ     ــرآات الكـ ــاريع والشـ ــك للمشـ ــى ملـ ــة هـ ــبالعولمـ . برى وحسـ
ــالمى مــن     " الديمقراطــية" ــال الع ــية تمكــن رأس الم ــا هــى إال آل م

 .اختراق العالم الثالث

 بيتهايا ونجكول

 اللجنة التايالندية لدعم التنمية، بانكوك

ففـى حالـة الطـبقات، آمـا هـو فـى حالـة الـدول، الـتمايزات االقتصادية تفرز                    
ون لديها فرص أآبر فالطـبقات الـتى تملـك مـوارد أآـثر يك         . تمايـزات سياسـية   

وعـندما يكـون لـدى العامليـن فـى مجـال المال             . لممارسـة القـوة والسـلطة     
والصـناعة والمهنييـن واألشخاص الذين يرثون ثروات طائلة فرص أآبر لصياغة            
العولمـة مقارنـة بالغالبـية العظمـى مـن المواطنين اآلخرين فهذا وضع يقوض               

 .الديمقراطية بالتأآيد
مـة ديمقراطـية ولكـن عمًال هى تقف بوضوح إلى           نظـريًا تعتـبر الحكو     

 .جانب العولمة التعاضدية

 دارين آوالمان

 االتحاد القومى للعمال، ساسكاتون

 

األمـم المـتحدة تـم احـتوائها لصـالح الشرآات فهى لم تعد جزًء من                
 .الحل

 سويسوان آوانكاتشون

 مشروع التعافى البيئى، بانكوك

لنقاد اإلدارة الحالية لالقتصاد العالمى بأنها وفـى ضـوء هـذا اتهـم العديد من ا       
فالشـرآات الكـبرى العبر قومية تحديدًا تملك موارد ضخمة          ". حكمـًا تعاضـدياً   "

وهـناك عـدد قليل نسبيًا من      . يمكـن أن تسـتخدم فـى تقويـض الديمقراطـية          
فى مثل  . المؤسسـات الكـبرى تسـيطر علـى معظـم قطاعات االقتصاد اليوم            

 .بسهولة ليصبح حكم رجال األعمال" كم الشعبح"هذا الوضع يتحول 
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ببسـاطة وبوضـوح نقـول أن مـنظمة الـتجارة العالمـية تجسـد الحكم         
 .التعاضدى العالمى

 تونى آالرك

 معهد بوالريس، أوتاوا

وفـى ظـل أوضـاع السـيطرة الطبقـية الـتى تسود االقتصاد العالمى، نجد أن                 
امًا بمصالح رجال األعمال وبثقة الحكومات القومية والمحلية تضحى أآثر اهتم

إضـافة إلـى هـذا نجد أن العديد من الدول           . المسـتثمرين مـنها بالـرأى العـام       
تعمـل علـى تقلـيص قـدرات اتحادات العمال على الدفاع عن العمال فى ظل           

 .أوضاع العولمة االقتصادية
  
ر وبالمـثل، نجـد أن دوالب عمـل مـنظمة الـتجارة العالمية يتضمن شرآات أآث            

ومؤسســات المــال الدولــية عــادة مــا تــتعامل مــع . ممــا يتضــمن مســتهلكين
. مشـاآل الديون بطرق توفر الحماية للبنوك أآثر مما توفرها للشعوب الفقيرة      

 تعطـى أولويـة عظمـى لتأمين عوائد شرآة المعلومات الدولية       ICANNوقواعـد   
اديين على  لصـالح المسـتثمرين بـدًال مـن العمـل علـى زيادة قدرة األفراد الع               

 .الوصول إلى الشبكة
  

 والبنك الدولى ال يعبر بالضرورة IMF والـG8التصـويت الروسى فى الـ   
بل إنه قد يعبر عن المكون الروسى القوى فى         . عـن صوت المجتمع   

فنخبتنا أضحت غنية فى زمن العولمة وهى تتبنى        . النخـبة العالمية  
عدو الدولة آونها مكانًا    فبالنسبة لهم ال ت   . بالتأآـيد موقفـًا غير قومى     

 .لتوليد دخلهم الضخم

 فيكتور آوفالدين

 مؤسسة جورباتشوف، موسكو

مـن الهـام اإلشارة إلى أن الهيرارآية الطبقية فى االقتصاد العالمى لها طابع         
بعـبارة أخـرى، فـإن أعضـاء النخبة الرأسمالية موجودون فى آل            . عـبر قومـى   

األآـبر مـن المنتميـن لهـذه الدوائر         والعـدد   . الـدول مـن بلجـيكا وحـتى زامبـيا         
المحظوظــة يعيشــون فــى الشــمال، إال أن األشــخاص الفاحشــى الــثراء       

وبالمـثل، فـإن الطـبقات الدنيا العالمية تتضمن         . موجـودون أيضـًا فـى الجـنوب       
إجماًال نقول أن . المعدمين من الشمال جنبًا إلى جنب مع الفقراء من الجنوب

 .الدول اإلقليميةالتقسيم الطبقى ال يتطابق مع 
  

وهم ينظرون  . رجـال األعمـال الرأسـماليون يشـكلون حكومة عالمية         
وهـم يوجدون فى أى مكان وآل مكان وال         . للـدول نظـرة اسـتعالئية     

وإدارة وحكم العالم، إذا ما . يعنـيهم آثـيرًا الدولـة الـتى يوجدون فيها         
 .اعتبرنا وجهات نظرهم، لن تكون ديمقراطية

 ىجارون ديثابيتشا
 اتحاد الحرية المدنية، بانكوك

ومــن ثــم، فــإن التحلــيل الطــبقى ألوجــه القصــور الديمقــراطى فــى االقتصــاد 
ولكن . العـالمى يخـتلف عـن تشخيص المشكلة من منظور التمايز بين الدول            

مـا هـو الـتمايز الهيكلى األآثر أهمية؟ بعض المحللين يرون أن آل شئ فى                
ى الطبقات، فى حين يؤآد آخرون أن آل السياسات العالمية يمكن إرجاعه إل

فى حين نجد مقتربًا ثالثًا يرى أن آل من التمايز          . شـئ يمكـن إرجاعه للدول     
الطـبقى والـتمايز بين الدول يقوض الديمقراطية فى االقتصاد العالمى وأنه ال            

 .يمكن اختزال الواحد فى اآلخر
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  :السيطرة الثقافية 

ًا معرفــيًا واحــدًا، أى طــريقة واحــدة العولمــة ال يجــوز أن تفــرض نســق
نحـن فى   . للتنمـية مؤسسـة علـى معـرفة علمـية نابعـة مـن أوربـا               

 .حاجة إلى ديمقراطية المعرفة

 آريسادا بونتشاى

 مشروع التعافى البيئى، بانكوك

الـتمايز الهـيكلى فـى االقتصـاد العـالمى يـتخطى الدولة والطبقة ليصل إلى                
إن إدارة االقتصــاد العــالمى تضــحى غــير مــن هــذا المــنظور فــ. الــثقافة آذلــك

ديمقراطــية عــندما تفــرض علــى الــناس نمطــًا واحــدًا للوجــود أو للعقــيدة أو   
 .لالنتماء

  
فنحـن ال نـريد معيارًا قيميًا       . العولمـة هـى امبريالـية الغـرب الثقافـية         

واحـدًا يكـون مقياسـًا لآلخريـن فكـل ثقافة لها قيمها الذاتية التى ال                 
فنحن ال نتعلم من مقياس قيمى واحد       . لى اآلخرين يجـوز قياسها ع   

 .ولكنا نتعلم من االختالف

 براتشا هوتانواتر

 ونجسانيت اشرم، تايالند

داخل (الجـدل بخصـوص السـيطرة والتسـيد الـثقافى فـى االقتصـاد العالمى                
عادة ما يرآز على هيمنة الحضارة الغربية أو الحديثة         ) الـدول آمـا بيـن الدول      

فعلـى سبيل المثال قد نجد قواعد االقتصاد        . ى مـن الحـياة    علـى أنمـاط أخـر     
أو قـد نجـد بعـض اإلجراءات        . العـالمى تعمـل ضـد ثقافـات السـكان األصـليين           

تقـوض، ضـد رغـبة األفـراد المعنييـن، القواعد العقيدية لألفارقة أو البوذيين أو             
 .الكونفوشيين أو الهندوس أو المسلمين

  
اإلدعــاء بــأن هــناك طــريقة واحــدة  مــن الخطــأ إقامــة نمــوذج واحــد و 

 .للعولمة تصلح للجميع

 عبد المعطى لطفى عبد المعطى

 اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية وتنمية الدخل، مصر

 

أبـناء بلدنا فى الريف قد ال يكونوا قادرين على التحدث باإلنجليزية إال        
قلـيًال، ولكـن بالنسـبة لهـم فـإن الفهـم الحقـيقى التفاقـات مـنظمة          

 .تجارة العالية يتطلب أن يحصلوا على المعلومات بلغتهم المحليةال

 أبو بكر موآى

 المؤسسة القومية األوغندية، آامباال

فـاإلدارة الحالـية لالقتصاد العالمى تتم إلى حد بعيد جدًا وفقًا لقواعد الثقافة              
ومـن ثـم، ال نجـد علـى سـبيل المـثال، إال دورًا ضـئيًال جدًا للسكان                . الغربـية 

صليين فى صياغة القواعد الضابطة لعمل الشرآات العالمية التى قد تأتى           األ
وبالمثل، عادة ما تميل السلطات إلى استبعاد األبعاد الروحانية         . إلى بالدهم 

ويكون من . والعاطفية من ضبط وإدارة االقتصاد العالمى بوصفها غير ذات صلة      
 علمانية، عقالنية،   المـتوقع مـن آـل فـرد أن يتصـرف بطـريقة غربـية، حديثة،               

 .فالحضارة المتسيدة هى التى تضع قواعد اللعبة. رأسمالية استهالآية
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يسـتطيع شـخص سـنغافورى واحـد أن يسـرق األضـواء مـن عشرة                
تايالندييــن فــى مفاوضــات االقتصــاد العــالمى نتــيجة معرفــته باللغــة 

 ".اإلنجليزية"

 سومكيات تانجكيلفانيتش

 ، بانكوكمعهد تايالند ألبحاث التنمية

 

المنــتمون إلــى الحــرآات النســائية فــى الهــند وأوغــندا يمكــنهم أن  
يقومـوا بمداخـالت باللغـة اإلنجلـيزية تقدمهـم للعـالم، أمـا المنتمون               

 .إلى أمريكا الالتينية فهم ال ُيسمعون فى العالم األوسع

 ماريا بيتانيا افيال

 ، فورتاليزاSOS –النوع والمواطنة 

لنابعة من التسيد الثقافى فى االقتصاد العالمى فهى        أما المشاآل األخرى ا   
علـى سـبيل المـثال، نجـد أن سـيطرة اللغـة اإلنجلـيزية علـى         . أآـثر تحديـداً  

االقتصـاد العـالمى تـؤدى إلـى تحجـيم المـزايا الـتى يمكـن أن يتمـتع بها أى                     
شـخص ال يكـون مالكـًا لناصـية هـذه اللغة، آما هو الحال مثًال مع العديد من          

إضافة . ين فى مجال التجارة والذين ينتمون إلى أفريقيا الفرانكفونية        المفاوضـ 
إلـى هـذا، عـادة مـا يكـون مـن العسـير على األفكار والمبادئ التى ال يمكن               

 .نقلها بسهولة إلى اإلنجليزية أن تقدم نفسها فى الساحات العالمية

  
سيدها ثقافة إضـافة إلـى هـذا، نجـد أن اإلدارة الحالـية لالقتصـاد العـالمى تت           

معظم المواطنين، بما فيهم العديد من الساسة، يجدون   . التقنـية االقتصـادية   
صــعوبة آبــيرة فــى فهــم اللغــة المتخصصــة الــتى يســتخدمها الذيــن يديــرون 

 .سياسات االقتصاد العالمى
  

إن البـنك الدولـى مطالـب اآلن بإصـدار دراسات تتعلق باآلثار السيئة           
كـن آـيف يمكـن للعامة أن يفهموا هذه          المترتـبة علـى أنشـطته، ول      

 .اللغة الغامضة وأن يسهموا بتحليل مقابل يمكن أن يكون مؤثرًا

 هيلين باالند

 أصدقاء األرض، باريس

يمـيلون إلـى الـتحرك فى شبكات        " الخـبراء "إضـافة إلـى هـذا أيضـًا، نجـد أن            
فهـم يذهـبون إلـى نفس الجامعات الراقية، ينتمون          . اجتماعـية شـبه مغلقـة     

. إلخ.. ى نفس المؤسسات المهنية ويشترآون فى نفس النوادى الرياضية إلـ 
ونتـيجة لهـذا يكـون مـن الصـعب جدًا على أناس آخرين أن ينخرطوا فى صنع                  

 .سياسة االقتصاد العالمى
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البــد أن نــتدبر نموذجــًا للديمقراطــية يكــون موائمــًا للتــنوع القــانونى  
يشعر باالرتياح فى فكـل شخص من حقه أن   . والـثقافى فـى العـالم     
 .إطار منظومة تقاليده

  زافيرفيرستشاف–فرانسوا 

 البقاء، باريس

نخلــص إذن إلــى أن اإلدارة الحالــية لالقتصــاد العــالمى تــنطوى علــى تبعــية   
آثـير مـن الـناس الذيـن يواجهـون هجومـًا على قيم عزيزة               . ثقافـية متشـعبة   

 من خاللها   علـيهم يبحـثون عـن طـرق يعـبرون بهـا عن عدم رضاهم ويحمون               
ولكـن ترتيـبات اإلدارة الحالـية لالقتصاد العالمى تتيح          . أسـلوبهم فـى الحـياة     

ــن      ــيما بي ــتفاوض والحــوار ف ــية ولل ــتعددية الثقاف ــة لل ــات محــدودة للغاي إمكان
 .الثقافات

  
 .الديمقراطية العالمية لن تنبع إال من خالل مناقشة االختالف  :تبعيات أخرى

 ليندساى بوابس

 افحص رأسك، فانكوفر

بحاجـة إلـى تطويـر مفهـوم الـنوع حتى تضحى النساء قادرات              نحـن   
 .على فهم وإدراك زخم األبوية فى االقتصاد العالمى

 سوبنسرى بانخكوآسانج

 أصدقاء المرأة، بانكوك

معظـم الجـدل حـول الـتمايزات الهيكلـية فـى االقتصاد العالمى الراهن تلقى          
إال أنه توجد هيرارآيات أخرى     . أو الثقافة الضوء على سيطرة الدولة أو الطبقة       

تزعـزع الديمقراطـية فـى العولمـة االقتصـادية، وواقع أن معدل اإلشارة إليهم               
 .يكون أقل ال يعنى بالضرورة أنهم أقل أهمية

إن مثالـب الديمقراطـية مـا هى إلى قضية نوع فكلما زادت مشارآة            
 ووصوًال إلى البنك     بداية من ميزانية المنزل    –المـرأة فـى صنع القرار       

 . آلما تحسنت حالة الديمقراطية–الدولى 

  جاآييه–آلود بيجانيول 

ATTAC  -فرنسا، وحدة المرأة والعولمة، باريس  

فالنساء يشكلن تقريبًا نصف البشرية ولكن      . الـتمايز الـنوعى هو أحد النماذج      
من أقلـية صـغيرة جـدًا مـن مـتخذى القـرار فـى إدارة االقتصـاد العـالمى هم                     

إضافة إلى هذا، عادة ما يكون أصعب على النساء مقارنة بالرجال أن            . اإلنـاث 
ويعانى الكثير . يجـدوا آذانـًا صـاغية لـدى صـانعى سياسات االقتصاد العالمى        

مـن البـنات فـى أنحـاء العـالم المخـتلفة من عدم المساواة فى الوصول إلى                
ؤدى إلى تقليص   الخدمـات األساسـية مـثل التعلـيم والـرعاية الصـحية ممـا ي              

 .قدرتهن على أن يضحين مواطنات آامالت األهلية فى حياتهن المستقبلية
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الـنموذج المـثالى للحكـم يكرس تفوق الجنس األبيض، فى حين أن             

بدون إحداث تغيير فى هذا     . ثلـثى سـكان العـالم ليسـوا مـن البيض          

 .الوضع العبثى فال يمكن الحديث عن مقرطة العولمة

 سويلى آارنيرو

 ، ساوباولوGéledes –معهد المرأة السوداء 

 

اآلن تنتشــر . قــبل العولمــة آانــت العنصــرية محــدودة بمكــان معيــن  

العنصـرية مـن خـالل أدوات االتصـال الحديـثة مـثل شبكة المعلومات           

 .الدولية والقنوات الفضائية التليفزيونية

 يسرى مصطفى

 مرآز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان القاهرة

ساواة بين األجناس يقف آذلك حجر عثرة فى سبيل تشكل اقتصاد       عـدم الم  
فـالملونون مـثلهم مـثل النساء، يعانون من نقص شديد      . عـالمى ديمقـراطى   

ــالمى     ــية بشــئون االقتصــاد الع ــر الرســمية المعن ــيلهم فــى الدوائ . فــى تمث
فاألفارقـة السـود واألشـخاص من أصل أفريقى يواجهون إقصاًء وصل إلى حد              

وباستثناء بعض الحاالت ". ابارتايد عالمى "ن المعتاد الحديث عن     أنـه أصـبح م    
 والذى رعته األمم 2001النادرة مثل المؤتمر العالمى لمناهضة العنصرية لعام 

المـتحدة فإنـه نادرًا ما يتم التعرض بوضوح لمشكلة األصول العرقية فى إدارة              
 .االقتصاد العالمى

  
ضـر تشـكل هـى األخرى عائقًا هيكليًا أمام          الح/ الـتمايزات فـيما بيـن الـريف          

فمؤسسـات الحكـم واإلدارة الرئيســية   . الديمقراطـية فـى االقتصـاد العـالمى    
توجـد آلهـا فـى المـدن الكـبرى الـتى ال يسـتطيع العديـد مـن سـكان الريف                  

إضـافة إلـى هـذا، نجد أن الغالب األعم من المسئولين الذين             . الوصـول إلـيها   
ة العالمـية لديهـم خلفيات حضرية بما ال يجعلهم       يـنظمون الشـئون االقتصـادي     

 .مؤهلين بصورة جيدة لفهم مشاآل الريف
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العمـال األطفـال مجـردون تمامـًا مـن آـل عناصـر القوة فى االقتصاد                 

ويــتم التضــحية بهــم . فــال يمكــنهم التعبــير عــن حقوقهــم . العــالمى

 .لصالح النمو االقتصادى بوصفهم سلعة رخيصة للتصدير

 يرونرايونآامبون و

 مؤسسة تنمية الطفل، بانكوك

وهـناك أنواع أخرى من التمايزات مثل تلك المتعلقة بالفئات العمرية واإلعاقة            
ــتعلقة بالجــنس   ــتزعزع هــى األخــرى   –والتفضــيالت الم ــتدخل ل  يمكــن أن ت

على سبيل المثال، نجد أن صندوق . الديمقراطية فى إدارة االقتصاد العالمى   
والفقيرة ( هو واحدًا من النماذج القليلة جدًا        (UNICEF)لة  األمـم المـتحدة للطفو    

لـإلدارة المتخطـية للدول التى ترآز على الشباب فى حين ال            ) فـى مواردهـا   
توجـد وال هيئة واحدة ترعى المشاآل النابعة االقتصاد العالمى من والخاصة            

 .بكبار السن أو المعاقين أو األقليات الجنسية االقتصاد العالمى
 

 

لقـوى العالمـية تحـدد إلـى حـد بعيد شكل الديمقراطية، ولكن إلى          ا
 .أى حد تعتبر هذه القوى بذاتها ديمقراطية

 بيتى آواجاال

 معهد ماآاريرى للبحوث االجتماعية، آامباال

 

آلمـا تـزايدت سرعة العولمة، آلما تباطأت العملية الديمقراطية فى           
 .تايالند

 ريوادى براسيرجاريونسوك

ق بين المنظمات غير الحكومية بخصوص التنمية، لجنة التنسي
 بانكوك
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  خاتمة
ــا أظهــرت الصــفحات الســابقة، فحــتى المــراجعة الســطحية للمشــاآل      آم

فلقد تضافرت  . الديمقراطـية فـى االقتصـاد العـالمى الراهـن تعـد أمـرًا معقـداً               
مجموعـة مـن المشـاآل المؤسسـية مـع مجموعـة مـن المشـاآل الهيكلية             

ونحن عادة ما نفهم الديمقراطية     . ق وضعًا غير ديمقراطى إلى حد بعيد      لـتخل 
علـى أنهـا حكـم األغلبـية مع ضمان حقوق األقلية، ولكن الوضع الحالى فى                
االقتصـاد العالمى يسرع به إلى أن يضحى فى القريب العاجل حكمًا لألقلية             

 .دون أية ضمانات لحقوق األغلبية
  

 هــو أن الســمك الكبــير يــأآل الســمك الــتوجه الحــالى فــى العولمــة
فنحـن هـنا فـى مواجهـة داروينـية اجتماعـية جديدة تتعلق              . الصـغير 

 .بصعود الغنى على حساب الفقير
 هدى بدران

 رابطة المرأة العربية، القاهرة
 

الوضـع الحـالى المـتعلق بالـتمايزات العالمية الشديدة العمق يذآرنا            
بالهواء البارد النتيجة ستكون بـالهواء، فعـندما يخـتلط الهواء الساخن     

 .عاصفة
 أسباسيا آامارجو

 المرآز الدولى للتنمية المستدامة، ريودى جانيرو

وآمـا تشـير أقـوال الكثيريـن من الفاعلين فى المجتمع المدنى والتى وردت               
نصـًا عالـيًا، فـإن الـناس فـى آـل أنحـاء العـالم ومن آل الشرائح االجتماعية                     

فى نفس  .  االقتصاد العالمى أضحت قضية حالَّة     يدرآـون أن الديمقراطـية فى     
الوقـت، فـإن معظـم الـناس غـير قادرين على تقديم تشخيصًا واضحًا ومفصًال               

وحــتى النشــطاء  . ألوجــه القصــور الديمقــراطى فــى العولمــة االقتصــادية     
المتمرسـين والذيـن يملكـون فهمـًا واعيًا للمشكلة ما زالوا يناضلون من أجل              

 .لة لمواجهة المشكلةوضع استراتيجية فعا

  
إن العولمـة الـتى تقـوم علـى إقصـاء الكثيرين والتخلى عنهم سوف               

 .تعيد إنتاج الحادى عشر من سبتمبر مرات عدة فى أماآن عدة
 فالديمير يوريسينكوف

 األآاديمية الروسية للتعليم، موسكو
 

وال يوجد  . إن الطـريق إلى ديمقراطية عالمية هو طريق طويل ومعقد         
 . واحدًا آافيًا بذاتهشكًال

 اريك لوازيليه
 منتدى االستثمار المسئول، باريس

فـى األجـزاء التالـية مـن التقرير سوف نهتم بالتعرف على ما يمكن القيام به                 
ولكنا لن  . مـن أجـل مواجهـة أوجه القصور الديمقراطى فى االقتصاد العالمى           

عراض آيف يمكن نحاول تقديم حًال شامًال، بل سنحاول، عوضًا عن ذلك، است       
" حكم الشعب "للمجـتمع المدنـى أن يسـاهم مـن خالل أنشطته فى إنجاز              

بصـورة أفضـل فـى إدارة االتصـاالت، رأس المـال، االسـتثمار، الهجرة والتجارة            
 .العالمية
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 الجزء الثالث
إسهامات المجتمع المدنى نحو اقتصاد عالمى أآثر ديمقراطية

هــل يعتــبر المجــتمع المدنــى حــًال     
 القصــور الديمقــراطى فــى إدارة  ألوجــه

االقتصـاد العـالمى؟ مـثل آـل مـا يتعلق          
بالديمقراطـية، فـال توجـد إجابة مباشرة        

 . على هذا السؤال

ويجــب أن نؤآــد أنــه ال يمكــن اإلدعــاء 
بأن المجتمع المدنى هو الحل األوحد أو 
األآمـل أو الـتلقائى أو بالضرورة األفضل        
للمشـاآل المؤسسـية والهيكلـية التى       

مـت مناقشـتها فـى الجـزء الثانى من          ت
فعلى آل حال هناك بعض     . هـذا التقرير  

مـــثل (مؤسســـات المجـــتمع المدنـــى 
الــتى تعتــبر فــى ) الجماعــات العنصــرية

فى حين أن   . صـميمها ضد الديمقراطية   
ــى    ــيانات أخــرى فــى المجــتمع المدن آ
تدعـم الديمقراطـية مـن حيث المبدأ إال         
ــية ال     ــع الممارســة العمل ــى واق ــا ف أنه

تولـى دفع الديمقراطية إال مرآزًا متأخرًا       
هــذا الــتجاهل النســبى . فــى أولوياتهــا

عــادة مــا يمــيز المــنظمات الــتى تدعــم  
 .مصالح قوية ومتجذرة

إذا نحيـنا هـذا جانـبًا، نجد أن أنشطة          
المجـــتمع المدنـــى مـــن المؤآـــد أنهـــا 
تساعد الناس فى مناسبات عدة أخرى      
علـى تحقـيق وعـى أآـثر وانخـراط أآبر           

حكـم أعلى فى ضبط وتنظيم العولمة       وت
هـذه الفوائـد تكـون واضحة       . االقتصـادية 

ــيوية     ــات الحـ ــض مكونـ ــة بعـ ــى حالـ فـ
للديمقراطـية مـثل الـثقافة الجماهيرية،       
الحــــــوار الجماهــــــيرى، المشــــــارآة 

وآما . الجماهيرية، الشفافية والمساءلة
ستوضـــح المناقشـــة التالـــية، فلقــــد    
أسـهمت مؤسسـات المجـتمع المدنى       

ــالفعل ــن  بـ ــبر مـ ــدر أآـ ــيل قـ  فـــى تفعـ

الديمقراطـية فى االقتصاد العالمى فى      
 .آل من هذه المجاالت الخمس

ــا زال يمكــن    علــى الجانــب اآلخــر، م
لجماعــات المجــتمع المدنــى أن تحقــق 
أآثر آثيرًا مما حققت فى آل مجال من        

فما يمكن جنيه من ثمار . هذه المجاالت
جهــود المجــتمع المدنــى الموجــه نحــو  

راطـية لالقتصاد العالمى أآثر     إدارة ديمق 
. بكثـير ممـا تحقــق بـالفعل حـتى الــيوم    

فمـا زال هـناك الكثـير مـن الجهـد الذى            
 ســتتم 5.4فــى األجــزاء  . يجــب بذــله 

مناقشـة الظروف التى أدت إلى تحجيم       
أما الجزء  . إسـهامات المجـتمع المدنـى     

السـادس فسـيقدم اقتراحات بما يمكن       
القــيام بــه مــن أجــل تعظــيم الفوائــد      

 .لمبتغاةا
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إذا آنـت تـريد ديمقراطـية فـى إدارة االقتصـاد العـالمى فأنت بحاجة                

 .إلى تضمين حقيقى للمجتمع المدنى

 ماريا بيتانيا افيال

SOS –النوع والمواطنة، فورتاليزا  

هل نريدها ديكتاتورية أم نريد . يجـب أن تـتواجد آـل جماعـات المجـتمع المدنـى فـى عملـية العولمـة               

 .تضمين صوت الناس

 شفيق جبر

 منتدى مصر االقتصادى الدولى، القاهرة
 

 الثقافة الجماهيرية 
ومـن ثم فإن    . الديمقراطـية الفعالـة ترتكـز علـى مواطنيـن يمـتلكون المعـرفة             

فالجماهير إذا آانت جاهلة فلن يمكنها القيام بعمل        . الـثقافة تعتبر أمرًا حيوياً    
يمقراطيًا بخصوص  فلكى يكون هناك تمكينًا د    . جمـاعى مـثمر لـتقرير المصـير       

 يجب أن يفهم الناس األفكار ذات الصلة        – مثل العولمة االقتصادية     –قضـية مـا     
 .بالموضوع وآذا المبادئ والسياسات واإلجراءيات واألخالقيات واألدلة

 .المعرفة هى شرط أول للديمقراطية

 جان سان دينس

 ، مونتريال(CQ)االتحادات المرآزية لكوبيك 

 

فطالب المدارس  . المـناهج الدراسـية لـم تواآـب العولمة االقتصادية         

 . الثانوية ال يعلمون شيئًا عن هذه المسائل

 سوثيباند شيرانيفات

 آلية االقتصاد، جامعة شواللونجكورن، بانكوك

 

 

ــيف       ــو التثف ــادية ه ــى اإلدارة االقتص ــى ف ــتمع المدن ــم دور للمج أه

 .الجماهيرى

 اندرى آورتونوف

 ممؤسسة موسكو للعلو

ومن ثم، فإن مؤسسات المجتمع المدنى يمكنها أن تقوم بمهمة ديمقراطية           
حيوية من خالل اإلسهام فى تثقيف الجماهير فيما يتعلق باالقتصاد العالمى           

وهـذا يعـنى تـزويد المواطنيـن بمعلومات ذات صلة           . والكيفـية الـتى يـدار بهـا       
ليل وتفسير هذه   بـإدارة االقتصـاد العالمى وتعظيم قدرات المواطنين على تح         

والقـيام بـدور تثقـيف الجماهير يضحى هامًا على وجه الخصوص            . المعلومـات 
عندما تفشل مؤسسات أخرى مثل الحكومة واألحزاب السياسية والمدارس         
ووسـائل اإلعـالم، آمـا هـو الحـال الـيوم، فـى تـزويد المواطنيـن بأدلـة آافية                  

 .وتحليل مالءم فيما يتعلق بالعولمة االقتصادية
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ATTAC –   فرنسـا تــنظم محاضــرات وحلقـات نقــاس بصــورة منــتظمة 

فـى فـروعها المحلية المئتين وذلك حول قضايا رأس المال العالمى،            

وتنظم الحرآة  . المشـروعات والشـرآات العالمـية والـتجارة العالمـية         

آذلـك فصـوًال صـيفية فـى موضـوع أساسـيات االقتصاد تجتذب إليها                

 . مشارك آل عام800

المجــتمع المدنــى يمكــنها أن تدفــع التثقــيف الجماهــيرى بطــرق   وجماعــات 
مـن هـذه الطـرق عقـد نـدوات تعليمية، إقامة مراآز تعليمية، إصدار            . مـتعددة 

ولكى يكون األثر   . مـادة تعليمـية وتعمـيم المعـرفة مـن خـالل وسائل اإلعالم             
الديمقـراطى مكـتمًال البـد وأن تسـعى مـبادرات المجتمع المدنى ألن تجعل               

 لكل  - ومـن األفضل أن تكون متاحة بقدر متساٍو          –هـذه الـثقافة مـتاحة       مـثل   
 .الدول والثقافات والشرائح االجتماعية
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 عقـدت افحص    1999فـى غضـون ثـالث سـنوات مـن تدشـينها عـام               
 ورشــة عمــل حــول 700الشــبكة العالمــية لتعلــيم الشــباب : رأســك

تفاد العولمـة وذلـك فـى مـدارس واليـة بريـتش آولومبـيا الكندية اس           
 فى (RAIN)وشـبكة معلومات بدائل حقيقية      .  شـخص  10.000مـنها   

 مقررًا دراسيًا مدته ثمان أسابيع    1998فانكوفـر قدمت للجماهير منذ      
 .عن قضايا االقتصاد العالمى

 

معهـد السـكان فى موسكو صمم مقررًا دراسيًا لمدة أسبوعين فى            
ومية عن  وفى آندا جمعت لجنة العمل الق     . موضـوع العولمـة والـنوع     

 .وضع المرأة حقيبة معلومات مفيدة عن المرأة والعولمة

 

 صمم العديد من    (EDEC)المعهـد الـبرازيلى للدفـاع عـن المستهلك        
المقـــررات عـــن حقـــوق المســـتهلك وآذلـــك جهـــز مـــادة تعليمـــية 

 .للمستهلك يستخدمها المدرسون فى المدارس

 

نقنعهم أوًال  بل نحن   . الذين بال مأوى ماهية العولمة    " نعلـم "نحـن ال    
أنـه يجـب علـيهم المقاومـة، ثـم نـبدأ عملـية نقـاش تقودهم إلدراك             

 .لماذا هم فقراء

 رافاييل

 ، ريودى جانيرو(MTST)حرآة العمال بال مأوى 

مـزايا ومثالـب العولمـة هـو أحـد المواضـيع الرئيسـية الـتى نشرحها           
للمالييـن مـن أتباعـنا فـى مصر وذلك فى لقاءات تثقيفية ومن خالل        

 .نا ومواقعنا على شبكة المعلوماتصحف

 قيادى بارز فى حرآة اإلخوان المسلمين، القاهرة
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المناسـبات التعليمـية حـول االقتصـاد العـالمى وآيفية إدارته ممكن أن تتخذ               
فمؤسسـات المجـتمع المدنـى تـرعى عـددًا ال يحصى من            . أآـثر مـن شـكل     

موائــد المســتديرة المحاضــرات والــندوات وورش العمــل وحلقــات الــنقاش وال 
ولقــد طــورت بعــض مــنظمات المجــتمع  . والعــروض الفنــية وعــروض الشــوارع

هذه الفرص المتنوعة   . المدنى مقررات دراسية آاملة عن العولمة االقتصادية      
لتحصـيل المعـرفة فـيما يـتعلق باالقتصـاد العـالمى تجـتذب العشـرات وأحيانًا            

ن قدرة المجتمع المدنى    إضـافة إلى هذا، فإ    . المـئات بـل واآلالف مـن البشـر        
علـى اجـتذاب البرلمانييــن يمكـن أن يســاعد علـى تثقــيف ممـثلى الشــعب      

 .المنتخبين بخصوص االقتصاد العالمى
 

 

. ونشــاط المجــتمع المدنــى يمكــن أن يكــون عملــية تعليمــية فــى حــد ذاتــه 
فالمشـارآة فـى عمـل جماعى أو فى مناقشة عابرة يمكن أن يجعل الناس               

التعليم "مثل هذا . وى االقتصادية العالمية التى تشكل حياتهم     أآـثر وعيًا بالق   
. قـد يكـون هامـًا تحديـدًا للـناس الذيـن لـم يتلقوا تعليمًا رسمياً              " بالممارسـة 

فاالنخـراط فى أنشطة المجتمع المدنى بالتأآيد يمكن أن يساعد المواطنين           
ويتهم  على أن يضحوا واعين سياسيًا به      - خاصـة المنتميـن لجماعـات تابعة       –

 .وبمصالحهم وبحقهم فى أن يسمع صوتهم
  

المراآـز التعليمـية توفـر مواقـع أآـثر استقرارًا لتثقيف الجماهير حول االقتصاد        
على سبيل المثال، قامت بعض مؤسسات المجتمع       . العـالمى وآيفية إدارته   

المدنــى بتكويــن مكتــبات ومراآــز وثائقــية مــتاحة للجماهــير ومهــتمة بقضــايا 
ولقـد أنشأ عددًا آبيرًا آخر من جماعات المجتمع المدنى          .  العـالمى  االقتصـاد 

 .مواقعًا على شبكة المعلومات محملة بمعلومات عن العولمة االقتصادية
  نظمـت بـؤرة ترآيز على الجنوب العالمى ببانكوك          1999فـى مـارس     
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فـيما يـتعلق بالمـادة التعليمـية، فلقد أصدرت جماعات المجتمع المدنى فى              
الكتيــبات والكراسـات والمطويــات والملفـات وأدلــة   مجموعهـا آمـًا هــائًال مـن    

التدريب اإلرشادية والنشرات والمجالت والكتب والملصقات الحائطية، والمواد       
ــواد المســموعة    ــة والم ــاد    –الكاريكاتوري ــول إدارة االقتص ــيرها ح ــية وغ  المرئ

. والكثير من هذه اإلصدارات تصدر فى شكل إلكترونى وآذا مطبوع         . العـالمى 
 تصـميم العديـد مـن هذه المواد لتكون موجهة للعامة حتى تضحى              ولقـد تـم   

المعـرفة الخاصة بالعولمة االقتصادية متاحة للمواطن العادى آما هى متاحة           
آما أنه تم إعداد بعض هذه األدوات التعليمية بأآثر من لغة           . للخبـير المهـنى   

 .لكى تصل إلى أوسع جمهور ممكن

والذى اجتذب  " الهيمـنة االقتصـادية فـى عـالم معولـم         "مؤتمـرًا عـن     
أما االجتماع السنوى   . مـن جمـيع أنحـاء العالم       شـخص    400حوالـى   

لمنــتدى مصــر االقتصــادى الدولــى فــيولى اهــتمامًا خاصــًا للقضــايا    
 عقــد اتحـاد الــنقابات الـتجارية المســتقلة   2002فــى يـناير  . العالمـية 
 . مؤتمرًا ضخمًا عن العولمة(FNQR)لروسيا 

 
  نظـم معهـد القـيم فـى ساو باولو سوقًا تجارية عن             2002فـى عـام     

 شرآة عملهم   200المسـئولية االجتماعـية التعاضـدية عرضـت فيها          
فـى هـذا المجــال، وتعلمـوا مــن خـبرات بعضــهم الـبعض، وزادوا مــن      

 .وعى الحكومات ووسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية
 

  
 

ــيRITIMOشــبكة  ــز توث ــتى   لمراآ ق التنمــية والتضــامن الدولــى وال
 نقطــة معلومــات ومقــابالت مفــتوحة 45 لديهــا 1985تأسســت عــام 

 .للجمهور فى جميع أنحاء فرنسا
 

مرآــز تــاريخ العولمــة الموجــود فــى موســكو يــنظم محاضــرات عامــة 
وهــو يســجل أيضــًا . شــهرية بالمجــان فــى مــتحف الــتاريخ القومــى 
 آــى تســتخدم فــى محاضــرات عــن العولمــة علــى أقــراص مدمجــة

 . المدارس والجامعات

أمـا فيما يتعلق بوسائل اإلعالم، فنجد أن جماعات المجتمع المدنى آثيرًا ما             
تسـاعد فـى رفـع وعـى الجماهـير بالعولمـة االقتصادية من خالل التصريحات                
اإلعالمـية والمؤتمـرات اإلعالمـية والمقـاالت فـى الصـحف والمجـالت الرائجة               

بمــا فــيه بــرامج اســتقبال مكالمــات  (ة والبــث اإلذاعــى والــبرامج التليفزيونــي
وأحــيانًا مــا يلجــأ نشــطاء المجــتمع المدنــى إلــى مــا يشــبه   ). المســتمعين

الحـرآات البهلوانـية الجاذبـة لالنتـباه مـن أجـل تحقيق العالنية والرواج، ومن                
وفى أحيان أخرى تستخدم . أمـثلة ذلـك اإلعالنـات الصـادمة أو إحراق الدمى       

جتمع المدنى وسائل اإلعالم للترويج لتحليالت مفصلة عن إدارة         منظمات الم 
 .االقتصاد العالمى وإيصالها للعامة

  
المرآـز المصـرى للدراسـات االقتصـادية يرسـل إصـداراته مجانًا أللف              

بالمثل، فإن منتدى  . شـخص ينـتمون لشـرائح مختلفة فى المجتمع        
 والــذى يــتخذ مــن الــبحوث االقتصــادية للــدول العربــية وإيــران وترآــيا

القاهـرة مقـرًا له يعمم ما يصل إليه من نتائج علمية وأآاديمية على    
عــدة آالف مــن البشــر مســتخدمًا دائمــًا لغــة بســيطة فــى طــبعاته  

 .باللغتين العربية واإلنجليزية

ومـن ثـم، فـإن المجـتمع المدنـى يستطيع من خالل استخدام طرق متعددة             
اد عالمى أآثر ديمقراطية من خالل     اإلسـهام بدرجـة آبـيرة فـى تفعـيل اقتص          

ومــن الواضــح أن أنشــطة المجــتمع المدنــى فــى العقــود . تثقــيف المواطنيــن
القلـيلة المنصـرمة جعلـت الكثـير مـن المواطنيـن أآـثر وعـيًا بشئون االقتصاد          

 . العالمى وأآثر ثقة عند التعبير عن رأيهم فيها
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ات من  فرنسـا مـن خـالل مجلسـها العلمـى عشـر      – ATTACتنشـر   
ــاد       ــايا االقتص ــن قض ــيرة م ــة آب ــناول مجموع ــية تت ــبات التعليم الكتي

آل الكتيبات تكتب بلغة تالءم القارئ العادى وتسعر بسعر         . العالمى
 فرنسـا آذلـك نشـرة إلكترونـية بعـدة لغات            – ATTACوتصـدر   . زهـيد 

 مشترك 12.500 إلى ما يزيد على 2002تصـل اعتبارًا من أغسطس   
 .ختلفةفى أنحاء العالم الم

 –ولكـن مـع هـذا فمـا زال هـناك الكثير الذى البد من إنجازه فى هذا المجال                    
وآما سيرد بتفصيل أآثر    . وهـذا الكثـير يـتعلق بـالكم والكـيف على حد سواء            

فـى الجـزء الخامس، فمن المؤآد أن جهود المجتمع المدنى يمكن أحيانًا أن              
فعلــى ســبيل . لمىتنـتقص مــن ثقافـة الجمهــور فــيما يـتعلق باالقتصــاد العـا    

غير دقيق، أو من الممكن أن يسئ التعبير        " التثقيف"المـثال، يمكن أن يكون      
عـن وجهـات النظر المختلفة بل ويمكن أن يدعم من التمييز ضد المجموعات              

 .التابعة
  

 الحوار الجماهيرى
المواطـنون الديمقراطـيون ال يكونـون مثقفيـن وواعيـن وحسب ولكنهم يكونوا         

فهـم ال يقـبلون فـى سـلبية آـل مـا تقوله أو تفعله السلطات                 . نشـطاء أيضـاً   
 الناس مواقف   بـل علـى العكـس، ففـى الـدول الديمقراطـية يـتخذ             . الحاآمـة 

مدروسـة بخصـوص قضـايا معينة ويتبنون مواقفهم بعد تفكير دقيق فى بدائل           
فاإلدارة الديمقراطية تعتمد إذن على حوار جماهيرى مفتوح        . مختلفة للتحرك 

 .مفعم بالحيوية حول وجهات نظر وخيارات متعددة

أعضـاء شـبكة ديون أوغندا عادة ما يستخدمون البرامج الحوارية فى     
لتليفونية لكى يجذبوا المجتمع    اإلذاعـة وآذلك الرد على المكالمات ا      

ــات    ــايا تـــتعلق بالسياسـ ــارآة فـــى مناقشـــة قضـ المحلـــى للمشـ
 .االقتصادية واالجتماعية الخاصة بالديون وببرامج تقليصها

 
إذا . يمكـن للمجـتمع المدنـى أن يحقـق تـنويعًا أوسـع فـى الخيارات              

آـان زعماء العالم آلهم من رجال األعمال، فلن يقدموا إال وجهة نظر    
 .حدةوا

 اولجا ماآارينكو
 الخيرية، موسكو" الملكة اولجا"منظمة 

 

ــية      ــة القطب ــة األحادي ــو مواجه ــية ه ــير الحكوم ــنظمات غ إن دور الم
 .ع التعددية القطبيةوتشجي

 محمد إدريس

 االتحاد التعاونى الزراعى المرآزى، القاهرة

ومـن ثـم، فإنـه إضـافة إلـى أنشـطة التثقـيف الجماهـيرى يمكن لمؤسسات           
المجتمع المدنى أن تفعل الديمقراطية فى االقتصاد العالمى من خالل إتاحة     

رات واألوضاع  فـرص للمواطنيـن ليناقشوا جماهيريًا مجموعة واسعة من الخيا         
 من  –فالمجـتمع المدنـى هـو السـاحة الـتى يمكـن للمواطنيـن               . السياسـية 

 أن يتحاوروا معًا حول رؤاهم      –األفضـل أن يكونـوا آل المواطنين وأى مواطنين          
 .بخصوص االقتصاد العالمى
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يقـدم المجلـس اإلسـالمى األعلـى فـى أوغـندا مقترحات بخصوص              
 .بصفة عامة، توجهات بقية العالمالقضايا االقتصادية التى تخالف، 

 إسماعيل ايكام

 المجلس اإلسالمى األعلى ألوغندا، آامباال

 

قـبل أن يـتخذ الـناس قـرارًا مـن أى نـوع يكونـون فـى حاجـة إلى أن               
والمجتمع المدنى يقدم   . يـتعرفوا علـى القضـية مـن مناظير مختلفة         

 .ساحة يمكن من خاللها تبادل آل وجهات النظر

 راجساراوت براتوم

 لجنة التنسيق بين منظمات حقوق اإلنسان فى تايالند، بانكوك

هـذا الجانـب مـن إسـهام المجتمع المدنى تبرز أهميته على وجه الخصوص               
فى الوقت الراهن الذى تميل فيه الدوائر الحاآمة فى أنحاء العالم إلى تبنى             

. لمىمقـتربات متشـابهة بصـفة عامـة فـيما يتعلق بكيفية إدارة االقتصاد العا              
ولقـد علـق الكثـير مـن المحلليـن علـى هـذا الوضع مشيرين إلى ما أسموه                   

ووجهة . التى تتسيد العالم  " مـبادئ الليبرالية الجديدة   "أو  " وفـاق واشـنطن   "
الـنظر السـائدة هـنا هـى الـتى تـروج القتصـاد عالمى يتبنى مفهوم السوق         

ة الحــر ويــتحقق مــن خــالل سياســات الخصخصــة والــتحرير وانســحاب الدولــ 
 .وتقليص النظام الضريبى

  
ــتجارة    ــيات ال . عــادة مــا ال تــرى الحكومــات الجوانــب الســلبية التفاق

المجـتمع المدنـى يقـدم وجهات النظر المقابلة، ويسلط الضوء على            
 .مثالب ما آان يمكن أن تظهر بطريقة أخرى

 ويل هورتر

، فيكتوريا، بريتيش )مستقبل الغايات: سابقًا (مبادرة دوجوود 
 ومبياآول

ولكن، فيما يتعلق بالديمقراطية فالذى يهم ليس هو الطبيعة المميزة لوجهة           
 –فالخطر يحيق بالديمقراطية عندما يكون هناك مقتربًا واحدًا     . النظر المهيمنة 

 ُينذر بقدرته   -أيـًا آانـت طبيعـته وسـواء آـان ليبرالـيًا جديـدًا أو أى مقترب آخر                 
فإذا ما نجح منظور واحد فى أن       . العالمىعلـى احتكار توجيه وإدارة االقتصاد       

يحقـق تسـيدًا آـامًال، فعـادة مـا يـنجذب القـائمون علـى اإلدارة نحو التسلط                   
 .ويبدأون فى آبت المعارضة بصورة تحكمية

  



 

61  

مؤتمرات قمة  "و" منتديات شعبية "عقدت جماعات المجتمع المدنى     
ة علــى هــامش العديــد مــن المؤتمــرات الرســمية اإلقليمــي " مضــادة

 والبــنك IMF والـــG7 والـــEU والـــ,APECوالعالمــية مــثل مؤتمــرات الـــ
ــ  ــى والـ ـــUNالدول ــير WTO وال ــيرها آث ــتجمعات تعطــى   .  وغ ــذه ال ه

وعــادة مــا . مســاحة لمناقشــة سياســات بديلــة لالقتصــاد العــالمى 
تصـدر االجـتماعات الموازيـة إعالنـات مجـتمع مدنـى تتحدى البيانات        

 .الرسمية

 

مجـتمع مدنـى عـالمى تعمـل على حقوق          حضَّـرت مجموعـة عمـل       
 مقــترحات واســتراتيجيات (CRIS)االتصــال فــى مجــتمع المعلومــات  

بديلـة وقدمـتها للمؤتمـر العـالمى لمجـتمع المعلومات والذى دعا له       
 .2003االتحاد الدولى لالتصال عن بعد عام 

ومـن ثـم، فـإن مؤسسات المجتمع المدنى تلعب دورًا ديمقراطيًا محوريًا فى              
وفــى حيــن دعمــت بعــض  . قتصــاد العــالمى مــن خــالل تشــجيع الــتعددية اال

فلقد عارض البعض   . جماعـات المجـتمع المدنـى مقـتربات الليبرالـية الجديدة          
إضافة إلى هذا . اآلخـر اإلجراءات السياسية القائمة عليها وآذا هيئات اإلدارة     

ت تجـاوز العديـد مـن النشـطاء مجـرد رفـض الوضـع القائم إلى تقديم مقترحا                 
فى هذا الصدد   . محـددة بقواعـد ومؤسسات عدة لترشيد العولمة االقتصادية        

ــنماذج قومــية     ــنوعة مــن المجــتمع المدنــى قــد روجــت ل نجــد أن آــيانات مت
واشـتراآية ونسـوية وبيئية وروحانية ونماذج بديلة أخرى آثيرة لضبط وتنظيم            

 .األنشطة االقتصادية العالمية

  
الجتماعى العالمى بمشارآة المئات     يقوم المنتدى ا   2001مـنذ عام    

مـن جماعـات المجـتمع المدنى اإلصالحية والتحويلية وبالتضامن مع          
المنـتدى االقتصـادى العـالمى، وهو مؤسسة أعمال تشجع العولمة        
علـى أسـس ليبرالـية جديدة، بالدعوة إلى لقاء عالمى فى شهرى             

 WSF وWEFولقــد أنعشــت حــوارات الـــ . يــناير وفــبراير مــن آــل عــام 
 .سياسات العولمة وحرآتها إلى حد بعيد

باختصـار، يوفـر المجـتمع المدنـى سـاحة يمكـن فـيها للجماهـير أن يتحاوروا                  
بخصوص آل األفكار والرؤى    ) وأملـنا أن يكـون هـذا الحوار بدون عنف         (بحـيوية   

الفيصــل الديمقــراطى هــنا هــو أن تكــون  . الخاصــة بــإدارة االقتصــاد العــالمى
دائل وأن يــتم مــن خاللهــا تهيــئة مــناخ سياســى الســاحة مفــتوحة لكــل الــب

 .يشجع المواطنين على طرح األسئلة وعلى تحدى القائمين على السلطة

  
 المشارآة الجماهيرية 

آـل لقـاء عـالمى البـد وأن يسـبقه لقـاء للمجـتمع المدنـى يتم فيه                   
إعالم الحكومات والمؤسسات متعددة األطراف، ومن خالل المجتمع        

 .الجماهير وقلقهم بخصوص المزمع اتخاذهالمدنى، بنبض 

 إبراهيم عالم

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، القاهرة

ــية       ــيرى فســمة أساس ــوار الجماه ــيرى والح ــيف الجماه ــى التثق ــافة إل إض
فــاإلدارة والحكــم يكونــا أآــثر , للديمقراطــية هــى وجــود مشــارآة جماهــيرية

 سواء بطريقة مباشرة أو     – ديمقراطية من ثم آلما شارك آل األفراد المعنيين       
ففــى نظــم  .  فــى مناقشــة السياســات واتخــاذ القــرارات    –غــير مباشــرة  

 .الديمقراطية يكون المواطنون مسموعين
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مساعدة المواطنين الآتساب مثل هذا  مؤسسـات المجـتمع المدنى يمكنها       
وهذه المهمة هامة   . التأثـير فـى صـنع السياسات الخاصة باالقتصاد العالمى         

علـى وجه خاص فى الوقت الحالى ألن الهيئات التشريعية التمثيلية فى آل   
أنحاء العالم، آما تمت اإلشارة قبًال، تخفق بصفة عامة فى الوصول بالمدخل            

إضافة إلى هذا   . ضـبط وتنظيم العولمة االقتصادية    الجماهـيرى إلـى مسـتوى       
يمكــن ألنشــطة المجــتمع المدنــى أن توفــر فرصــًا للمشــارآة لشــرائح فــى   
ــر     المجــتمع مــثل الفقــراء والنســاء يكــون تواجدهــم عــادًة محــدودًا فــى دوائ

 ).بما فيها البرلمانات المنتخبة(السياسة األخرى 

، زاد 1999فى أواخر عام  " معرآة سياتل "مـنذ حدوث ما أطلق عليه       
وزراء الـتجارة القومـيون بصـورة ملحوظة من مشاوراتهم مع جماعات     

ففــى آــندا نجــد أن وزارة الشــئون الخارجــية     . المجــتمع المدنــى 
. والـتجارة الدولـية لديها برنامجًا مميزًا للتواصل مع المجتمع المدنى           

وفـى فرنسا يعقد وزير التجارة الخارجية اجتماعًا مطوًال مع الفاعلين            
وفى روسيا، تتم مناقشة    . فـى المجـتمع المدنـى مـرة آل شهرين         

المـية فـى لجـنة ثالثـية تضم     مسـألة االنضـمام لمـنظمة الـتجارة الع     
وفــى . ممثليــن عــن الحكومــة ورجــال األعمــال واالتحــادات الــتجارية 

أوغـندا، شـكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة تجمع بين المؤسسات    
تهـتم بشـئون مـنظمة الـتجارة العالمـية وبهـا ممثليـن عن المجتمع                

 .المدنى فى آل لجانها الفرعية

 

 

 

 

 

 

 

منظمات الفالحين والمنظمات  ، شكلت   2001فـى تـايالند، فـى عام        
غــير الحكومــية ثلــث أعضــاء اللجــنة الــتى صــاغت مســودة الالئحــة  
القومـية الرسـمية إلنفـاذ اتفاقـية مـنظمة الـتجارة العالمية بخصوص             

 .(TRIPS)الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية 

لقد استطاعت أعداد متزايدة من منظمات المجتمع المدنى أن تصل مباشرة           
 آيانات رسمية تضبط وتنظم االقتصاد العالمى، ومن ثم هى تفتح قنوات            إلى

. يمكـن مـن خاللهـا صـياغة وجهـات نظر المواطنين وإيصالها إلى المسئولين              
وإن لم يكن   (وعلـى مـدار العشرين عامًا المنصرمة، طورت أعداد متزايدة من            

 باالقتصاد  هيـئات اإلدارة القومـية والمتخطـية للدول والمحلية والمهتمة         ) آـل 
جماعــات المجــتمع ) وإن لــم يكــن آــل(العــالمى روابــط وعالقــات مــع بعــض  

علـى سـبيل المـثال، قـد تشارك مؤسسات المجتمع المدنى فى             . المدنـى 
وقـد يظهـرون آأعضـاء فى لجان        . استشـارات تـتعلق بالسياسـات الرسـمية       

ــوا بشــهادات فــى جلســات اســتماع     ووفــود رســمية، ومــن الممكــن أن يدل
ويمكن أيضًا أن يتقدموا بأوراق     . وآـذا فـى مؤتمرات متعددة األطراف      برلمانـية   

وأحيانًا ما يحضر   . تحـدد معـالم موقفهـم ويمكنهم أن يضغطوا على السلطات          
المسئولون المناسبات الخاصة بالمجتمع المدنى ويتفاعلون مع النشطاء فى 

 .ساحات نشاطهم الخاصة
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عـدة علـى المسـتوى    ، آلـيات  MERCOSUR, EUلقـد طـور آـل مـن     
اإلقلـــيمى الســـتقبال مدخـــالت المجـــتمع المدنـــى فـــى عملـــيات 

وتجـــتمع جماعـــات المجـــتمع المدنـــى  . السياســـة الخاصـــة بهـــم
الفرنسـى المهـتمة بقضـايا االقتصـاد العـالمى بصـورة منـتظمة فــى        

 .براسل لتعمل آجماعة ضغط

مـن خـالل هـذه الوسـائل وغـيرها تسـتطيع مؤسسات المجتمع المدنى أن                
صحيح أن  . يح فرصـًا أمـام آل المهتمين آى ُيمثلوا فى عمليات السياسة           تتـ 

حفــنة فقــط مــن المتحدثيــن باســم المجــتمع المدنــى هــم الذيــن يقومــون    
بأنفسهم بدور فعلى فى العملية واإلجراءات الرسمية، إال أنه طالما أن هؤالء 

وا النشـطاء يحـتفظون بصـالت متيـنة مع القاعدة يكون فى مقدورهم أن ينقل              
خـبرات واهـتمامات جـزء ضـخم مـن الجماهير بما فيهم العديد من الجماعات        

فـى مـثل هـذه الحـاالت تشكل أنشطة المجتمع المدنى جسرًا             . المهمشـة 
يمـتد فـيما بين المواطنين العاديين من جانب والسلطات النظامية من جانب             

 .آخر
  

مات  يطالـب صـندوق الـنقد الدولـى والبـنك الدولى الحكو       1999مـنذ   
الـتى تسـتفيد مـن تخفـيف عـبء الديـون بـإعداد ورقـة اسـتراتيجية          

، بالتشاور مع جماعات المجتمع المدنى، تحدد      PRSPلتقلـيص الفقر    
فيها آيف ستتم االستفادة من التوفير الناتج عن تخفيف الديون فى           

 ساهم عشرات من جماعات 2000فـى بدايـات عـام     . محاربـة الفقـر   
ا فــى تشــكيل ورقــتها االســتراتيجية  المجــتمع المدنــى فــى أوغــند 

إضـافة إلـى هـذا نظمـت قـوة عمل ضاربة للمجتمع             . لتقلـيص الفقـر   
المدنـى مشـاورات مـع مـئات من المواطنين العاديين فى المحليات             

 فى آافة أنحاء أوغندا بخصوص هذه الورقة االستراتيجية

 

تستضـيف جمعـية حمايـة المستهلكين األوغندية منتدى المهتمين          
مـة بمشـارآة نشـطاء ومسئولين رسميين الذين يلتقون دوريًا           بالعول

 .لمناقشة التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للعولمة

وهـناك أشـكال أخـرى من المشارآة الجماهيرية فى إدارة االقتصاد العالمى             
مـن خالل جماعات المجتمع المدنى تصل إلى انتباه المسئولين بطريقة غير            

سـبيل المـثال، نظمـت مؤسسات المجتمع المدنى عددًا ال           علـى   . مباشـرة 
يحصـى مـن اللقـاءات الجماهيرية يستطيع المواطنون من خاللها التعبير عن             

ولقد تم عقد العديد    . همومهم وطرح مقترحاتهم بخصوص العولمة االقتصادية     
مـن مـثل هـذه الـتجمعات فـى المكاتـب وفى قاعات المؤتمرات أو من خالل                  

وهــناك مجموعــة مــن اللقــاءات اتخــذت شــكل . ية للمعلومــاتالشــبكة الدولــ
المسيرات والتجمعات الهتافية واالعتصامات، آما هو الحال فى بعض أشكال          
. االعـتراض المـناهض للعولمة والذى حاز شعبية آبيرة فى السنوات األخيرة           

وعـادة مـا يحـاط الحكـام علمًا بهذه األحداث ويتلقون تقاريرًا عنها حتى لو لم               
 .حضروها بأنفسهمي
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بفضــل التغطــية اإلعالمــية، أضــحت مظاهــرات الشــوارع أحــد أهــم    
ــة      ــات العولمـ ــى سياسـ ــى فـ ــتمع المدنـ ــارآة المجـ ــكال مشـ أشـ

ولقـد اجتذبـت بعـض المسـيرات آما فى جنوة وآويبيك            . االقتصـادية 
إضافة إلى هذا فإن حرآة األشخاص      . وواشـنطن انتـباه العالم أجمع     

 تنظم بصورة منتظمة مسيرات شعبية فى       (MAB)المـتأثرون بالسد    
الـبرازيل وبالمـثل فـإن جمعـيات الفالحين والعمال فى تايالند نظمت            

وفــى . تجمعــات عــدة بخصــوص قضــايا الــتجارة واالســتثمار العــالمى
ــوص       ــتجاجات بخص ــة اح ــية مجموع ــنقابات العمال ــت ال روســيا نظم

لكن فى  و. سياسـات إعـادة الهيكلة التى تفرضها الليبرالية الجديدة        
دول أخـرى مـثل مصـر، نجـد أن تحرآات المجتمع المدنى الشارعية              

 .بخصوص العولمة تكاد تكون غير معروفة

ولقـد فعَّلـت جماعـات المجـتمع المدنـى آذلـك المشـارآة الجماهيرية الغير                
مباشرة فى إدارة االقتصاد العالمى من خالل المسوح وااللتماسات وحمالت          

صحيح أن هذا التعبير الجماعى     . بقضايا متنوعة جمـع التوقـيعات فـيما يتعلق        
عـن وجهات النظر ال يكون له نفس ثقل أو مشروعية االستفتاءات العامة، إال   
أنــه يعطــى المواطنيــن فرصــة التعبــير عــن مواقفهــم آمــا أنــه قــد يؤثــر فــى   

 .السياسة الرسمية وآذا فى الرأى العام

  
ليها والمتمثلة فى المظاهرات إضـافة إلـى الـتحرآات الجماهيرية المتعارف ع      

وااللتماسـات نجـد بعـض مؤسسـات المجـتمع المدنـى وقـد تبنـت وشجعت                 
فبعض . أشـكاًال مـن المشـارآة فـى إدارة االقتصـاد العـالمى لهـا طـابع فنى                 

المواطنيـن يـنخرطون بصـورة أآثر طبيعية فى السياسة، ومن ثم يترآون أثرًا              
أو الغــناء أو المســرح مقارنــة أفضــل، مــن خــالل الــرقص أو الرســم أو الشــعر 

وبرامج المجتمع  . بانخـراطهم مـن خـالل الخطابـة والمشارآة فى المسيرات          
 .المدنى يمكنها أن توفر فرصًا لمثل هذا النوع من االنخراط الجماهيرى

  
فـتحرآات المجـتمع المدنـى إذن ُتفعِّـل، بأآـثر مـن طـريقة، الديمقراطية فى                 
ــتديات رجــال األعمــال واالتحــادات     االقتصــاد العــالمى وذلــك عــندما تتــيح من

ــية وا ــاهد األبحــاث   العمال ــية ومع ــيات الدين لمــنظمات غــير الحكومــية والجمع
وغــيرها مــن الكــيانات الطوعــية للجماهــير فرصــًا للمشــارآة فــى العملــيات   

فى عبارة واحدة، إن االنخراط فى المجتمع . السياسية التى تشكل حيواتهم
 .المدنى يمكن أن يتيح للمواطنين صوتًا أعلى فى العولمة االقتصادية

ــة الكنيســة  ــيل"حمل ــدول   ..." اليوب ــون ال ــاء دي ــتى تســتهدف إلغ وال
لقد . ات الشعبيةالفقـيرة حصـلت علـى الدعـم مـن خـالل االلتماسـ         

 520.00 توقيع فى آندا،     600.000نجحـت هـذه المـبادرة فـى جمـع           
 توقـيع فـى أوغـندا وأآثر من ألف توقيع           100.00توقـيع فـى فرنسـا و      

فــى ذات الوقــت، فــى الــبرازيل، عقــدت مــنظمات غــير . فــى تــايالند
استفتاًء على   "2000حكومـية والكنيسـة الكاثوليكـية فـى سـبتمبر           

فى المقابل، لم .  ملـيون شـخص  6 صـوت فـيه      غـير رسـمى   " الديـن   
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تشـارك ال الكنيسـة القبطـية فـى مصر وال الكنيسة األورثوذآية فى       
 2000روسيا بأى صورة من الصور فى حملة اليوبيل 

 

 شـكل اثــنان وعشـرون شــبكة مجـتمع مدنــى فــى    2003فـى عــام  
ين تـايالند برلمانًا شعبيًا يجتمع ربع سنويًا ويتيح فرصة لألفراد المعني          

مباشـرة للتعبـير عـن آرائهـم بخصـوص قضايا مثل اإليدز، مشروعات              
 .البنية التحتية الممولة عالميًا وآذا الزراعة البديلة

تأآيد من الممكن أن تظهر مشاآل ديمقراطية عندما تتلون المشارآة فى           بال
المجتمع المدنى بنفس التمايزات الهيكلية التى تسم اإلدارة العامة لالقتصاد 

علـى سـبيل المثال، نجد أن جماعات المجتمع المدنى المتمرآزة           . العـالمى 
على الوصول فـى الشمال يمكن أن تكون أآثر قدرة من مثيالتها فى الجنوب        

آما قد تتمتع الطبقات الفقيرة بمشارآة أآبر من        . إلـى المؤسسات الضابطة   
وقــد تواجــه . خــالل مؤسســات المجــتمع المدنــى مقارنــة بالطــبقات الفقــيرة

النسـاء وآـذا الملونـون تمايـزات هيكلـية أآـثر فـى أنشطة المجتمع المدنى                 
 تواجه المشارآة هـذه وغـيرها  من التحديات التى      . مقارنـة بالـرجال والبـيض     

الديمقراطـية فـى المجـتمع المدنى ستتم مناقشتها بصورة أآثر تفصيًال فى             
 .الجزء الخامس

 قـادت مؤسسـات المجـتمع المدنى فى آندا حرآة           1999فـى عـام     
وبعد عدة شهور من . تعبـئة جماهـيرية لصـالح مقـترح ضـريبة توبيـن          

الترويج تحـرك المجـتمع المدنـى مـن خـالل االلتماسات والخطابات و          
اإلعالمـى، مـرر الـبرلمان الكـندى اقـتراحًا لصالح فرض ضرائب على              

 التحويالت العالمية للعملة

 

  
" تحرك هنا "فـى فرنسـا عـبأت مـنظمة التضـامن مـن أجـل التنمـية                 

المواطنيـن مـن خـالل حمـالت رأى عـام مـتعددة آـل عـام بخصوص                  
 جمعية وتـتعاون . مجموعـة مـنوعة مـن القضـايا االقتصـادية العالمـية       

مـع شـرآائها مـن مـنظمات المجـتمع المدنى األخرى            " تحـرك هـنا   "
ــريدية تظهــر اهــتمامهم     لتحــث المواطنيــن علــى إرســال بطاقــات ب
للسـلطات المسـئولة ذات الصـلة وتـنجح آـل حملـة فـى تولـيد من                 

 . بطاقة30.000 إلى 15.000
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وهى جماعة دفاع   " مكِّن" استطاعت جماعة    1998/1999فـى عـام     
عـامالت تعمـل فـى تايالند أن توزع آالف من المناديل مشغول           عـن ال  

" صــندوق الــنقد الدولــى ال يمكــنه أن يجعلــنى أبكــى"علــيها عــبارة 
آوسـيلة تمكـن النسـاء الالتـى آن يكافحن فى ظل تداعيات األزمة         
المالـية فـى آسـيا فى نهاية التسعينات للتعبير عن المصاعب التى             

 .يواجهنها

 

  
  الجمهور أمامالشفافية 

لكـى تمقـرط االقتصـاد العالمى البد وأن يكون الناس على دراية بما              
ففـى هذه الحالة يكون فى مقدورهم معرفة آيف يتصرفون،      . يجـرى 

 .آما سيشعرون بأنهم يملكون ناصية العملية

 بونثان فيراونجس

 مرآز أبحاث السالم وحقوق اإلنسان، بانكوك

 

ــبرازيل عــن  "ه  أدى الضــغط الــذى مارســت 1997فــى عــام  شــبكة ال
 إلــــى نشــــر (REDE)" المؤسســــات المالــــية مــــتعددة األطــــراف

اسـتراتيجية البـنك الدولـى لمسـاعدة الـدول والخاصة بالبرازيل آما             
 .أنه تم ترجمتها إلى اللغة البرتغالية

ــإن التثقــيف الجماهــيرى والحــوار الجماهــيرى      ــية، ف ــم تكــن اإلدارة مرئ إذا ل
فالمواطنون ال يمكنهم أن    . رض جميعها للخطر  والمشـارآة الجماهـيرية ستتع    

يحصـلوا علـى الـثقافة المالئمـة وال يمكـنهم أن يديـروا حـوارًا يتسم بالكفاية              
واالقـتدار وال يمكـنهم أن يمارسـوا مشـارآة فعالـة إذا آانت الدوائر الرسمية                

. فالديمقراطية تتطلب الشفافية للجميع. تعمـل فى سرية خلف أبواب مغلقة   
تحــرآات الــنظام البــد أن تكــون مــباحة أمــام أعيــن العامــة حــتى   فعملــيات و

يســتطيع المواطــنون أن يحصــلوا علــى معلومــات دقــيقة تتســم بالمصــداقية  
 .تمكنهم من الحكم على أداء الحكام وعلى أداء القواعد التى تحكمهم
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 نشـرت منظمات المجتمع المدنى فى آندا وفرنسا         1998فـى عـام     
، والـذى آان قبًال     (MAI) األطـراف لالسـتثمار      نـص االتفاقـية مـتعددة     

نصـًا سـريًا، وهـى االتفاقـية الـتى آـان يـتم الـتفاوض بخصوصها من           
ــ    هـذا النشـر ولد حوارًا جماهيريًا متصاعدًا بخصوص         . OECDخـالل ال

 .المقترح والذى تم التخلى عنه فى وقت الحق

 

ــئة        ــتمة بالبي ــية المه ــير الحكوم ــنظمات غ ــت الم ــندا، دفع ــى أوغ ف
، أآبر شرآة توليد آهرباء     AESالحكومـة لنشـر اتفاقيـتها مـع شـرآة           

ــد    ــروع ســــــ ــوص مشــــــ ــالم، وذلــــــــك بخصــــــ فــــــــى العــــــ
 . مليون دوالر500بوجا جالى والمقترح بناءه على النيل بتكلفة 

إذن يمكـن أن تقدم مؤسسات المجتمع المدنى خدمة ديمقراطية إضافية إذا   
ــا   ــوا إدارة االقتصــاد الع ــا اســتطاعوا أن يجعل ــام آــل  م ــثر شــفافية أم لمى أآ

هـذه المهمـة هامـة جـدًا الـيوم ألن معظم إجراءات ضبط وتنظيم               . المهتميـن 
االتصـاالت ورأس المـال واالسـتثمار والهجـرة والـتجارة العالمـية تحـدث خارج                

 ويجدون أنه من –فالمواطـنون عـادة مـا ال يعرفون    . حـدود نطـاق رؤيـة العامـة     
ارات السياسـية التى تتخذ بخصوص        مـا هـى القـر       -الصـعب علـيهم معـرفة       

قضـايا االقتصاد العالمى، متى يتم اتخاذها، أين يتم اتخاذها، من يتخذها، ما             
هـى الخـيارات المتاحة، ما هى األسس التى تنبنى عليها القرارات، ما هى    

 .نتائجها المتوقعة وما هى الموارد المتوفرة لتنفيذها

  
ع المدنــى، أنشــأ نــادى بفضــل الضــغط اآلتــى مــن جماعــات المجــتم

وهـو منــتدى مـا بيــن الحكومـات لضــبط المشـاآل المترتــبة     (بـاريس  

 .2001موقعًا على الشبكة الدولية عام ) على الديون الثنائية

 

قـادت حوالـى أربعيـن جماعـة مجـتمع مدنـى فى فرنسا حملة عام          

المؤسسات المالية الدولية   : الشـفافية، الديمقراطـية   " باسـم    1999

 ذلـك الوقـت تقـدم الحكومة الفرنسية للبرلمان تقريرًا           ومـنذ !" آذلـك 

 .سنويًا علنيًا بخصوص أنشطتها فى مؤسسات بريتون وودز

مـن أجـل تصـحيح هـذا الوضـع، دفعـت العديد من جماعات المجتمع المدنى                 
. السـلطات المسـئولة فـى االقتصـاد العـالمى لتكون أآثر انفتاحًا فى عملها               

المجتمع المدنى فى مناسبات عدة هيئات      علـى سبيل المثال، دفع نشطاء       
اإلدارة فـى االقتصاد العالمى لزيادة قدرتهم على أن يكونوا مرئيين للجماهير            
مـن خـالل نشـرات معلومـات، تقاريـر سنوية، مواقع على شبكة المعلومات،               

إلخ، إضافة إلى هذا قامت بعض .. معـارض، خطـب، ظهور فى وسائل اإلعالم    
 بحمـالت لدفـع الكـيانات الضابطة فى االقتصاد     مؤسسـات المجـتمع المدنـى     

العـالمى لإلفـراج عـن وثـائق رئيسـية خاصـة بالسياسـات والمشـاريع حتى                 
يسـتطيع المواطـنون أنفسـهم أن يقومـوا بتحلـيل األوضـاع والخـيارات بصورة                

 .أفضل وأن ينخرطوا فى مشارآة مؤسسة على المعلومات
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 تورنتو مقرًا لها إلى     تسـعى شـبكة تضـامن ماآـيال والـتى تتخذ من           

تحسـين اإلعـالن عـن وشــمولية المعلومـات الشـائعة بيـن شــرآات       

عـدة حـتى يسـتطيع المستهلكون الذين يرغبون فى التمسك بقيم       

وأخالقـيات محـددة أثـناء عملـية الشـراء الحكـم بطريقة أفضل على                

سـلوآيات الشـرآات العـبر حدودية والتى تعمل فى مناطق التصدير            

 .فى المكسيك

 

 تابعــت جماعــات 2001قــبل مؤتمــر قمــة آويبــيك الــذى عقــد عــام   

المجــتمع المدنــى تحــت قــيادة الــتحالف االجــتماعى لنصــف الكــرة   

، والتى "حرروا النصوص"األرضـية حملـة اسـتمرت عامـًا تحـت شعار        

ــة        ــائق الخاص ــر الســلطات الوث ــرورة أن تنش ــا بض ــن خالله ــادت م ن

ــ    . لنقاش العام حولها حـتى تكـون البـنود متاحة ل      FTAAبمفاوضـات ال

 .ولقد رضخت الحكومات أخيرًا ومباشرة قبل االجتماعات

 

ربمـا يكـون صـندوق الـنقد الدولـى قـد قـام بنشر خطابات النوايا مع                  

تـايالند أثناء األزمة المالية لنهاية التسعينات ولكن هذه الخطابات لم        

 .تقدم بلغة يمكن لألفراد العاديين أن يفهموها

 اراتالى ديرولويتاف ف

 آلية االقتصاد، جامعة شواللونجكورن، بانكوك

وأحـيانًا مـا تصـر جماعـات المجـتمع المدنـى آذلـك علـى الحاجـة ليس فقط            
فهـناك فـرق بين أن تنشر المعلومة        . للشـفافية بـل لشـفافية فعالـة ومؤثـرة         

ومن . وبيـن أن تجعل هذه المعلومة مفهومة لكل األفراد المعنيين والمهتمين          
 المجتمع المدنى يحثون هيئات اإلدارة والحكم فى االقتصاد         ثـم، فـإن نشطاء    

على سبيل  . للمواطن العادى " بحق"العـالمى آـى يجعلـوا أنفسهم مرئيين         
العبارات . المـثال، البـد وأن تعـرض الميزانـيات بطـريقة تجعلهـا تفهم بسهولة              

المنشـورة والخاصة بالسياسات البد وأن تتحرر من المصطلحات التقنية ومن           
مخـتزالت الغامضـة ومـن الـرطانة المهنية وغيرها من المفردات المتخصصة             ال

آما . الـتى يمكـن أن تخـتلط علـى الشـخص العادى وتجعله يشعر باالغتراب              
يجب ترجمة الوثائق إلى لغات الجماهير المعنية، آما يجب إتاحة الوثائق فى 

كة شـكل نسـخة مطـبوعة وذلـك لألفـراد الغير قادرين على الوصول إلى شب               
بعـبارة أخـرى، يمكن لضغوط المجتمع المدنى أن تضمن          . المعلومـات الدولـية   

تجـاوز الشـفافية مـرحلة االلـتزام السطحى والخطابى بها لكى تضحى ذات               
 .معنى حقيقى من وجهة نظر ديمقراطية
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 المسائلة الجماهيرية 
نحـن نلقـى الضـوء علـى ونـبرز ممارسـات عادة ما تفضل السلطات                

ــنة  ال نحــن نطــرح . مســئولة أن تخفــيها ألن ذلــك يخــدم مصــالح معي
 .أسئلة محرجة وندفع الدوائر الحاآمة نحو تبرير قراراتها

 برونو ريبيل

  فرنسا، باريس–السالم األخضر 

 

 عملــت (SAPRI)فــى مــبادرة مــراجعة سياســات التكــيف الهــيكلى  
 مع البنك )) بما فيها أوغندا  (مؤسسات مجتمع مدنى من عشر دول       

الدولـى إلجـراء دراسـات لتقويم اآلثار المترتبة على توصيات صندوق        
 .النقد الدولى والبنك الدولى

يمكـن للشـفافية الجماهـيرية بدورهـا أن تضـحى أداة لتحقيق معلم محورى              
ــيرية     ــو المســاءلة الجماه ــية وه ــالم الديمقراط ــن مع ــر م ــة  . آخ ــى األنظم ف

عــندما يكــون أداء . وميــنالديمقراطــية يكــون الحكــام مســئولين أمــام المحك 
ولكن عندما . السـلطات الديمقراطـية جـيدًا فـإنهم يحـتفظون بتأييد الجماهير      

. يخطــئون فــإن الحكــام يكونــون مدينيــن للمواطنيــن باعــتذار وإيضــاح وتعويــض
عـندما يكون القصور المترتب على اإلدارة والحكم المضلل شديدًا فإن الضغط            

ى إلى تنحية األشخاص المسئولين     الشـعبى فـى إطار نظام ديمقراطى يؤد       
. عـن مناصـبهم وقـد يصـل األمر إلى إخراج الهيئة المساءلة من مجال الفعل               

 ومن هنا، فإن الديمقراطية تعتبر تصحيحًا مستمرًا لألخطاء

  
 ومن –والمجـتمع المدنـى يمكـن أن يكون قناة يستطيع من خاللها الجماهير        

 ممارسـة المساءلة لضبط وتنظيم العولمة       –األفضـل أن يكـون آـل الجماهـير          
ر علـى جانـب آبـير مـن األهمية فى الوقت            وهـذه المهمـة تعتـب     . االقتصـادية 

فكما . الراهـن ألن اآللـيات الديمقراطـية األخـرى للمسـاءلة غايـة فى الضعف       
رأينا فى الجزء الثانى فالعديد من السلطات التى تحكم االقتصاد العالمى لم            
يتم انتخابها جماهيريًا ومن ثم فإنهم غير مطالبين بتجديد أهليتهم من خالل            

ومعظـم البرلمانات ال تقوم إال بأقل  . ديمقـراطى مباشـرة ودوريـة     آلـية تجديـد     
القلـيل مــن أجـل مــتابعة السياسـات الخاصــة بالـتجارة والهجــرة واالســتثمار     

بالمثل، فإن المحاآم والمحكمين القضائيين     . ورأس المال واالتصاالت العالمية   
 عددًا ومن ثم، فإن. لـيس لهـم وجـودًا ملموسـًا فـى قضـايا االقتصاد العالمى            

قلـيًال مـن الـناس يقومـون بمهمـة تحذير السلطات وآذا الجمهور فيما يتعلق         
 .بإخفاقات اإلدارة والحكم فى االقتصاد العالمى

 

قام عدد من مؤسسات المجتمع المدنى بمتابعة إلى أى حد نفذت           
ماعات قمة  الحكومـات الوعـود الـتى قطعـتها علـى نفسـها فـى اجت              

وقد لعبت جمعية الفالحين القومية فى أوغندا هذا        . األمـم المـتحدة   
ــذاء      ــالمى لمــنظمة الغ ــذاء الع ــتعلق بمؤتمــر قمــة الغ ــيما ي ــدور ف ال

وهـناك جماعـات مجـتمع مدنـى مـن البرازيل وآندا أعضاء       . والـزراعة 
فـى شـبكة المراقبة االجتماعية العالمية تابعت التقدم نحو األهداف        

 .ها مؤتمر القمة العالمى للتنمية االجتماعيةالتى حدد

 

 

تابعـت مـنظمات حقـوق اإلنسـان فـى عـدد من الدول منها البرازيل                
وروسـيا وآـندا ومصـر مدى التزام حكوماتهم بالعهد الدولى للحقوق            

ولقد قدمت العديد من المنظمات     . االقتصـادية واالجتماعـية الثقافـية     
جنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان     غير الحكومية تقريرًا موازيًا إلى ل     

مـناهض للـتقرير الرسـمى المقـدم من حكوماتهم بخصوص األوضاع            
 .فى بالدهم
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الضـغوط مـن جماعـات المجـتمع المدنـى آانـت محورية فى تحقيق               
 وآذا وحدة   1994إنشـاء مجلـس فحـص ومعايـنة للبـنك الدولى عام             

ــن   ــم مســتقلة لصــندوق ال ــام  تقوي ــى ع ــى ف ــوم . 2001قد الدول وتق
مؤسسـات المجـتمع المدنـى فـى الوقت الراهن بالمتابعة النشطة            

 .لهذه اآلليات وآذا باستخدامها

مؤسسـات المجـتمع يمكـنها أن تحسـن هذا الوضع من خالل الضغط لتفعيل            
وتحقيقًا لهذا  . آلـيات رسـمية لمـتابعة والـتحكم فـى تنظيم االقتصاد العالمى            

 جماعـات المجـتمع المدنـى حثت الهيئات التمثيلية المنتخبة      فـإن عـددًا مـن     
المحلـية والقومـية واإلقليمـية على المتابعة األآثر دقة للسياسات المتعلقة            

ــى بحمــالت    . بالعولمــة االقتصــادية ــام بعــض نشــطاء المجــتمع المدن ــا ق آم
لتأسـيس وتفعيل آليات رسمية لتقويم آثار القواعد واإلجراءيات والمؤسسات          

 .ضبط وتنظيم االقتصاد العالمىفى 
  

فـى مناســبات عديـدة أخــرى قامـت جماعــات المجـتمع المدنــى بـدور آلــب      
فلقد قامت العديد من    . الحراسـة لمـتابعة واقع إدارة وحكم االقتصاد العالمى        

ات المجـتمع المدنى بالمراقبة للتأآد من أن السلطات تلتزم بتصريحاتها           آـيان 
. العلنية وبالقوانين القومية وبااللتزامات الدولية فيما يتعلق باالقتصاد العالمى        

إضـافة إلـى هـذا فـإن عددًا ال يحصى من الدراسات التى قامت بها منظمات                 
ى سياسات عدة تتعلق    المجـتمع المدنى اهتمت بتوثيق النتائج المترتبة عل       

ولقـد فضـحت العديـد مـن هذه الدراسات أخطاًء وعدم            . بالعولمـة االقتصـادية   
ومن ثم فإن عمل المجتمع المدنى من الممكن . آفاءة وفسادًا وأضرارًا وقعت

 .أن يكون مصدرًا قيمًا لنقد السياسات
 

 أى   من –آما توفر مؤسسات المجتمع المدنى آذلك قنوات تمكن المواطنين          
 مـن تصـحيح األخطـاء التى تحدث فى    –دولـة أو ثقافـة أو شـريحة اجتماعـية       

إدارة وحكــم االقتصــاد العــالمى، فلقــد مارســت جماعــات المجــتمع المدنــى  
ضغوطًا من أجل تعديل القواعد، وتغيير المسئولين وإعادة هيكلة المؤسسات 

دنى ومـن أجـل إنجـاز هـذا أوصـلت مـنظمات المجتمع الم             . ودفـع التعويضـات   
الشــكاوى مــن السياســات المــتعلقة بالعولمــة االقتصــادية إلــى قضــاة فــى   
جلسات استماع وإلى محكمين قضائيين وإلى البرلمانات والمحاآم ووسائل         

إضافة إلى هذا، قام بعض النشطاء بإقامة محاآمات رمزية من خالل        . اإلعالم
طالع محـاآم غـير رسـمية آوسـيلة لدفـع السلطات المسئولة للتحرك واالض             

 .بمهامها

 
تسـتخدم شـبكة ديـون أوغـندا بـرنامج شـفافية ومسـاءلة للمـتابعة         
والـتأآد مـن أن المسئولين ال يسيئون استخدام النقود المتوفرة من            

آما نشطت لجان متابعة صندوق مكافحة الفقر       . تخفيف عبء الدين  
 . مقاطعة فى أنحاء أوغندا17بمشارآة قاعدية فى 

 
 
عََّلـت مؤسسـات مجـتمع مدنـى فـى دول عـدة أفكـارًا وممارسات                َف

فــى إطــار هــذه . (CSR)تــتعلق بالمســئولية االجتماعــية التعاضــدية  
) وبعضـها يضـطلع بعملـيات عبر حدودية       (المـنظومة تقـوم الشـرآات       

ومن . بالرضـوخ آللـيات غير رسمية للمساءلة لصالح األفراد المعنيين         
 مجلس مؤتمرات آندا، رجال     CSRية الـ أمـثلة الجماعات التى تتابع آل     

األعمــال مـــن أجـــل المســـئولية االجتماعـــية فـــى مصـــر، منـــتدى  
االسـتثمار المسـئول فـى فرنسـا، معهـد القـيم فـى البرازيل، غرفة          

 .التجارة التايالندية وشبكة المجازفة االجتماعية فى تايالند
 

ا المراقـبة العالمـية للغابـات، وهى شبكة تنتشر فى تسع دول منه             
الـبرازيل وروسـيا وآـندا، تتعقـب التحطيـب الغـير قـانونى وأثره على          

فهـى إذن تقـوم بعمل متابعة تجاهلته حكومات         . السـكان المحلييـن   
 .عدة
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جماعـات السـود فـى الـبرازيل انضـموا الحـرآة عالمية أوسع تطالب           
بتعويضـات للجـرائم التاريخـية الـتى قامـت بهـا قـوى االستعمار فى                 

وتقـوم جمعـية جيلـيديز، وهى مؤسسة        . حـق األشـخاص الملونيـن     
نسـاء ملونـات فى ساوباولو بإعداد قضية فى هذا الخصوص لعرضها            

 .قوق اإلنسان لما بين األمريكتينعلى محكمة ح

 

علــى مــدار الســنين أقــام عــددًا مــن مؤسســات المجــتمع المدنــى  
محـاآم غــير رســمية تجــرى محاآمــات غــير رســمية للفاعليــن فــى  

فلقد تم إنشاء   . مجـال االقتصـاد العـالمى وتحاسبهم على أخطائهم        
 والـتى تداولـت بطـريقة علنية        1979محكمـة الشـعب الدائمـة عـام         

عــدة ضــد شــرآات عالمــية وآــذا ضــد صــندوق الــنقد الدولــى قضــايا 
آما عقدت محكمة الشعب الدولية للديون جلسات     . والبـنك الدولـى   

 . فى بورتو اليجرى2002فى المنتدى االجتماعى العالمى لعام 

باختصار، سعت العديد من مؤسسات المجتمع المدنى لبذل الجهد من أجل           
 وحكـم االقتصـاد العـالمى فى وقت لم          تأميـن المسـاءلة الديمقراطـية إلدارة      

يــتابع فــيه هــذا الهــدف عــن قصــد إال عــدد قلــيل مــن الفاعليــن فــى مجــال    
ونتــيجة لهــذا الجهــد نجحــت مؤسســات المجــتمع المدنــى فــى  . السياســة

 تصحيح بعض األخطاء

  
  :خاتمة 

نحـن بحاجـة إلـى مسـاحة عامـة، مساحة للحوار والمواجهة يمكن              
ــا أن تقــوم ال  ــن   مــن خالله ــير الدوليي شــبكات العالمــية للفاعليــن غ

 .بالدفاع عن الخير العام العالمى
 برناربينو

 مرآز بحوث ومعلومات التنمية، باريس

ــنها أن     ــى يمك أوضــحت المناقشــة الســابقة أن مؤسســات المجــتمع المدن
تسـهم فـى تحقـيق إدارة أآـثر ديمقراطية لالقتصاد العالمى وأنها قد حققت               

 :ذا الخصوص بخمس وسائل رئيسية متداخلة بالفعل إسهامًا فى ه

 
من الناس  " عالم واحد "المجتمع المدنى يمكن أن يساعد فى صنع        

 .من رأسمالية السوق" عالم واحد"بدًال من مجرد 
 سورياساى آاتاسيال

 الحملة من أجل الديمقراطية الشعبية، بانكوك

 . ترعى مواطنين واعين يتمتعون بالمعرفة–ثقافة جماهيرية  �
 . يمنع االحتكار السلطوى لصالح وجهة نظر سياسية واحدة–حوار جماهيرى  �
 . تزود المواطنين بقنوات للتأثير السياسى-مشارآة جماهيرية  �
 . تجعل اإلدارة مرئية للمواطنين–شفافية جماهيرية  �
 . تجعل الحكام مسائلين أمام المحكومين–مساءلة جماهيرية  �

  
لمجتمع المدنى مجتمعة أن تبث قدرًا أآبر من        ويمكـن لهذه الفوائد الخمس ل      

فالنظام الذى يتمتع بشرعية . الشـرعية الديمقراطـية فـى االقتصـاد العـالمى       
ديمقراطـية هـو الـنظام الـذى يسـلم فـيه العامة بأن السلطات لها الحق فى             

وحــتى الــيوم، إدارة االقتصــاد . الحكــم وأن المواطنيــن علــيهم واجــب الطاعــة
ويشــير الــنقاش .  بقــدر آبــير مــن الشــرعية الديمقراطــيةالعــالمى لــم تتمــتع

السـابق وآـذا األمثلة الواردة قبًال يمكن للمجتمع المدنى النشيط أن يحسن             
 .من هذا الوضع
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. ولكـن بالمقـابل ال يجـوز أن نـبالغ فـى الحديـث عـن زخـم وتأثير هذه الفوائد                     
القتصاد العالمى فأنشـطة المجتمع المدنى الخاصة بتفعيل الديمقراطية فى ا  

إضافة إلى  . ما زالت حتى اآلن محدودة وضعيفة فى العديد من مناطق العالم          
ــير مــن مؤسســات المجــتمع المدنــى المهــتمة بالعولمــة     هــذا، ال تضــع الكث

والقليل نسبيًا من   . االقتصادية موضوع تعظيم الديمقراطية آأحد أهم أولوياتها      
ايا االقتصاد العالمى تتمتع    مؤسسـات المجـتمع المدنى التى تعمل على قض        

ولكن ما زالت منظمات المجتمع المدنى تستطيع       . بعضـوية آبـيرة ومسـتمرة     
أن تفعـل أآـثر آثـيرًا ممـا فعلـت مـن أجـل تفعـيل الثقافة الجماهيرية والحوار                  
الجماهـيرى والمشــارآة الجماهــيرية والشـفافية أمــام الجماهــير والمســاءلة   

 .الجماهيرية فى االقتصاد العالمى
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 الجزء الرابع
 تأثيرات بيئية: إدراك اإلمكانيات الكامنة 

 
ــتقرير    ــذا ال ــتى اآلن اســتعرض ه ح
أوجه القصور فى إدارة االقتصاد العالمى    

والـتحرآات الـتى يمكن     ) الجـزء الـثانى   (
أن تتخذها مؤسسات المجتمع المدنى     

الجزء (مـن أجـل مجابهـة هـذه القضـايا           
س الجـــزءان التالـــيان   ويـــدر ). الثالـــث 

الـــتحديات الـــتى تواجههـــا جماعـــات    
ــاف   ــند اآتشــ ــى عــ ــتمع المدنــ المجــ
اإلمكانــيات الكامــنة الــتى يتمــتعون بهــا 
ــتى يمكــنهم توجــيهها نحــو مقــرطة    وال

والتشــخيص الجــيد . االقتصــاد العــالمى
للظـروف الـتى يمكـن أن تدفـع أو تعوق           
هـذه الجهـود لمقرطة االقتصاد العالمى       

ــا  ــية  يمكــن أن يقودن ــى وصــفة عالج  إل
ناجحة ألنواع االستراتيجيات التى يمكن 
لالعــبى المجــتمع المدنــى أن يــتابعوها 

ويقدم الجزء  . لتعظيم مقرطتهم للعولمة  
السـادس مقـترحات عامـة موجهـة نحو         

 .هذه الغاية
ــدر     ــى قـ ــر فـ ــتى تؤثـ ــروف الـ والظـ
ــبه   الديمقراطـــية الـــذى يمكـــن أن يجلـ
ــاد العــالمى     المجــتمع المدنــى لالقتص

ها ما هو خارجى ومنها ما هو داخلى     من
ــى   ــتعلق بمؤسســات المجــتمع المدن ي

ومــن ثــم، فــإن بعــض هــذه     . المعنــية
التأثـيرات يـأتى مـن البيـئة الـتى تعمل           
فــــى إطارهــــا مؤسســــات المجــــتمع 
ــر     ــبعض اآلخ ــن أن ال ــى حي ــى، ف المدن
ــتعلق بممارســات مــنظمات المجــتمع   ي

ولسنا فى حاجة إلى أن     . المدنى ذاتها 
ــر أن ال ــية  نذآ ــية والداخل ــل الخارج عوام

ــتداخل وتتشــابك  ــم . عــادة مــا ت ومــن ث
ــن فــى المجــتمع    فيجــب علــى الفاعلي
المدنــى أن يتعرضــوا لكــل مــن الظــروف 

) الــتى ســتتم مناقشــتها حــاًال(البيئــية 
ــية    ــايا الممارســات الداخل ــتى (وقض وال
إذا مــا ) ســتناقش فــى الجــزء الخــامس

ــتعرف علــى قدراتهــم الكامــنة     أرادوا ال
 .ل المقرطةعلى فع

الصـــــفحات القادمـــــة تســـــتعرض 
التأثـــيرات اآلتـــية مـــن األطـــر الثقافـــية 
ــية    ــية والسياسـ ــادية والتاريخـ واالقتصـ
واالجتماعــــية الــــتى تجــــد جماعــــات 
. المجـتمع المدنى نفسها تعمل داخلها     

ــروف البيئــية المواتــية يمكــنها أن     فالظ
ُتَفعِّــل بشــدة جهــود المجــتمع المدنــى  

ــثق   ــن الــ ــبر مــ ــدر أآــ ــيق قــ افة لتحقــ
ــيرى   ــوار الجماهـــ ــيرية والحـــ الجماهـــ

ــفافية    ــيرية والشـ ــارآة الجماهـ والمشـ
لصالح الجماهير والمساءلة الجماهيرية    

ــالمى  ــاد العـ ــى إدارة االقتصـ ــى . فـ علـ
ــير    ــر غـ ــد أن األطـ ــر، نجـ ــب اآلخـ الجانـ
ــتى    ــبط حــ ــنها أن تحــ ــية يمكــ المواتــ
ــتمع المدنـــى الـــتى   مؤسســـات المجـ
تتمتع بأفضل نوايا وأقصى التزام وأعظم      

 .قة على العملطا
الحـوارات الـتى دارت فـى إطار هذا          
المشـروع مـع بضع مئات من ممارسى        
المجــتمع المدنــى فــى ظــروف شــديدة 
االخـتالف وفى أجزاء مختلفة من العالم       
أبرزت أن ستة ظروف بيئية رئيسية تؤثر       
علــى أســاليب دفــع الديمقراطــية فــى  
االقتصـاد العـالمى وعلـى المـدى الذى         

هذه . الديمقراطـية يمكـن أن تصـل إلـيه     
مســتويات المــوارد : التأثــيرات تنــبع مــن

المـتاحة، وجود أو غياب شبكات مجتمع    
مدنـى داعمـة، موقـف الدوائـر الرسمية      
ــناول وســائل   مــن المجــتمع المدنــى، ت
ــة االقتصــادية وأنشــطة    ــالم للعولم اإلع
المجــتمع المدنــى ذات الصــلة، الــثقافة  
السياســـية الســـائدة وطبـــيعة وزخـــم  

 .ة االجتماعيةالهيرارآي
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 الموارد

فالمجتمع المدنى ال يملك إال قدرًا ضئيًال     . اللعـبة غـير متوازنة بالمرة     
 .فنحن غاية فى الضعف والهشاشة والتزعزع. جدًا من القوة

 جيرى بار

 المجلس الكندى للتعاون الدولى، أوتاوا

قة، أرصدة، موظفين، معلومات، لغة طل    : نشاط المجتمع المدنى يتطلب موارد    
فمؤسسات المجتمع المدنى تحتاج    . إلخ.. أبنـية، تجهـيزات، إمدادات، سمعة     

ــيرية والحــوار         ــثقافة الجماه ــتعلق بال ــائل لتبــنى تحــرآات فــيما ي إلــى وس
الجماهـيرى والمشارآة الجماهيرية والشفافية من أجل الجماهير والمساءلة    

مكن أن تأتى   فهذه اإلسهامات ال ي   . الجماهـيرية فـى إدارة االقتصـاد العـالمى        
 .من ال شئ

  
 

فتذاآر الطيران وحدها يمكن أن تستهلك      . العمـل دوليًا مكلف للغاية    
فـى الماضـى آـان يمكن ألعضائنا أن         . جـزءًا آبـيرًا جـدًا مـن مواردنـا         

اليوم نحن  . يـتقابلوا فـى بدروم آنيسة وأن يصلوا إلى حل لقضية ما           
االجتماعات بحاجـة إلـى مـوارد ضـخمة ال نملكهـا لكـى نـتواجد فى                 

 .وهذا يحجم بشدة قدرتنا على التمكين. الدولية

 دارين آوالمان

 االتحاد القومى للفالحين، ساسكاتون

فلقد أصبح  . ومدافعـة المجـتمع المدنى عبر العالم تحتاج تحديدًا لموارد آثيرة          
االتصـال العالمى عبر شبكة المعلومات الدولية رخيص نسبيًا بالنسبة للعديد           

لمجـتمع المدنـى، إال أن بعـض المؤسسـات ما زال ال يملك              مـن مؤسسـات ا    
إضافة إلى هذا، فما زالت جوانب أخرى من العمل على          . حـتى حاسبات آلية   

نطــاق عــالمى مكلفــة مــثل الســفر بالطائــرات والدعــوة لمؤتمــرات وخدمــات   
 وهو عادة ما يكون ضروريًا   –ومن ثم، فإن النشاط المكثف عبر العالم        . الترجمة
 عادة ما يكون متاحًا فقط – مـع قضـايا اإلدارة العالمـية بطـريقة فعالـة         للـتعامل 

 .للمنظمات المدعومة بصورة جيدة
  

المجـتمع المدنـى فـى روسـيا هـو عبارة عن عدة مئات من مفكرى        
 .علم االجتماع الذين يمكن أن يتجمعوا فى ما ال يزيد حجرة واحدة

 جوديث شابيرو

 آلية االقتصاد الجديدة، موسكو

وتتمــتع بعــض جماعــات المجــتمع المدنــى الــتى تــتعامل مــع قضــايا العولمــة  
هذه الكيانات تتضمن عددًا من مراآز البحوث       . االقتصـادية بمـوارد جيدة نسبياً     

ــبرى    ــال الك ــادية ومؤسســات األعم ــير    . االقتص ــنظمات غ ــض الم ــثل، بع بالم
المــية الحكومـية والمــنظمات العقــيدية الــتى تهــتم بالمشــاآل االقتصــادية الع 

أوآســفام والكنيســة . اجتذبـت عــددًا ضـخمًا مــن األعضــاء وآـذا مــوارد هائلـة    
 .الرومانية الكاثوليكية يعتبرا مثالن جيدان فى هذا المقام
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ولكـن االسـتثناءات تـبرز القاعدة، وهى أن معظم انخراطات المجتمع المدنى             
فــى قضــايا االقتصــاد العــالمى جــاءت فــى ظــل قــيود ثقــيلة فرضــتها المــوارد   

فمعظم مؤسسات المجتمع والمنظمات غير الحكومية والجماعات      . المحـدودة 
انـيات محدودة وتأمين مالى     الدينـية والـنقابات الـتجارية عملـت فـى ظـل ميز            

آمـا أنـه ال يوجـد لـدى معظمهـم إال عـدد محدود من                . قصـير المـدى الزمـنى     
الموظفيـن المؤهليـن للـتعامل تحديـدًا مـع قضـايا االقتصـاد العالمى وعادة ما                 
. يعـتمدون وإلـى حـد بعيد على المتطوعين وعلى العمالة المنخفضة الرواتب            

وبنوك ) صـة فى المشاريع الصغيرة    خا(وحـتى بعـض منـتديات رجـال األعمـال           
 .عانوا وجودًا غير ثابت ومزعزع) خاصة فى الجنوب(الفكر 

جماعــات المجــتمع المدنــى فــى مصــر والــتى تــتعاطى القضــايا        
االجتماعـية وقضـايا الحكـم واإلدارة لـيس لهـا أى مصدر ثابت للدخل         

فـال توجـد مبادرة خيرية محلية من   . مويل األجنـبى إال مـن خـالل الـت     
رجــال األعمــال لمســاندة المجــتمع المدنــى، وتطــور هــذه المــبادرة  

 .يحتاج لوقت طويل

 بسمة قدمانى

 مؤسسة فورد، القاهرة

 

. لكـى تبـنى ديمقراطـية أنـت فـى حاجة إلى وقت ومساحة وموارد              
 .وعادة ما ال نملك أى من هذه

 جوزفين جراى

 ة الدخل معًا، تورنتواألسر منخفض

 

  
 

نحـن نود أن ننخرط فى التثقيف الجماهيرى بخصوص قضايا االقتصاد           
العـالمى، ولكـنا نفـتقد للـتمويل الـالزم وللخـبرة بين موظفينا للقيام               

 .بهذه المهمة

 آن آريستين هابار

 ى لحقوق اإلنسان، باريساالتحاد الدول

حـدة هـذه الصعوبات الخاصة بالموارد تجعل معظم منظمات المجتمع المدنى            
فلكون معظمهم قد تم . التى تتعامل مع قضايا االقتصاد العالمى صغيرة نسبيًا

تأسيسـها خـالل العقديـن األخيريـن، بـل إن بعضهم قد تأسس فى السنوات             
 إال قليًال من الوقت لبناء مقومات أو        القلـيلة المنصـرمة فقـط، فلـم يكن لديهم         

وبالتأآـيد نجد نسبة    . وآثـير مـنهم ال يسـتطيع االسـتمرار        . ذاآـرة مؤسسـية   
معتـبرة مـن مـنظمات المجـتمع المدنى المسجلة فى العديد من الدول هى               

 .فى حالة احتضار
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ــاش        ــدوالرات إلنع ــن ال ــن م ــئات الماليي ــندية م ــة الك ــنفق الحكوم ت
. ييـن فقـط توجهها ببرامج دعم حقوق اإلنسان        الصـادرات وتضـيع مال    

من غير الممكن عمًال أن يكون      . نحن غاية فى الضآلة   . نحن زهيدون 
 .لنا أى تأثير

 ديانا بورنسون

 الحقوق الديمقراطية، مونتريال

 

المـنظمات غـير الحكومية فى روسيا تهتم بالمواضيع التى يمكن أن          
بتمويل عمل بخصوص يحصـلوا علـى مـال لهـا، وال يوجـد أحـد مهتم          

 .قضايا مثل الديمقراطية االقتصادية أو حقوق العمال

 نودارى سيمونيا

 معهد االقتصاد العالمى والعالقات الدولية، موسكو

 

حـتى هؤالء من بيننا الذين يقدرون أهمية العولمة مستوعبين تمامًا       
فــى معــرآة الحــياة اليومــية إلــى درجــة ال تجعلهــم قادريــن علــى     

قمـة السـخرية هو أننا إذا ما     . ذه القضـايا االسـتراتيجية    االهـتمام بهـ   
استطعنا أن نجد الوقت للتأمل فسيكون الوقت قد أصبح متأخرًا جدًا            

 .للتحرك والمواجهة

 وليام آاليما

 جمعية منتجى أوغندا، آامبال

ولسـوء الطـالع، فـإن مؤسسـات المجـتمع المدنـى ذات المـوارد األفضل مثل                 
وبـنوك الفكـر االقتصادية تميل فى الغالب األعم إلى          منـتديات رجـال األعمـال       

. إيـالء أهمـية قلـيلة نسـبيًا للدفـع الصريح للديمقراطية فى االقتصاد العالمى              
فـى المقـابل، فـإن جماعـات المجتمع المدنى والتى تنشط فى مجال تفعيل      
أآبر للديمقراطية فى اإلنتاج والتبادل واالستهالك العالمى عادة ما تصارع فى 

فــى ذات الوقــت نجــد أن مؤسســات المجــتمع  . ل مــوارد محــدودة للغايــة ظــ
المدنـى ذات المـوارد المحـدودة عادة ما تكون هى التى تسعى إلعطاء صوتًا            

ونتيجة لذلك، فإن األشخاص الذين     . للقطاعـات الـتابعة فـى االقتصاد العالمى       
قافة مـن المفـترض أن يكونـوا أآـثر الغانميـن مـن تفعـيل المجتمع المدنى للث           

الجماهـيرية والحـوار الجماهـيرى والمشـارآة الجماهـيرية والشـفافية لصالح             
الجماهـير والمسـاءلة الجماهـيرية فـى االقتصاد العالمى يكونون هم أصحاب             
الفـرص األقـل للحصـول علـى هـذه الفوائـد وذلـك بسـبب القيد المتمثل فى                   

 .محدودية الموارد
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ويصــبح مــن . عــيشمعظــم المصــريين يصــارعون مــن أجــل لقمــة ال  

 .الرفاهية بالنسبة لهم أن يهتموا بأنشطة المجتمع المدنى

 عبد الحميد حسن الغزالى

 آلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

 

إن معـرآة الحـياة اليومـية لتأميـن االحتياجات األساسية فى روسيا             

مــا بعــد الشــيوعية لــم تــترك للــناس إال قلــيًال مــن الوقــت والطاقــة   

ولـم يظهر األغنياء الجدد فى روسيا إال     . ألنشـطة المجـتمع المدنـى     

أما دوائر المهنيين والذين    . قـدرًا ضـئيًال من الميل نحو العمل الخيرى        

يشـكلون الجانـب األعظـم من القاعدة االجتماعية للمجتمع المدنى          

فـى دول أخـرى عـادة مـا ينـتمون فـى روسـيا إلـى الطـبقة الفقيرة                    

 .الجديدة

 

 تـايالند تقلـيد التـبرع لمـنظمات المجـتمع المدنى، ومن ثم              ال تعـرف  

فــإن هــذه الجماعــات علــيها عادمــان تــتوجه للخــارج للحصــول علــى 

 .تمويل

 براسونج ليوتواتانويسوت

 جمعية صحفتى تايالند، بانكوك

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن المناخ االقتصادى العام الذى تعمل فى إطاره 
 يمكنه أن يؤثر بشدة على مدى نجاح أو فشل          مؤسسـات المجـتمع المدنـى     

فإذا . هـذه المؤسسـات فـى الحصـول علـى مـوارد تكفـيهم لمتابعة برامجهم             
عملت مؤسسة مجتمع مدنى فى ظل بيئة منتعشة نسبيًا، فإن االحتماالت           
أمامها تكون أآبر لجذب الموارد الالزمة التخاذ خطوات محسوسة نحو مقرطة           

لنهاية نجد أن األفراد األغنى يكونون أآثر قدرة على         ففى ا . االقتصـاد العالمى  
دفـع قــيمة العضــوية وعلــى اإلســهام فـى حمــالت المجــتمع المدنــى وعلــى   

وفى المقابل،  . تأسـيس أوقاف خيرية يمكنها أن تمول عمل المجتمع المدنى         
فـإن تجمـيع المـوارد الالزمـة يكـون أصعب بكثير إذا آانت مؤسسات المجتمع               

 الذين  –إضافة إلى هذا، نجد أن الفقراء       . بيئة موبوءة بالفقر  المدنى تعمل فى    
عـادة مـا يعـانون أآـثر مـن غيرهم من أوجه القصور الديمقراطى فى االقتصاد       

 يفـتقدون بصـفة عامـة لكـل مـن الوقت الالزم لكى يضطلعوا بعمل         –العـالمى   
مدنـى نشـط ومسـتدام وآـذا للمـوارد الالزمـة لدعـم آخريـن مستعدين لكى            

 .ا فى العمل المدنى باسمهم ونيابة عنهمينشطو
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سـعت جماعـات المجـتمع المدنـى فـى أندونيسيا إلى تعبئة موارد              

ــزآاة وغــيرها مــن أوجــه الصــدقات فــى ظــل العقــيدة اإلســالمية     ال

 .لتحسين وضعية مواردهم

 

) بما فى ذلك روسيا وتايالند    (حولـت بعـض دوائـر المجـتمع المدنـى           

 تمويل من شرآات األعمال الكبرى إلى     جهودهـا الهادفـة إلـى إيجاد      

 .أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة

ــيرًا مــن     ــتابع عــددًا آب بالتأآــيد تســتطيع مؤسســات المجــتمع المدنــى أن ت
فبعض المنظمات ذات المشاريع    . األنسـاق المبتكرة ليعضدوا وضعية مواردهم     

رة للغاية  جمعت موارد معتب  ) مـثل وآـاالت الغـوث اإلنسانى الكبرى       (الضـخمة   
. حتى عند تعاملها مع مجموعات مهمشة إلى حد بعيد فى االقتصاد العالمى

بالـرغم مـن هـذا، فـإن االسـتثناءات تبرز مرة أخرى القاعدة وهى أن مشاآل       
المـوارد المحـدودة وغير الكافية قوضت الكثير جدًا من جهود المجتمع المدنى       

تفصيًال فى الجزء الخامس،    وبالفعل، وآما سيرد    . لمقـرطة االقتصـاد العـالمى     
فـإن الرغـبة العارمـة للحصول على تمويل يمكن أن تدفع مؤسسات المجتمع              

 .المدنى لكى تخاطر باستقاللها
  
 الشبكات 

ــية   1993مــنذ تدشــينها فــى عــام    أضــاف التشــبيك مــن خــالل دول

بما فيها داخل (الشـفافية قوة معتبرة لعشرات من الحمالت القومية     

من أجل تكريس االنفتاح ) المـبحوثة فـى هـذا الـتقرير    الـدول السـبع    

 .والوضوح ولتقليص الفساد فى اإلدارة االقتصادية

 

فى ) معظمها صغيرة(تـربط شـبكة الحـرية االقتصـادية مراآـزًا بحثية        

لتفعيل سياسات ) بمـا فيها البرازيل وروسيا وفرنسا وآندا      ( دولـة    56

 .غاية فى التحرر بإزاء العولمة

لمــوارد الالزمــة ألنشــطة المجــتمع المدنــى الخاصــة باالقتصــاد  الــنقص فــى ا
العـالمى يمكـن أن يـتم التغلـب علـيه ولـو جزئـيًا عـندما تتشـابك مؤسسات                    

منظمة المجتمع المدنى التى تكون ضعيفة وهى متوحدة        . المجـتمع المدنى  
فوجود أو غياب   . يمكـنها أن تضـحى قوية من خالل التعاون مع منظمات أخرى           

مكـن أن يحـدث فـرقًا آبـيرًا فـيما يـتعلق باحتماالت بقاء واستمرار                التشـبيك ي  
 .مؤسسة مجتمع مدنى ما وآذا بالتأثيرات التى يمكن أن تمارسها

  



 

79  

 يعمـل المنـتدى االجـتماعى العالمى        2001مـنذ تدشـينه فـى عـام         

بصـورة أساسـية مـن خـالل تشـبيك جماعات المجتمع المدنى فى              

عالمــية واإلقليمــية والقومــية فــى  دائــرة متصــلة مــن االجــتماعات ال 

 .بورتواليجرى وباماآو وبانكوك وفلورنس وحيدرآباد

فمن خالل عالقاتهم . والتشبيك ينطوى على تجميع لقدرات المجتمع المدنى
مـع بعضـهم الـبعض تتشـارك المؤسسـات المنضـمة إلـى شـبكة واحدة فى                  

نــب تكــرار ويســاعد الــتعاون آذلــك علــى تج. المعلومــات والبــيانات والخــبرات
وفى . وتناسـخ الجهـود فـيحقق مـن ثـم توفـيرًا فى الموارد النادرة والمحدودة         

بعـض الحـاالت قـد توحـد منظمات المجتمع المدنى مواردها وإمكاناتها للقيام              
بأنشـطة معيـنة مـا آان يمكنهم القيام بها من األصل أو بقدر مواز من الجودة              

 .إذا ما تحرآوا آل على حدة
 

معظـم حـاالت التشـبيك فـى المجـتمع المدنـى تتضـمن أنواعًا متشابهة من                 
ومـن ثم نجد االتحادات التجارية تتعاون مع اتحادات تجارية أخرى؛         : الجماعـات 

. إلخ.. ومـنظمات المجـتمع المدنى تتشارك مع منظمات حقوق إنسان أخرى          
مجتمع المدنى  ولكـن الشـبكات الـتى تـنطوى علـى قطاعـات مخـتلفة من ال               

على سبيل  . يمكـنها أن تكون مؤثرة أيضًا فيما يتعلق بقضايا االقتصاد العالمى          
المـثال، نجد أنه فى بعض المناسبات شكلت منظمات غير حكومية واتحادات            
تجاريـة وجماعـات دينـية ومنـتديات رجال أعمال فريقًا واحدًا للدفاع عن قضية               

الشبكات القطاعية المقطعية فى    و. تخفـيف عـبء الديـون عـن الدول الفقيرة         
المجـتمع المدنـى يمكـنها أن تساعد بوجه خاص فى تقوية موقف الجماعات              

على سبيل المثال، حرآات السود يمكنها أن       . الـتابعة فـى االقتصـاد العالمى      
توحـد جهودها مع الحرآات النسائية، وحرآات الشباب يمكنها أن تتشابك مع        

 .وهكذا.. حرآات الفالحين

آت مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية فـى أوغـندا تشـار    

مـنذ منتصـف التسعينات فى صورة المنتدى القومى للمنظمات غير           

ولكـن الـتعاون عـبر القطاعـات فـيما بيـن المـنظمات غير               . الحكومـية 

 .الحكومية واالتحادات العمالية وجمعيات رجال األعمال ما زال ضعيفًا

 

فــى تــايالند عمــل عــبر  بــرنامج تدريــب الشــباب مــن أجــل التنمــية  

 .الطبقات ليربط الطالب وشباب الفالحين

 

تشـهد الـبرازيل حاليًا بعض التربيطات القوية لقوى المجتمع المدنى           

ــية     ــنظمات غــير حكوم ــيما بيــن الكنيســة وجمعــيات المجــتمع وم ف

واتحـادات تجاريـة آمـا تضم أحيانًا منتديات أآاديمية ومنتديات لرجال            

 .اجتماعيةاألعمال ذات اهتمامات 
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بكات المجـتمع المدنـى العابـرة للحـدود نجحـت آثـيرًا فى تنفيذ               شـ 
فتجمعات . حمـالت المطالـبة بتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة     

ــون والتنمــية    ــية للدي ــثل الشــبكة األفريق  والشــبكة (AFRODAD)م
.  يتمــتعون بعضــوية إقليمــية(EURODAD)األوربــية للديــون والتنمــية 

ون والـتى انطلقـت مـع بدايـة األلفية           إللغـاء الديـ    2000حملـة يوبـيل     
الجديـدة انخـرط فـيها أشخاصًا ينتمون إلى أآثر من ستين دولة فى              

 .آافة أنحاء العالم

 

  
وأحد األشكال المثمرة لتشبيك المجتمع المدنى فى قضايا االقتصاد العالمى           

فى هذه الحالة نجد المؤسسات المنتمية إلى نفس        . هو التعاون عبر الحدود   
. طــاع أو إلــى قطاعــات مخــتلفة والــتى تنشــط فــى دول عــدة تعمــل معــاً  الق

 الجنوب عادة ما يمكنها وبوجه خاص       – الجـنوب والجنوب     –وتحالفـات الشـمال     
 . التى تعمل فى دول فقيرة–تقوية مرآز جماعات المجتمع المدنى الضعيفة 

  
ــاد       ــى االقتص ــى ف ــى صــوت أعل ــايالند عل ــرات فــى ت حصــلت العاه

 باسيفيك – خالل االجتماعات غير الدورية لشبكة آسيا   العـالمى من  
 .للعاملين فى مجال تجارة الجنس

 

 إلـى دفـع جمعـيات السود فى أآثر من        MERCOSURأدى تأسـيس    
لتشكيل تحالف استراتيجى ) بمـا فيها البرازيل (اثنـتى عشـرة دولـة      

 .للمنحدرين من أصول أفريقية فى أمريكا الالتينية وجزر الكاريبى

ــنوعة   وشــبك ــرز أشــكاًال للتنظــيم مت ــى تف ــتمع المدن ــذه  . ات المج ــبعض ه ف
الـتحالفات فـيما بين المؤسسات تتم صياغتها فى مذآرات تفاهم ومثلها من             
الصـياغات التنظيمـية، فـى حيـن نجد أن تشبيكات أخرى تظل متخذة أشكاًال        

وتتطور . آمـا أن التواصـل قد يكون منتظم أو قد يكون عشوائى           . غـير رسـمية   
 الصـالت فـيما بيـن جماعـات المجـتمع المدنى إلى تعاون طويل المدى         بعـض 

يـتعامل مـع مجموعة واسعة النطاق من القضايا، فى حين نجد بعضًا آخر من               
 .الشبكات تعبر عن تحالف لحظى يستجيب لمشكلة محددة أو حدث معين
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ــبرازيل (تشــارآت جماعــات مجــتمع مدنــى مــن تســع دول    مــنها ال
ى بـرنامج المراقـبة العالمـية للغابـات بغرض زيادة           فـ ) وروسـيا وآـندا   

الشـفافية والمسـاءلة فـى إدارة الغابـات مـن خـالل مراقـبة ومتابعة              
 .تحرآات الشرآات والحكومات واألفراد

 

المشــارآون فــى الحمــالت المناهضــة لبــناء الســدود الضــخمة مــثل 
 فــى الــبرازيل حصــلوا علــى (MAB)حــرآة األفــراد المــتأثرون بالســد 

م معتـبر مـن االجـتماعات العالمـية وزيارات التضامن الدولى مع              الهـا 
 .بعضهم البعض

وبغـض الـنظر عـن الشـكل التنظـيمى، يمكـن لشـبكات المجـتمع المدنى أن            
على سبيل  . تـتحالف بخصـوص قضـايا االقتصـاد العـالمى فـى أآـثر مـن إطـار                 

المــثال، يمكــن للمؤسســات أن تجــتمع فــى إطــار مؤتمــرات رســمية علــى    
أو قـد تـنظم جماعات المجتمع       .  القومـى أو اإلقلـيمى أو العـالمى        المسـتوى 

المدنـى المـتعاونة مؤتمـرات خاصـة بهـا أو قـد يتـبادلوا الزيارات لمقار بعضهم                  
ويمكــن للشــبكات أن تتواصــل آذلــك عــن طــريق وســائل االتصــاالت  . الــبعض

 اإللكترونـية مـن خـالل تشـبيك المواقـع اإللكترونـية وآذا عن طريق االتصاالت              
 .التليفونية

  
فهم يأتون إلينا ويتضامنون  . العمـل مع أصدقاء دوليين يعد شيئًا جيداً       

أمـريكان، هنود، يابانيون، فيتنامويون، هولنديون، سويسريون،       : معـنا 
 .فنحن لدينا هنا قرية آونية. دانمرآيون واستراليون

 سوان سانجسوم

 جمعية الفقراء، قرية ماو من مان يوان، تايالند

 

 مثل معهد مجتمع مفتوح فى روسيا       –كات الجمعـيات النسائية     شـب 
 . يمكنها أن تجذب انتباهًا أآثر لقضايا النوع فى العولمة االقتصادية–

وتسـتطيع الشـبكات أن تقـدم فوائـد عديدة لجهود المجتمع المدنى من أجل               
علـى سبيل المثال، البيانات المجمعة والتحرآات      . مقـرطة االقتصـاد العـالمى     

نسـقة يمكـن أن تـزيد مـن آفـاءة وفعالـية الجهود الرامية لجعل السلطات                 الم
إضافة إلى هذا فإن تبادل الخبرات يمكن أن يزود المجتمع          . الحاآمـة مسـاءلة   

المدنـى بأفكـار وامضة تتعلق بوسائل يمكنها تحقيق ثقافة جماهيرية وتفعيل      
ــتوحة للمشــارآة الجماهــيرية وانــ    تزاع حــوار جماهــيرى وإيجــاد مســاحة مف

الشـفافية لصـالح الجماهـير وآـذا المسـاءلة الجماهـيرية فـيما يـتعلق بــإدارة         
إضـافة إلـى هـذا، فـإن مجـرد العمـل مـع آخرين محملين                . االقتصـاد العـالمى   

بـنفس القـيم ولهـم نفـس المصـالح يمكن أن يمد جماعات المجتمع المدنى                
 .فبثقة آبيرة وطاقة متدفقة والتى بدونها سيشعرون بالعزلة والضع
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الرابطة االجتماعية لنصف الكرة األرضية والتى تأسست رسميًا عام         
 لـتكون شـبكة مجـتمع مدنـى لـبدائل الـتكامل اإلقلـيمى فى                1999

األمريكتيــن، تــتحرك عمــًال وإلــى حــد آبــير مــن خــالل اتصــاالت غــير 
 .منتظمة فيما بين حفنة قليلة من األفراد

 

 .ن يؤخذ ضدناأى اتصال من جانبنا بأجانب من الممكن أ

 لودميالا اليكسيفا

 مجموعة موسكو هلسنكى

 

اخـتالفات الـرؤى وصـراع القوى فى الداخل أضعف فى بعض األحيان          
الشـبكة الدولـية للمـراجعة المشـترآة لسياسـات التكيف الهيكلى            

(SAPRIN)     ــات ــن جماع ــدة آالف م ــناحها ع ــتى انطــوى تحــت ج  وال
منذ نهاية التسعينات   المجـتمع المدنـى فـى إرجـاء العالم المختلفة           

منها (لـتقويم نـتائج بـرامج التكـيف الهـيكلى فى اثنتى عشرة دولة           
 ).أوغندا وآندا

فمن ناحية  . وهـذا ال يعنى أن شبكات المجتمع المدنى ال تعانى أية مشاآل           
أولــى، نجــد أن التشــبيك الفعــال يحــتاج إلــى مــوارد قــد تفــتقدها مؤسســات 

قد الشبكات إجراءيات واضحة لصياغة     إضـافة إلـى هـذا، عـادة مـا تفت          . عديـدة 
ــن      ــيما بي ــرار الجمــاعى ف ــية اتخــاذ الق ــاذ وضــع التشــبيك فتضــحى عمل وإنف

أيضــًا نجــد أن . الجماعــات المشــارآة مســألة معوقــة ومــربكة ومثــيرة للخلــط 
األعضـاء فــى شــبكة مجـتمع مدنــى يجــدون لـزامًا علــيهم أن يتفاوضــوا حــول    

 فيما يتعلق باألولويات   – تكون خطيرة     وهـى اخـتالفات أحـيانًا مـا        –االخـتالفات   
وتضـحى مـثل هذه المفاوضات غاية   . والتحلـيالت واالسـتراتيجيات والـتحرآات    

فــى الصــعوبة فــى الشــبكات العــبر حدوديــة والمقطعــية حيــث يمكــن للتــنوع 
بل إنه فى بعض    . الـثقافى أن يولـد صـعوبات فـى التواصـل غايـة فـى العمـق                

ا الحالية، فإن التشبيك مع أجانب ممكن  السـياقات، آمـا هو الحال فى روسي       
أن يسـتثير قـدر آبـير من عدم الثقة من جانب آل من الدوائر الحاآمة وعامة              

وأيضًا، وآما هو الحال مع أى وحدة سياسية، نجد         . الشـعب علـى حـد سواء      
أن شبكات المجتمع المدنى تتضمن بدرجة أو بأخرى صراعات قوى وهيرارآية 

 . من جهود التعاونفى القوى يمكن أن تقوض
  

 وحرآة (CBI)ترتـبط منظمتـنا بعالقـات مع تحالف الصناعة البريطانية        
ــية  ــال الفرنسـ ــيرها(MEDEF)مؤسســـات األعمـ ــؤالء هـــم .  وغـ هـ

 .نحن نعرف بعضنا البعض بأسمائنا األولى. أصدقاؤنا

 أمورى تيمبورال

 اتحاد صناعات دولة ريودى جانيرو

ــى    ــتمع المدن ــذه    إال أن مؤسســات المج ــنجاح ه ــه ب ــنها أن تواج ــتى يمك ال
الـتحديات يمكـنها أن تعظـم بـال شك من تأثيرها على حالة الديمقراطية فى                

واألمــثلة الــواردة فــى الصــفحات المقابلــة تشــرح إمكانــية . االقتصــاد العــالمى
 بما فى ذلك التشبيك     –فالقدرة على التشبيك بفعالية     . تحقـق هذا االحتمال   

 يمـثل بال شك قدرة تنظيمية محورية لجماعات         - عـبر الـدول وعـبر القطاعـات       
 .المجتمع المدنى التى تتعامل مع العولمة االقتصادية
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 العالقة مع الدوائر الرسمية 
ــدرة       ــإن ق ــبعض ف ــا مــع بعضــهم ال ــتى يتشــابكون به ــية ال إضــافة إلــى الكيف
مؤسسـات المجـتمع المدنى على تفعيل الديمقراطية فى االقتصاد العالمى           

فإذا آانت  . مةتعـتمد آذلـك وإلـى حـد بعـيد علـى عالقاتهم بالسلطات الحاآ              
الدوائـر الرسـمية واعـية بجماعات المجتمع المدنى وتتحمس لتضمينهم فى            
ــتعاظم احــتماالت أن تســهم أنشــطة المجــتمع    عملــية السياســة فســوف ت

وفــى المقــابل، إذا آانــت . المدنــى فــى تفعــيل قــدر أآــبر مــن الديمقراطــية  
عامل مؤسسـات الحكـم غير واعية بمنظمات المجتمع المدنى وتحجم عن الت     

معهـا وتـتردد فـى مـنحها مسـاحة سياسية فسوف تضعف احتماالت مقرطة               
 .االقتصاد العالمى من خالل تحرك جماعى طوعى للمواطنين

 

فـى روسـيا ال تشـجع الدولـة الفيدرالـية العمـل الدفـاعى للمجتمع                
مؤسسات المجتمع المدنى المستقلة لم تحصل   . المدنـى إال قلـيالً    

، وحــتى عـندما حـدث ذلـك فــإن    1991ية إال مـنذ عـام   علـى الشـرع  
. الـنموذج المـرجعى آـان الـنظام السـلطوى الجديـد فـى اندونيسيا              

وحـتى الـيوم فـإن قـانون الضـرائب يعامل منظمات المجتمع المدنى              
علـى قـدم المسـاواة مـع مؤسسـات األعمـال الخاصـة، بالرغم من                

 وعلى مدار   الجهـود المـنظمة والمشـترآة للمـنظمات غير الحكومية         
 .عدة سنوات لتغيير هذا التشريع

 

فـى العالم الثالث يكون التعاون بن المجتمع المدنى والحكومة عادة           
ضـعيفًا خاصـة فـيما يتعلق بقضايا مثل حقوق اإلنسان والبيئة والتى           

لقــد عملــت . تشــعر الحكومــات بأنــه يــتم الضــغط علــيها بخصوصــها  
ــان ســنوات طو     ــنظمة العربــية لحقــوق اإلنس يلــة دون اعــتراف  الم

رسـمى، ولـم تصـل إلـى اتفـاق رسـمى مـع الحكومـة إال فـى مايو                
2000. 

 محمد فائق

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، القاهرة

 

 مـن الدسـتور الـتايالندى األخـير تضـمن حـق العامـة فى                40المـادة   
استفادت العديد من مؤسسات المجتمع     . الـتحدث مـن خالل الراديو     
 .ة لتحصل على وقت على الهواءالمدنى من هذه الماد

أحـد المظاهر الهامة المعبرة عن طبيعة الموقف الرسمى هو الوضع القانونى          
. الذى تسمح به الدول ومؤسسات الحكم واإلدارة لمنظمات المجتمع المدنى

القواعد يمكـن أن يكـون لهـا إما تأثير محفز أو تأثير معوق ألنشطة المجتمع                فـ 
فعلى سبيل المثال، فإن    . المدنـى وذلـك اعـتمادًا علـى طبـيعة هذه القواعد           

سواء من (القواعـد المـنظمة لالعـتراف الرسـمى بجماعات المجتمع المدنى           
ممكن ) نات المحلية قبل الكيانات القومية أو الكيانات المتخطية للدولة أو الكيا        

أن تـتراوح بيـن ترتيبات غاية فى الليبرالية والتحرر من جانب وبين أطر مفرطة               
إضافة إلى هذا، فإن النظام     . فى الديكتاتورية وغاية فى الضيق من جانب آخر       

المـالى مـثل فـرض أنـواع مـتعددة مـن الضـرائب أو اإلعفـاء منها يمكن إما أن                    
فى قولة  .  لدى مؤسسات المجتمع المدنى    يعظم أو أن يقوض وضعية الموارد     

 .واحدة، القوانين تحدث فرق
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لقــد أصــدرت   . المشــكلة الرئيســية الــتى تواجهــنا هــى التنفــيذ     
 قـانون خـاص بالمنظمات غير الحكومية        120السـلطات فـى سـيبريا       

 وبعضها يتضمن أبعادًا جيدة جدًا تم صياغتها بواسطة         1995منذ عام   
ر أخصـائيين قانونييـن، ولكـن وضـع هـذه القوانيـن موضع التنفيذ يعتب              

 .قضية أخرى

 أيجور بارادا تشيف 

 المرآز الصربى لدعم المبادرات المدنية، نوفوسيبرسك
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الحكومـة الـتايالندية أحـيانًا مـا تقدمـنا علـى أنـنا الذراع الثالث وهذا          
 .يجعل بعض الناس يسيئون فهم دور المنظمات غير الحكومية

 رياوادى براسيرجاريونساك

ل التنمية، لجنة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية من أج
 بانكوك

 

تخشـى العديد من مؤسسات المجتمع المدنى فى أوغندا مشروع         
ــدم       ــذى ق ــية وال ــير الحكوم ــنظمات غ ــاص بالم ــد الخ ــانون الجدي الق

 على أساس أنه قد يهدد حقوقهم الديمقراطية        2002للـبرلمان فـى     
 .عن طريق زيادة قدرة الحكومة على التدخل فى شئونهم

 

. ومية فى مصر قانون آادح إلى حد بعيد       قـانون المـنظمات غـير الحك      
فالمـنظمات غـير الحكومية تفقد الكثير من الطاقة فى مجرد محاولة        

 .إبعاد الوزارة عن آاهلهم

 عالء عز

 جمعية مؤسسات األعمال للحفاظ على البيئة

 

نحـن ال نسـعى لتسجيل منظمتنا ألن لو حدث هذا ستبدأ الحكومة             
ت الشرطة على مقرنا بالفعل     فلقد أغار . فـى السـيطرة على عملنا     

ــاباتنا       ــذا حس ــنظمة وآ ــنكى للم وفحــص المســئولون الحســاب الب
 .البنكية الشخصية

 ناشط ُمجهَّل، بانكوك

آمـا أن الطرق التى يستخدم بها المسئولون سلطاتهم القانونية، أو يسيئون      
ــاً   ــرقًا أيض ــير    . اســتخدامها، تحــدث ف ــبة وغ ــير المرح ــة غ فالســلطات الحاآم

يمكـن أن تسـتخدم مجموعـة مـن اإلجـراءات لـتحجم من أنشطة              المـتعاطفة   
مـنع االجـتماعات، فـرض الرقابة على المطبوعات،         : المجـتمع المدنـى ومـنها     

تعطيل المشاريع، مصادرة األصول، اعتراض االتصاالت، منع السفر، فرض مزيد       
مـن االلتزامات البيروقراطية، المطاردة والترويع األمنى، تنظيم حمالت تشويه          

فى . لسـمعة المؤسسة أو قادتها وقد يصل األمر إلى إغالق المؤسسة آلية      
بعـض الحـاالت وصـل األمـر إلـى حد تحرك الدوائر الرسمية بالمخالفة للقانون                
لكبـت عمـل المجـتمع المدنـى مـن خالل تخريب مقر وممتلكات المؤسسات        
علــى ســبيل المــثال أو مــن خــالل تهديــد نشــطاء المجــتمع المدنــى بــاإليذاء 

ومـن المؤآـد أنـه يمكن لجماعات المجتمع المدنى أن تتخذ خطوات             . الـبدنى 
عدة ومتنوعة لمواجهة مثل هذه الضغوط السلبية من خالل استغالل الثغرات           
فـى القوانيـن علـى سـبيل المـثال أو مـن خالل التوسل بالمعاهدات والعهود              

 أو  الدولـية أو مـن خـالل تصـعيد الدعـم الشـعبى عـن طـريق وسـائل اإلعالم                   
ولكـن حتى فى ظل     . وهكـذا .. بإعـادة توجـيه الـتمويل إلـى أماآـن أآـثر أمـناً             

اسـتخدام إجـراءيات مواجهـة خالقـة ومبـتكرة إال أن القـدرة الكامنة للمجتمع                
المدنـى لمقـرطة االقتصـاد العـالمى سـتكبت إلى حد بعيد عندما يعمل هذا                

ة على دراسة هذه الفقرة تعتمد بشد(المجتمع فى إطار من العداء الرسمى 
 "Peter van Tuijl, "Responding to Rights at Risk:NGOs in a Disabled Environment: غـير منشـورة لـ  

July 1997. 
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فـى المقـابل نجـد أن السلطات الحاآمة المتعاطفة يمكنها أن تسهل بدرجة              
وار والمشارآة  آبـيرة تحـرآات المجـتمع المدنـى وبـرامجه لـزيادة الوعى والح             

إذا ما آان   . والشـفافية والمسـاءلة الجماهيرية فيما يتعلق باالقتصاد العالمى        
هـذا السيناريو السعيد هو السائد فإن السلطات الرسمية يمكنها أن تساعد            
ــع مطــبوعات المجــتمع المدنــى أو إفســاح     مــن خــالل المســاهمة فــى توزي

ــي      ــات اإلذاع ــى المحط ــى ف ــتمع المدن ــية للمج ــية مســاحة زمن ة والتليفزيون
الحكومــية أو إنشــاء مجــالس مشــترآة مــع مؤسســات المجــتمع المدنــى أو  
حمايـة مـنظمات المجـتمع المدنـى من الهجوم عليها بواسطة جهة ثالثة بل               
. وقـد تصـل المسـاعدة إلـى حـد التمويل المباشر لمبادرات المجتمع المدنى              

ع السلطات الحاآمة   ولكـن بعد هذا القول البد من اإلشارة إلى أن العالقات م           
إذا وصـلت إلـى مـرحلة الحميمـية الشـديدة فـإن هـذا قـد يضع على الطاولة                    
مشـكلة احـتواء المجـتمع المدنـى، وهو ما سوف نناقشه بصورة أآثر تفصيًال               

 .فى الجزء الخامس

دشـنت الحكومـة الكـندية بعـض مـن أهم مبادرات المجتمع المدنى         
المـتعلقة باالقتصـاد العـالمى ومولـت جانبًا آبيرًا منها، ومنها المعهد       

آمـــا ســـاند .  المســـتدامة وحقـــوق وديمقراطـــيةالدولـــى للتنمـــية
المسـئولون فـى أوتـاوا أنشـطة محـددة للمجتمع المدنى ومن ذلك              
علـى سـبيل المـثال توفـير تمويـل لعقـد قمـة الشـعب آنشاط مواٍز                  
لالجـتماع فـيما بيـن الحكومـات والـذى عقـد فـى آويبـيك فى إبريل                  

2001. 
 

ولكن . نفتحةمـن المفـيد أن تكـون لـك عالقـات مع منظمات دولية م            
مــن غــير المفــيد أن يكــون لــك عالقــات مــع المــنظمات الــتى تخلــق 

 .مشكلة أمام آل حل
 محمد إدريس

 االتحاد التعاونى الزراعى المرآزى، القاهرة
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المشــاورات المحــيطة بــأوراق اســتراتيجية تقلــيص الفقــر هــى أداة  
لقد أعطى الناس .  القوة لم تتغيرفديناميكيات. للديمقراطـية الـزائفة   

فالمشـــاورات ال ُتفَّعـــل . التكـــيف الهــيكلى " اختــيار "فـــى " الحــق "
 .الديمقراطية إذا لم تحدث تغيرًا معتبرًا

 بام فوستر
 مبادرة هاليفاآس، أوتاوا

فـى الحلقـة األخـيرة مـن اسـتراتيجية مسـاعدة الـدول فى البرازيل            
 بعض جماعات المجتمع    تظاهـر البـنك الدولـى بإجـراء مشـاورات مع          

المدنـى، ولكـن تمثيلـية المشـاورات هـذه لـم تسـفر إال عن ملحق                 
ــتقرير األصــلى فلمــاذا إذن . فالمشــاورات لــم تغــير شــيئًا بالمــرة . لل

 نهتم؟
 فالفيا باروس

 شبكة البرازيل للمؤسسات المالية متعددة األطراف، برازيليا
ت الذى ال يمكنها  فقدت المنظمات غير الحكومية الكثير جدًا من الوق       

مــع " المشــارآة"أن تــتحمل فقــده بســبب انخــراطها فــى آــل هــذه 
 .مؤسسات المال الدولية

 جون ديلون
Kairos : التحالف العام للعدالة االقتصادية، تورنتو 

مشـارآة المواطنين مع وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية هى          
 .نيننحن بحاجة إلى إسهام حقيقى للمواط. شئ مظهرى

 تونى آالرك
 معهد بوالريس، أوتاوا
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أحـد الطـرق التى تلجأ إليها السلطات إما لتمنح مؤسسات المجتمع المدنى          
مسـاحة أو لتحرمها منها هى اإلجراءيات التى تتبعها السلطات آى ُتضَّمن أو      

علـى سبيل   . تسـتبعد مدخـالت المجـتمع المدنـى فـى العملـية السياسـية             
مدعومة فى  (رات الحاآمـة توجيهات واضحة ومحددة       المـثال، قـد تعطـى اإلدا      

لطــاقم موظفــيها تــتعلق بمــتى وآــيف ولمــاذا ) بعـض األحــيان بــورش تدريبــية 
ــى    ــتمع المدن ــات المج ــع جماع ــتعاملون م ــد تخصــص    . ي ــذا ق ــى ه ــافة إل إض

المؤسسـات القومـية والمتخطـية للـدول والمحلية والخاصة طاقمًا محددًا من      
ة للتواصـل مـع آيانات المجتمع المدنى، مع         الموظفيـن وآـذا مخصصـات مالـي       

تسـهيل وصـول مؤسسـات المواطنيـن إلـى آـبار المسـئولين بصـورة سريعة                 
بل إن بعض إدارات الحكم ذات التوجه اإليجابى قد تجعل أحد معايير . ومباشرة

. تقويم وترقية موظفيها األداء الجيد فيما يتعلق بالتواصل مع المجتمع المدنى          
ئولون آذلك على استشارات دورية متعمقة مع مؤسسات        وقـد يـداوم المسـ     

المجـتمع المدنـى مشجعين إياهم على التواصل بتغذية استرجاعية فى أى            
واألآثر من هذا، قد تتيح     . وقـت وآل وقت من خالل البريد العادى واإللكترونى        

آيانات اإلدارة والحكم مقاعدًا لوفود من المجتمع المدنى فى جلسات ولجان           
وفـى المقـابل فـإن دوائـر الحكـم قـد تتجاهل أو حتى ترفض بوضوح                 . مـتعددة 

 .تقديم تسهيالت من هذا النوع
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المسـئولون فـى سانتبطرسبرج ال يعتبرون المنظمات غير الحكومية          
فآليات . شـريك يقـف معهـا علـى قدم المساواة فى حل المشكالت        
ذية أما  الـتفاعل فـيما بين المنظمات غير الحكومية والسلطات التنفي         

أنهـا ال تكـون موجودة إال على الورق أو إذا آانت تنفذ فإنها ال تتسم                 
فـى الغالـب األعـم، ال يـنظر المسئولون باحترام     . بـأى آفـاءة بالمـرة    

إلـى قطـاع المجـتمع المدنـى، وهـذا يـرجع فى جزء منه إلى ضعف               
المجـــتمع المدنـــى وفـــى جـــزء آخـــر إلـــى صـــلف وجهـــل غالبـــية  

 .المسئولين

 كيليفيكاروزا خاتسي

 مرآز تنمية المنظمات غير الحكومية، سانتبطرسبرج

 

وآأنـه يعرف   . هـو ال يستشـير    . صـندوق الـنقد الدولـى ُيعلـم الـناس         
 .اإلجابة

 مصطفى والى

 اتحاد الصناعات المصرية، القاهرة

 

مشـاريع البـنك الدولـى فى روسيا ال تنبنى على أية مناقشة جادة              
فعــادة مــا ال يصــبح الجمهــور  . اتللجماهــير تــتعلق بالقضــايا أو اآللــي 

 .منخرطًا إال بعد أن تكون القرارات الكبرى قد تم اتخاذها

 أندريه آورتونوف

 مؤسسة علوم موسكو

فعلى مستوى الهيئات . والممارسات الرسمية فى هذا المجال تنوعت بشدة
المتخطية للدول، على سبيل المثال، نجد هيئات مثل االتحاد األوربى والبنك           

. ى قد طوروا ترتيبات معقولة جدًا للتواصل مع جماعات المجتمع المدنى          الدول
 لم تتخذ أية إجراءات من هذا OECD وBISوبالمقابل نجد أن منظمات أخرى مثل     

 .النوع
 

وتوجهات المسئولين أثناء المشاورات مع منظمات المجتمع المدنى لها داللة          
ارية مثل هذه المناقشات  علـى سـبيل المـثال، قـد تعتـبر الهيئات اإلد           . آذلـك 

حـوارًا جـادًا له آثـار معتـبرة، ولكنهم على الجانب اآلخر قد يتعاملون مع تبادل      
اآلراء هـذا مـع جماعـات المجتمع المدنى على أنه مجرد تمرين فى العالقات               

ــة ــع     . العام ــد تحــدد الســلطات بالمشــارآة م ــند التخطــيط للمشــاورات ق وع
واألجندة وشروط وقواعد التواصل،  مؤسسـات المجـتمع المدنـى المشـارآين         

وقد يبذل  . ولكـنها علـى الجانـب اآلخـر قـد تقـوم بمـثل هذه الترتيبات منفردة                
الموظفـون الجهـد والوقت لحضور أنشطة المجتمع المدنى فى أماآن إقامتها            
أو قـد يصـرون علـى أن ممـثلى المجـتمع المدنى هم الذين البد أن يأتوا إلى        

ئولون نشطاء المجتمع المدنى الذين يتصلون بهم       آما قد يمد المس   . مكاتبهم
بمعلومـات وبـيانات مالئمة وآذا بالوقت الكافى للتقدم بمدخالت فى العملية            

 .السياسية تكون ذات معنى أو قد يمتنعون عن هذا
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والمشـاورات مـع مؤسسـات المجـتمع المدنـى قـد تعقـد فـى جمـيع مراحل                 
عملـية صـنع السياسـات أو قد تؤجل حتى المرحلة النهائية من هذه العملية           

وقد تبذل السلطات جهدًا خاصًا     . عندما تكون آل القرارات المحورية قد اتخذت      
ى الجماعـات المهمشة، أو قد يكتفون باالعتماد على         للوصـول واالسـتماع إلـ     

وقد تكون آيانات اإلدارة . خطابـات المجـتمع المدنـى األيسر فى الوصول إليها         
مفـتوحة السـتقبال النقد أو قد يسعون فقط نحو وجهات النظر المتعاطفة من              

وقد يبلغ المسئولون جماعات المجتمع المدنى . بين نشطاء المجتمع المدنى
فـية الـتى أثـرت بهـا مشـارآتهم فـى صـنع السياسـات أو قد يتجاهلون                   بالكي

وقـد تظهر دوائر الحكم واإلدارة تقديرًا للوقت        . أعـالم المجـتمع المدنـى بذلـك       
والجهـد المبذوليـن مـن قـبل مؤسسـات المجتمع المدنى فى توفير مدخالت        

ال للعملـية السياسـية أو قد تعتبر السلطات هذا األمر مجرد تحصيل حاصل، ف       
تـرد مـثًال علـى مراسـالت المجـتمع المدنـى أو قـد تلجـأ إلـى إلغاء المواعيد                     
 .المحددة مسبقًا مع مؤسسات المجتمع المدنى قبل االجتماع بفترة قصيرة

عليـنا أن نغـير من توجهات البيروقراطيين حتى يبدأوا فى استشارة            
 .ال والخبراء التقنيينجماعات أخرى بجانب دوائر رجال األعم

 سومكيات تانجكيلفانيتش

 معهد تايالند لبحوث التنمية، بانكوك

 

الهيـئات مـتعددة األطـراف تظـن أن مجـرد إجراء مكالمة معنا هو أمر                
فنحن . آـافى إلدعـاء أن هـناك مشاورة ونحن تقول أن هذا غير آافٍ             

فـى حاجـة إلـى وقت وإلى معلومات، نحن فى حاجة إلى مناقشة               
 .ريناآلخ

 فينسنت ايدوآو

 شبكة ديون أوغندا، آامباال

لقـد دعونـا ممـثلى تـايالند فى اللجنة التحضيرية لمؤتمر قمة العالم       
للتنمـية المسـتدامة لكـى يـأتوا ويـتحدثوا معنا، ولكن مسئول واحد              

وآان علينا أن نطارد اآلخرين عبر      . فقـط هـو الذى لبى الدعوة وحضر       
 .الردهات

 وردشانيدا شانيابات بامف

 بؤرة ترآيز على الجنوب العالمى، بانكوك

 

وأحـد أهـم المسـائل المـتعلقة بالـتوجهات الرسـمية والـتى لها ارتباطًا دقيقًا          
قة المجتمع المدنى وصالته بإدارة االقتصاد العالمى هى موقف الدولة من عال

فـبعض الحكومـات تـتخذ موقفًا مرنًا من العالقات    . بالكـيانات المتخطـية للـدول     
المباشرة التى تقيمها مؤسسات المجتمع المدنى مع المؤسسات اإلقليمية     
والعالمـية دون وساطة الدولة، فى حين أن حكومات أخرى تعترض على مثل             

تهاك لسيادة الدولة ومن ثم، ال تشجعها، هـذه الصـالت وتنظر لها على أنها ان    
والنتيجة هى أن المواطنين يواجهون صعوبات إضافية . بل وتعمل على إعاقتها

فـى محاولـة الوصـول إلـى مؤسسات المال الدولية أو آيانات التجارة متعددة               
 .وغيرها.. األطراف أو هيئات األمم المتحدة
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ها الدوائر الرسمية من المجتمع المدنى إجماًال، نجد أن الطريقة التى تقترب ب 
والطـريقة التى تتعامل بها معه تؤثر بشدة على المدى الذى يمكن أن تذهب    

وهــذا ال يعــنى أن . إلــيه هــذه المؤسســات لمقــرطة إدارة االقتصــاد العــالمى 
مســئولية تمكيــن مــنظمات المجــتمع المدنــى مــن إحــداث وعــى جماهــيرى 

سياسات اإلنتاج والتبادل واالستهالك    وانخـراط جماهـيرى وضـبط جماهـيرى ل        
بل على العكس من ذلك، وآما      . العالمـية تقـع آاملـة علـى عـاتق السلطات          

سيوضح الجزء الخامس من هذا التقرير بصورة مطولة، فالمجتمع المدنى ذاته 
ولكن التوجهات الرسمية يمكن أن تحدث      . علـيه واجـبات أيضًا فى هذا الصدد       

لمؤسسات المجتمع المدنى أن تحققه، أو ال تحققه،        فـرقًا آبـيرًا فـيما يمكن        
 .فيما يتعلق بمقرطة العولمة االقتصادية

  
 األوضاع فى وسائل اإلعالم 

إضـافة إلـى طـريقة اقـتراب الدوائـر الرسمية فإن الظروف فى وسائل اإلعالم                
يمكـنها هـى أيضًا وإلى حد بعيد أن توسع أو تضيق من القدرات الكامنة لدى                

فالصحافة المطبوعة  . لمجـتمع المدنى لمقرطة االقتصاد العالمى     مؤسسـات ا  
والمسـموعة والمرئـية تشـكل اآلن أهـم المصـادر اليومية للمعلومات الخاصة              

ومـن هـنا، فـإن وسـائل اإلعـالم تؤثر           . بالشـئون العامـة والمـتاحة للمواطنيـن       
بشـدة على ما إذا آان الناس فى عمومهم مدرآين لالقتصاد العالمى وجهود     
المجتمع المدنى لتشكيله ولتضمين أبعادًا أآثر ديمقراطية فيه والكيفية التى          

 .يدرآون بها ذلك

ــنا أن نهــتم بمجــال اإلعــالم   ــتم  . مــن المهــم ل فاألخــبار المــتداولة ي
وهذه . اسـتقاؤها مـن الدولـة والشـرآات الكـبرى فى قطاع األعمال            

 .ر على عقولهمتتسيد على رؤى الناس وتسيط
 آانينكال آيوانكاتشورن

 خدمات المتطوعين التايالنديين، بانكوك
 

معظـم الناس ال يعرفون العولمة إال من خالل الصورة التى تعرض بها       
وال . علـى شاشـات التلـيفزيون وهذا هو المصدر الوحيد لمعلوماتهم          

فالتلفاز . يوجـد أى إسـهام مـن المـدارس أو من المنظمات الشعبية              
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مـن الواضح أن أنشطة المجتمع المدنى المتعلقة بالعولمة االقتصادية وآيفية   
إدارتهـا قـد تم التيسير عليها إلى حد بعيد فأضحى المواطنون واعين بالقضايا      

لصــحف والمجــالت والــراديو والتلــيفزيون واألقــراص     فعــندما ترآــز ا . المــثارة
ــة ــإن       .. المدمج ــالمى ف ــبادل واالســتهالك الع ــتاج والت ــايا اإلن ــى قض ــخ عل إل

مؤسسـات المجـتمع المدنـى الـتى تـتعامل مـع هذه القضايا تكسب بطريقة               
ولكـن إذا مـا تجاهلـت وسائل        . تلقائـية عـددًا أآـبر مـن المسـتمعين الواعيـن           

لمى فإن الجماهير ستكون أقل استعدادًا لتقبل مبادرات        اإلعـالم االقتصاد العا   
لسوء الحظ، آما أشرنا قبًال، فإن وسائل       . المجتمع المدنى فى هذا الموضوع    

. اإلعـالم الرئيسـية عـادة ما تتجاهل قضايا العولمة االقتصادية بدًال من إبرازها             
حول وهـذا الـتجاهل زاد مـن تعقـد جهـود المجـتمع المدنـى لتعبئة الجماهير              

 .هذه المسائل

 .طر عليهم، والقنوات الرئيسية آلها تعرض نفس الشئيسي
 رافاييل

 ، ريودى جانيرو(MTST)حرآة عمال بال مأوى 
 

ألن األعـالم تحـت سيطرة الدولة، فأى شخص يتحدث عن إدارة غير      
ــبل     ــرها ق ــتم تحوي ــالمى ســيجد أن آراءه ي ديمقراطــية لالقتصــاد الع

 سأآون متأآدًا أنه ومـن ثـم فأنـا أفضل اللقاءات الحية ألنى      . إذاعـتها 
 .لن يتم تحوير آلماتى أو تحريرها

 جودة عبد الخالق
 آلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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معظـم وسـائل اإلعالم فى روسيا تحتاج للساسة وشرآات األعمال     
فوسائل اإلعالم ال تتجه للرأى     . الكـبرى حـتى ال تـتوقف عـن العمـل          

أما الصحف فهى   . العـام وإنمـا للقطـط السـمان الذيـن يدفعـون لهـم             
 .تدرك من يمكنها انتقادهم ومن الذين يجب عليها االبتعاد عنهم

 ليكسى سيمونوفا

 مؤسسة دفاع جالسونوت، موسكو

 

ترآـز وسائل اإلعالم فى روسيا على الحياة السياسية وليس على           
والحقيقة أنه آان من حسن حظنا أن اإلعالم قد        . المجـتمع المدنـى   

فهـذا أعطانـا فرصـة أن ننمو ونتطور         . تجاهلـنا فـى السـنوات األولـى       
ستطيع االعتماد على   نحن اآلن أقوى ون   . قـبل أن يستطيعوا سحقنا    

 .أنفسنا

 لودميلال اليكسيفا

 مجموعة موسكو هلسينكى

 

تصـور العديـد مـن وسـائل اإلعالم فى تايالند وأمريكا النشطاء على              
أنهم إرهابيون، ومن ثم يضحى من العسير أن تجعل الناس يفهمون           

 .ويدعمون المنظمات غير الحكومية

 ريوادى براسيوجاريونسوك

 المنظمات غير الحكومية من أجل التنميةلجنة التنسيق بين 

 

آـل المقـاالت االفتتاحـية فـى صـحف الـبرازيل الرئيسـية لهـا منحى          
وهذا يقترب  . قدر ضئيل جدًا من النقد هو الذى ينشر       . ليبرالى جديد 

فالناس ال يملكون حرية الحصول على  . مـن أن يكـون وضـعًا شـمولياً        
 .ة فيما يحدث من حولهمالمعلومات وال حرية أن يفكروا بطريقة نقدي

 أوآتافيو النتى

 آلية العلوم االجتماعية، جامعة ساو باولو
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 شـــخص ال يعـــنى شـــيئًا إذا لـــم يغـــط  10.000إن تعبـــئة وتحـــريك 
 .التليفزيون والراديو والصحافة الحدث

 سورياساى آاتاسمال

 الحملة من أجل الديمقراطية الشعبية، بانكوك

 

 –برازيلى بخصـوص االقتصـاد العالمى       مـبادرات المجـتمع المدنـى الـ       
ــى        ــنك الدول ــتراتيجية الب ــن، نشــر اس ــى الدي ــام عل ــتفتاء الع االس

 لم يكن أى منها حدثًا      –لمسـاعدة الدول، تقرير المراقبة االجتماعية       
فهى أحداث هامة فى إطار دوائر المجتمع المدنى،        . إعالمـيًا ضـخماً   

 .ولكنها لم تكن آذلك للعامة

 ليز ليدز

 ورد، ريودى جانيرومؤسسة ف

 

 فـى اسـتثارة الوعـى والحـوار الجماهيرى فى فرنسا            ATTACنجـاح   
ــير مــنه     بخصــوص العولمــة االقتصــادية يمكــن إرجاعــه فــى جــزء آب

فالحرآة تم تدشينها إلى حد بعيد عام       . لالهـتمام اإلعالمـى الكبـير     
ومــنذ ذلــك الوقــت  " العــالم الدبلوماســى" مــن خــالل جــريدة  1998

ى اجـتذاب تغطـية منـتظمة ومفصلة، حتى ولو           فـ  ATTACاسـتمرت   
 ألنشطتها واقتراحاتها وذلك فى  -آانـت نـاقدة فـى آثير من األحيان          

 .معظم اإلعالم المطبوع واإللكترونى فى فرنسا

 

نحـن نعمـل سـنوات عديـدة مـن أجل تطوير مواقف صلبة ثم ال تذآر             
صداقية الصـحافة إال مجـرد أنـنا مناهضـين للـتجارة وأننا ال نتمتع بالم              

وحـتى عـندما تلقـى قـنابل الغـاز علـى مظاهرة فإن رسالتنا ال تجد                 
 .طريقها إلى معظم السكان

 وارين الماند

 حقوق وديمقراطية، مونتريال

 .اهتمام اإلعالم بالمجتمع المدنى اهتمامًا متذبذبًا وسطحيًا

 فرانسواز سولنيير

 ، باريس(MSF)أطباء بال حدود 
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بل أحيانًا ما ننسى إصدار    . تراتيجية إعالمية نحـن ال يوجـد لديـنا اسـ        

 .تصريح للنشر
 شانيدا شانيابات بامفورد

 بؤرة ترآيز على الجنوب العالمى، بانكوك
 

معهـد القـيم واألخـالق هـو منظمة غير حكومية فى ساوباولو تعمل         
علــى تفعــيل مســئولية اجتماعــية تعاضــدية، اســتطاعت أن تحقــق  

وللمنظمة موظفان مختصان بعمل    . يجابيًااهـتمامًا إعالمـيًا منتظمًا وإ     
االتصـاالت مـع وسـائل اإلعـالم وهى ترسل نشرة معلومات شهرية             

ولكـى تقوم بتغطية تتسم بالكفاءة لموضوع     . لمـئات مـن الصـحفيين     
المسـئولية االجتماعـية التعاضـدية، تخصـص المنظمة خمسة جوائز          

 .سنوية لوسائل اإلعالم التى تكتب فى الموضوع
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 إلى مساحة االهتمام بقضايا االقتصاد العالمى فى وسائل اإلعالم فإن  إضافة
نوعـية التغطـية الـتى تقـوم بها هذه الوسائل لقضايا االقتصاد العالمى تحدث               

ــيرًا بالنســبة لعمــل المجــتمع المدنــى   ــرقًا آب فــى الحــاالت . هــى األخــرى ف
ارة العالمية  اإليجابـية تكـون الـتقارير المطبوعة والمسموعة والمرئية عن التج          

والهجــرة واالســتثمار والمــال واالتصــاالت العالمــية واضــحة ومفصــلة وعمــيقة  
وبمـثل هـذه النوعـية مـن المسـاعدة تسـتطيع مؤسسات المجتمع           . ودقـيقة 

المدنـى أن تشـكل فهمـًا جماهـيريًا معقـوًال لالقتصـاد العـالمى آما تستطيع                 
ة فى إدارة االقتصاد    بسـهولة أآبر أن تدفع نحو انخراط جماهيرى عالى الكفاء         

ولكـن فـى أحـيان أخـرى تكـون تقاريـر وسـائل اإلعالم عن العولمة                 . العـالمى 
فى مثل هذه . االقتصـادية مشوشـة وسـطحية وانفعالية ومكتوبة بدون عناية     

الحاالت تضحى وسائل اإلعالم عقبة أآثر منها عامل مساعد وتضطر جماعات 
قيف الجماهير لتخليصهم من المجـتمع المدنـى إلـى القـيام بمهمـة إعـادة تث         

ولسوء الحظ فإن الكثير من المعالجة التى تقوم . المعلومات الصحفية الخاطئة
ــالغموض     بهــا وســائل اإلعــالم الرئيســية لقضــايا االقتصــاد العــالمى تتســم ب

 .ويشوبها الشك والريبة
 

 إضافة إلى ذلك فإن تقارير اإلعالم حول العولمة االقتصادية عادة ما تفتقر إلى            
الملكة النقدية التى يمكنها أن تعظم من جهود المجتمع المدنى الرامية إلى            

وبالتأآيد علينا أن نتذآر أن الكثير . تفعـيل حـوار جماهـيرى حول هذا الموضوع     
مـن وسـائل اإلعـالم المعاصـرة هى فى حد ذاتها مؤسسة أعمال آبيرة وأن                

شرين والمذيعين وتحافظ   آما أن آثير من النا    . العديـد منها يتم تنظيمه عالمياً     
ومثل هؤالء األعضاء فى مجال اإلعالم ال       . علـى صـالت وثيقة مع دوائر الحكم       

صحيح أن . يهمهـم آثـيرًا تشـجيع تحدى الوضع القائم فى العولمة االقتصادية        
آثير من الصحف السيارة نشرت عدة مقاالت بشكل غير دورى تنتقد االقتصاد  

ــه الديمقراطــ  ــيانات اإلعالمــية  العــالمى خاصــة مقومات ية الضــعيفة، إال أن الك
. الكـبرى نـادرًا مـا تتبـنى خطـًا  ثابـتًا ناقدًا لألنماط القائمة للعولمة االقتصادية         

فى ذات الوقت فإن وسائل إعالم أخرى بدون نسبة توزيع عالية وال طموحات             
 .ضخمة تصارع على الهامش فى معظم أرجاء العالم اليوم
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االقتصــاد العــالمى بصــفة عامــة، فــإن آــم وآــيف معالجــة وبعــيدًا عــن تغطــية  
وسـائل اإلعـالم لمبادرات المجتمع المدنى تحديدًا يمكنها أيضًا إما أن تساعد       

ــيًا، نجــد أن اســتخدام مؤسســات المجــتمع   . أو تعــوق هــذه األنشــطة  إيجاب
المدنـى والمـتحدثون باسـمهم لوسـائل اإلعـالم حتى يصبحوا مرئيين سمح              

وعلى وجه التحديد   . من المستمعين ومن ثم زيادة اتباعهم     بكسب عدد آبير    
اسـتطاع آـل مـن التلـيفزيون والصـحافة أن يزيدوا من شعبية ما يعرف باسم                  

" معرآة سياتل "مـنذ مظاهـرات ما عرف باسم        " الحـرآة المناهضـة للعولمـة     "
ــة    ــتجارة العالمــية فــى نهاي ــتدى  . 1999ضــد مــنظمة ال بالمقــابل فشــل المن

المى فـى أن يصبح هو العناوين الرئيسية فى معظم صحافة           االجـتماعى العـ   
العـالم رغم أن هذه المبادرة اجتذبت عشرات اآلالف من المشارآين لسنوات     

ــية  ــدة متتال ــيومى      . ع ــل ال ــتمامًا للعم ــول اه ــم ت ــالم ل ــا أن وســائل اإلع آم
لمؤسسـات المجـتمع المدنى بعيدًا عن مظاهرات الشوارع المتعلقة بأحداث           

وحتى فى هذا المجال مالت الصحافة نحو الترآيز        . ؤتمـرات الناس  معيـنة أو م   
أآــثر علــى العــنف اللحظــى والفــرقعات الــتى تحــيط أحــيانًا بــبعض مناســبات  
المجـتمع المدنـى بـدًال مـن إبـراز القضـايا الهامـة الخاصة بالعولمة االقتصادية          

 إضـافة إلـى هـذا، نجـد أن آثيرًا من    . والـتى ترغـب المؤسسـات فـى إبـرازها      
الصـحفيين يـبالغون فـى تبسـيط مواقـف المجـتمع المدنى بخصوص االقتصاد               

المنظمات "العـالمى وإبـرازها فـى صـورة آاريكاتورية مثًال من خالل اقتراح أن               
ومن ثم، فإن اهتمام وسائل اإلعالم ال يعتبر        ". غير الحكومية هى ضد التجارة    

 .ية يعتبر هام أيضًاإضافة بالضرورة لجماعات المجتمع المدنى، فطبيعة التغط
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إذا مـا أخذنـا فـى االعتـبار أهمـية وسائل اإلعالم لتشكيل صورة وأثر مبادرات         
المجــتمع المدنــى الخاصــة بالعولمــة االقتصــادية، فإنــه يصــبح أمــرًا حــيويًا أن   

معظــم ممارســى . يضــحى النشــطاء مهــرة عــند تعــاملهم مــع دوائــر اإلعــالم
 فتح قنوات اتصال مع اإلعالم، وتكون       المجـتمع المدنـى يـبلون بالًء حسنًا فى        

هـذه القـنوات منافسـة لنشر رسالة المنظمات فى الوقت والمكان وبالكيفية             
وفى هذا الصدد عقدت العديد من جماعات المجتمع        . الـتى تـريدها المـنظمة     

المدنــى ورش عمــل خاصــة لــتعريف الصــحفيين بطبــيعة منظمــتهم وبــرامجها 
تمع المدنـى يمكـنها آلمـا أمكن أن         إضـافة إلـى هـذا، فـإن مؤسسـات المجـ           
معرفة "عونًا عن   " معرفة المهتمين "يسـاند جهـود اإلعـالم الـبديل فـى توليد            

 ".المتفرجين
  

فــى قولــة واحــدة، يجــب أن تهــدف آــيانات المجــتمع المدنــى إلــى أن تجعــل 
لألسف أنه حتى اليوم لم تسير األمور       . اإلعـالم يعمـل ألجلهم وليس العكس      

فـى أسـوأ الحـاالت نجـد أنـه بـدًال من أن يحمى اإلعالم                . فـى هـذا المـنحى     
حقـوق المجـتمع المدنـى يضـحى المجـتمع المدنـى فـى حاجـة إلى حماية                  

 .وسائل اإلعالم
 

 الثقافة السياسية

مـود بـارلو مـن مجلـس الكندييـن وجوزيه بوفيه من تحالف الفالحين               
فـى فرنسـا همـا نموذجـان لقادة مجتمع مدنى استطاعا، بأساليب             

م بـنجاح مـن أجـل الدفع بقضية    شخصـية مخـتلفة، أن يوظفـا اإلعـال      
 .الحرآتين اللتين ينتميان إليهما

 

المـيراث السـلطوى للقياصـرة وللشـيوعية يعطل بدرجة واضحة من            
 .مسيرة تطور المجتمع المدنى فى روسيا المعاصرة

 

الـبرازيل لديهـا تقاليد عريقة من التمسك بالموروث مع دولة شديدة            
أواسط القرن العشرين تبنى    فى  . المرآزية إلى حد يضعف المجتمع    

الرئيس فارجاس النموذج الفاشى اإليطالى والذى قامت الدولة فى         
إطـاره بتنظـيم مصـالح القطاعــات االجتماعـية المخـتلفة فـى شــكل       
مؤسسـات بـدًال مـن إعطـاء الفرصـة لظهـور منظمات مجتمع مدنى               

 .بصورة تلقائية

 آارلوس افونسو

 انيروشبكة معلومات القطاع الثالث، ريودى ج

 الموارد، الشبكات،   –الظـروف البيئـية األربـع الذيـن تم استعراضهم حتى اآلن             
أى أنهم ينطون   .  يتعلقون بصفات الفاعلين   –الوضـع الرسـمى وأوضـاع اإلعالم        

علــى الســمات الــتى تتمــتع بهــا أو تفــتقدها مؤسســات المجــتمع المدنــى   
أما التأثيران البيئيان   . ى سياسـات االقتصاد العالمى    وغـيرها مـن الالعبيـن فـ       

 فإنهمــا يــتعلقان – الــثقافة السياســية والهيرارآــيات االجتماعــية  –المتبقــيان 
فهذان المعلمان يتعلقا بالنظام االجتماعى العام أآثر من        . بالظـروف الهيكلـية   

 .تعلقها بالفاعلين أنفسهم
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الـثقافة السياسـية تشـير إلـى الطرق السائدة التى يتم من خاللها التعرض               
ســق اجــتماعى ألســئلة تــتعلق بامــتالك وتخصــيص وممارســة القــوى فــى ن 

علـى سـبيل المـثال، فـبعض الـدول أو المـناطق أو قطاعـات ما فى                   . معطـى 
مجتمع ما قد يكون لديها طقوس مستقرة تتعلق بتعبئة المواطنين وآذا ثقافة  

تعنى " السياسة"فى مثل هذه األنساق فإن      . سياسـية ديمقراطـية متجذرة    
مع لكــى الكفــاح مــن أجــل الحصــول علــى فــرص متســاوية لكــل أفــراد المجــت

بالمقارنة، نجد أن   . يـنخرطوا فى عملية صنع قرار مفتوحة ومسئولة وجماعية        
ولسنا فى حاجة . بيـئات أخـرى تفـتقد بشدة للثقافة السياسية الديمقراطية      

إلـى أن نقـول أنـه مـن األسـهل بكثـير علـى مؤسسات المجتمع المدنى أن                   
إطار منظومة متعاطفة   ُتَفعِّـل إمكاناتهـا الكامنة لمقرطة االقتصاد العالمى فى          

مـن حيـث المـبدأ مـع الديمقراطـية عـنه فـى إطار منظومة غير ديمقراطية أو                   
 .مناهضة للديمقراطية

مجـتمع مدنـى دون مساندة   فـى إطـار ثقافتـنا ال يمكنـنا أن نعمـل آ         
الحكومـة وتواجدهـا، ومـن ثم، فإنه يضحى من األفضل أن نعمل مع              

الديمقراطية الجيدة فى مصر هى التى     . الحكومة بدًال من معارضتها   
 .تجمع بين المجتمع المدنى والحكومة

 نادى آامل

 ، القاهرة(CEOSS)الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية 

 

ــتمام ب ــرآة   االهـ ــبة لحـ ــة بالنسـ ــأتى فـــى المقدمـ ــية يـ الديمقراطـ
المواطنين الفرنسيين بخصوص العولمة وذلك بسبب تقاليدنا الثورية        

 .الفرنسية

 برنار آاسين

ATTACفرنسا، باريس  
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فلدينا ميراث من   .  الـتابع نسق قوى فى تايالند      –إن نسـق الـراعى      
لقد أصبح . الـرق والعـبودية للنبالء وقبول وخضوع للسلطة من أعلى   

ــنا دســتورًا عــام   ــبدأ فــى    ول1932لدي ــتايالندى لــم ي كــن الشــعب ال
 .1973المساءلة بخصوص الشئون السياسية حتى 
 ساراوات براتومراج

 اللجنة المنسقة لمنظمات حقوق اإلنسان فى تايالند؛ بانكوك
 

إذا اسـتبعدنا حـاالت محـددة من التمرد الشعبى فإن الرأى العام لم          
ت الجماهيرية فالحوارا. يكـن أبـدًا قـوة تؤخـذ فـى االعتبار فى روسيا           

ــول        ــثقافة واألدب ال ح ــنون وال ــول الف ــدور ح ــيا ت ــى روس ــبرى ف الك
فــى المســائل السياســية نجــد أن الــناس تعــتمد آثــيرًا . السياســة

وهــناك فكــرة مســيطرة . علــى قــادة الــرأى لكــى يشــكلوا أجــندتهم
مؤداهــا أن ســلطات الدولــة علــيها أن تعتــنى بالمشــاآل، ال الــناس  

 .أنفسهم
 اايلينا فارتانوف

 آلية الصحافة، جامعة دولة موسكو
 

فـى الـبرازيل لديـنا تقالـيد شـعبوية ولكـن لـيس لديـنا تقاليد انخراط              
 .أما اآلن فالناس يدرآون أنه يجب عليهم المشارآة. اجتماعى

 اسباسيا آامارجو
 المرآز الدولى للتنمية المستدامة، برازيليا

 
قطاع ضيق للغاية   ال يوجـد لدينا تقاليد ديمقراطية فى روسيا وهناك          

 .من السكان الذين يعتبرون أنفسهم منتمون إلى بيئة ديمقراطية
 آسينيا يودايفا

 مرآز البحوث االقتصادية والمالية، موسكو
 

ــع الشــباب آــى يصــبحوا مــن النشــطاء؟ فهــم      آــيف يمكــن أن ندف
فالشباب . يعيشـون فـى مجتمع ال يشجع المواطنين على االهتمام         

صفها وظيفة ويقررون أن مثل هذه الوظيفة       ينظرون إلى السياسة بو   
 .ال تناسبهم

 فيليب هيرزوج
 مواجهات، باريس
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. فـى عـالم الـيوم نجد أن الثقافة السياسية هى إلى حد آبير وظيفة للدولة               
وفـى بعـض األماآـن نجـد أن الدولـة المتسلطة حجَّمت إمكانية تطور مجتمع                

 الشيوعية والفاشية عادة  مدنـى مسـتقل، علـى سبيل المثال، فى األنظمة         
 وآـذا فـى المتابعة الدقيقة       -مـا يكـون للسـلطات القـول الفصـل فـى تنظـيم               

أما الدول  .  على آل ما هو قائم من مؤسسات المجتمع المدنى         –والسـيطرة   
النامـية الـتى تتسم بمرآزية شديدة، آما هو الحال فى معظم الجنوب اآلن،              

المدنى التى تظهر وتعمل خارج     فعـادة مـا تـنظر بريـبة لمؤسسـات المجـتمع             
على الجانب اآلخر عادة ما تعامل الدول الليبرالية   . نطـاق السـيطرة الحكومية    

مؤسسـات المجـتمع المدنـى التى تظهر باستقالل عن الدولة على أنها جزء      
حـتى لـو لم تعجب الحكومات فى   . طبـيعى ومـتوقع مـن العملـية السياسـية      

جـتمع المدنـى أو بمـا يقوله، فإن الثقافة          هـذه الـدول دائمـًا بمـا يقـوم بـه الم            
وآيانات . السياسـية قـد حمـت حق هذه المؤسسات فى الوجود واالستمرار           

الحكـم واإلدارة اإلقليمـية والعالمـية الـتى تسـيطر علـيها دول ليبرالـية قبلـت         
أيضـًا، وبصـفة عامـة، مجتمع مدنى نشط من حيث المبدأ حتى لو لم تتعامل                

 .لمتعددة األطراف دائمًا بارتياح فى الواقع العملىمعه مثل هذه الهيئات ا
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فنوع الدولة فى إطار نسقى معين يميل إلى االرتباط بقوة بنوع المواطن فى              
علـى سـبيل المـثال، فـبعض الثقافات السياسية تتسم بتقاليد         . هـذه البيـئة   

فى مثل هذه الحاالت يتمرس األطفال على      . متيـنة تشـجع نشاط المواطنين     
بالمقـابل، فهناك ثقافات سياسية     . ح الديمقراطـية مـنذ نعومـة أظافـرهم        الـرو 

الــنظم الملكــية وبعــض العقــائد . أخــرى تتســم باالنقــياد للســلطات الحاآمــة
الدينـية عـادة مـا آـانوا يتسـمون فـى الماضى بهذه التداعيات المحبذة لعدم                 

ى الناس،  ومؤخـرًا نجـد أن ثقافة االستهالك والترفيه آثيرًا ما تعم          . التسـييس 
فى األوضاع االستهالآية   . خاصة أجيال الشباب عن أهمية المواطنة المهتمة      

عـادة مـا يمـيل الـناس إلـى االسـتغراق فى متابعة المسلسالت التيفزيونية                
. مـتعددة األجزاء وآذا التسكع فى المراآز التجارية بدًال من مواجهة السيطرة           

ــأن ثقافــة الســلبية الس   ياســية تشــوه مــبادرات  لســنا بحاجــة إلــى القــول ب
المجتمع المدنى بخصوص الديمقراطية فى االقتصاد العالمى أو حتى مبادرته 

 . بخصوص أى قضية أخرى
  

آثـــير مـــن الـــناس مســـتعدون أن يضـــحوا بحريـــتهم فـــى ســـلبية  
وال يوجد أى أمل للديمقراطية إذا آانت       . اسـتهالآية لصـالح العولمـة     

 .الآىاألجيال الشابة منقادة للنمط االسته

 باآورن ليرتساتينشاى

 مسرحية أطفال سيام، بانكوك

 

مـن الصـعب أن تطالـب الـناس أن يمارسوا مواطنتهم فى إطار وضع               
لـم يتغـير أبـدًا، وهـو وضـع عـدم وصـول الـناس إلـى أيـة نتـيجة من                       

 .تحرآهم

 سادى بارون

 ، سان آارلوس، برازيل(MAB)حرآة الناس المتأثرون بالسد 

عة على زهد مراوغ بخصوص السياسة يمكن أن تحط        بالمـثل فـإن بيئة مشج     
. إلـى حـد بعـيد مـن نشـاط المواطنين من خالل مؤسسات المجتمع المدنى            

ــتحرك        ــنون أن ال ــاس ال يؤم ــيد أن ــئة وتجن ــدًا تعب ــن الصــعب ج ــه م فواضــح أن
من المؤآد أنه فى إطار أنساق    . السياسـى يحـدث فـرقًا أو أن التغيـير ممكن          

بار آـل اإلدارة وآـل مؤسسات األعمال يتسمان         يمـيل فـيها الـناس إلـى اعتـ         
بالفســاد، فــإن العديــد مــن الــناس قــد يــنظرون بشــك إلــى دوافــع مــنظمات   
المجتمع المدنى أيضًا ويملؤهم الشك فى أن المجتمع المدنى يمكن أن يوفر 

لسـنا فى  . مسـاحة يـتاح فـيها لألشـخاص المهتميـن مـتابعة مصـالح العامـة              
لمجتمع المدنى الذين يواجهون هذه االتجاهات      حاجـة إلى القول أن نشطاء ا      

 .الواسعة االنتشار يمكنهم بسهولة أن يضحوا غير متعاطفين

ــة ووعــيها بالعــالم مــنخفض     ــية للغاي ــبرازيل انعزال السياســة فــى ال ّ 
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 مشكلة تفرض بوجه خاص –وهـناك مشكلة أخرى تتعلق بالثقافة السياسية    
 وهذه هى   – فى حقل القضايا العالمية      صـعوبات على عمل المجتمع المدنى     

ففــى العديــد مــن . الحالــة الذهنــية للقومييــن المؤمنيــن بالدولــة ذات الحــدود
األنسـاق فـى أنحاء مختلفة من العالم ما زال هناك أناس لديهم عقيدة ثابتة               
مؤداهــا أن الســاحة السياســية هــى فقــط ســاحة الدولــة القومــية صــاحبة   

لتأآـيد هـناك بعـض البيئات السياسية التى        با. السـيادة علـى حـدود محـددة       
ومـن الواضح أن مؤسسات المجتمع      . تتسـم بـتوجهات انعزالـية واضـحة جـداً         

المدنـى الـتى تعمـل علـى قضـايا االقتصـاد العـالمى تجد نفسها أمام معارك         
آـبرى تحـتاج خوضـها لجـذب انتـباه وتأيـيد اتـباع غير معتادين على أن يفكروا                   

 بطريقة عالمية
 

فلـيس مـن السـهل أن تسـتثير اهـتمامًا بمواضـيع ال تجرى               . بشـدة 
لتى تتابع  فالجماعـات شديدة التسييس هى وحدها ا      . أحداثهـا هـنا   

 . التطورات العالمية

 فيرناندوا آارديم

 معهد االقتصاد، جامعة ريودى جانيروا االتحادية

 

. الـناس فـى أوغـندا يميلون إلى رؤية األحداث العالمية وآأنها بعيدة            
فهـم غـير واعيـن بالصـلة بيـن الفقـر فـى الداخـل، والقـروض وقضايا               

 .األرض من جانب واالقتصاد العالمى من جانب آخر

  ميشامبى–شيال آاوامارا 

 شبكة نساء أوغندا، آامباال

 

فال يوجد . معظـم الـناس فى روسيا ال يعلمون أى شئ عن العولمة          
وال يتم تناول الموضوع    . حـوار جماهـيرى آما ال توجد معلومات آافية        

إال فى جرائد متخصصة أو من خالل شبكة المعلومات الدولية، وقراء           
كة ال يشكلون إال شريحة صغيرة جدًا       هذه الصحف ومستخدمو الشب   

ال يوجـد مـن هـو مهـتم بتـنوير العامـة بخصـوص هذه                . مـن السـكان   
 .القضية

 روزا خاتسكيليفيتش

 مرآز تنمية المنظمات غير الحكومية، سانتبطرسبرج

ح أن الـثقافات السياسـية غـير ثابتة بما فى ذلك معالمها التى تناهض                صـحي 
فعادات القهر واالنقياد   . أنشـطة المقـرطة مـن خـالل جماعـات مجـتمع مدنى            

ومن الممكن جدًا الدفع بمواطنين نشطاء      . وعـدم المباالة يمكن التغلب عليها     
 عبر  ولكـن، آمـا أن الممارسـات المترتـبة علـى الـثقافة السياسـية تراآمـت                

فبناء . فـترات طويلـة من الزمن، فإنهم آذلك عادة ما ال يتغيرون بين يوم وليلة              
والحفـاظ علـى بيـئات ثقافة سياسية يستطيع أن يزدهر فيها نشاط المجتمع     
المدنـى الـرامى إلـى مقـرطة االقتصـاد العـالمى يحتاج إلى صبر وجهد مثابر                 

 .يستمر على مدار حقبة معتبرة من الزمن
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 الهيرارآيات االجتماعية 
ثـم هـناك الهيرارآـيات االجتماعـية المـتعددة التى يمكنها أن تقف حجر عثرة                 

وهذه التبعيات  . فـى طـريق إنجـاز الديمقراطـية مـن خـالل المجـتمع المدنـى               
التحكمـية قــد تــرجع إلـى الســن أو المهــنة أو الطـبقة أو الدولــة أو الــثقافة أو    

أو الــتوجهات الجنســية أو االنقســام بيــن الــريفى العقــيدة أو الــنوع أو العــرق 
لقد أشرنا قبًال فى الجزء الثانى من هذا التقرير إلى        . وغيرها آثير .. والحضرى

أن أوجـه القصور الديمقراطى فى االقتصاد العالمى الراهن نتجت، فى جانب            
ومن ثم، فإن   . آبـير مـنها، مـن هياآل متجذرة من عدم المساواة االجتماعية           

بـية العظمـى مـن سكان العالم اليوم غير قادرين على تأمين قدر معقول               الغال
مـن المعـرفة واالنخراط فى والسيطرة على إدارة اإلنتاج والتبادل واالستهالك            

 .العالمى بسبب صدفة الموقع االجتماعى الذى ينتمون إليه بالميالد
  
ختلفة وبأبعاد مـن المؤآـد أن األنسـاق المختلفة تعزز تبعيات هيكلية بطرق م           

على سبيل المثال، نجد أن الفروق الطبقية أقل ظهورًا فى دول عنها . متباينة
وبعـض البيـئات تتسـم بقـدر أآبر من التسامح وتقبل التنوع             . فـى دول أخـرى    

ولكن الفرص الهيكلية غير    . الـثقافى والديـنى والـنوعى مقارنـة ببيـئات أخرى          
 –والتمييز العنصرى ومحورية الحضر      مـثل تلـك المرتـبطة بالذآورة         –المتكافـئة   

يمكـنها أن تكـون فـى إطـار بعـض األنسـاق متجذرة وشديدة المراوغة بحيث                 
من الواضح أن زخم التشرذم الهيكلى فى بيئة     . تـبدو وآأنـه ال يمكـن إقصائها       

مـا تـتحرك فيها مؤسسات مجتمع مدنى ما يؤثر بشدة على قدرات المنظمة              
 .اد العالمىلتعظيم الديمقراطية فى االقتص
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 من جانب الحكومة    –الوعـى المـتزايد بالتمايزات النوعية فى أوغندا         

 خلقت بيئة مواتية اآتسبت من      –والهيـئات المانحـة والمجتمع آكل       

خاللهـا مؤسسـات المـرأة مسـاحة غير مسبوقة للعمل وذلك على             

 .مدار العقد المنصرم

 

 المجتمع  إن البيـئة الـتى يسـودها تسامح دينى سمحت لمنظمات          

المدنــى ذات الرآــيزة المســيحية أن تعمــل دون أيــة مشــاآل آــبرى 

 .فى تايالند التى تسيطر عليها العقيدة البوذية

ــه       ــى أن تجاب ــات المجــتمع المدن ــى جماع ــون مــن األســهل عل ــه يك ــا أن آم
ــيص      ــع تقل ــناغمة م ــئة المحــيطة مت ــية عــندما تكــون البي ــيات الهيكل الهيرارآ

ارة أخـرى، إذا آانـت السـلطات الحاآمـة ووسائل           بعـب . الـتمايزات االجتماعـية   
اإلعـالم والمـدارس وقطـاع األعمـال وغـيرهم مـن الفاعليـن فـى مـنظومة ما                   
يشعرون بوطأة التمايزات الهيكلية ويلتزمون بالتقليل فيها، فإن جهود المجتمع 
المدنـى لمكافحة العنصرية والمذهبية وما شابه تكون فاعلة فى تربة خصبة،         

فــى المقــابل إذا آــان . ون االحــتمال األآــبر هــو إحــرازها تقدمــًاومــن ثــم، يكــ
ــيات      ــام لألحــداث يتســم بعــدم الوعــى أو الالمــباالة تجــاه التبع المســرح الع
االجتماعـية التحكيمـية، فـإن مؤسسـات المجـتمع المدنـى التى تعمل على           

 .تفعيل المساواة تواجه معرآة مضنية بالتأآيد
  
  :خاتمة 
علقة بـالموارد والشبكات والمراآز الرسمية واإلعالم والثقافة        إن الظـروف المـت     

السياسـية والتراتـبات االجتماعـية تشـكل مجـتمعة تأثـيرًا هائًال على قدرات                
مؤسســات المجــتمع المدنــى علــى تفعــيل قدراتهــم الكائــنة لــزيادة الــثقافة  
الجماهـيرية، الحـوار الجماهـيرى والمشارآة الجماهيرية والشفافية من أجل           

فى . الجماهـير والمسـاءلة الجماهـيرية فـيما يـتعلق بـإدارة االقتصاد العالمى             
 ضخمًا تحديدًا، ال يجوز أن نتوقع من منظمات –عبارة واحدة، البيئة تحدث فرقًا      

المجـتمع المدنـى أن تصـل بـنا إلى أنماط ودرجات من الديمقراطية ال تسمح                
 .فى إطارها بتحقيقهالهم األوضاع االجتماعية والتاريخية التى يعملون 
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فـى روسـيا عـادة مـا تعمـل منظمات المجتمع المدنى بموارد قليلة               
وتعـاون عـبر حـدودى وقطـاعى ضـئيل ودوائـر رسـمية وإعالمية غير                
مهـتمة أو حتى عدائية وثقافة سياسية ال تفسح إال مساحة ضيقة            

فى آندا،  . للمجـتمع المدنى وهيرارآيات اجتماعية غاية فى التجذر       
 العكـس، نجـد أن مـنظمات المجتمع االمدنى بوجه عام لديها             علـى 

مـوارد أآثر وتشبيك معتبر عبر الحدود والقطاعات وسياسات رسمية   
مـتعاطفة نسـبيًا واهـتمام إعالمى ملحوظ وأعراف سياسية متأصلة        

حتى لو لم تكن    (تحـترم نشـاط المجـتمع المدنـى وجهـود منتشـرة             
 .ت الهيكليةللقضاء على التمايزا) دائمًا ناجحة

وهـذا ال يجـوز أن يوحـى بـأن علـى مؤسسـات المجـتمع المدنـى أن تتعامل                    
بســلبية مــع النســق الــذى يعملــون مــن خاللــه أو أن يلــتزموا بــالحدود الــتى 

صحيح أن التأثيرات الخارجية على عمل . تفرضها عليهم أوضاع البيئة وظروفها
طنين على السيطرة المجتمع المدنى قد تقع خارج نطاق قدرة جماعات الموا        

ولكـن، وآما أوضحت العديد من النقاط فى المناقشة السابقة، يمكن           . علـيها 
لجماعـات المجـتمع المدنـى أن تجابـه آثـار األوضاع البيئية السلبية وأن تقلل            
مـن حدتهـا آمـا فـى حالـة محدوديـة المـوارد وتسـلط الحكومـة على سبيل                    

مـتلك ممارسو المجتمع المدنى  ومـن ثـم، فإنـه يعـد أمـرًا حـيويًا أن ي        . المـثال 
ــوا الفــرص      ــون فــى إطارهــا، وأن يدرآ ــتى يعمل ــيقة باألنســاق ال ــرفة عم مع

مثل هذا الوعى . والمعوقات فى سبيل الديمقراطية التى يوفرهما هذا الوضع    
يســاعد مؤسســات المجــتمع المدنــى علــى تفعــيل أقصــى قــدر ممكــن مــن 

 . يعملون من خاللهامقرطة العولمة االقتصادية فى إطار البيئات التى
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 الجزء الخامس
 الممارسات الداخلية: إدراك اإلمكانيات الكامنة 

 
بالرغم من أهمية الظروف البيئية فى 
ــرطة   تفعـــيل أو تحجـــيم إمكانـــات المقـ
الكامـــنة فـــى مؤسســـات المجـــتمع    
المدنـى بخصـوص االقتصاد العالمى، إال       

قوى أن النـتائج ال يمكن أن تعزى إلى ال        
فممارسات منظمات  . الخارجية وحسب 

المجــتمع المدنــى ذاتهــا تعتــبر علــى     
فحــتى . جانــب آبــير مــن األهمــية أيضــًا

تسـتطيع مؤسسـات المجـتمع المدنى       
ــرطة     ــى مق ــيراتها عل ــن تأث أن تعظــم م
االقتصاد العالمى، فإنهم فى حاجة إلى   

 إلـى الطريقة    –أن يـنظروا إلـى الداخـل        
 أهمية   بـنفس قدر   –الـتى يعملـون بهـا       
 .النظر إلى الخارج

فالتســــــاؤالت حــــــول مســــــتويات 
الديمقراطــية فــى مؤسســات المجــتمع 
المدنـى تـزايدت مـع تـزايد القـدرة على       
رؤيـتهم ومـع تـزايد تأثيرهم على اإلدارة      

صحيح أن قدرًا آبيرًا من     . والحكـم الـيوم   
هــذا االنــتقاد جــاء مــن جانــب منافقيــن  
ــالح شخصــية أو مــن     يســعون وراء مص

ائر رجال أعمال يريدون تشتيت     جانب دو 
التحديات التى يمثلها المجتمع المدنى     
علــى ســلطتهم وســلوآهم إال أن هــذه 

االنــتقادات عــادة مــا يكــون لهــا أســاس  
فألسباب أخالقية وآذا   . آبير من الصحة  

عملـية فـإن مشاآل الديمقراطية داخل       
المجـتمع المدنـى يجـب أن يـتم تناولها          
ويكـــون علـــى مؤسســـات المجـــتمع    

لمدنـى، علـى وجـه الخصـوص، ضرورة         ا
تطويـر مقومـات مرتفعة للديمقراطية إذا       
آـانوا يـأملون فى الحفاظ على وتوسيع        
ــاد   مجـــال تأثـــيرهم علـــى إدارة االقتصـ

 .العالمى
فمقــابل آــل إســهام مــن إســهامات  
المجــتمع المدنــى نحــو اقتصــاد عــالمى 
أآـثر ديمقراطـية والـتى تمت مناقشتها        

ــناك ت   ــث، هـ ــزء الثالـ ــى الجـ ــات فـ حديـ
ومن ثم، فى   . ديمقراطية داخلية موازية  

حيــن أن مؤسســات المجــتمع المدنــى 
ــيرية    ــثقافة الجماه ــنها أن تعظــم ال يمك
البـد وأن يضـحوا هم أنفسهم على قدر         

وفى حين أن   . آـاٍف من الوعى والثقافة    
جماعــات المجــتمع المدنــى يمكــنها أن 
تشجع حوارًا جماهيريًا إال أنهم يجب أن       

ف فى وجهات النظر داخل     يحترموا الخال 
دوائــرهم هــم تحديــدًا وآــذا أن يحرصــوا 
علـى أن ال يـتم احتوائهم بواسطة قوى       

ــبادرات   . خارجــية ــن يمكــن لم وفــى حي
المجــتمع المدنــى أن ُتفعَّــل المشــارآة 
ــًا    ــون تحدي ــيرية، إال أنهــم يواجه الجماه
متمــثًال فــى مــدى اســتعدادهم لمــنح   
فـرص متسـاوية لكـل األفراد للمشارآة        

وفــى حيــن أن آــيانات .  أنشــطتهمفــى
المجـــتمع المدنـــى يمكـــنها أن تـــرعى 
دعـاوى الشفافية لصالح الجماهير وآذا      
ــى    ــن ف ــيرية للفاعلي المســاءلة الجماه
ــه يجـــب   ــم، إال أنـ ــال اإلدارة والحكـ مجـ
علـيهم أيضًا العمل على تعظيم واقع أن      
يكونـــوا مرئييـــن ومســـاءلين مـــن قـــبل 

 .األعضاء أوًال والجمهور آكل ثانيًا
تســتعرض الصــفحات التالــية قضــايا    
ــى وانفـــتاحه     ــاءة المجـــتمع المدنـ آفـ
واسـتقالله والقـدرة علـى الوصـول إليه         

وآما فى  . وشفافيته وقابليته للمساءلة  
األجزاء األخرى من هذا التقرير فإن هذه       
المعالجـة تجمـع مـا بيـن التحلـيل العام           
ــفحة      ــل ص ــن آ ــن م ــود األيم ــى العم ف

لمجــتمع  مدعمــًا بشــهادات وخــبرات ل   
المدنـــى مـــأخوذة مـــن أنســـاق وأطـــر 
 .متنوعة وهذه تظهر فى العمود األيسر

هـناك مـنظمات مجـتمع مدنـى غايـة فـى السـوء، بنفس قدر وجود                 
 .شرآات متعددة الجنسية غاية فى السوء
 ألكسندر بوزجالين

 ، موسكو"بدائل"حرآة آل روسيا االجتماعية 

ال يمكـن أن نعلـق الديمقراطية حتى ما بعد    . رة المعـارك  البـد أن يكـون لديـنا أسـاليب ديمقراطـية إلدا           
 .تحقق النصر

 لوى باسيجيو
 رعاية آنسية للمهاجرين، الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ساوباولو
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أنشطته . توجهاته: نحـن بحاجـة إلـى مقـرطة المجتمع المدنى ذاته      
 .وتكوينه

 فيليب هيرزوج
 مواجهات، باريس

تمع المدنـى سـتقوم بتـناول قضـايا الديمقراطية، فعليهم أن يقوموا بنوع من               إذا آانـت مـنظمات المجـ      
 .النقد الذاتى للكيفية التى يعملون هم بها

 جون فوستر
  جنوب، أوتاوا–معهد شمال 

 

 الكفاءة 
ت المجـتمع المدنى يمكنها أن      آمـا تمـت اإلشـارة إلـيه قـبًال، فـإن مؤسسـا             

تمارس تأثيرًا ديمقراطيًا معتبرًا فى االقتصاد العالمى من خالل تعظيم الثقافة       
. الجماهـيرية حـول االتصـاالت والمـال واالستثمار والهجرة والتجارة عبر العالم        

 وبالتأآـيد آـل أنشـطة المجـتمع المدنـى فيما      –ولكـن هـذه الفوائـد الكامـنة         
 يتم مواءمتها إلى الدرجة التى تجعل النشطاء        –القتصـادية   يـتعلق بالعولمـة ا    

 .أنفسهم ال يتمتعون بالكفاية الالزمة للتعامل مع هذه القضايا
 

آخطــوة أولــى نحــو مقــرطة العولمــة يحــتاج المجــتمع المدنــى إلــى  
ل إنتاج أجندات تطويـر المعـرفة وإلـى تعبـئة المـوارد الفكـرية مـن أج             

 .للتغيير

 سيلفيوآاسيا بافا

 ، ساوباولو(ABONG)المؤسسة البرازيلية للمنظمات غير الحكومية 

 

ــى الحمــالت المناهضــة للعولمــة ال يملكــون خــبرة        ــنخرطون ف الم
فنحن بحاجة إلى أآثر من مجرد شعارات عامة حتى         . تحليلية جيدة 

ة حقيقــية علــى فنحــن بحاجــة إلــى قــدر. نفهــم اللعــبة الدائــرة اآلن
 .االنخراط

 جيرى بار

 المجلس الكندى للتعاون الدولى، أوتاوا

التكويـن المهـنى بخصـوص العولمـة فـى المجتمع المدنى الروسى             
فعـادة مـا تكـون المناقشـات سطحية للغاية، حديث      . محـدود للغايـة   

 .فارغ تمامًا يقذف بأيديولوجيات بدًال من إعطاء تحليل واقعى

 أندريه آوتينوف

 سة علوم موسكومؤس

ال يمكـن إنكار أن بعض جماعات المجتمع المدنى تعد من أهم مصادر تجميع              
وتحليل المعلومات بخصوص االقتصاد العالمى ولكن على الجانب اآلخر هناك          

ت مجـتمع مدنـى أخرى تعانى من محدودية المعرفة، وحتى منتديات        جماعـا 
رجـال األعمـال وبـنوك الفكر ذات التمويل الجيد نسبيًا أحيانًا ما ال يكون لديها                
إال موظـف واحـد أو اثـنان ممـن لديهـم دراية بالطبيعة المحددة للقواعد التى                 

وى الهيكلية  تحكـم أنشـطة االقتصاد العالمى وآذا العمليات المؤسسية والق         
آمـا تفـتقد الكثـير جـدًا مـن مؤسسـات المجتمع             . الـتى تنـتج هـذه القواعـد       

إضافة إلى هذا فإن    . المدنـى إلى ميزانية موجهة نحو تنمية الموارد البشرية        
شبكات المجتمع المدنىعادة ما ال تملك آليات جيدة لتقاسم أشكال الكفاءة 

 .لمى وإدارتهالتى قد يمتلكونها فيما يتعلق باالقتصاد العا
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فالبد أن يكون . بعـض المشـاورات مع البنك الدولى تكون فنية للغاية   
. الموضـوع مألوفـًا تمامـًا لـك حـتى تسـتطيع أن تقدم شيئًا ملموساً               

وأحـيانًا مـا تتـيح السلطات مساحة للمجتمع المدنى، ولكن ال توجد      
 . لدى المجتمع المدنى القدرة على شغل هذه المساحة

 آوفينسنت ايدو

 شبكة ديون أوغندا، آامباال

 

نحــن ال نســاهم فــى حمــالت التشــهير المــبالغ فــيها ضــد اتفاقــات   
الناس ينظرون إلينا بوصفنا جبناء أو يشعرون أنك ال         . الـتجارة الدولـية   

 .تملك التمكين الكافى

 مارك لى

 المرآز الكندى للسياسات البديلة، فانكوفر

 

  
بالتأآـيد مـن المفـيد أن تتضـمن حمـالت المجـتمع المدنى بخصوص العولمة                 

ــا       ــى جواره ــادًا يقــف إل ــًا ح ــيات صــادقة وإلهام ــية ون ــيمًا أخالق االقتصــادية ق
فعلى . إال أن هـذه األسـس الهامة ال يمكن أن تكون آافية بذاتها    . ويسـاندها 

 الــذى يــنطوى علــى آثــير مــن سـبيل المــثال قــد نجــد أن التحلــيل المرســل 
الـبالغة وقلـيل مـن البحـث والـتحريات المفصـلة قـد يجـذب انتباه العامة فى                 
. المـدى القصـير ولكـنه ال يمكـن أن ُيمكِّـن الـناس آثـيرًا فـى المـدى الطويل                    

واألآـثر مـن هـذا فإن العديد من جماعات المجتمع المدنى فقدت مصداقيتها              
 .لبيانات الخاصة باالقتصاد العالمىبسبب استخدامها السئ الغير محكم ل
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تأهـيل المـنظمات غـير الحكومـية فـيما يـتعلق بقضايا المال العالمية        
فهــم ال يعــرفون مــا هــى الحقــوق الــتى يمكــن أن   . ســيئ  للغايــة

والقلــة . يطالـبوا بهـا ومـا هـى اآللـيات الـتى يمكـن أن يسـتخدموها        
ى أو يقولون   القلـيلة مـن الـناس هم الذين ينخرطون فى حوار حقيق           

 .شيئًا له معنى

 فيرناندو آارديم

 معهد االقتصاد، جامعة ريودى جانيرو االتحادية

 

أحـد المشـاآل التى تواجهها معظم منظمات المجتمع المدنى هى           
 .أن نفسها قصير فال تلتزم بقضية واحدة لوقت طويل

 عالء عز

 جمعية مؤسسات األعمال للحفاظ على البيئة

المجتمع المدنى قد صبرت على دراسات مطولة عن ورغم أن بعض جماعات     
العولمـة االقتصـادية إال أن الـبعض اآلخـر انجـذب نحـو مـتابعة تحقيق شعبية                  

إضافة إلى  . وانتشـار سريعين على حساب البحث والتأمل المتسمان بالدقة        
هـذا فـإن عـددًا مـن النشـطاء فى مجال قضايا العولمة االقتصادية آان مجال                 

فهـم يقفـزون مـن قضـية إلى أخرى بحسب        . إلـى حـد بعـيد     ترآـيزهم ضـيقًا     
الموضـة السـائدة فيـنقلون اهتمامهم من الديون إلى التجارة ثم يعودون إلى     

نتيجة لذلك نجد أن  . إلخ.. ضـريبة توبيـن وبعدهـا إلـى حقوق الملكية الفكرية          
جماعات المجتمع المدنى هذه يمكن أن تفشل فى االستمرار فى حملة ما            

 .ة معقولة تمكنها من تحقيق نتائج آبرى تتسم باالستمراريةلفترة زمني

  
نحن بحاجة  . أن حـرآة مناهضـة العولمـة فـى حالـة مواجهـة دائمـة              

 .إلى أن نجلس ونفكر فيما يجب عمله

 آمال عباس

 دار الخدمات النقابية والعمالية، حلوان، القاهرة

 

إلى أن  نحن بحاجة   ". الحرآية" المجـتمع المدنـى علـيه أن يتجنـب          

فليس من الضرورى أن تكون نشط فى آل   . نـتحرك أقـل ونتأمل أآثر     

 .التحليل، إعادة النظر والتعلم هم فى غاية األهمية آذلك. لحظة

 شايوات ثيوابانتى

 الشبكة المدنية، بانكوك

 

الخطـر هـو أنـه مع ضآلة وسوء المعلومات قد نتبنى مواقفًا يكون لها     

والنشاط السطحى للمجتمع المدنى آثيرًا ما يتجاهل ضرورة أن يتحرك بعيدًا 
بال شك  .عـن المعارضة السلبية المحضة إلى تصميم مقترحات إيجابية آذلك         

ال يمكـن إنكـار أهمـية المعارضـة ومحـاوالت هـدم الترتيـبات الضارة فهذه تعد               
 ومشرفة، إال أن طرح المقترحات وإعادة البناء هى أمور مطلوبة       جهـودًا قـيمة   

فهـناك فـرق بين أن تدعو لترتيبات إدارة جديدة لالقتصاد العالمى وبين             . أيضـاً 
فالمــبادرات المســتدامة للمجــتمع المدنــى تحــتاج لــرؤى . أن تحــدد ماهيــتها

ــية يمكــنها أن تطــرح مقــترحات ملموســة  ــد مــ . إيجاب ن بالتأآــيد هــناك العدي
الجماعــات الــتى ســعت إلــى تخطــى مناهضــة العولمــة إلــى محاولــة تغيــير  

وتعـبر عملـية المنتدى االجتماعى العالمى عن هذه الجهود بصورة           . العولمـة 
ولكن هناك الكثير من المؤسسات األخرى التى يمكنها أن تولى هذه      . جـيدة 

ر فهــم قــد يســتثيرون فــى العامــة وآــذا فــى الدوائــ  . المهمــة اهــتمامًا أآــبر
 .للمجتمع المدنى" المناهضة"الرسمية تحرآًا ضد الميول 
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 .تأثيرات سلبية علينا

 ا بوجاييفالكساندر

 ، موسكو(VKT)تحالف عمال آل روسيا 

 

  
 تملك الحرآة العمالية فى البرازيل قسمًا لإلحصاءات     1955مـنذ عام    

 (DIEESE)والدراســات االجتماعــية واالقتصــادية فــى اتحــد الــنقابات  

إضافة إلى هذا ساعد    . وذلـك بغرض القيام بأبحاث متعلقة بالحمالت      

DIEESE    م تدريـب ألعضـاء االتحـادات العمالـية حول قضايا      فـى تنظـي

ــبات     ــتعلق بمفاوضــات وترتي ــتى ت االقتصــاد العــالمى، خاصــة تلــك ال

 .التجارة اإلقليمية والدولية

 

 ومقرها باريس   (AITEC)الهيـئة الدولـية للتقنيين والخبراء والباحثين        

تجمـع فــى إطارهــا مهنييــن يدرســون قضــايا عامــة ويصــدرون وثــائق  

 AITECومن بين المواضيع التى بحثتها    "رآات االجتماعية   بحثـية للح  

 .جداول ونماذج تخفيض الدين ومؤسسات المال الدولية
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لقـد تـم تأسـيس مرآـز السـالم ومـوارد حقوق اإلنسان فى بانكوك                
بغــرض إمــداد مـــنظمات المجــتمع المدنــى فـــى تــايالند بمجمـــع      

 .عاتللمعلومات المؤثرة عن العولمة وغيرها من الموضو

 

أعــد مرآــز العدالــة والســالم فــى فرنســا والــذى يعمــل آبــنك فكــر   
للكنيسـة الرومانية الكاثوليكية تقاريرًا حول العولمة، الديون، التجارة،     
والمؤسسـات االقتصـادية المتخطـية للـدول وذلـك اسـتجابة لطلبات             
مـن قساوسـة ونشـطاء عاديين تعبر عن رغبتهم فى أن يعرفوا أآثر              

 . هذه القضاياوبصورة أفضل عن

 

نحـن بحاجـة إلـى أن نوفـر للمجـتمع المدنى فى عمقه معرفة أآثر                
وإال فــإن عقــل المجــتمع المدنــى ســيكون     . بالعولمــة االقتصــادية 

 .محدودًا بحفنة من الفكرين

 جون ديلون

KAIROS : التحالف العام للعدالة االقتصادية، تورنتو 

 

معة جيوزدو  فـى الـبرازيل فـى ظل حكم ميناس جيرايس، قدمت جا           
وآانت ) تتضـمن تغطـية لقضـايا العولمة      (فـورا االتحاديـة بـرامج عـدة         

 .مصممة خصيصًا لنشطاء الحرآة االجتماعية
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وهـذا ال يعنى أن مبادرات المجتمع المدنى بخصوص االقتصاد العالمى تحتاج          
أعـدادًا ضـخمة مـن المحترفيـن الذيـن يقومـون بـنفس نوع التدريب ويطورون                 

حلـيل ويعـتمدون علـى نفـس المعلومـات آمـا هـو الحـال فى حالة         نفـس الت  
بالتأآـيد يمكـن لممارسـى المجـتمع المدنى أن يعملوا           . السـلطات الحاآمـة   

بصـورة أآـثر آفـاءة إذا مـا استطاعوا استيعاب المصطلحات واإلحصاءات التى              
ع ال تعنى أن نشطاء المجتم" الكفاءة"إال أن . يتم تداولها فى الدوائر الرسمية

على . المدنـى علـيهم أن يـتزودوا بـنفس الخـبرة الـتى توجـد عن الرسميين          
العكـس، وآما تم التأآيد عليه قبًال، فإن جزًء من القيمة الديمقراطية لنشاط              
المجــتمع المدنــى يــتمحور حــول تولــيد الحــوار مــن خــالل تحــدى ومناهضــة   

ذا آان ولكـن وبغـض الـنظر عمـا إ    . األوثوذآسـية الحاآمـة وتقديـم رؤى بديلـة     
النشــطاء ســيتبنون مناظــير تلــتزم بالعــرف والتقالــيد أم ســيلجأون إلــى رؤى 
مغايـرة فهـم فـى آـل األحـوال يكونـون فى حاجة إلى فهم متمكن لالقتصاد                  

 . العالمى
 

آـيف يمكـن تعظـيم هـذه الكفـاءة؟ لسوء الحظ فإن المؤسسات التعليمية ال                
العــالمى وإدارتــه تكــون تقــدم إال مقــررات دراســية قلــيلة جــدًا عــن االقتصــاد 

والمادة التعليمية نادرًا ما تكون . مصممة خصيصًا لممارسى المجتمع المدنى
.  علــى خــالف مــا يحاوــله هــذا الــتقرير–موجهــة لجمهــور المجــتمع المدنــى 

وآنتـيجة لذلـك، فـإن جـزًء آبـيرًا مـن قدرات المجتمع المدنى ترتكز إما على                  
بـط الـنظرية بالحـرآة أو على تدريب    ال يـنجح آثـيرًا فـى ر    " أآـاديمى "تدريـب   

عملـى مسـتقى مـن القـيام بالوظـيفة والـذى ال يـنجح آثـيرًا فى الربط بين                     
النشـاط المدنـى الـيومى مـن جانـب وفهـم أعمق وأوسع للقضايا من جانب                 

 .آخر
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إضـافة إلـى إيجاد األفراد المدربين تدريبًا جيدًا، فمؤسسات المجتمع المدنى          
ــن  ــية بخصــوص قضــايا االقتصــاد   يمكــنها آذلــك أن تب ى قدراتهــا البحثــية الذات

فالــبرامج البحثــية والمصــممة خصيصــًا لشــحذ تحلــيل السياســات . العــالمى
يمكـنها إنـتاج معلومـات وأفكار تستجيب مباشرة الحتياجات المنظمة وعندما     

 آما هو الحال فى معظم      -تفـتقد آـيانات المجـتمع المدنـى بصورتها الفردية           
ــإنهم      الو–األحــيان  ــا، ف ــية الخاصــة به ــا البحث ــية إلقامــة وحداته ســائل الكاف

البد أن ننوه إلى ضرورة أن (يسـتطيعون تجمـيع الموارد لدعم مراآز مشترآة         
 ).تتجنب هذه الجهود المشترآة سيطرة الشريك األآبر على الشريك األصغر

  
ويسـتطيع العديـد مـن فـاعلى المجـتمع المدنى أن يعظموا من آفاءتهم من             
ــن         ــع أآاديميي ــالفعل م ــائم ب ــو ق ــا ه ــثافة مم ــثر آ ــورة أآ ــتعاون بص ــالل ال خ

صحيح أن  . متخصصـين فـى االقتصـاد العـالمى       واستشـاريين وغـيرهم مـن ال      
العديـد مـن األآاديميين لم يظهرون إال ميًال قليًال نحو اإلسهام فى سياسات              
المجـتمع المدنـى، آمـا أن الممارسـين والباحثيـن عادة ما يفكرون ويعملون               
بأساليب مختلفة تمامًا لدرجة أن الحوار بينهما ممكن أن يتحول إلى مشكلة    

تعاونوا " المفكرين"و" الفاعلين"األحيان، ولكن رغم ذلك فإن      آبـيرة فى بعض     
تعاونـًا مـثمرًا للغايـة فـى العديـد من مبادرات المجتمع المدنى حول العولمة                

إضافة إلى هذا، أحيانًا ما يقوم األآاديميون بدور الوسيط فيما بين . االقتصادية
 .ب آخرجماعات المجتمع المدنى من جانب والدوائر الرسمية من جان

 
إجمـاًال، إذا أرادت مؤسسـات المجـتمع المدنـى أن تقـوم بـدور مؤثـر آمثقِّف                  
جماهـيرى وآمـنظم حمـالت بخصـوص العولمـة االقتصادية، فإنهم فى حاجة              
إلـى توجـيه قـدر آبـير مـن الطاقـة السـتيعاب مـا يجرى تحديدًا فى االقتصاد                    

 فعله تحديدًا من أجل     العـالمى، ولتحديد ما يريدونه بالضبط، وما الذى عليهم        
 .الوصول إلى الغايات المبتغاة

 

ولقـد تطـوع األآاديمـيون المشـارآون فى التدريس فى هذه البرامج      
 .م مجانًا، آما وفرت الجامعة قاعات التدريس مجانًابوقته

 

 (ACODE)فـى أوغـندا يهـدف تحـالف المدافعين عن التنمية والبيئة             
 .إلى بناء فريق من المحللين لقضايا عدة منها العولمة

 

إن الـتعاون بيـن الممارسـين والباحثيـن يفجـر مشـاآل آبيرة تتعلق               
المخــتلفة، ولكــن عــندما باللغــة المخــتلفة وطــريقة الفهــم واإلدراك  

 .يخطط لهذا التعاون بطريقة جيدة فإنه ينتج نتائج رائعة

 الكسندر سانجوروف

مرآز سانتبطرسبرج للعلوم اإلنسانية واستراتيجية الدراسات 
 السياسية

 

لـيس لديـنا المـال الكافى لكى نرسل األفراد إلى اللقاءات العالمية،       
 – خاصة من بين أعضائنا     –ولكـنا دائمـًا مـا نرسل أشخاصًا مختلفين          

 .وذلك حتى نساهم فى بناء قدراتهم من خالل الخبرة الدولية

 فالفيا باروس

 شبكة البرازيل لمؤسسات المال متعددة األطراف، برازيليا
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  المناقشة المفتوحة والصريحة

نحـن نحـب أن نعتـبر أن آـل األفـراد فى المجتمع المدنى هم على                 
. اشــاآلتنا، ولكــن الكثــيرون فــى المجــتمع المدنــى ليســوا أصــدقاؤن

يجـب أن نكون مستعدين لتقبل رؤى المجتمع المدنى التى تتعارض    
 .مع رؤانا

 وارن الماند

 حقوق وديمقراطية، مونتريال

اإلســهام الرئيســى الــثانى الــذى يقدمــه المجــتمع المدنــى إلقامــة اقتصــاد  
عالمى ديمقراطى، والذى تمت مناقشته فى الجزء الثالث، وهو تفعيل حوارًا 

 إلى الحد الذى يجعل المؤسسات جماهيريًا يمكن أن تتم مواءمته واستيعابه
ومن . نفسـها غـير مؤهلة الحتضان مناقشة مفتوحة تعبر عن مواقف متعددة           

المؤآد أن العقول المغلقة يمكن أن تقوض آذلك من قدرات المجتمع المدنى        
 .على توفير تثقيف جماهيرى متوازن ومشارآة جماهيرية تتسم بالشمولية

  
سية يمكن أن تكون فى غاية الجمود       إن الكنيسة الروسية األورثوذآ   

والـتحجر مؤآـدة أن رؤيـتها مـتفردة ومن ثم نائية بنفسها عن الحوار               
مـع العقـائد والـدول األخرى، فى حين أن العقيدة األورثوذآسية فى             

 .روحها غاية فى االنفتاح
 جيورجى تشيستياآوف

 الكنيسة الروسية األوثوذآسية، موسكو
 

. جموعة المناظير والرؤى المختلفة    هو م  ATTACالـذى جذبـنى إلى      
 .وهذا مثير للغاية. وهناك حوار ثرى. فكل اآلراء ممثلة هنا

  جاآيه–آلود بجانيول 
ATTAC –فرنسا، وحدة المرأة والعولمة، باريس  

 
التى يضطلع بها االتحاد المرآزى     ) 2000(سياسـة التعلـيم القومـية       

ــرامجها ال (CUT)للعمــال  ــبرازيل تؤآــد أن ب البــد أن "تعليمــية  فــى ال
حــتى تظهــر األفكــار المخــتلفة،  .. تســتثير الحــوار بيــن آراء مــتعددة 

ولـتعرفوا بعضكم البعض، ولتواجهوا بعضكم البعض لتتباحثوا فى أمور          
 ".االتحاد

لألســف أن بعــض جماعــات المجــتمع المدنــى المهــتمة بقضــايا العولمــة        
على سبيل . ى الداخلاالقتصـادية تضع قيودًا أيديولوجية ضيقة على الحوار ف    

المـثال، العديـد مـن المعـاهد البحثــية المهـتمة بالمـال واالسـتثمار والــتجارة        
: العالمـية تعمـل فـى إطـار الحـدود الضـيقة لنظام معرفى أآاديمى واحد هو                

وهـناك عـددًا مـن مؤسسـات األعمـال لم تظهر أى قدر من الرغبة          . االقتصـاد 
. التقليدى لالقتصاد العالمى  الجـادة للمشـارآة فـى حـوارات تـتحدى الفهـم             

بالمـثل، صـمت العديـد مـن الجماعـات العقيدية آذانها عن االستماع لوجهات        
وفى ذات الوقت نجد عددًا آخر   . نظـر تقع خارج دائرة العقيدة التى يؤمنون بها        

مـن مـنظمات الحرآة االجتماعية قامت بتفعيل رؤى للتغيير التقدمى وقبولها            
 .ديها أو مناهضتهابوصفها حقيقة ال يمكن تح
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الممذهبين فى المجتمع   فـى مـثل هـذه الحـاالت جمـيعها نجد أن الفاعلين              
المدنــى تجــاهلوا الواجــب الديمقــراطى الــذى مــؤداه ضــرورة االســتماع إلــى 
. المقـتربات المضـادة وضـرورة إشـراك المخالفيـن فـى حـوار يتسم باالحترام               
. بالطـبع هـذا االلـتزام بالحوار ينتهى عندما يهدد المخالفون باستخدام العنف            

تطرفت إلى حد إنزالها أضرارًا     " غـير مدنية  "وهـناك حـاالت محـددة لجماعـات         
وعلى الجانب اآلخر، . جسمانية بمعارضيها بل وقامت بعمليات قتل سياسى    

نجـد العديـد مـن مؤسسـات المجتمع المدنى تغلق آذانها فال تستمع للرؤى           
 .البديلة من قبل أن يتهددهم خطر حقيقى

عـندما أآـون فـى حالة تطوير سياسة ما للمنظمة فأنا أدعو األعضاء         
 .لتقديم مدخالتهم والنتقاد المقترحات

 ريوادى براسير جاريونسوك
لجـنة التنسيق فيما بين المنظمات غير الحكومية بخصوص التنمية،           

 بانكوك
 

 نشطاء فى علماء سياسة، محامون،: تتمـتع المـنظمة بتـنوع آبـير         
ونحن نتناول القضايا   . مجـال مكافحة الفقر، وأعضاء فى اتحاد العمال       

وهـناك أفـق واسـع للحـوار فى إطار األولويات          . مـن مناظـير مخـتلفة     
 .فال يوجد لدينا خطًا ال يجوز الحياد عنه. التى نتفق عليها

 مارك لى
 المرآز الكندى للسياسات البديلة، فانكوفر

 
 52القومـى للطـالب فى البرازيل والمكون من        مجلـس إدارة االتحـاد      

وهــناك ســبع  . شخصــًا يضــم ممثليــن لكــل التــيارات السياســية     
مجموعـات رئيسـية والعديـد من الفروع بداخلها فيكون المجموع هو            

 . مجموعة25 -  20
 فيليب مايا
 ، برازيليا(UNE)االتحاد القومى للطالب 

 

  
ن أعضاء المجتمع    م – ولحسن الحظ أنه عدد قليل بالفعل        –وهـناك عدد قليل      

المدنـى الذيـن تـم مقابلتهم فى إطار هذا المشروع الذين عبروا دون مواربة               
عـن قلقهـم مـن مسـاءلة الـرؤى المسـتقرة لمـنظماتهم والخاصـة باالقتصاد                 

فكمـا تقـوم بعـض الحكومات واألحزاب السياسية والشرآات بكبت           . العـالمى 
مدنى تقوم بفرض االنقسـامات الداخلـية، فـإن بعـض مؤسسـات المجـتمع ال         

ومثل هذا التعصب ال    . نظامـًا جـامدًا داخـل المـنظمة ال يسـمح بأى انشقاق            
يقـوض فقـط األخالقـيات الديمقراطـية ولكـنه يحرم المنظمة آذلك من الحوار               
الداخلـى الـذى يمكـن أن يولد أفكارًا جديدة بناءة ورؤية أوضح بكثير وآذا دقة                

 .متزايدة فى االستراتيجية
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لمصــرى للدراســات االقتصــادية يرســل الدعــوات لمؤتمــراته  المرآــز ا
. متـبعًا نظام الحصص حتى يضمن تمثيل الرؤى السياسية المختلفة     

وجلسـات المؤتمـر ومنصات الجلسات تتكون هى األخرى باتباع هذا           
 .المبدأ والذى يضمن توليد منافسات بين وجهات النظر المتعارضة

ع المدنــى تقــوم بتحجــيم الحــوار ولكــن الــبعض اآلخــر مــن جماعــات المجــتم
ــن       ــد م ــثال، العدي ــى ســبيل الم ــراوغة عل ــاًء وم ــثر ده ــى بطــريقة أآ الداخل
المؤسسات لديها قيادة مفرطة فى مرآزيتها حيث يتم اتخاذ القرارات الهامة           

فـى مــثل هـذه الحالـة فــإن    . فـى معظـم األحــيان داخـل نطـاق دائــرة ضـيقة     
إذا آــان للمــنظمة نظــام  (اء الموظفيــن اآلخريــن فــى المــنظمة وآــذا األعضــ  

. لـن يكـون أمـامهم إال فرصـة ضئيلة لتقديم رؤى ومقترحات مختلفة          ) عضـوية 
ــباعهم        ــون أت ــى ال يدع ــتمع المدن ــاء المج ــن زعم ــد م ــإن العدي ــيد، ف وبالتأآ

والكثــير مــن األفــرع المحلــية للمجــتمع  . ينــتقدونهم بصــورة منــتظمة وفعالــة
 وأنه أحيانًا ال توجد لديها –ت قليلة  المدنـى ترى أن المنظمة ليس لها إال قنوا        

ــإن .  لتصــعيد المــبادرات مــن أســفل إلــى أعلــى  –قــنوات بالمــرة  بالمــثل، ف
 –الجماعـات األقـوى فـى إطـار تحالف لمنظمات المجتمع المدنى قد تهمش               

 . الرؤى القادمة من الشرآاء األصغر–إما عن وعى أو عن غير وعى 
  
 

ر فنحـن نضـم إلى مجلسنا   حـتى نضـمن تعدديـة فـى وجهـات الـنظ         
 .مؤيدين لألحزاب السياسية المختلفة

 شونا سيلفستر

 ، فانكوفر(IMPACS)معهد اإلعالم والسياسية والمجتمع المدنى 

والتغلـب علـى مشاآل االنفتاح على الحوار داخل دوائر المجتمع المدنى هو     
ن فالمنظمات من الممكن جدًا أن تقبل وأ  . فـى جـزء آبـير مـنه مسـألة توجه          

تشـجع مناقشـة إيجابــية للـرؤى المـتعددة داخــل الجماعـة نفسـها أو حــتى       
ومــن المؤآــد أن الخــالف الداخلــى، إذا مــا تــم . خارجهـا مــع جماعــات أخــرى 

الـتعامل معـه بطريقة بناءة، يمكن أن يولد تضامنًا أآبر داخل منظمة المجتمع           
آــثر فــالوحدة فــى إطـار الــتعدد يمكــن أن تــؤدى إلـى قــوة أعظــم وأ  . المدنـى 
 .استدامة
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منظمتـنا هـى سـاحة لقـاء بيــن قطـاع األعمـال، الـنقابات الــتجارية،        
أنهـا المكـان الـذى يمكن فيه        . المـنظمات غـير الحكومـية والحكومـة       

  أن تتحدث مع ممثلى ماآونالدز(MST)لحرآة الفالحين بال أرض 

 مارسلو لينجويت

 مرآز القيم واألخالق، ساو باولو

جهات الـتى تدعم الحوار يمكن لمؤسسات المجتمع        إضـافة إلـى تغذيـة الـتو       
على سبيل المثال، . المدنى أيضًا أن تتخذ إجراءات ملموسة لتفعيل التعددية

سـعت بعـض الجماعات عن قصد لضم ممثلين للتيارات السياسية المختلفة            
ويصـر العديـد مـن مسـئولى التنظـيم فى مؤسسات            . فـى مجـالس إداراتهـا     

لــى دعــوة أشــخاص لهــم رؤى مخالفــة لحضــور  عديــدة للمجــتمع المدنــى ع
واتبعت منظمات عديدة طريقة أخرى لتوسيع اآلفاق       . اجـتماعاتهم ولقـاءاتهم   

فـتابعوا بكثـير مـن الهمـة حـوارات عـبر القطاعـات المخـتلفة داخـل المجتمع                   
المدنى، بين القطاع األآاديمى وقطاع األعمال وقطاع العمل والمنظمات غير          

 .لعقيدية على سبيل المثالالحكومية والجماعات ا
  
بالتأآـيد مثل هذه المبادرات ال يجوز أن تنطوى على مجرد القيام بعمل على               

فهذا أيضًا سوف يثبط الحوار     . الـورق لطـى الخالفـات ولخلق وفاق اصطناعى        
ولكن المناقشة التى تدور على أساس من االحترام للرؤى         . بـدًال مـن إثـرائه     

ــتم مدفوعــة بالرغــبة فــى   –مدنــى المتنافســة فــى المجــتمع ال   مناقشــة ت
 يمكنها أن تساعد آل األطراف على فهم أفضل ألنفسهم –االستماع والتعلم 

 .آما لآلخرين
  
 االستقالل 

مشـكلة أخــرى يمكـنها أن تعــرض للخطـر قــدرات المجـتمع المدنــى الكامــنة     
فـأى مؤسسـة   . حـتواء لتعظـيم الديمقراطـية فـى االقتصـاد العـالمى هـى اال      

يمكـن أن تسـيطر علـيها بدرجة أو بأخرى مصالح خاصة تملى عليها أولوياتها      
والواقع أنه ال يوجد أى . ومقـترحاتها وأنشـطتها ونـوع التحلـيل الـذى تـأخذ به       

. فاعل سياسى يستطيع أن يحتفظ باستقالل تام عن آل المؤثرات الخارجية          
 تضحى بدرجة أو بأخرى، سواء   ولكـن العديـد مـن جماعـات المجتمع المدنى         
 .ارتضت هذا أم ال، أدوات فى يد قوى أخرى

 .بنود االتفاق هى أن نوقف االحتجاجات فيفتحون باب الحوار

 نيكوال بوالرد

 بؤرة ترآيز على الجنوب العالمى، بانكوك

 

ى روســيا يتســم باالعــتمادية فنحــن نفضــل أال المجــتمع المدنــى فــ
 .نخاطر بإغضاب دولتنا أو رؤسائنا فى العمل

 يورى ميلوفيدوف

  ، موسكو(FNPR)اتحاد النقابات التجارية المستقلة فى روسيا 
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، آلما  آلمـا زادت درجة استقالل منظمات المجتمع المدنى عن مراآز القوى          
وآلما زادت درجة   . زادت قدرتهـا علـى تحـريك حوار جماهيرى ال تكبله القيود           

اسـتقاللية جماعـة المجـتمع المدنـى آلما زادت قدرتها على المطالبة بحق              
وعلى العكس من   . المسـاءلة الجماهـيرية دون خـوف مـن ارتـداد هـذا عليها             

يم قدرتها على ذلك، آلما زادت درجة احتواء المؤسسة آلما زادت درجة تحج
المجاهـرة بـآراء معينة وعلى مساءلة ومحاسبة القوى صاحبة السلطة ومن            

 .ثم الحد من قدرتها على إنجاز تأثير ديمقراطى

نحــن ال يمكــن أن نــتحمل رفاهــية إلقــاء تعلــيقات سياســية صــريحة  
تـتعلق بالكيفـية الـتى يعمـل بها مانحون مثل برنامج األمم المتحدة              

 .للبيئة أو البنك الدولى
 ماريو دوميللو دياس

 ظ على الطبيعة، ريودى جانيروالمؤسسة البرازيلية للحفا
 

فإذا ما عبرت عن    . يجـب أن تكـون حريصًا وأنت تتعامل مع السياسة         
 .انتقادك للعولمة يجب أن تخشى أن يوقف الممولون دعمهم لك

 ديلياس اسييمو
 معهد مكاربرى للبحوث االجتماعية، آامباال

 

احتواء المجتمع المدنى يمكن أن يحدث من قبل الفاعلين أو من قبل الهياآل 
ففــى الحالــة األولــى، يمكــن أن تضــحى مؤسســات المجــتمع   . ةاالجتماعــي

على سبيل المثال، قد تقع . المدنـى آالت فى يد العبين سياسيين أآثر قوة        
جماعــة مجــتمع مدنــى تحــت ســيطرة إدارة أو حــزب سياســى أو شــرآة أو  
. مؤسسـة خاصـة يترأسـها شـخص قـوى صـاحب سـلطة ونفـوذ، وغـير ذلك                  

تواء تضحى منظمات المجتمع المدنى تابعة      وعـندما يـتم هـذا الـنوع من االح         
ــير       ــيانات غ ــون آ ــا تك ــادة م ــيانات أخــرى ع وعرضــة لالســتغالل بواســطة آ

 .ديمقراطية
 

 
فهو ميراث  . إن اتحـاد العمـال الرئيسـى ال يعتبر اتحاد عمال حقيقى           

 .سوفيتى تم تنظيمه لدعم الحكومة وللسيطرة إلى العمال
 لودميل اليكسييفا

 مجموعة موسكو هلسينكى
 

هيـئات قطـاع األعمـال التى تهتم باالقتصاد العالمى عادة ما تتعرض          
فى مصر، على سبيل المثال، . لـتدخل محسـوس مـن جانب الدولة     

يعيــن وزيــر الــتجارة رئــيس االتحــاد العــام للغــرف الــتجارية المصــرية   
بالمثل، فإن اتحاد الصناعات . 34وآذلـك سـتة من أعضاء المجلس الـ       

وفـى روسيا فإن نصف     . الـتايالندى هـو تحـت إشـراف وزيـر الصـناعة           
أعضـاء المجلـس التنفيذى لهيئة قطاع األعمال الدولية لموسكو هم           

وفــى الــبرازيل تمــول الحكومــة مؤسســات األعمــال  . مــن الحكومــة
 .الرئيسية

حــتى بــالخالف .. فــيما يــتعلق بالهــياآل، يمكــن ألنشــطة المجــتمع المدنــى
 تعظــيم المصــالح الخاصــة مــثل تســيد الشــمال، علــى ســبيل –لمقاصــدهم 

و الـتوجه نحـو الغرب أو الذآورة أو العنصرية أو التوجه     المـثال، أو الرأسـمالية أ     
فعــندما يكــون هــناك احــتواء هــيكلى تضــحى مؤسســات . إلــخ.. نحــو الحضــر

 وربما غير مدرك للبنيان وال حتى لجوانبه        –المجـتمع المدنـى وآـيل غير ناقد         
واحـتواء الفاعليـن والهـياآل من الممكن بالتأآيد أن يحدث     . الغـير ديمقراطـية   

 .ازىبالتو
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الــتمويل الحكومــى الضــخم لمــنظمات المجــتمع المدنــى فــى آــندا  
فحتى . يجعلـنا مخـتلفون عـن الواليات المتحدة األمريكية وعن أوروبا      

. الـبرامج الدولـية التحـادات العمـال تـتلقى دعمـًا مالـيًا من الحكومة               
 .وهذا االعتماد على التمويل الحكومى يشجع على ثقافة التأدب

 نديانا برونسو
 حقوق وديمقراطية، مونتريال

فقـدان جماعـات المجـتمع المدنـى لالسـتقاللية من الممكن أن يتم بطريقة               
فجة آما يمكن أن يحدث بطريقة مراوغة فاالحتواء يكون واضحًا عندما تتدخل            
أطـراف أخـرى فى طريقة عمل مؤسسات المجتمع المدنى من خالل تقديم             

وفى مناسبات  . موظفين محددين الرشـاوى مـثًال أو مـن خـالل فـرض تعييـن              
أخـرى، قـد يتـنازل الفـاعلون فـى المجتمع المدنى عن استقالليتهم بطريقة               

أحيانًا (ضـمنية على سبيل المثال من خالل فرض رقابة ذاتية على أنفسهم             
والتى تقلل من، أو حتى تنهى قدرتهم على النقد، ) ما يكون هذا بدون وعى

 .الجتماعية المترسبة والمترسخةالنقد الموجه للسلطات وللهياآل ا
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فـى آل   " المجـتمع المدنـى   "حاولـت الحكومـة الـتايالندية أن تـنظم          
وبصورة من الصور هذا ال     ". منـتدى مدنى  "أنحـاء الدولـة فـى شـكل         

يخـتلف آثـيرًا عن النظام الشيوعى والذى يكون آل شئ فيه تحت             
 .السيطرة

 أمارا بونجسابيتشى
 عة شواللونجكورن، بانكوكآلية العلوم السياسية، جام

 
يـتقرب الكثير جدًا من المنظمات غير الحكومية من مؤسسات المال           

 .الدولية آملة أن تحصل على تمويل، وهذا يحيد دورها الناقد
 جورج دوراو

 ريودى (FASE)هيئة منظمات المساعدة االجتماعية والتعليمية 
 جانيرو

 
ثالث وأربع مرات فتبدأ    توجـه الحكومـة وآذا البنك الدولى الدعوة لك          

فالناس يعلمون أن   . فـى التفكير أنه من األفضل لك أن تلتزم الصمت         
فهــل تطلــق الــنار علــى  . ثالثــة أربــاع نقودهــم تــأتى مــن الحكومــة 

ــى      ــك، ال، مــن األفضــل أن تذهــب إل ــتفقد مصــدر تمويل ــة ف الحكوم
 .لقاءاتهم الكثيرة ومن هنا تصبحون أحبابًا

 موسيسى. ناآانييك ب
 مكاريرى للبحوث االجتماعية، آامباالمعهد 

 
وعلينا أن  . المـانحون يـتفقون تمامـًا بخصـوص القضايا التى يدعموها          

 .نستجيب لمصالحهم حتى يمكننا البقاء
 رابختيب ايمرونجروانج

 اللجنة الكاثوليكية للعدالة والسالم، بانكوك
 

فــى أوغــندا معظــم أعضــاء الــبرلمان عــندهم مــنظمة غــير حكومــية  
 . لتعبئة الدعم بين الناخبينآوسيلة

 نيانجا بياآى بازاارا
 مرآز البحث األساسى، آامباال

 
 والقــوة (CGT)فــى الــبرازيل تــم تأســيس المرآــزية العامــة للعمــال  

فى روسيا، توجد   .  بـناًء علـى مـبادرات أصـحاب العمل         (FS)النقابـية   
 فــى مكاتــب الشــرآة الــتى (VKT)مقــار تحــالف عمــال آــل روســيا 

ال غـرابة إذًا فـى أن قـيادات مـثل هذه      . معظـم أعضـائها   تسـتخدمها   
 .االتحادات عادة ما تكون لطيفة مع أصحاب العمل

والعديـد من  المحاذير فيما يتعلق باالحتواء تتضمن العالقة فيما بين جماعات             
فعندما يكون هناك . المجتمع المدنى من جانب وآيانات اإلدارة من جانب آخر 

ات المجـتمع المدنـى خادمـًا طيعًا لهيئات    اسـتالب رسـمى تضـحى مؤسسـ      
اإلدارة سواء فى المستوى القومى أو المحلى أو حتى على المستوى العبر 

يمكن استخدامه لتجميع التأييد خاصة    " المجتمع المدنى "ومثل هذا   . قومـى 
وفى هذا المقام   . فـيما يتعلق بالسياسات العامة التى ال تلقى تأييدًا شعبياً         

 –اإلدارة تلجأ أحيانًا إلى تبنى إنشاء مؤسسات مجتمع مدنى    نجد أن آيانات    
ومـن أمـثلة ذلـك منـتديات رجـال األعمال        . وفقـًا لشـروط المسـئولين بالطـبع       

واالتحادات التجارية التى تنشأها الدولة، بنوك الفكر التى يتم تأسيسها إلى        
البنك حـد آبـير بناًء على تحفيز المؤسسات االقتصادية متعددة األطراف مثل        

والمعروفة (الدولـى، وآذا المنظمات غير الحكومية التى يتم تنظيمها حكوميًا       
فـى مـثل هـذه الكـيانات قـد يحـتل أفـرادًا معينين من قبل                 ) "GONGOS"باسـم   

هيـئات اإلدارة مقـاعدًا فـى مجـالس إدارة مـنظمات المجـتمع المدنى، وبهذا        
إلـى هذا فإن    إضـافة   . يكـون تواجـد المسـئولين محسـوس بطـريقة مباشـرة           

على : الـدول وغيرها من آيانات الضبط قد تمول مؤسسات المجتمع المدنى          
سـبيل المـثال، مـن خالل المنح أو التعاقد على القيام بمشروع أو من خالل                
. بعـض اإلعفـاءات الضريبية أو إعطاء تمويل لحضور اجتماعات ولقاءات رسمية           

تكون رواتبها (عض الوظائف وقـد تعـرض هيئات اإلدارة أيضًا فى بعض األحيان ب      
على أفراد من المجتمع المدنى، فيعبر النشطاء، أما بصورة         ) وفوائدهـا مغرية  

وقد تظهر مسألة االحتواء أيضًا عندما      . مؤقـتة أو دائمة، إلى القطاع الرسمى      
ــود الرســمية     يقــبل ممــثلو المجــتمع المدنــى الدعــوات لالنضــمام إلــى الوف

حـتى للقـيام بمشاورات مع صناع السياسة        للمؤتمـرات مـتعددة األطـراف أو        
مع المسئولين أحيانًا إلى    " الحوار"قد يؤدى   : على سبيل المثال  . الرسـميين 

توسـع وتمدد النزاع دون أى تنازل حقيقى للقضايا التى أدت إلى هذا الصراع            
وأحيانًا ما تتبنى مؤسسات المجتمع المدنى الخطاب الرسمى        . مـنذ البداية  

اهتمام أآثر واحترام أآبر من آيانات اإلدارة وأيضًا قد تستعير          على أمل انتزاع    
السـلطات النظامـية الخطـاب الـنقدى للمجـتمع المدنى ومن ثم تحيد قدرته               

ويجادل البعض فى أن هذا آان مصير أفكار مثل         . الكامـنة على أحداث التغيير    
" حكماإلدارة وال "وبالطـبع آذلـك مفاهـيم       " الملكـية "و" التنمـية المسـتدامة   "
 .والتى يتم تفسيرها بطرق معينة" المجتمع المدنى"و
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عـندما تحصـل المـنظمات غـير الحكومـية الشـمالية علـى مـال مـن          
شــرآات عــبر قومــية فــإنهم يــبدأون فــى الــتعرف علــى االحــتماالت  

 .اإليجابية للتواءم واإلصالح

 ريوادى براسير جاريونسوك

خصوص التنمية، لجنة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية ب
 بانكوك

وقضـايا االحتواء هذه يمكن أن تبرز فيما يتعلق بالعالقات فيما بين مؤسسات             
المجـتمع المدنـى مـن جانـب واألحـزاب السياسية من جانب آخر، خاصة إذا                

وتقدم منظمات المجتمع المدنى    . آـان الحـزب المقصـود هـو الحـزب الحـاآم           
مثلة واضحة على مثل هذا النوع المرتـبطة باألحـزاب االشـتراآية والفاشـية أ        

وقـد تـنحدر آذلـك عالقـات االتحـادات الـتجارية مـع األحزاب               . مـن االعـتمادية   
فى .  االشـتراآية إلـى عالقـة احـتواء بواسطة النخب الحاآمة     –الديمقراطـية   

حـاالت أخـرى نجد أن الساسة قد أقاموا آيانات مجتمع مدنى آواجهة تخدم        
 .مر بهم إلى حد شراء األصواتطموحاتهم الشخصية، وقد يصل األ

  
وقـد يتسـلل االحـتواء آذلـك إلـى عالقـات المجـتمع المدنـى بالفاعليـن فى                   

فالشـرآات قد تؤسس تشرف على وتحرك، ومن ثم، تؤثر وتسيطر           . السـوق 
هــذه القــيود علــى االســتقاللية تكــون . علــى مؤسســات المجــتمع المدنــى

واضـحة بصـورة خاصـة فـى العالقة مع منتديات األعمال والتى تقوم معظمها               
. بدور جماعات الضغط لصالح المصالح الخاصة للشرآات بدًال من الصالح العام          

افة إلـى هـذا، يعـتمد عـدد من المنظمات غير الحكومية وبنوك الفكر إلى                إضـ 
. وحتى بعض االتحادات العمالية   . حـد آبـير علـى مموليـن مـن قطاع األعمال           

 .حلقها أصحاب األعمال وليس العمال

يتشـكل مجلـس إداراتـنا بالكامل من رجال شرآات ولكنى قلت لهم     
وهم يتقبلون هذا الوضع   . مـنذ البداية أننا سنقول أشياء قد تجرحهم       

مـنذ خمـس ســنوات ولـم يطالــبوا المرآـز وال مـرة واحــدة بـأن يدفــع       
 .بمصالحهم الخاصة

 أحمد جالل

  االقتصادية، القاهرةالمرآز المصرى للدراسات

 

مـن السـهل أن ُتَضمَّن بعض إجزاء من المجتمع المدنى الدولى فى      
  .الرأسمالية العالمية ثم تحطمهم بوصفهم قوة بديلة



 

123  

 السكندر بوزجالين

 ، موسكو"بدائل"الحرآة االجتماعية لكل روسيا 

 

يمكـن للمـنظمات غـير الحكومـية آذلـك أن تكـون جزًء من العمليات                
 صـورة مصـطنعة للديمقراطـية، مثل الدائرة الكاملة من           الـتى تخلـق   

مؤتمـرات األمـم المـتحدة االجتماعـية والـتى لم يكن لها أى تأثيرات               
 .واضحة

 جورجو دوراو

، ريودى (FASE)هيئة منظمات المساعدة االجتماعية والتعليمية 
 جانيرو

وحـتى القطاع الخيرى يمكن أن يكون له تأثيرات احتوائية على الفاعلين فى   
سسـات الخيرية واألفراد األثرياء يمكنهم، إما بصورة        فالمؤ. المجـتمع المدنـى   

مباشـرة أو بطـريقة مراوغة تشكيل أجندة وخطط عمل المجتمع المدنى بما             
يجعـل مؤسسـات المجـتمع المدنـى تسـهم فـى إبـراز هـذه القوى بدًال من                   

وهـناك العديـد مـن التسـاؤالت المحـرجة الـتى يمكـن أن تطرح هنا                 . تحديهـا 
تعلق بمدى استقالل المشروع والتقرير الحالى المدعوم       بطبيعة الحال فيما ي   
 .من مؤسسة بعينها

  
مـن الهـام لمـنظمات المجـتمع المدنى الروسية أن تكون أآثر تجذرًا          

فنحن آثيرًا ما نتهم باننا جواسيس ممولين . فـى الشـعب الروسـى    
 .بنقود أجنبية

 فقارتر. أفجينى أ

WWF –روسيا، موسكو  

احتواء المجتمع المدنى من قبل فاعلين آخرين هناك أيضًا إضافة إلى إمكانية 
ومثل هذا االستالب   . إمكانية لالحتواء من قبل الهياآل االجتماعية المتسيدة      

يمكـن أن يحدث حتى لجماعات المجتمع المدنى التى ال  " الـنظام "بواسـطة   
ففى بعض األحيان   . تعـتمد بصـورة خاصـة علـى الدولـة أو على قوى السوق             

 .ذا الفقدان لالستقاللية بدون قصد وبدون وعىيحدث ه
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ــالزم لعقــد قمــة الشــعب     ــتمويل ال وفــرت حكومــة آويبــيك ثلــثى ال
فمن ضمن  . 2001الموازيـة للقـاء النصـف آـروى الرسمى فى إبريل            

. التقالـيد الكـندية أن تقـوم الدولـة بتسـهيل تطـور المجـتمع المدنى          
مة الطلبات الصادرة عن    يكفى أن تنظر إلى قائ    . وهـذا ال يعـد احـتواء      

 .قمة الشعب

 جيسى سميث

 شبكة معلومات البدائل الحقيقية، فانكرفر

 

فال معنى ألن   . من األفضل أن تعمل مع الحكومة بدًال من أن تحاربها         
. تـتخطى الخطـوط الحمـراء للحكومـة فـتجعلهم يدفعونـك بعيدًا عنها       

" مراءالح"ولكـن األجـدى أن تدفـع الحكومـة إلعـادة ترسيم الخطوط               
 .لتعطيك ساحة أوسع

 عالء عز

 جمعية مؤسسات األعمال للحفاظ على البيئة، القاهرة

علـى سبيل المثال، حتى منظمات المجتمع المدنى التى تعمل باستقاللية           
عـن اإلدارة الرأسـمالية وعـن آـيانات قطاع األعمال يمكن أن تظل ترسًا فى                

 آبــيرًا مــن المجــتمع ففــى الــنهاية نجــد أن جــزًء. عجلــة الــنظام الرأســمالى
المدنـى الحـالى هـو صناعة مدرة للمال حيث يملك تمويًال معتبرًا يمكنه من               
ــد المؤتمــرات وآــتابة الــتقارير وتوفــير خدمــات الــرفاه         ــق الوظــائف وعق خل

وحتى عندما تحصل أنشطة المجتمع المدنى من قبيل        . وهكذا.. االجتماعى
لـبة بحقـوق اإلنسـان على       بـرامج الـتعاون مـن أجـل التنمـية وحمـالت المطا            

الــتمويل مــن خــالل تــبرعات الجمهــور فــتجهر مــن ثــم بهجــوم مباشــر علــى  
اإلمبريالـية، فـإنهم يسـتمرون ضـمنًا فـى العمـل علـى بقـاء هذا الوضع الغير           

فعلـى سبيل المثال، نجد أن بعض أنشطة اإلغاثة اإلنسانية قد           . ديمقـراطى 
 .ة تأهيلهاتحول الطاقات من انتقاد الرأسمالية إلى إعاد

  
الــبعض يقولــون أنــه لــيس صــحيحًا أن تكــون مقــربًا جــدًا مــن الدوائــر 

أمـا وجهة نظرى فهى أنه      . الرسـمية وأن تنسـى القضـايا الحقيقـية        
فأنـــت تذهـــب إلـــى . عليـــنا أن نســـتفيد مـــن المســـاحة المـــتاحة

المناقشـات وفـى ذهـنك وجهـة نظـر محـددة نبعـت من المفاوضات                
واالحتواء يحدث عندما ال تكون     .  المدنى المسبقة فى إطار المجتمع   

فى هذه الحالة يمكن بالفعل     . مـتأآدًا مـن موقفـك ولـم تقم بواجبك         
 .أن تتم اإلحاطة بك

 

 جين نالونجا

 شبكة تنمية الهيئات الطوعية المحلية، آامباال

ومـثل هذه الديناميكيات قد تظهر آذلك فى العالقة مع الهياآل األخرى الغير             
ومن ثم، فحتى   . ى تم وصفها فى الجزء الثانى من هذا التقرير        ديمقراطية الت 

مؤسســات المجــتمع المدنــى المــتمرآزة فــى الجــنوب يمكــنها عمــًال تقويــة 
. هـياآل السـيطرة الشـمالية مـن خـالل ترتيبات التمويل على سبيل المثال               

وحـتى آـيانات المجـتمع المدنـى الناقدة للتفوق الشمالى والرأسمالى فى        
. عـالمى الراهـن يمكـنها أن تخـدم آوآيل للهيمنة الثقافية الغربية        االقتصـاد ال  

وآمـا سـتظهر مناقشـة موضـوع القـدرة علـى الوصـول فى الجزء التالى فإن                  
مؤسســات المجــتمع المدنــى يمكــنها أن تصــبح أيضــًا أدوات لهيمــنة الذآــور، 
البـيض المتمرآزين فى الحضر فى مثل هذه الحاالت أيضًا فإن االحتواء لصالح      
الهياآل االجتماعية المتسيدة يحد من قدرة جماعات المجتمع المدنى على          

 .توليد حوارًا جماهيريًا ومشارآة جماهيرية
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فـى المجتمع المدنى المصرى البد من أن تقدم تنازالت حتى يمكن        
ولكن فى نفس الوقت يكون من الصعب جدًا        . أن تسـمعك الحكومـة    

. دما تعمـل قريبًا من الحكومة     اعتـبارك ممـثًال للمجـتمع المدنـى عـن         
ومدافعـو المجـتمع المدنى يواجهون موقفًا صعبًا عندما يراوحون بين           

 .وهيمنة الحكومة عليهم) حيث لن يكون لهم تأثير(االستقالل 

 بسمة قدمانى

 مؤسسة فورد، القاهرة

 

أحـد تحديـات الديمقراطـية الرئيسـية الـتى تواجـه المجتمع المدنى              
 أن تبــنى جســورًا بيــنك وبيــن األحــزاب هــى إلــى أى مــدى يمكــنك

 السياسية والحكومة، وما هو نوع هذه الجسور؟

 جيلد جاآوبسين

 ، ساوباولو(CUT)االتحاد المرآزى للعمال 

والواقـع أن قضـايا االسـتقالل واالحـتواء عادة ما تكون أآثر تعقيدًا مما أظهرته                
 هل التمويل علـى سبيل المثال، . المناقشـة السـابقة لمعـالم هـذه القضـايا      

الحكومـى بالضـرورة مشـبوه حـتى إذا آـان مصـدره هو نقود دافعى الضرائب              
فــى إطــار دولــة ديمقراطــية؟ هــل يمكــن للجهــات الخاصــة المانحــة أن تؤيــد  
جماعـات معارضـة فـى المجتمع المدنى دون إلقاء ظالل الشك حول القناعة         

ية؟ أال يمكن   األخالقـية الـتى مؤداهـا أن المعارضـة ضـرورية لديمقراطـية صح             
السـلطة؟ هـل الـتواءم هو دائمًا    " مـن "السـلطة دون أن تصـبح    " مـع "العمـل   

احـتواء؟ هـل يمكـن أن تفرض رسالة المجتمع المدنى عليه أن ينحاز بالفعل               
إلـى سياسات حزبية وأن يشجع قادته وموظفيه على تبنى مواقف السلطة            

ياسـية لألفــراد  الرسـمية؟ هـل يجــب التميـيز بيــن الـتحالفات والخــيارات الس    
المنتميـن إلـى مـنظمة مجـتمع مدنـى ما من جانب وبين استقالل المنظمة           

 نفسها من جانب آخر؟

  
يمكـن لجماعات المجتمع المدنى أن تأخذ أمواًال من الحكومة طالما            
أنهـا مخلصة ألهدافها وطالما أن لديها منافذ عدة للتدخل فى آيفية         

 .تنفيذ المشروع

 سوثى براسارتست

  االقتصاد، جامعة شواللونجكورن، بانكوكآلية

آمـا تمـت اإلشـارة مسـبقًا، فإن االستقاللية التامة ال يمكن أن تكون متاحة                
فالغالبية العظمى من المؤسسات . بصورة مطلقة لجماعات المجتمع المدنى

تعـتمد بصـورة ضـخمة على قوى تقع خارج نطاق المجتمع المدنى وذلك من               
ف القــانونى بهــا وآــذا للحصــول علــى المــوارد   أجــل الحصــول علــى االعــترا 
وتعمــل آــيانات المجــتمع المدنــى، دون اســتثناء  . ولتأســيس ســمعة جــيدة

تقريـبًا، وبدرجـة آبـيرة داخـل إطار هياآل اجتماعية مستقرة بغض النظر عن               
درجــة ازدرائهــم الضــطرارهم اســتخدام رأس المــال الرأســمالى العــالمى أو  

أما الجماعات التى تصر على اآتفاء      ". الغربية"ة  تكنولوجـيا االتصـاالت العالمـي     
ذاتـى تـام وتـرفض تمامـًا آـل أشـكال عالقـات القـوى السـائدة فى االقتصاد                    

فالقضية بالنسبة للمجتمع   . العالمى لم تستمر طويًال ولم يكن لها تأثير يذآر        
المدنـى إذن ليسـت الجـرى وراء وهـم االسـتقاللية التامة وإنما العمل على                

 .قدر المتاح من هذه االستقالليةتعظيم ال
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الحـذر مـن االحـتواء أثمـر فـى حالـة منـتدى المجـتمع المدنـى فـى           

، فالرئاسة أخذت مبادرة إقامة هذا الحدث    2001موسـكو فى نوفمبر     

ودفعـت تكالـيفه وانـتوت فـى الـبداية أن يتبـنى اللقاء فكرة تأسيس                

د مــن إال أن العديــ. آــيان حكومــى يشــرف علــى المجــتمع المدنــى 

مـنظمات حقـوق اإلنسـان قـادت حـرآة مقاومـة فيها قدر شديد من            

وفى النهاية،  . التصـميم ضد هذه الخطة والتى تخلت عنها الحكومة        

قـام واحد من ثوار المجتمع المدنى بمشارآة الرئيس بوتين المنصة           

 .فى الجلسة االفتتاحية

اللية هى  آـيف يمكـن إنجـاز ذلك؟ أن جماعات المجتمع المدنى األآثر استق            
وهــم يفكــرون فــى . عــادة الــتى تكــون أآــثر وعــيًا وإدراآــًا لمشــاآل االحــتواء

التداعـيات المترتـبة علـى تحالفـاتهم بصـورة نقديـة تعكس آثيرًا من الحرص                
لمـن يقدمــون دعمهــم وممــن يــتلقون  : والحـيطة ويــتطرق بهــم التفكــير إلــى 

ستقاللية أن الدعم؟ فكلما قررت منظمات المجتمع المدنى الحريصة على اال      
تسـاند أو أن تـتلقى مسـاندة مـن حـزب سياسى أو هيئة إدارة أو مؤسسة              

ودائمًا ما يحتفظون " ناقدًا"قطـاع أعمال فإنهم يحرصون على أن يظلوا صديقًا      
بخــيار فصــم الــروابط إذا مــا أضــحت العالقــة مســتوعبة بطــريقة غــير مقــبولة  

ة عــندما تــأخذ آــيانات ويــتم تفعــيل االســتقاللي. لرســاالتهم والســتقالليتهم
المجـتمع المدنـى فـى اعتـبارها المصـالح الـتى يمـثلها شرآاؤها والتأثيرات                

 .التى يمكن أن يمارسوها على أهدافها وأنشطتها
  

وزعـت شـبكة تضـامن ماآـيال والموجـودة فـى تورنـتو مصادر توزيعها               

علــى عــدد مــن اتحــادات العمــال وآــذا أحــد حشــر مــنظمة دينــية،   

ــد مــن المــنظمات غــير الحكومــية  خمســة مؤسســات و فــى . العدي

القاهـرة، أصرت جمعية مؤسسات األعمال للحفاظ على البيئة على    

 مانح لكل نشاط من أنشطتها وذلك حتى  12-10أن يكـون هناك من      

أما تحالف جمعيات المستهلكين    . تتجنـب سـيطرة مـانح واحد عليها       

أخذ أى   والـتى مقـرها موسـكو فـال ت         (Konfop)مـا بيـن الجمهوريـات       

نقـود مـن دوائـر قطاع األعمال وتحصل على مواردها من خالل مزيج             

ــيع المجــالت واالشــتراآات      ــراد ب ــنح وإي مــن اشــتراآات األعضــاء وم

بؤرة ترآيز على الجنوب العالمى أصرت على . فـى بانكوك  . القانونـية 

 حتى – 2002 عشرون فى منتصف –أن يكـون لهـا مانحين متنوعين     

 .ستقالل سياساتهاتستطيع الحفاظ على ا

إضــافة إلــى توخــى الحــذر، يمكــن لمؤسســة المجــتمع المدنــى أن تعظــم    
اسـتقاللها من خالل الحصول على الموارد من مصادر متعددة ومتنوعة حتى            

وآلما أمكنها ذلك عليها أن تسعى للحصول     . ال تصـبح رهينة ألية جهة واحدة      
ا آانت طبيعة   وإذ. علـى تمويـل ومسـاهمات عينية من خالل عضوية متسعة          

عمـل جماعـة المجـتمع المدنـى أو ضآلة قاعدتها يعوقا تشكل قاعدة عضوية            
آبـيرة فعلـى المؤسسـة أن تعظـم اسـتقاللها مـن خالل توزيع تمويلها على               

وآلمـا أمكـن يمكـن للمؤسسـة أن توفـر تمويًال ذاتيًا لها من            . أآـثر مـن مـانح     
إصداراتها وبعض  خـالل تولـيد دخـل غـير ربحـى عـن  طـريق المؤتمـرات وبيع                   

 .األعمال االجتماعية األخرى
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ــثًا، يمكــن لجماعــات المجــتمع المدنــى المــنخرطة فــى قضــايا االقتصــاد       ثال
العـالمى أن تفعـل اسـتقاللها من خالل التعديل المستمر ألجنداتها وخطابها             
. حـتى يحـافظوا علـى مسافة معقولة بعيدًا عن الخطاب واألولويات الرسمية            

ولكن مؤسسات  .  أنـنا ندعـو إلـى أى وآـل معارضة للمعارضة           وهـذا ال يعـنى    
المجتمع المدنى يمكنها بالفعل أن تعمل من أجل مجابهة توجهات السلطات 
الحاآمـة المنتشـرة فى االقتصاد العالمى والرامية إلى تقليص االختالف من            

 .خالل التزام سطحى بالنقد
  
 القدرة على الوصول 

ن تعـتمد علـى مـدى قـيامهم بمشارآة          مصـداقية حـرآات المواطنيـ     
وهذا يشكل تحديًا   . حقيقـية فى عملية صنع القرار داخل منظماتهم       

 .مستمرًا

 تونى آالرك

 معهد بوالريس، أوتاوا

 

فـى تـايالند عادة ما ال يمتلك األفراد التابعين حق أن يكونوا مهتمين              
 .وأن يشارآوا فى حل مشاآلهم

 سوبنسرى بانجكوآانج

 ، بانكوكأصدقاء المرأة

إضـافة إلى قضايا الكفاءة والحوار المفتوح واالستقالل فإن مؤسسة المجتمع        
أى . المدنـى الديمقراطـية البد أن تتعامل مع قضايا القدرة على الوصول إليها            

مـدى يعتـبر المجـتمع المدنـى سـاحة سياسـية تتـيح لكل المواطنين فرصة                 
 تعتبر فرص االنخراط    متسـاوية لالهـتمام بمشـاآل العولمـة االقتصـادية؟ هل          

فـى المجـتمع المدنـى محـدودة وغـير مـتوازنة وتمـيل خاصة نحو األشخاص                 
المنتمون إلى قطاعات اجتماعية متميزة؟ من الذى يصل إلى المشارآة فى           

 أنشطة المجتمع المدنى المتعلقة باالقتصاد العالمى ومن الذى ال يصل؟
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. ة فى المجتمع المدنى   األآثر تهميشًا ال يتم تمثيلهم بصورة مباشر      
 .فدائمًا ما يمثلهم أشخاص آخرون

 بينيديكت هيرملين

 سوالجرال، باريس

 

المثالـية هـى أن يكـون المجـتمع المدنـى مكانًا يمكن من خالله أن              
 .يشارك آل األفراد، ولكن هذا ليس هو الحادث اآلن

 سانجى جون

 اللجنة القومية للحرآة بخصوص وضع المرأة، ويندسور

ينا فى الجزء الثانى من هذا التقرير، فإن التراتبات االجتماعية الهيكلية           آما رأ 
تعــد عنصــرًا أساســيًا مــن عناصــر أوجــه القصــور الديمقــراطى فــى االقتصــاد  

وآمـا تـم اقـتراحه فى الجزء الثالث، فإن أنشطة المجتمع            . العـالمى الراهـن   
ة الشعبية  المدنـى يمكـنها أن تدفـع بالديمقراطية من خالل تعظيم المشارآ           

ولكن، . فـى إدارة االتصاالت، رأس المال، االستثمار، الهجرة والتجارة العالمية     
وآمـا تمت اإلشارة مسبقًا فى الجزء الرابع، فإن هذه الجهود يمكن أن تتعقد          
بسـبب التبعـيات الهيكلـية خاصـة عـندما تكـون مرآزة بشدة فى بيئة معينة                 

مــثل الحكومــة واإلعــالم ملــتزمون وأيضــًا عــندما ال يكــون الفــاعلون اآلخــرون  
 .بتقليص هذه التبعيات

  
أن صـورة المجـتمع المدنـى فـى روسـيا، آمـا هـو الحال فى معظم           

فالقـــاعدة . الـــدول األخـــرى، تعـــبر عـــن الصـــورة العامـــة للســـكان 
االجتماعـية لمعظـم المؤسسـات الـيوم تتشكل من المثقفين الذين      

يشــابه الطــبقة  يقطــنون المــناطق الحضــرية والمتميــن إلــى مــا      
 .الوسطى أيام النظام السوفيتى

 افجينى شفارتس

WWFروسيا، موسكو  

إضـافة إلـى ذلـك، هـذه القدرة الكامنة على مقرطة االقتصاد العالمى والتى               
تملكها حرآة المواطنين يمكن أن يتم استيعابها ومواءمتها إلى الحد الذى ال             

من المؤآد  . ى مقبول يجعـل المجـتمع المدنى نفسه ميدانًا للعب ذى مستو         
أن مؤسسـات المجـتمع المدنـى، بـل والمجـتمع المدنـى آكـل، يمكنهم أن                 
يعكسـوا ويرسـخوا، وأحـيانًا يفـاقموا الـتمايزات الهيكلـية التى تسم االقتصاد               

ومن الواضح أنه من الصعب على جماعات المجتمع المدنى . العالمى الراهن 
ــى االقت     ــيكلى ف ــور اله ــه القص ــع أوج ــتعامل م ــت   أن ت ــالمى إذا آان ــاد الع ص
 .أنشطتهم ذاتها نتيجة هذه الهيرارآيات االجتماعية

  
أن شــبكة المعلومــات الدولــية تعتــبر فــتحًا مبيــنًا فــى مجــال توفــير   

 مليون مستخدم فى    2المعلومات للمواطنين ولكن ال يوجد أآثر من        
 .روسيا وآقاعدة عامة هؤالء أناس يفهمون الوضع بالفعل

 يورى فودومتين

 مراقبة أوضاع المواطنين، سانتبطرسبرج

 

إذا آـــنا ذاهـــبون لمقابلـــة الرئـــيس فمـــن األفضـــل أن نـــأخذ معـــنا  
 .فى هذه الحالة سيستمع أآثر. المستثمرون األجانب البيض

 وليام آاليما

عـدم التسـاوى فـى القـدرة علـى الوصـول إلـى المجـتمع المدنـى يعبر عن                    
على سبيل المثال، فلألفراد المنتمون إلى جماعات       . من طريقة نفسـه بأآثر    

اجتماعـية معينة عادة ما يحصلون على فرص أآبر من اآلخرين ليكونوا أعضاًء             
ويســتطيع . أو عامليــن أو زعمــاء أو مموليــن لمؤسســات المجــتمع المدنــى  

ير  بكث–األفـراد المنتمون لبعض الشرائح االجتماعية أن تكون لديهم قدرة أآبر   
 علـى الوصـول إلـى المـوارد الالزمـة لحـرآة مجـتمع مدنـى فعـال بخصوص                    –

االقتصـاد العـالمى، أى أنهـم يكونـون قادريـن علـى الحصول على تعليم أآثر                 
وآــذا علــى مــال وتكنولوجــيا ومعلومــات واتصــاالت مــتقدمة، وعلــى اهــتمام  

 .إلخ.. إعالمى وسفر وعمل
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  مؤسسة منتجى أوغندا، آامباال
تهيمن عليه الواليات المتحدة     شديد التوجه نحو أوربا و     ICFTUإن الـ   

وتتلون معظم المقترحات والرؤى واألفكار بمنظور      . والمملكة المتحدة 
ــناعية  ــدول الص ــرة     . ال ــيد المغاي ــذا التقال ــرى وآ ــدول األخ ــتاج ال وتح

 .لالتحادات العمالية إلى أن يتم تمثيلها بطريقة أفضل

  فى (CUT)رؤيـة مرآـبة تشكلت من رؤى االتحاد المرآزى للعمال           
، وتحالف (CFDT)الـبرازيل وتحـالف العمـل الديمقـراطى الفرنسى         

 اتحـادات الـنقابات العمالـية المستقلة    (UICT)العمـل لكـل روسـيا      
 .(FNPR)فى روسيا 

 – سـواء آـان واضـحًا أو ضـمنيًا وسـواء آـان مقصودًا أو غير مقصود                   –والتميـيز   
نى مقارنة  يـؤدى إلـى أن يكـون لـبعض الـناس ثقـًال أآـبر فـى المجـتمع المد                   

بآخريـن لديهـم نفـس المـزايا الشخصـية وذلـك فـيما يـتعلق بوضـع األجندات                   
.. وتشـكيل االسـتراتيجيات وتحديد خطط العمل وتنفيذ البرامج وتقويم النتائج          

وهيرارآـيات القـوى االجتماعـية داخـل المجـتمع المدنـى عادة ما تتوازى مع                
 تبعــيات مــثل تلــك –التبعــيات الهيكلــية فــى االقتصــاد العــالمى فــى عمومــه 

 .الموصوفة فى الجزء الثانى

  



 

130  

فـى أوغـندا ال يمكـن مقارنـة مـوارد وتأثـير بنك فكر مثل مرآز بحوث                  
السياسـة االقتصادية ومؤسسة قطاع أعمال مثل مؤسسة منتجى         

 .أوغندا بمثيالتها فى الشمال

 

لــيس لــنا إال عالقــات لحظــية مــع مؤسســات الفالحيــن فــى الــدول  
ــية ــا ر. النام ــريكا     أم ــى وأم ــاد األورب ــع االتح ــية فهــى م ــنا الدول وابط

 .الشمالية واستراليا ونيوزيالندا

 جوزيف جارنوتكل

 ، باريس(FNSEA)االتحاد القومى لالتحادات الزراعية 

 

ــاءات       ــتخطوا اإليم ــد أن ي ــناعية الب ــدول الص ــى ال ــية ف نشــطاء التنم
 مــع الحمائــية أو العاطفــية وأن يلــزموا أنفســهم ببــناء شــراآة فعالــة

وحـتى يتم التغيير، فإن الحاجة تكون حيوية        . الشـعوب فـى الجـنوب     
لالقتســام المتــبادل للمــوارد الفكــرية والمالــية وآــذا الســتراتيجيات   

 .المدافعة

 ايريس الميدا

 حقوق ودميقراطية، مونتريال

 

عواصــم مــثل القاهــرة وبــاريس وموســكو وبــانكوك وآامــباال هيمنــت  
. ى فى الدول التى ينتمون إليها     علـى مسرح أحداث المجتمع المدن     

ورغـم أن البرازيل وآندا لديهما بؤر عديدة ألنشطة المجتمع المدنى           
 .الخاصة باالقتصاد العالمى إال أنها آلها تقع فى مراآز حضرية آبرى

 

علـى سبيل المثال، فإن نشاط المجتمع المدنى الخاص بالعولمة االقتصادية           
فإجماًال نجد أن   .  الجنوب –ا بين الشمال    عـادة مـا يكـرر هيرارآيات القوى فيم        

فى مجال االقتصاد العالمى تتخذ     . أقوى مؤسسات المجتمع المدنى العاملة    
صحيح أن العديد من جماعات     . مقارهـا فـى أمـريكا الشـمالية وأوربـا الغربـية           

المجتمع المدنى فى أفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبى وأوروبا الشرقية وأمريكا 
ــية وا ــات العولمــة      الالتين لباســيفيكى قدمــت إســهامات ملموســة لسياس

االقتصـادية، ولكـن حـتى أفضـل المؤسسـات تمويـًال فـى الجـنوب عادة ما ال            
تضــاهى الكــيانات األآاديمــية والمهنــية والدينــية والعمالــية والمــنظمات غــير  

آما أن العناصر الشمالية . الحكومـية وقطـاع األعمـال المتمرآزة فى الشمال    
تل مراآز متسيدة فى منظمات وشبكات المجتمع المدنى العابرة         عادة ما تح  

وآنتـيجة لذلك عادة ما تتبنى مؤسسات المجتمع المدنى الجنوبية          . للحـدود 
األجـندات واألنشطة الشمالية حتى عندما تكون القضايا المتضمنة ال تشكل           

ــدى شــرآاء   ــات ل ــنقاد    ". الجــنوب"أولوي ومــن هــذا المــنطلق رفــض بعــض ال
بوصفه شكًال من أشكال االستعمار     " المجتمع المدنى العالمى  "ن  المتشددي

مـن الواضـح أن المجـتمع المدنـى لـم يكـن أبدًا مكانًا للمساواة بين        . الجديـد 
الشمال والجنوب بما فى ذلك المؤسسات التى أعلنت هذه المساواة هدفًا           
لهـا بـل علـى العكـس نجـد أن أنشـطة المجـتمع المدنـى بخصـوص العولمة             

 .صادية رسخت بل وربما زادت من الهوة بين الشمال والجنوباالقت
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وآـذا القـدرة غـير المتوازنة على الوصول إلى المجتمع المدنى المنخرط فى              
على . قضـايا االقتصـاد العـالمى سـادت علـى أسـاس جغـرافى داخـل الدول            

سـبيل المـثال نجـد أن هـذا النشـاط يـترآز بشـدة وفـى معظم الحاالت فى                    
وبصفة عامة .  مدينة أو مدينتين من المدن الكبرى     العاصـمة القومية وآذا فى    

أيضـًا نجـد أن سـكان الحضـر يكـون لديهـم قدرة أآبر على الوصول إلى برامج          
ــة بســكان المــناطق     المجــتمع المدنــى الخاصــة بالعولمــة االقتصــادية مقارن

حـتى فـى الحـاالت القلــيلة والـتى يكـون فـيها لمـنظمات المجــتمع        . الريفـية 
ية متناثرة فى أماآن متفرقة من الدولة، فإن هذه الفروع          المدنـى أفـرعًا محل    

وفى . ال يكـون لهـا قـدرة آبـيرة على التأثير فى أو اختراق المكتب الرئيسى               
ذات الوقـت فإن الفروق بين المناطق الجغرافية داخل الدول إنما تعنى، على         

يـتم تهميشـه فيما يتعلق بأنشطة       ) مصـر العلـيا   (سـبيل المـثال، أن الصـعيد        
بالمثل، فإن . لمجـتمع المدنـى بخصـوص القضايا العالمية مقارنة بمصر الدنيا    ا

األقالـيم الغربـية مـن آندا يكون لها صوت أقل مقارنة باألقاليم الشرقية، وآذا      
الواليـات الجنوبـية فـى الـبرازيل تظهـر آمراآز للمجتمع المدنى أآثر قوة من                

 .مثيالتها فى الشمال والشمال الشرقى

تفـتقر روسـيا إلـى آلـيات لمشـارآة مـنظمات المجـتمع المدنى من             
وآنتــيجة لذلــك نجــد بعــض    . األقالــيم فــى المســتوى الفــيدرالى   

المـنظمات غير الحكومية فى موسكو تحاول تمثيل مصالح آل قطاع         
نة علــى آــل المؤسســات المــنظمات غــير الحكومــية وتحــاول الهيمــ
 .الجماهيرية وآذا الحصول على آل الموارد

 موظفو مرآز دعم المبادرة المدنية الصربية، نوتوسيبيرسك

 

بالـرغم من التأآيد على ضرورة تطوير بؤر نشاط محلية إال أن قيادات    
ــز بحــوث  ATTACجماعــات مجــتمع مدنــى فــى فرنســا مــثل     ومرآ

والبقاء ما زالوا متمرآزين إلى     ومعلومـات التنمـية، والسـالم األخضـر         
 .حد بعيد فى باريس

 

ــتكون عــادة مــن مهنييــن مــن الطــبقة     المــنظمات غــير الحكومــية ت
المنتدى االجتماعى  . الوسطى يتكلمون عن واقع قاعدى ال يخصهم      

العــالمى هــام جــدًا للشــبكات النخــبوية فــى العــالم ولكــنى ال أرى   
 .الرابطة بينه وبين واقع المهمشين

 آوهناميليا 

 مرآز دراسات الثقافات المعاصرة، ساوباولو
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أنهم . ل المجـتمع المدنـى يـنظر إلـى القـراء علـى أنهـم ضعفاء        داخـ 
يجلبونـنا عـندما يكونـون فـى حاجـة إلى أن يظهروا بمظهر جيد فى                

 .الصورة ولكن بخالف هذا فنحن يتم تنحيتنا

 جوزفين جراى

 األسر منخفضة الدخل معًا، تورنتو

 

ا فلماذ. والمجتمع يجعل منا نكتة. ألنـك فـالح فـال أحـد يأبـه بـك ولك        
نكـون مهتميـن بصـندوق الـنقد الدولـى، ولماذا يكون علينا أن نلعب               

 دورًا فى حرآة عالمية؟

 فيرابون سوبا

 شبكة الناس لمناهضة للعولمة، تايالند

 

  



 

133  

هـناك عملية ترشيح سئ وغير منضبط تتم فى المنظمات المصرية           
فالبــد أن تعــرف اللغــة اإلنجلــيزية وآــذا مهــارات      . غــير الحكومــية 

تر وأن يكــون لــك خلفــية تعليمــية جــيدة حــتى تســتطيع أن  الكمبــيو
 .تحصل على موقع

 يسرى مصطفى

 مرآز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

 

ــتى تســتخدمها   ــة ال ــبقات    ATTACاللغ ــع الط ــتها م ــتم مواءم ــم ت  ل
 الشعبية

 دومنيك بليهون

ATTACفرنسا، باريس  

 

 ثم هم النسـويات فـى الغـرب عادة ما يعزفون على الوتر الخطأ ومن     
 .يوقعون بنا آسيدات فى مصر ضررًا آبيرًا

 هبة حندوسة

 منتدى البحوث االقتصادية للدول العربية وإيران وترآيا، القاهرة

 

آـيف يمكـن للمالـبى، وهـم السكان األصليون من البدو فى شمال              
تـايالند، أن يهـتموا؟ فمن الصعب جدًا أن تفهم معاناتهم وليس لدينا             

 .اتهممنظومة تعالج احتياج

 سورتيشارون مايو

 حملة من أجل الديمقراطية الشعبية، بانكوك

 

  
إن عمـل المجـتمع المدنـى بخصـوص التثقيف العالمى يهيمن عليه             

ومـن الضـرورى أن تـتم موازنة هذا بشخص          . المـتحدثون باإلنجلـيزية   
 .يتحدث الفرنسية

 جان سانت دنيس

 ، مونتريال(CSQ)اتحادات وسط آويبيك 
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حدث الجمـيع اإلنجليزية، هل البد أن تتحدث اإلنجليزية حتى        هـل يـت   
 تكون قادرًا على االنتشار فى العالم؟

 بورتين تارات
 جمعية الفقراء، قرية ماو من مان يوان، تايالند

 
يـتخذ الـرجال القـرارات فى المجتمع المدنى ويترآون للنساء األدوار            

طات من السيدات  والنشي. المسـاندة، أدوار الطهـى ورعايـة األطفال       
الذيـن يحضرون االجتماعات التى تعقد فى أوقات متأخرة تثار حولهم       
شـائعات سـلبية مـن الجيران مؤداها أنهن أمهات سيئات أو أن لهن              

السيدات النشيطات فى المجتمع    . عالقـات غـير شـرعية مع الرجال       
المدنـى البـد أن يكـن قويـات وقـادرات علـى تحمـل الكثير من النقد                  

 .ن أزواجهن وأسرهن وجيرانهنالموجه م
 سانبسرى بانجوآانج

 أصدقاء المرأة، بانكوك
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وأشـكال أخـرى مـن التميـيز فـى أنشطة المجتمع المدنى الخاصة باالقتصاد        
فعـدد مـن الحرآات االجتماعية التى       . العـالمى تـتمرآز حـول الخـط الطـبقى         

ها أساســًا مــن تتــناول القضــايا االقتصــادية عــبر العــالم تقــدم قادتهــا وأعضــائ 
. الطـبقات الدنيا مثل الصيادين والفالحين وصغار العمال وساآنى العشوائيات         

أمـا الدوائـر النخـبوية فقد سيطرت بصفة عامة على آيانات المجتمع المدنى     
التى تمتك أغنى الموارد وأعلى     ) مـثل منـتديات رجـال األعمال وبنوك الفكر        (

إضافة إلى هذا، فإن    . صاد العالمى قـدرة للوصـول إلـى دوائـر اإلدارة فى االقت          
مؤسسـات األعمـال الكـبرى عـادة مـا يكـون لها قدرة أآبر على الوصول إلى                  
مفاوضـات التجارة متعددة األطراف مقارنة بجماعات ال تمثل إال صغار شرآات            

آما أن مؤسسات المصرفيين ومراآز البحوث االقتصادية تتمتع   . قطاع األعمال 
والعديد من . سات تسيطر على رأس المال العالمىبامتياز الوصول إلى مؤس

المـنظمات غـير الحكومـية اسـتمدت معظـم العامليـن بهـا وآـذا أعضائها من                  
والواقـع أن وظـائف المـنظمات غـير الحكومية يمكن أن تكون             . صـفوف النخـبة   

مغـرية جـدًا فـى الـدول الفقـيرة والـتى تحصـل فيها طبقة صغيرة متميزة من            
آما يمثل التيار   . آبر من تمويل المنظمة غير الحكومية     السكان على الجزء األ   

الرئيسى فى الحرآة العمالية عادة أرستقراطية عمالية متميزة نسبيًا تتكون 
مـن عمـال رسـميين يعملـون لكـل الوقت وال يمثل دوائر هشة وضعيفة مثل                 
ــن، العامليــن لجــزء مــن الوقــت، باعــة     العامليــن بالمــنزل، الخــدم، المهاجري

باختصار، بالرغم من أن العديد من مؤسسات       .  وآذا الذين ال يعملون    الشوارع
ــمين      ــن تض ــتحدث ع ــالى ت ــى الح ــتمع المدن ــاعدة"المج ــنظمات "و" الق الم

إال أن الفـرص الحقيقـية المتاحة أمام الطبقات الدنيا       " المحلـيات "و" الشـعبية 
 بالتأآيد، فإن . للمشـارآة فـى هـذه الحـرآات عـادة مـا تكـون محدودة للغاية               

فــى المجــتمع المدنــى لــم يخفــوا  " اليســاريين آآلــى الكافــيار"العديــد مــن 
 .ازدرائهم تجاه الطبقات الدنيا الغير متعلمة
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ولقد وسمت هياآل الهيمنة الحضارية آذلك معظم أنشطة المجتمع المدنى       
ففـى المجـتمع المدنـى، آمـا هـو الحـال فى            . الخاصـة بالعولمـة االقتصـادية     

المسيحية تسيدت / عالمى، األطر الثقافية الغربية اليهوديةمعظـم االقتصاد ال   
واالستثناءات التى تؤآد   . بصـورة عامـة مقارنـة باألنظمـة االجتماعـية األخرى          

القـاعدة هـى حالـة اإلخـوان المسـلمين فـى مصـر وحرآة التعليم الروحانى          
ولكــن علــى الجانــب اآلخــر، لــم يكــن . المســتوحاة مــن الــبوذية فــى تــايالند

ات األفريقـية وآـذا الشرقية األوثوذآسية إال فرصة ضئيلة للتعبير عن            للحضـار 
نفسـها للتأثـير فـى انخـراط المجـتمع المدنـى فى أوغندا وروسيا فى قضايا                 

ولم يكن للسكان األصليين فى البرازيل وآندا إال مشارآة         . االقتصـاد العالمى  
 .هامشــية فـــى أنشـــطة المجـــتمع المدنــى الخاصـــة باالقتصـــاد العـــالمى  

وبالمقابل، فإن مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بالعولمة االقتصادية فى 
معظـم أنحـاء العـالم تقـترب بصـورة مكـثفة مـن قضايا هذا االقتصاد من خالل              

ولم يبذل األفراد المنخرطون فى هذا      . أنمـاط معرفـية غربية، حديثة وعقالنية      
ؤى أخرى موجودة   األمـر بهـذا الشـكل ال الوقـت وال الجهد فى محاولة فهم ر              

إضـافة إلـى هـذا، فـإن نشطاء المجتمع المدنى الذين يتكلمون             . فـى العـالم   
 عادة ما تكون لهم فرص أآبر بكثير       – خاصـة اإلنجليزية     –لغـات غربـية بطالقـة       

ــات      ــتحدثون هــذه اللغ ــن ال ي ــة بآخري ــير فــى العولمــة االقتصــادية مقارن للتأث
مر بالتعامل مع المؤسسات    وعندما يتعلق األ  . ويستخدمون لغة حديث أخرى   

ــاعلى     ــبادل واالســتهالك العــالمى نجــد أن ف ــتاج والت ــتحكم فــى اإلن الــتى ت
المجـتمع المدنـى المفوهـون فى الجوانب التقنية لالقتصاد عادة ما ينجحون             
فـى الحصـول علـى آذان صاغية مقارنة بأشخاص ليس لديهم هذا النوع من               

 .الخبرة
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صـر، وآمـا يوحـى اسـمها الذى         جماعـة األخـوان المسـلمين فـى م        
يحمـل معـالم تمييز نوعى واضح، ال يوجد فى مكتبها اإلرشادى ذى           

 300العشــرين عضــوًا وال فــى هيئــتها التمثيلــية الــتى تتشــكل مــن 
وحتى قطاعات المرأة فى المنظمة يشرف  . عضـو، وال سـيدة واحدة     

صر والواقع أننا إذا ما نظرنا إلى المجتمع المدنى فى م         . علـيها رجال  
إجمـاًال لـن نجـد مؤسسـة واحـدة تترأسـها امـرأة اللهم إال إذا آانت                  

 .المنظمة مهتمة تحديدًا بقضايا المرأة
 

الرجال يتحدثون بفم مآلن عن المساواة النوعية ولكنهم ال يمكن أن           
 .هذا جليًا واضح. يترآوا مكانهم المرأة

 بينيديكبت هيرملين
 سوالجرال، باريس

 
 2002ن إلى المنتدى االجتماعى العالمى      أآثر من خمسى الموفدي   

آانوا من النساء، ولكن فى العديد من الجلسات لم تكن هناك امرأة        
 .واحدة على المنصة

 ناسنى باروز
 مسيرة نساء العالم، مونتريال

ويميل المجتمع المدنى الذى ينشط فى مجال العولمة االقتصادية آذلك إلى 
. وجودة فى السياسات العالمية بصفة عامةإعـادة إنتاج التمايزات النوعية الم     

صـحيح أن أعـدادًا آبـيرة مـن النسـاء تشـارك فـى أنشـطة المجتمع المدنى           
الـتى تتعلق باالقتصاد العالمى خاصة فى المنظمات غير الحكومية وآذا فى            
الحـرآات االجتماعـية، وفـى حـاالت اسـتثنائية، آما فى حالة المنظمات غير          

طة فى مجال العولمة االقتصادية، إال أنه إجماًال ال         الحكومية فى المدن الناش   
فعلى . يمكـن إنكـار أن الرجال هم الذين يملكون زمام األمور فى هذا المجال           

ســبيل المــثال، عــادة مــا ال تمــارس النســاء إال تأثــيرًا محــدودًا للغايــة علــى   
منــتديات قطــاع األعمــال والمــنظمات العمالــية والجمعــيات الدينــية ومعــاهد   

وفى آل المجتمع المدنى نجد     . وث الـتى تهتم بقضايا االقتصاد العالمى      الـبح 
الـرجال يمـثلون بـأعداد آبيرة جدًا ال تتناسب مع أعداد النساء فى المجالس             
التنفـيذية والهيـئات اإلداريـة وآـذا فى الوفود والجهاز المهنى للمنظمات فى              

القــول أن ولســنا بحاجــة إلــى . حيــن يشــكل النســاء معظــم الجهــاز اإلدارى
النساء الالتى ينتمين إلى مراآز طبقية أو عرقية أو عمرية أو ريفية أو جنوبية        
قـد واجهـن قـدرًا أفظـع مـن التهمـيش فـى المجتمع المدنى مقارنة بالنساء            
الشــماليات البــيض الالتــى يســكن المــناطق الحضــرية وينتميــن إلــى الفــئة  

بعية النوعية إنما تعنى    ولكن الت . المتوسـطة مـن العمـر وإلـى الطبقات العليا         
أنـه مـن الناحـية الهيكلـية فـإن قـدرة النسـاء علـى الوصول إلى والتأثير فى                    
انخـراط المجـتمع المدنـى فـى العولمـة االقتصادية تكون أقل مقارنة بالرجال               

 .عندما يكون لهن نفس الواجهة االجتماعية
. هيمـنة البـيض علـى حـرآة مناهضـة العولمة يعتبر معضلة حقيقية               
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رقـية فـى المجـتمع المدنـى النشط فى قضايا العولمة            ولـم تلـق التبعـية الع      
االقتصـادية نفـس قـدر االهتمام الذى حظى به التمييز النوعى، ولكن هذا ال               

ــالفعل أقــل أهمــية  فالغــياب النســبى للملونيــن مــن حمــالت  . يعــنى أنهــا ب
المواطنيـن علـى الـتجارة ورأس المـال العالميين هى صادمة خاصة فى بالد              

فالجيل . نية متعددة األعراق مثل البرازيل وآندا وفرنسا      تتسـم بترآيـبة سـكا     
األول مـن المهاجرين وبعض جماعات الشتات من الجنوب على وجه خاص ال             

وهـناك مؤلفًا   . يظهـرون فـى حـرآات الشـمال المهـتمة بالعولمـة االقتصـادية             
أيــن آــان اللــون فــى "واحــدًا علــى األقــل آــان دقــيقًا بــالفعل عــندما تســاءل 

بيضاء إلى ) ضد منظمة التجارة العالمية  (ذا آانت المعرآة الكبرى     سياتل؟ لما 
 التحرك النشط – ولن نقول قيادة –من المؤآد أن المشارآة فى    ". هـذا الحد؟  

للمجـتمع المدنـى فـى مجـال االقتصـاد العـالمى لم يعكس الترآيب العرقى                
إلى ويؤآـد نشـطاء عديـدون ينـتمون         . للهيـئة السـكانية القومـية أو العالمـية        

جماعات عرقية تابعة أن التمييز العرقى هو عنصر فاعل فى المجتمع المدنى 
 .بنفس قدر تواجده فى المجتمع آكل

فزعماء . سـوء الحـظ نحـن مـا زلـنا ال نملـك حـرآة تضـامن عـرقى                  ول
الحـرآة علـيهم أن يظهروا لألفراد التابعين عرقيًا أنهم مقبولون على            

 .الرحب والسعة
 مولود أونيت

، (MRAP)حرآة مناهضة العنصرية ومناصرة الصداقة بين الشعوب 
 باريس

 
ل لــم تجــد لجــنة التميــيز العنصــرى الــتابعة لالتحــاد المرآــزى للعمــا 

. تمويـًال لسـكرتاريتها ممـا يمكـنها مـن مـتابعة أجندتها بصورة آاملة              
وفـى المؤتمر القومى األخير لالتحاد المرآزى للعمال لم تعط الكلمة        

 .إال لمدة ثالث دقائق فقط
 ايزابيل آريستينا آوستا بالتازار

 ، ريودى جانيرو(CUT)االتحاد المرآزى للعمال 

 
  

 
األجـيال األآـبر ال يجـوز أن تحـاآم الشـباب باستخدام معاييرهم هم               

فهـم يفترضـون أننا  سلبيون فى        . الخاصـة بمـا هـو صـالح للمجـتمع         
ففــى اســتطاعتنا أن . كــون فاعليــنعصــر العولمــة ولكــنا يمكــنا أن ن

نسـتوعب تـيارات وثقافـات العولمة بطرق ال يستطيعها الناس األآبر            
 .سنًا

 شانشاى شايسوك آوسول
 مسرحية أطفال سيام، بانكوك
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فــيما يــتعلق بالفــئة العمــرية، فــإن انخــراط المجــتمع المدنــى فــى العولمــة   
االقتصـادية عـادة مـا يتضـمن مشـارآة وقـيادة غـير مـتوازنة تمـيل إلى الفئة                    

صحيح أن الطالب وغيرهم من دوائر الشباب أحيانًا    .  عاماً 60-40العمـرية مـن     
رًا بارزًا فى مبادرات المجتمع المدنى بخصوص االقتصاد العالمى         ما يلعبون دو  

 وصندوق  7مـثل حالة احتجاجات الشوارع فى الشمال والخاصة بمجموعة الـ         
وحتى فى إطار هذه    . الـنقد الدولـى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية        

األنسـاق فطالمـا اشـتكت األجيال األصغر من هيمنة متوسطى السن على             
ظـم األنشطة وبال شك فإن محترفى المجتمع المدنى المحنكين آثيرًا ما            مع

يـنظرون إلـى الشباب بوصفهم مصدرًا رئيسًا لألعداد للعمل التطوعى الزهيد        
األجـر بـدًال مـن اعتـبارهم زمـالء لهـم قـدر وقـوة آامـنة فـى حـرآة المجتمع                     

جه معظم المجتمع المدنى يوا   . المدنـى يقفـون معهـم علـى قـدم المساواة          
ولكن . تحديات آبرى ليوفر للشباب فرص المشارآة والتأثير والشعور باالنتماء        

فـى ذات الوقـت فـإن تبعـية آـبار السـن فى المجتمع المدنى هى متواجدة                  
فلـم يذآـر وال شـخص واحـد فقـط مـن الذيـن تمـت مقابلتهم فى إطار           . أيضـاً 

فهم مجموعة  المئـتى مقابلـة الخاصة بهذا المشروع األجيال األآبر سنًا بوص          
متمـيزة لها ضماناتها الخاصة فى االقتصاد العالمى فيما يتعلق بالمعاشات أو      

وبالمثل، لم يتخذ إال عددًا قليًال جدًا من        . التأمين الصحى على سبيل المثال    
مؤسســات المجــتمع المدنــى أى خطــوة تذآــر لتضــمين رؤى األطفــال فــى   

 .عملهم الخاص بالعولمة االقتصادية

آـان هـناك الـتزامًا شـفهيًا وآالمـًا سـطحيًا آثـيرًا عـن الشـباب فى                   
يجلــس ، ولكــن لــم 2001المنــتدى االجــتماعى العــالمى األول عــام 

 . عامًا40على المنصة أى شخص أقل من 
 

 باتى باريرا
 حدود مشترآة، تورنتو

 
على قضايا " سـيطرة الشـعر األبـيض   "فـى حالـة شـاذة مـن حـاالت          

العولمـة، قامـت األجـيال األآـبر سـنًا بمعظـم األنشـطة فـى جمعية          
 .الفقراء فى تايالند

 
فى ُتضَّـمن مؤسسـة تنمـية الطفـل فـى بـانكوك األطفـال أنفسهم                

 .عملية تصميم وتقويم مشاريعها الخاصة بعمالة األطفال
 

تسـاند حـرآة األقلـيات الجنسـية حـرآة الديمقراطية العالمية ولكن             
ــدًا      ــم تفســح إال مســاحة ضــيقة ج ــية ل ــية العالم حــرآة الديمقراط

 .للشواذ جنسيًا
 سيلفيا بورين

NOVIB) هيج)أوآسفام، هولندا ، 
 

 الحكومية ومنظمات الناس نفس مـن المهـم أال تقدم المنظمات غير    
المـتحدث باسـمهم آـل مـرة مهما آانت قوة الشخصية الكاريزماتية            
الـتى يتمـتع بهـا هـذا الشـخص، فالـناس سوف يتسائلون باستنكار            

إذا آانــت . عمــا إذا آــان هــذا الشــخص يمــثل بحــق آــل المؤسســة
 .القضية هى تمكين القاعديين، إذن دعهم يتحدثون

 ادرسسوتبراسونج ليرلترا تان
 الهيئة التايالندية للصحفيين، بانكوك
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 مـع التضـمين والمشـارآة، ولكـن أحـيانًا مـا تنشغل جدًا بهذه                نحـن 
القضـايا إلـى الدرجـة الـتى يتم معها تعطيل اتخاذ القرارات إلى أجل         

 .غير مسمى

 روبين راوند

 مبادرة هاليفاآس، هوايتهورس

ويمكـن إطالـة قائمة المجموعات المهشمة عن طريق ضم المعوقين جسديًا            
والواقع أنه لم تقم وال جماعة مجتمع مدنى       . يرواألقليات الجنسية وغيرها آث   

واحـدة فـى أى مـن الـدول السبع التى شملها هذا المشروع بالمدافعة عن                
ــن   ــثالً  (المصــالح الخاصــة للمعاقي ــرفاه االجــتماعى م ــات ال ــيات ) نفق أو األقل

 .فى إطار العولمة االقتصادية) هجرة الشواذ جنسيًا مثًال(الجنسية 

  
ل هذه التمايزات فى مجموعها فى االعتبار، سنجد أن انخراط إذا مـا أخذنـا آ     

المجتمع المدنى فى العولمة االقتصادية يتوازى هيكليًا بصورة مكثفة مع آل           
عندما يتيح . أنواع التبعيات التى تميز العالقات االجتماعية الحالية بصفة عامة

 أن بعــض المجــتمع المدنــى صــوتًا للــناس فــى إدارة االقتصــاد العــالمى نجــد 
وفــى أســوأ الحــاالت يمكــن . الشــرائح يكــون لهــا صــوتًا أعلــى مــن اآلخريــن 

لجماعـات المجـتمع المدنـى أن تعـوق بهمة واضحة مشارآة األفراد التابعين              
وفى أوقات . الذين تدعى هذه الجماعات أنها تعمل من أجل تفعيل مصالحهم

لحوظ حتى أخـرى يـتم التهمـيش بدرجـة مـن الدهـاء والمراوغة تجعله غير م       
وفـى مثل هذه الحاالت نجد أنه حتى        . لالعـبى المجـتمع المدنـى أنفسـهم       

نشـاط المجـتمع المدنـى حسـن المقصـد يمكن أن يضيف عن غير قصد إلى                 
قــيمة دولــة، إقلــيم، طــبقة، حضــارة، نــوع، عــرق، فــئة عمــرية وغــيرها مــن   

 .الهيرارآيات التى تقوض فرص المشارآة فى االقتصاد العالمى
  

مكنـنا أن تشـمل الجمـيع عند بناءنا حرآة شعبية ديمقراطية            آـيف ي  
 .عالمية؟ أنها معضلة حقيقية

 آريستوف أجوتون

ATTAC –فرنسا، باريس  

 

حـرآة المسـتهلكين ال يمكـنها العمـل مـن أجـل الطبقة المتوسطة               

فما الذى يمكن عمله لمجابهة الهيرارآيات االجتماعية فى أنشطة المجتمع          
المدنـى الخاصة بالعولمة االقتصادية؟ ومشاآل التمايز فى قدرة الوصول إلى           

 ضد الجماعات   المجـتمع المدنـى ال يجـوز أن تجذب انتباهنا بعيدًا عن التمييز            
ولكن من المستبعد أن ينجح     . الـتابعة فـى االقتصـاد العـالمى فـى مجموعـه           

المجـتمع المدنـى فـى الدفـع بالمسـاواة فـى هذه الساحة المتسعة إذا لم           
 .يستطيع فى نفس الوقت أن ُيَفعِّل المساواة داخل صفوفه
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فالبـد وأن نعمـل أيضًا من أجل الناس الذين ال يستطيعون            . وحسـب 
 .تحمل نفقة أن يصبحوا أعضاء

 ماريلينا الزالتينى

 ، ساو بلولو(IDEC)مؤسسة الدفاع عن المستهلك 

 

  
 ما بالـرغم مـن الماضـى السـوفيتى، فقضايا الفرص المتساوية نادراً           

تـتم مناقشـتها فـى معظم مؤسسات المجتمع المدنى الحالية فى        
 .روسيا

 

بعـد اآتشـافها أنهـا قـد تـم احـتكارها لصالح الرجال آبار السن، قام                 
الـتحالف الـتعاونى األوغـندى فـى السـنوات األخـيرة بتفكـيك بياناته              

 .الخاصة بالسن والنوع

 

لسن والطبقة  بمتابعة دقيقة لمظاهر ا   "تحرك هنا "فـى فرنسا، تقوم     
 .والنوع فى عضويتها

 

لقـد تبنـت منظمتـنا بـرنامجًا للتوعية النوعية، ولكن هذا ليس باألمر              
فهـذه المـبادرة فجرت بعض الصراع الداخلى وأنا ال أرى أننا         . السـهل 

 .نتحرك بعيدًا عن الهيمنة الذآورية لقيادتنا فى المستقبل القريب

 جورج دوراو

، (FASE)تماعية والتعليمية مؤسسة منظمات المساعدة االج
 ريودى جانيرو

وأول اقـتراح عـام فـى هـذا الخصـوص هو أن تقوم منظمات المجتمع المدنى                 
فمن . بـتقويم ذاتـى نـاقد يـتعلق بمـدى القدرة على الوصول ألنشطتهم هم              

األرجـح إنجـاز مسـاواة أآـبر فـى فرض المشارآة إذا آانت التمايزات القائمة                
على سبيل المثال، آل لقاء وآل      . ناقشتها بوضوح معترف بها بصراحة وتتم م    

من غير موجود؟ إضافة إلى     : مبادرة للمجتمع المدنى البد وأن تستثير سؤال      
هـذا، قـد يكون من األفضل إذا خصصت آل منظمة أحد أعضاء مجلس اإلدارة               

لجـنة داخلـية لتحمل مسئولية متابعة واإلبالغ عن أداء          ) أو(أو موظفـًا آبـيرًا و     
ومن الممكن أيضًا أن    .  فـيما يـتعلق بمسـألة القـدرة علـى الوصـول            المـنظمة 

تضــمن المــنظمة تقاريــرها إلــى المعنييــن الصــحيفة االجتماعــية لموظفــيها   
وإداريـيها وأعضـائها وأن تتضمن هذه الصحيفة إحصاءات تتعلق بالفئة العمرية            

للقلق ووبالـرغم مـن أن هـذا التدقيق الذاتى قد يكون مثيرًا             . إلـخ .. والنوعـية 
وغـير مـريح، إال أن جماعات المجتمع المدنى يمكنها من خالل هذا أن تجعل              

من المؤآد أن   . نفسـها واعـية أوًال بـأول بـأى تمييز اجتماعى داخل صفوفهم            
الـتأمل الذاتـى األميـن والتصـميم حسـن المقصـد علـى تطويـر القـدرة على               

ت مستوى فى   الوصـول ال يمكن أن يكونوا آافيين بذاتهم لتحقيق مساحة ذا          
ولكن الفجوات فى فرص . عمل المجتمع المدنى بخصوص العولمة االقتصادية   

المشـارآة فـى المجتمع المدنى من األرجح أنها لن تضيق إذا لم تكن قضايا               
القـدرة المـتطورة علـى الوصـول موضـوعة بصـفة دائمـة على قمة أجندة آل            

 .مجموعة من مجموعات المجتمع المدنى
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وجهة خصيصًا إلتاحة مساحة للطبقات تحت الدنيا فى        المـبادرات الم  
حرآة . أنشـطة المجـتمع المدنـى الخاصـة باالقتصـاد العـالمى مـنها          

 فى البرازيل ولجنة ميثاق قضايا الفقر       (MAB)الناس المتأثرين بالسد  
(CCPI)          وآـذا األسـر منخفضـة الدخـل معًا (LIFT) فى آندا وجمعية 

 .الفقراء فى تايالند
 

ت الــتى أظهــرت اهــتمامًا خاصــًا بالعولمــة االقتصــادية  مــن المــنظما
نسـاء مـن أجـل عدالـة اجتماعية عالمية فى        : وبأثـرها علـى المـرأة     

آـندا، رابطـة المـرأة العربـية فى مصر، وحدة المرأة والعولمة التابعة              
ATTAC –             فرنسـا، مرآـز موسـكو لدراسـات النوع فى روسيا، وحدة 

ة لجنة التنسيق بين المنظمات     المـرأة والعولمة الموجودة تحت مظل     
 .غير الحكومية بخصوص العولمة فى تايالند وشبكة المرأة األوغندية

 
مـن بين محاوالت المجتمع المدنى لخلق منصة تقف عليها األقليات           
العرقـية فـى االقتصـاد العـالمى، الـريجى األفـريقى ومعهـد جيليديز               

وجماعة دعم  للمـرأة السـوداء فـى الـبرازيل، جمعـية األمـم األولـى               
الممرضــات النلبينــيات فــى آــندا، وحــرآة مناهضــة العنصــرية ودعــم 

 . فى فرنسا(MRAP)الصداقة فيما بين الشعوب 
 

مــن مؤسســات المجــتمع المدنــى الــتى تهــتم بوجــه خــاص بفــتح   
افحص رأسك : مجـاالت للشـباب فـى سياسـات العولمـة االقتصادية         

 ومؤسسة   فـى فرنسـا    (CUD)فـى آـندا ومرآـز المديريـن الشـباب           
 .تنمية الطفل فى تايالند

وهناك طريقة ثانية تستطيع من خالل الدوائر الهامشية أن تحصل على قدرة       
أفضــل علــى الوصــول إلــى أنشــطة المجــتمع المدنــى المــتعلقة باالقتصــاد    

أو حتى قطاعات داخل المنظمات     (العـالمى وهـى أن تكون هناك مؤسسات         
ومـن ثـم، فإن األصوات من       . عـات موجهـة تحديـدًا لمـثل هـذه الجما        ) الكـبرى 

الجـنوب من األرجح أن تحصل على اهتمام أآبر من خالل مؤسسات مجتمع             
ومـن األرجـح أن تحصـل الطبقات الدنيا وتحت    . مدنـى مـتمرآزة فـى الجـنوب     

. الدنـيا علـى مشـارآة أآـبر فـى الحـرآات االجتماعية التى تبرز احتياجاتهم               
الكيانات التى ترآز على الثقافة أن   وتستطيع المنظمات العقيدية وغيرها من      

توفـر مسـاحة يمكـن فيها للمدرآات المهمشة فى االقتصاد العالمى أن تجد         
بالمثل، فإن الحرآات النسوية ومنظمات السود      . عـددًا أآـبر مـن المستمعين      

وجماعـات الشـباب وآـيانات المجتمع المدنى المتمرآزة فى األقاليم يمكنها            
بعبارة . ها التابعون أن يعبروا على وجهات نظرهم      أن توفر مساحة يستطيع في    

أخـرى، المساواة االجتماعية فى المجتمع المدنى يتم تعظيمها بالقدر الذى           
يمكـن فـيه خلـق نطاق يضم مؤسسات مهتمة بتمثيل الجماعات المهمشة             

وهـذا ال يعـنى أن المجـتمع المدنـى البـد وأن يتشـكل بالكـامل من                 . تحديـداً 
بعضـها الـبعض يهـتم آل منها بالمدافعة عن المصالح           قطاعـات منفصـلة عـن       

على العكس من ذلك، فإن   . الخاصـة بجماعـة أو أخـرى من الجماعات التابعة         
التشـرذم الواسـع فـى المجـتمع المدنـى سيقوض الحمالت من أجل عولمة        
. ديمقراطية آما توضح بحق اإلخفاقات المتكررة لتجسيد االنقسامات العرقية        

الـتى تسـعى نحـو المساواة ال تعتبر ذاتها محصنة ضد            آمـا أن المؤسسـات      
ولكـن المـنظمات الـتى تجعـل المهمشـين بؤرة           . أوجـه القصـور الديمقـراطى     

اهـتمامها تعتـبر معلمًا إيجابيًا آلما زادت درجة حساسيتهم للتمييز فى إطار             
 . المجتمع المدنى وآلما زاد نشاطهم لتقديم مبادرات لمواجهة ذلك الوضع
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جلـس رعاية الغابات فى آندا لجنة مشكلة خصيصًا للسكان          يضـم م  
األصـليين مـن بيـن األضالع األربعة لجماعاتها التفاوضية مشجعًا من       

 .ثم على انخراط أآبر من جانب األمم األولى
 

" عبر آامسينا"عـندما أسـفرت انـتخابات اللجـنة التنفيذية العالمية لـ       
اءات بغرض مضاعفة عدد    عـن لجنة آلها من الرجال، تم تعديل اإلجر        

 .المقاعد ولتضمين امرأة من آل منطقة من مناطق العالم

أمــا مــنظمات المجــتمع المدنــى الــتى ال تقــوم بجهــد مخصــص للدفــاع عــن   
الجماعـات الـتابعة فـى االقتصـاد العـالمى مـا زال يمكنها بالرغم من ذلك أن                  

ية فى طاقم   تتخذ إجراءات مبادرة لتضمين أشخاصًا من مراآز اجتماعية متدن        
موظفيهم وآذا فى المواقع القيادية على سبيل المثال، يمكن تخصيص بعض 

فى مجلس إدارة المؤسسة للنساء     ) أو نسبة محددة من المقاعد    (المقـاعد   
إضافة إلى . أو للجماعات التابعة أو األقليات أو الشباب أو للمناطق المهمشة         

د خاص لتجنيد وتدريب هـذا، يمكـن لكـيانات المجـتمع المدنـى أن تقـوم بجه             
عادة ما   . وتكويـن موظفيـن محترفيـن مـن بيـن الدوائـر االجتماعـية المحرومة              

يكـون مـن األفضـل أن تكـون السياسـة المعلـنة والـتى تـتم متابعـتها بصورة                    
 .منتظمة هى توفير فرص متساوية عند التعيين وفى العمل
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 1994عام االتحـاد المرآـزى للعمـال فـى الـبرازيل لديـه قـاعدة مـنذ                 
علـى األقـل مـن أعضـاء المجلس التنفيذى البد أن        % 30مؤداهـا أن    

 .2000يكونوا من النساء، وهى نسبة تم تخطيها فى عام 

 

الهيـئة القومـية لفالحى أوغندا تحدد اشتراآات عضوية زهيدة حتى           
 .تعظم فرص المشارآة

 

تدعــو مجموعــة مــن مؤسســات المجــتمع المدنــى فــى آــندا مــنها  
" حقوق وديمقراطية "و"ومية للتحرك بخصوص وضع المرأة      اللجـنة الق  

". الصـندوق اإلنسانى لعمال الصلب    "و" ولجـنة العدالـة االجتماعـية     "
بصـورة منـتظمة شـرآاؤهم فـى الجـنوب لـزيارة آندا للمشارآة فى          

. بعـض المناسـبات وللـتحدث مـع الساسـة وآذا المواطنين العاديين            
 دولة فى إطار    33 من    شخص 250على سبيل المثال، تم استضافة      

 .2001قمة آويبيك لعام 

 

 والـتى تـتخذ من   (ETC)مجموعـة السـيطرة علـى تكنولوجـيا الـنحر           
وينيـبج مقـرًا لهـا يتشـكل مجلسـها مـن عشـرة أعضاء ينتمون إلى                 
تسـع دول آذلـك حقـوق وديمقراطـية تضـمن مجلسها أشخاصًا من             

 .الجنوب

 

ــ       ا بيــن  فــى روســيا يســتخدم تحــالف جمعــيات المســتهلكين لم
 بــرنامجا لتعلــيم الشــباب بغــرض تجنــيد     (KomFOP)الجمهوريــات 

 وضــعت المــنظمة  2002فــى عــام  . وتدريــب نشــاطئها المحلييــن  
 .أنشطتها التنفيذية فى يد صغار المدافعين

ويمكـن لمؤسسـات المجـتمع المدنـى آذلـك أن تـتخذ خطوات مقصودة نحو                
الخاصة باالقتصاد  تضـمين أفـراد مـن دوائـر اجتماعـية محرومة فى أنشطتهم              

علـى سـبيل المـثال، يمكن للمنظمات أن تتخذ إجراءات إعفاء من             . العـالمى 
وتنويع فى اشتراآات العضوية بغرض تشجيع المشارآة من األحياء المحرومة 

وإذا آان من   (أيضـًا يمكـن لكـيانات المجتمع المدنى أن تدعو           . فـى المجـتمع   
 ليشــارآوا فــى وفــود أشخاصــًا مــن جماعــات مهمشــة ) الضــرورى أن تمــول

المؤتمـرات أو المهـرجانات أو المشـاورات مـع الدوائـر السياسية الرسمية أو               
ومن اإلجراءات  . المظاهرات الشعبية أو جلسات الندوات وغيرها من األحداث       
ال فقــط الحضــور (األخــرى الــتى يمكــن اتــباعها لتشــجيع المشــارآة الفعالــة  

ل المثال بتوفير معلومات وافية     لهـؤالء المدعويـن القـيام علـى سبي        ) الرمـزى 
عـن الحـدث مقدمـًا، توفـير مسـاحة لهـم فـى الـبرنامج لكـى يتكلموا، توفير                    
خدمـات الـترجمة فـى حـال ضـرورتها، وبصـفة عامـة خلـق مـناخ يسـوده جو                    

إضــافة إلــى هــذا، يمكــن لمؤسســات المجــتمع المدنــى أن . الترحيــب والــود
أة الفقيرة والتى توفر منصات ترعى أحداثًا مثل منتديات الشباب ومسوح المر     

خاصــة يمكــن لألشــخاص التابعيــن أن ُيســمعوا مــن فوقهــا صــوتهم ورؤاهــم   
أما المؤسسات األآبر فيمكنها أن تعين موظفين       . الخاصـة باالقتصـاد العالمى    

محدديـن مهمـتهم األساسـية هى العمل على الوصول إلى الجماعات التى             
عملوا على تضمينهم وتشجيع    تسـتبعد عادة من أنشطة المجتمع المدنى لي       

بهـذه الطـرق وغيرها يمكن لمنظمات المجتمع المدنى أن تحاول     . انخـراطهم 
بعـض الجهـد المتمـثل فـى الـتحدث باسم الجماعات التابعة إلى جهد يعنى                

 .بتوسيع نطاق الفرص أمام هذه الجماعات لتتحدث هى عن نفسها
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لقد انخفض عدد   . لقـد تبنيـنا الالمرآـزية حـتى نقـترب من الفالحين           
، وحتى هذا العدد القليل المتبقى 15، 160موظفيـنا فى آامباال من   

الــتحالف . مـن هيئتـنا اإلداريـة يقضــى ثالثـة أربـاع وقــته فـى القـرى       
الـتعاونى ألوغـندا آـان يعتبر رئيسًا متباعدًا، اآلن لدينا خطوط اتصال             

 .مباشرة

 ليونار مسماآويلى

 باالالتحالف التعاونى ألوغندا، آام

 

الـتحالف االجـتماعى لنصف الكرة األرضية وهو شبكة مجتمع مدنى           
 بغـرض الدفـاع عـن أشـكال بديلة      1998غـير أمريكـية تشـكلت عـام         

 فى المكسيك – حتى اآلن –للـتكامل اإلقلـيمى تجعـل سـكرتاريتها        
 ).وليس فى آندا أأو الواليات المتحدة األمريكية(والبرازيل 

 

ــي    ــات النقاب ــز الخدم ــر مرآ ــره    يص ــتفظ بمق ــى أن يح ــية عل ة والعمال
الرئيسـى فـى أحياء الطبقة العاملة فى مدينة حلوان الصناعية بدًال            

 .من نقله إلى وسط مدينة القاهرة

القـرب المـادى يعتـبر طـريقة أخـرى يمكـن مـن خاللها أن تسهل مؤسسات                  
وهى . المجـتمع المدنـى مشـارآة الدوائـر المحرومة اجتماعيًا فى أنشطتها           

قـوم علـى تأسـيس المكاتـب وعقـد المناسـبات قريـبًا من الطبقات                طـريقة ت  
ــيات المحــرومة   ــدول المهمشــة واألقل ــتابعة وال ــنظمات   . ال ــإن م ــم، ف ــن ث وم

المجـتمع المدنـى الـتى تدافـع عـن تواجد الجنوب فى االقتصاد العالمى من                
وعقد .  فى الجنوب  – إن لم يكن مكتبها الرئيسى       –األفضـل أن تقيم فروع لها       

ءات العالمـية للمنـتدى االجـتماعى العـالمى فى البرازيل والهند يرسل             اللقـا 
معنى رمزيًا آما أن له أهمية آبيرة بالفعل، فإن مؤسسات المجتمع المدنى  
الـتى تجعـل بؤرة اهتمامها الطبقات الدنيا وتحت الدنيا فى االقتصاد العالمى             

ة آما لها حضورًا    مـن األوفـق أن يكـون لهـا حضورًا ملموسًا فى األحياء الفقير             
بالتأآيد عوامل الراحة تكون متوفرة     . فـى وسـط مدن جنيف ولندن وواشنطن       

أآثر فى مؤتمر عالمى مقارنة بأحد العشوائيات، ولكن معاناة المطحونين يتم 
 .استيعابها بصورة أفضل عندما تكون متواجدًا فى بيئتهم
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م ولكن يعكـس المجـتمع المدنـى العـالمى حقـائق القـوى فى العال             
 .ربما يميعهم أيضًا

 مصطفى آامل السيد

 مرآز بحوث الدراسات الدول النامية، القاهرة

 

الديمقراطـــية "إذا لـــم تـــنخرط فســـنواجه بخطـــر أن يعـــرف آخـــرون 
 .لنا" العالمية

 فيكتور آوفالدين

 مؤسسة جورباتشوف، موسكو

 

نحـن بحاجـة إلـى التغلـب علـى تهـتكات عميقة فى التواصل داخل                
العولمة "إذا آـان المجـتمع المدنى ينظر بطريقة جادة إلى           "الحـرآة   

 "من أسفل

 تونى آالرك

 معهد بوالريس، أوتاوا

إن تنفـيذ المقـترحات السابقة ال يمكن أن يمحو عدم المساواة من المجتمع              
. المدنـى بـأى حـال مـن األحـوال وبالتأآـيد لن يمحوها من االقتصاد العالمى                

ت فى المجتمع المدنى يمكن بالتأآيد أن تترك ولكن متابعة مثل هذه اإلجراءا
بصفة عامة، نجد أن جماعات المجتمع المدنى  . أثـرًا ملحوظـًا فـى المشـاآل       

فـى حاجـة إلـى تناول األسئلة التى تتعلق بالقدرة على الوصول بصورة أآثر               
مـثل الفاعلين فى مجاالت اإلدارة  . حرصـًا وحـذرًا عمـا هـو متـبع حـتى الـيوم          

سسـات المجـتمع المدنـى علـيها التزامًا ديمقراطيًا مؤداه           والسـوق، فـإن مؤ    
بالطبع ال يمكن توقع . ضرورة التواصل مع وإتاحة مساحة لكل شرائح السكان      

أن تتـيح آـل مـنظمة مـن مـنظمات المجتمع المدنى مساحة متساوية لكل                
. مجموعـة اجتماعـية، ولكـن المجـتمع المدنـى فى مجمله البد أن يتيح هذا               

 المدنــى النشــط فــى مجــال العولمــة االقتصــادية شــرعيته   يفقــد المجــتمع
الديمقراطـية بـالقدر الـذى يفقـد فيه بعض المعنيين فرصًا متساوية لالنخراط              

ــتخذها  . والمشــارآة ــتى ت ــراءات ال ــتخذها –واإلج ــنظمات المجــتمع  – وال ت  م
المدنــى بغــرض تعظــيم مشــارآة المهمشــين والمجموعــات الضــعيفة فــى    

 .ًا هامًا على التزامها العام بالديمقراطيةأنشطتها لتعتبر مؤشر
  
 الشفافية 

فنحن ال نملك . ال تسـأل عـن شفافية المجتمع المدنى فى البرازيل       
ونحن بحاجة إلى أرقام وتقارير عن النتائج تكون        . إال القليل جدًا منها   
 .ترياقًا ضد الشعبوية

 أسباسيا آامارجو

 زيلياالمرآز الدولى للتنمية المستدامة، برا

 

على سبيل  ": مجلس الكنديين "بعـض الـناس يهتمون باإلدارة داخل        
ــالت الــتى         ــزن المدخ ــيف ت ــنا، آ ــيار حمالت ــتم اخت ــيف ي ــثال، آ الم

 .إلخ.. نستقبلها

 ستيف ستابلس

 مجلس الكنديين، أوتاوا

مـثل القدرة على الوصول والمشارآة، هناك جانب آخر من جوانب الممارسة   
 إلى أن يتواءم مع المعايير الديمقراطية العامة،      فـى المجـتمع المدنى بحاجة     
آمـا رأيـنا فـى الجـزء الثالـث، فواحـدًا مـن آثار             . وهـذا الجانـب هـو الشـفافية       

المقــرطة الرئيســية الــتى يمكــن لنشــاط المجــتمع المدنــى أن يوقعــه فــى   
االقتصـاد العـالمى هـو أن يجعل إدارة هذا المجال مرئية بصورة أوضح ومتاحة          

ومن ثم، سيكون من التناقض بمكان إذا ما عملت       . لجماهيرلفحـص وتقصى ا   
 .مؤسسات المجتمع المدنى ذاتها فى إطار من الغموض
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مـن أمـثلة جماعـات المجـتمع المدنـى الـتى تحـدد مصادر تمويلهم                

ــحة  ــورة واضـ ــم  (بصـ ــالتهم وفـــى مواقعهـ علـــى رأس أوراق مراسـ
ت المال  شـبكة البرازيل لمؤسسا   ) اإللكترونـية علـى سـبيل المـثال       

مـتعددة األطـراف وشـبكة تضـامن ماآـيال فى آندا والسالم األخضر               
 .فى روسيا

 

المواقع : عليـنا أن نعمـل باسـتمرار لكـى نسـوق صـورتنا مـن خـالل             
اإللكترونـية، النشـرات، بـرامج الـراديو، األحاديث الصحفية، استقبال           

. ولكـن التواصـل مع العامة هو أمر مختلف ومكلف أيضاً          . إلـخ .. الـزوار 
 دقيقة عن طريق محترف بغرض شرح 15فتصـوير فـيلم فـيديو مدتـه        

 .  دوالر4500ما نقوم به يتكلف 

 آارننكا آوانكا تشون

 خدمات متطوعى تايالند، بانكوك 

فـى إطـار نظام ديمقراطى من حق المواطنين أن يتوقعوا أن تقوم مؤسسات     
 :المجتمع المدنى باإلعالن العام عن مسائل من قبيل 

 .ة والهدفالرسال �
 .السياسات المتبعة إلنجاز هذه الغايات واألهداف �
 .أساليب العمل �
 .المستفيدون المستهدفون �
 .حجم ومعالم العضوية �
 .الهيكل التنظيمى وإجراءات اتخاذ القرار �
 .أسماء ومراآز ووسائل االتصال بهيئة موظفيهم �
 .عناوين المكاتب ومواعيد العمل �
 .مصادر التمويل واستخداماته �
 .ويم الداخلى والخارجى للمشاريع والبرامجالتق �
 .قنوات التواصل مع المؤسسات والشبكات األخرى للمجتمع المدنى �

  
أنـا أردت أن أرشـح نفسـى لرئاسـة االتحـاد ولكن اإلجراءات لم تكن                

مـا هـى إجـراءات الترشـيح، آـيف أخطـط للحملة، ما هى                : واضـحة 
 .إلخ.. قواعد التمويل المطبقة

 يورىميلوفيدوش

 ، موسكو(FNPR)اتحاد النقابات المستقلة لروسيا 

 

الخاصة (هيـئة الـرقابة االجتماعية فى حاجة إلى أن تعرض تقاريرها            
بطــرق تجعلهــا ) بمــتابعة أهــداف األمــم المــتحدة الخاصــة بالتنمــية  

 .مالءمة لواقع الحرآة االجتماعية

 اميليا آوهين

 ولو، ساوبا(CEDEC)مرآز الدراسات الثقافية المعاصرة 

إضـافة إلـى هـذا، فمثل هذه المعلومات عن المجتمع المدنى فى إطار نظام        
ديمقــراطى البــد وأن يكــون مــن الســهل علــى أى مــن المعنييــن المهتميــن  

إصــدارات، بــث (وهــذه المعلومــات البــد وأن تــنقل بوســائل  . الحصــول علــيها
. هتمةمتاحة لكل الجهات الم   ) إلخ.. إعالمـى، مواقـع إلكترونـية، لقاءات عامة       

إضـافة إلـى هـذا، البـد وأن تعـرض جماعـة المجتمع المدنى المعلومات بلغة             
ــم    ــى تعدده ــالءم للمســتمعين عل ــة   . وبأســلوب م ــى مواجه والشــفافية ف

مسـئولى الحكومـة قـد ال تعتـبر شفافية مؤثرة فى أعين سكان العشوائيات               
 ال  غـير المتعلمين آما البد وأن تفرج المنظمة عن المعلومات فى وقت مالءم            

ومن ثم، فإنه بالنسبة لمنظمات     .. عندما تصبح المعلومات بال فائدة سياسية     
المجـتمع المدنـى آمـا هـو بالنسـبة لكـيانات اإلدارة تـتجلى الشـفافية فــى         

 .طريقة وتوقيت عرض المعلومات وآذا محتوى ما يتم عرضه
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ولقـد بذلـت بعـض مؤسسـات المجتمع المدنى جهودًا مكثفة وخالقة إلعالم               
وفى بعض الحاالت قاموا بتعيين طاقمًا من      . الجماهـير بـأهدافهم وأنشـطتهم     

مثل هذه الجماعات  . الموظفيـن مخـتص تحديـدًا بإدارة االتصاالت مع الجمهور         
ــات          ــب والمطوي ــن الكت ــددًا م ــع ع ــى نطــاق واس ــوزع عل ــتج وت ــبادرة تن الم

المجالت واالسطوانات المدمجة والنشرات والملصقات والتقارير والفيديوهات و
آما أنهم يقيمون مواقع إلكترونية آاملة خاصة بهم        . الفكاهـية عـن أنفسـهم     

وهم يصلون إلى   . تتسـم بالحـيوية ويحرصـون علـى تحديـثها بصـورة منتظمة            
الجمهـور مـن خـالل وسـائل اإلعـالم عـن طـريق اإلعالنات، المقاالت، المواد                 

شــر هــذه  وقــد تن. اإلعالمــية، خطابــات للمحرريــن والمؤتمــرات الصــحفية    
المــنظمات آذلــك معلومــات عــن أنفســهم مســتخدمين الســاحات الشــعبية 

 .وأسلوب لقاء المنزل المفتوح
  

ال تحصـل جماعـات المجـتمع المدنـى على قدٍر آاٍف من المعلومات              
الـتى نضـعها علـى موقعـنا اإللكـترونى، وآثـير مـنها هـو غـير مقروء             

 .للناس فى عمومهم

 بات مونى

 ، ويتيبج(ETC)سيطرة على النحر مجموعة تكنولوجيا ال

 

موقعنا اإللكترونى فى   . إن موقعـنا اإللكـترونى يخفى أآثر مما يظهر        
 .حاجة ماسة إلى التحديث

 اعتراف متكرر صدر عن العديد من جماعات المجتمع المدنى

علـى الجانـب اآلخـر، نجـد أن العديـد مـن مؤسسات المجتمع المدنى التى                 
د العالمى لم تقدر أهمية االتصال بالجمهور،       تنشـط فـى مجـال قضايا االقتصا       

فلــم . ومــن ثــم، لــم تمــارس أى شــئ يقــترب مــن مفهــوم الشــفافية الــتامة
بل قد  . ينشـروا عـن أنفسـهم جـزًء آبـيرًا مـن المعلومـات المشار إليها عالياً                

وإذا .  على تقديمها إذا ما طولبوا بهذا      – أو غير قادرين     –يكونـوا غير مستعدين     
 مطويات أو مواقع إلكترونية فإنها عادة ما تكون قاصرة إلى حد            مـا آـان لديهم    

وهـم ال يوفرون إال قدرًا ضئيًال من المعلومات من آيفية           . بعـيد وآذلـك قديمـة     
. االتصـال بهـم، ثـم عـادة مـا ال يرحبون بالزوار الذين يعرفون آيف يصلون لهم                  

ومة مثلها  بإيجـاز، فإن منظمات المجتمع المدنى يمكن أن تضحى مغلقة وآت          
ومن . مـثل الجهـاز اإلدارى الـذى يرغـب العديـد مـن النشطاء أن يروه منفتحاً                

المؤسف أن نقول أن مؤسسات برتون وودز تقوم بأداء محترم هذه األيام فيما 
يـتعلق بالشـفافية مقارنـة بعـدد آبـير من مؤسسات المجتمع المدنى التى               

 .تنتقدهم
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ونحـن ال نعلن حتى     . لـنا أصـبحت الشـفافية علـى قمـة أولويـات عم          
اآلن مصـادر دخلنا للعامة ولكن سيكون لزامًا علينا أن نفعل هذا فى             

 .المستقبل

 رانجتيب ايمرانجروانج

 المفوضية الكاثوليكية للعدالة والسالم، بانكوك

آثـيرًا مـا ينـتج هذا األداء الضعيف عن التراخى، حيث ال يعطى الفاعلون فى                
ة لشفافيتهم هم بل إن بعض المؤسسات لم        المجـتمع المدنـى أولويـة آافي      

فعدد قليل من الناس الذين تمت      . تضـع الموضـوع علـى أجـندتها مـن األصـل           
مقابلـتهم فـى إطـار هـذا المشـروع أثـاروا قضـايا تـتعلق بعـدم دقـة شفافية                     
المـنظمة الـتى يتـبعونها، ومعظمهـم آـان لديه القليل الذى يمكن قوله حول           

 .هذا الموضوع
  

معات النقابـية الرئيسـية فـى البرازيل تضخم بشدة من          معظـم الـتج   
فهــم يحســبون الــرقم الكلــى للعمــال فــى أماآــن  . حجــم عضــويتها

العمـل الـتى يعـترف بهـم فيها آممثلين للعمال بدًال من أن يحسبوا             
 .العدد الحقيقى للمشارآين

ولألسـف نجـد أنـه فـى بعـض الحـاالت سعت منظمات المجتمع المدنى عن           
على سبيل المثال،   . لعامـة فـيما يـتعلق بطبيعـتهم وغايـاتهم         قصـد لتضـليل ا    

روجـت بعـض جماعـات المجـتمع المدنى أرقامًا متضخمة عن حجم عضويتها              
بالمثل، نجد أن بعض المؤسسات ادعت  . ومسـتوى الدعم الذى تحصل عليه     

آما يخفى . لنفسها تأثيرات ضخمة تعلم تمامًا أنها غير حقيقية وغير موجودة   
قلــيل مــن آــيانات المجــتمع المدنــى معلومــات تــتعلق بمرآــزهم  عــددًا غــير 

 .المالى
  

إن األجــندات الخفــية هــى إســاءة اســتخدام للســلطة وتــرتد علــى  
 .المجتمع المدنى فى عمومه

 عالء عز

 جمعية مؤسسات األعمال للحفاظ على البيئة، القاهرة

 

 

المـنظمات الـتى تـتخذ الشـكل الشـبكى تكـون أآـثر مرونة، ولكنها                
فمـن السهل أن يصبح زعماؤها      . تمـيل آذلـك إلـى أن تكـون غائمـة          

 .مجموعة من األصدقاء وهذا يشعر تابعيهم باالغتراب

 آريستوف أوجويتون

ATTAC –فرنسا، باريس  

الضـبابية فـى أنشـطة المجـتمع المدنـى الخاصة باالقتصاد العالمى هى أمر         
احية أولى نجد   فمن ن . خطـير مـن منظور ديمقراطى وذلك من أآثر من جانب          

والمنظمة . أن مؤسسـة المجـتمع المدنى الغير شفافة قد تتابع أجندة خفية    
المعنــية قــد تخفــى أنهــا تقــع تحــت ســيطرة بعــض الشــرآات أو الســلطات   

المجتمع المدنى قد يكون    "والواقع أن آيان    . الحاآمـة أو األحـزاب السياسـية      
ومن ثم، فإنه من    . ومتنكرًاهـو ذاتـه مشـروعًا تجاريًا أو حزبًا سياسيًا متخفيًا            

األفضـل لجماعـات المجـتمع المدنـى المخلصـة للقضية أن تمارس الشفافية             
إضافة إلى . آوسيلة للقضاء على شكوك الجمهور المحتملة بخصوص عملهم

هـذا، فـإن الوضـوح التام من جانب مؤسسات المجتمع المدنى حسنة النية              
عريض بالمؤسســات غــير يكــن أن يكــون له أثــر غــير مباشــر وهــو فضــح والــت   

 .الشفافة
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وفى هذا  . آـل عـام يقـيم مرآـزنًا لقاًء مفتوحًا وهو يعلن عنه بكثافة             
آمـا نعــرض  . اللقـاء نعـرض تقريـرًا عــن نشـاطنا فـى العــام المنصـرم      

للمشــاريع والخدمــات القائمــة ونشــرح آــيف يمكــن للمــنظمات أن    
بيان نعرف ويمأل الضيوف استمارات است. تشـارك فيها وتستفيد منها   

مـنها آرائهـم بخصـوص مرآـزنا ونـتلقى مقـترحات عـن آيفـية تطويــر         
 .عملنا وتحسينه

 روزا آاتسكيليفيتش

 مرآز تنمية المنظمات غير الحكومية، سانتبطرسبرج

وخطـرًا آخـر يـتهدد الديمقراطـية يتمـثل فـى أن القصـور فـى إعالم المجتمع                   
 على أنشطة المجتمع    المدنى للجمهور قد يمنع المواطن العادى من التعرف       

. المدنـى ومن ثم يعوق اختياره إما بمساندة أو مقاومة ورفض هذه األنشطة            
فالقصـور فـى الشـفافية يـؤدى مـن ثـم إلـى تحجـيم مشارآة الجماهير فى                

وألن الكـتمان آثـيرًا مـا يعمـل آـأداة تمـيز، فـإن إخفاقات                . المجـتمع المدنـى   
لـية الموصـوفة قبًال والتى      الشـفافية مـن الممكـن أن تدعـم الـتمايزات الهيك           
 .تعوق القدرة على الوصول إلى المجتمع المدنى

  
إضـافة إلـى هـذا، وباسـتباق الـنظر إلـى الـنقطة التالـية فى مناقشتنا، فإن                    

إهمـال الشـفافية قـد يقـوض من القدرة على المساءلة الدينامية لمؤسسة              
ييــن أن  فغــياب اإلعــالن يجعــل مــن الصــعب علــى المعن –المجــتمع المدنــى 

 .يحاسبوا المنظمة ويساءلوها بخصوص أفعالها وتحرآاتها
  
 

 

فـى ثـالث مـن الـدول السـبع الـتى شـملها المشـروع أعلنت بعض                 
ــالمى     مؤسســات المجــتمع المدنــى المهــتمة بقضــايا االقتصــاد الع
خوفهـا مـن أن الـتدخل الجماهـيرى الواسـع قد يؤدى إلى آبت غير                

 .ديمقراطى ألنشطتهم

ن جماعات المجتمع المدنى تحتاج إلى الشفافية حتى تعظم من          وأخـيرًا، فإ  
ففى مناسبات عديدة   . شـرعيتها الديمقراطـية فـى أعين السلطات الحاآمة        

 ان يرتبطوا مع مؤسسات المجتمع      -وهذا مفهومًا ومقبوالً  –رفـض المسـئولون     
المدنـى الـتى تتسـم أهدافهـا وطبيعتها بالغموض، والواقع أن بعض القائمين       

االقتصاد العالمى قد استخدموا دعاوى عدم الشفافية آوسيلة لتجنب   علـى   
وفى مثل هذه الحاالت، فإن . المواجهـة مـع منـتقديهم فى المجتمع المدنى       

الـتحرك نحـو إعـالن آـل شـئ سـوف يمكـن مـنظمات المجتمع المدنى من                   
 .حرمان المسئولين من هذا التكتيك المراوغ
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ــأتى،     ــى ال ي ــه مؤسســات المجــتمع المدن ــب ب ــتزام بالشــفافية المطال واالل
ففـى الـنهاية نجـد أنـه فـى ظـل ظروف معينة تكون       . بالتأآـيد، دون تكيـيفات    

ــدد  ــتامة مهـ ــفافية الـ ــو   الشـ ــاعية نحـ ــتمع المدنـــى السـ ــنظمات المجـ ًا لمـ
فـالعديد مـن جماعـات المواطنيـن تعمـل فـى إطـار بيـئات غير                 . الديمقراطـية 

ديمقراطـية إلـى حد بعيد بحيث أن القدر العالى من اإلعالن عن أنفسهم قد      
على سبيل المثال عمل الكثير من الجماعات المناصرة        . يكون سبب تفككهم  

ناء حكــم األبارتـيد فــى جـنوب أفريقــيا، والســبب   للديمقراطـية فــى سـرية أثــ  
فاالنفتاح فى مواجهة نظام تسلطى يمكن أن يقوض بدًال من          . مفهـوم تمامـاً   

 .أن ُيَفعِّل الديمقراطية

 

 

 

فـى الـبرازيل تعمـل بقـدر آبير من           (MTST)حـرآة عمـال بـال مـأوى         
السـرية ألنهـا إذا لـم تفعـل فـإن سـلطات الدولـة يمكنها أن تسحق                  
اســتراتيجيتها القائمــة علــى اإلســكان غــير القــانونى الــذى توفــره    

 .للفقراء فى المراآز الحضرية

 

نحـن ال نعلـن أسـماء أعضـاء مجلـس إدارتنا بهذه الطريقة يمكننا أن                
ذين ألسباب سياسية أو مهنية ال يمكنهم ندعـو أشخاصـًا بارزيـن وال      

 .أن يخدموا معنا إذا لم نفعل هذا

 إيفان بلوآوف

 السالم األخضر آلسيا، موسكو

 

 

 

مسـألة الشـفافية هـى غايـة فـى الصعوبة، فإذا آنت منفتحًا تمامًا               
بخصــوص طــريقة عملــك، بمــا فــى ذلــك الصــراعات الداخلــية، فــإن    

 .م سوف يتصيد األمراإلعال

 بينيديكست هيوميلين

 سوالجرال، باريس

فـى مـرات عديدة أخرى تقع القرارات الخاصة بالشفافية بين حدين متطرفين      
فعدد ال يحصى من    . األول هـو الديمقراطـية الـتامة والـثانى هـو القمـع الـتام              

مؤسسات المجتمع المدنى تعمل فى إطار بيئة ديمقراطية غاية فى الضعف         
 يجعلها فى حاجة إلى أن تقوم بخيارات شديدة الحساسية فيما يتعلق            ممـا 

مثل . باألسـاليب والمـدى والتوقيت الذى يمكنهم فيه أن يعلنوا عن أنفسهم           
هـذه المعضـالت واجهت ممارسى المجتمع المدنى فى آل مكان تقريبًا من         

ومن ثم، وآما هو الحال     . هـذه المعمـورة فى مرحلة ما من مراحل نشاطهم         
مــع االســتقاللية، فــإن القــرارات فــيما يــتعلق بالشــفافية بخصــوص أنشــطة   

 .المجتمع المدنى ال تكون دائمًا مباشرة وواضحة
  

فالبد . لقـد أسـاءت المـنظمات غير الحكومية تقدير أهمية الشفافية          
واالمتناع عن القيام . لـنا مـن أن ننفـتح وأن نصدر تقارير عما نقوم به            

إذا لم نكن واعين   . م الثقة ويجعلنا أآثر ضعفاً    بهـذا يخلق جوًا من عد     
 .فإن هذه القضية يمكن أن تستخدم ضدنا

 سورحتشاى ون جايو
 الحملة من أجل الديمقراطية الشعبية، بانكوك

فإن مؤسسات  : ولكـن الموقـف القاصـر هـو أن تحجـب نفسـك بعـبارة أخـرى                
 عن اإلفشاء المجتمع المدنى فى حاجة إلى أن تبرر الحجب إذا اختارته بديًال

. فى حالة الشك، آن شفافًا: الموقـف الديمقـراطى البد وأن يكون      . واإلعـالن 
مثلها مثل هيئات   (فـى معظـم األحـيان نجـد أن جماعـات المجـتمع المدنـى                

 .تنزع إلى قلب الوضع) اإلدارة والفاعلين فى السوق
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 يكون  على آل حال، فإن الغرض من أى حدود توضع على الشفافية البد وأن             

. هـو حماية الحقوق الديمقراطية وليس الهروب من المسئوليات الديمقراطية      
إضــافة إلــى هــذا، عــندما تقــرر مؤسســة مجــتمع مدنــى أن الكــتمان مــبرر    

 ومن ثم   –ديمقراطـيًا، فـإن المـنظمة البد وأن تلتزم بإعالن آامل وبأثر رجعى              
 .اعبالمساءلة والمحاسبة من قبل الجماهير، بمجرد تحسن األوض

  
 المساءلة 
 
 

عمـل السـالم األخضـر بخصـوص القضـايا العالمـية هـو إلى حد آبير                 
فالعشـرين أو ثالثيـن شخصـًا الذيـن يقودون التحرك النشط            . نخـبوى 

بخصـوص القضـايا العالمـية منفصـلون إلـى حـد بعـيد عـن الجماعات             
 .القاعدية

 برونو ريبيل
  فرنسا، باريس–السالم األخضر 

رة تؤثر فى المقومات الديمقراطية للمجتمع المدنى حال        قضـية رئيسـية أخـي     
مثلها مثل أى منظمة    . انخـراطه فـى قضـايا االقتصاد العالمى هى المساءلة         

ديمقراطـية، نجـد أن آـل جماعـة مجتمع مدنى عليها التزام بأن تجيب على                
والمؤسسات عليها  . أسـئلة المسـاهمين فيما يتعلق بما تفعل وبما ال تفعل          

بمسئولياتها ) أو عدم قيامها  (وتقـوم وتـبلغ عـن وتـتعلم مـن قـيامها             أن تـتابع    
 .تجاه هؤالء الواجب عليها خدمتهم

  
لألســف آانــت المســاءلة دائمــًا نقطــة ضــعف فــى نشــاط المجــتمع المدنــى 

فالمؤسسات المنخرطة فى هذا المجال نادرًا ما     . الخاص بالعولمة االقتصادية  
ــية       ــاتهم الديمقراط ــن تحســين مقوم ــن م ــية تمك ترحــب بالمســاءلة، آعمل

وعـدد قليل نسبيًا من الممارسين      . عملـية فـى شـكلها الواسـع       وآفـاءتهم ال  
الذيـن تمت مقابلتهم فى إطار هذا المشروع أثاروا قضية المساءلة، أو إذا ما              
فعلـوا، فـإنهم عـادة لـم يكن لديهم شيئًا محددًا يقولونه بخصوص واجبهم أن                

هـذه السطحية لم تكن غريبة على أساس أن         . يخضـعوا لمسـاءلة قـاعدتهم     
ًا قليًال نسبيًا من الكتابات والمؤتمرات استعرضت قضية مساءلة المجتمع عدد

 .المدنى بقدر من العمق

هـناك ترآـيزًا شـديدًا للقـوة فـى الـتحالف الدولـى التحـادات التجارة                 
فهـذه المـنظمة لديهـا سـكرتير عـام واحـد وال تلتقى لجنتها               . الحـرة 

ماع عـــام واحـــد التنفـــيذية إال مـــرة واحـــدة آـــل عـــام وهـــناك اجـــت
 .للمؤسسات األعضاء مرة آل أربع سنوات

 آبيلد جاآوبيسون
 ، ساوباولو(CUT)االتحاد المرآزى للعمال 

 
المجـتمع المدنـى فى تايالند أقل قابلية للمساءلة مقارنة بالحكومة         

. وقطـاع األعمـال، وال يوجد أحد فى المجتمع المدنى يمارس الرقابة   
 .محترف" مدنى"فال يوجد لدينا مجتمع 

 جاوين سوتجيرنا
 االتحاد المالى لدعم التنمية، بانكوك
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وال يوجد أى . نحـن غـير مسـئولين أمام أية مؤسسة حتى الحكومة       
ونحـن ال نصـدر بالمـرة أيـة تقاريـر عن أنشطتنا أو عن               . ضـبط لعملـنا   

 يــرجع إلــى العهــد حســابنا المــالى فهــذا نعتــبره تدخــًال بيروقراطــياً 
 .السوفيتى

 ليونيد تودوروف
 معهد االقتصاد فى مرحلة تحول، موسكو

 
فـى تـايالند القضـية هـى عالقـات القـوى داخـل مـنظمات المجتمع                 

 .المدنى وفيما بين قادة المجتمع المدنى والجمهور
 تشايثاوات خو

 معهد التنمية السياسية، بانكوك

ــيات للمســاءلة محــدودة وغــير  معظــم جماعــات المجــتمع المدنــى لديهــا آ  ل
فى أفضل األحوال، ال يوجد لدى المنظمات أآثر من متابعة رخوة عن          . مبتكرة

مشكل فى معظمه من أصدقاء شخصيين والذين يتلقون راتبًا   (طريق مجلس   
نسبة المشارآة فيها تكون    (، انتخابات دورية للمسئولين     )فـى بعض الحاالت   

ــراءياتها غامضــة  ــاءا)ضــئيلة وإج ــتظمة  ، لق ــير من ــة غ بنســبة حضــور  (ت عام
ال يقرأها إال عدد    (، تقاريـر عـن الحـد األدنـى مـن األنشطة             )منخفضـة للغايـة   

). والتى تخفى أآثر مما تفصح    (وسـجالت مالـية مختصرة      ) قلـيل مـن الـناس     
مـثل هـذه المسـاءلة الشكلية عادة ما ال تجعل المعينيين ينخرطون بفعالية،              

عِّل وعيًا تنظيميًا حقيقيًا، ومن ثم، فإنه فى حالة آمـا أن هـذه اإلجراءات ال ُتف    
المجـتمع المدنـى آمـا هـو فـى حالـة دوائـر اإلدارة والسـوق فـإن المساءلة                  

 .الرسمية قد ال تتطابق مع المساءلة الفعالة
  

المـنظمات غـير الحكومية المناهضة للعولمة لم ينتخبها أحد وتفتقد           
 حشد الناس من آل أنحاء      وهم يلجأون إلى  . آثـيرًا للدعـم المحلـى     

وبالـرغم مـن هذا   . العـالم وتسـفيرهم حـتى يجـدوا األعـداد الالزمـة        
 .هذا سخف. فهم مقبولون فى اإلعالم

 فريد ماآماهون
 معهد فريزر، فانكوفر

 
تشـكل رسـوم العضـوية جـزًء ضئيًال جدًا من دخل االتحادات النقابية              

يقلل من القدرة   هـذا الوضع المالى     . العمالـية فـى الـبرازيل وروسـيا       
علـــى الذهـــاب إلـــى المكـــان الصـــحيح واالســـتماع إلـــى العمـــال  

 .الحقيقيين فى مواقعهم

واألسـوأ مـن ذلـك، أن بعـض فاعلى المجتمع المدنى فى سياسات العولمة               
مثل هؤالء يفتقرون   . االقتصـادية لـم يحققـوا حـتى أدنى مستويات المساءلة          

وقياداتهم يتم  . يل شـعبى  إلـى دائـرة قاعديـة واضـحة ويعملـون دون أى توآـ             
ــيًا مــن داخــل المؤسســة وتظــل فــى المنصــب إلــى أجــل غــير     انــتخابها ذات

وهـم نـادرًا مـا يتشـاورون مـع الذيـن من المفترض أنهم يخدموهم               . مسـمى 
. وهم ال يصدرون تقاريرًا للعامة عن أنشطتهم      . وعـادة ال يفعلـون ذلـك بالمـرة        

رون للجهــات المضــارة قــنوات وال يوفــ. وال يوجــد لديهــم مــتابعة مالــية دقــيقة
مثل هؤالء الفاعلين فى المجتمع المدنى يكونون منبتو        . للشـكوى والتعويض  

الصـلة تمامـًا بقـاعدتهم الجماهـيرية، ومن هنا نسمع أقاويًال تهكمية يملؤها              
األفراد غير   (NGISو) المنظمات غير الحكومية الخاصة بنا     (MOUGOSالشـك عـن     

وراق، والنخـب الدينـية والنقابـية الـتى تخدم          الحكومييـن حاملـة حافظـات األ      
 ).نفسها

  
ــرون     عــندما يصــبح العمــال زعمــاء فــى االتحــاد فــإنهم عــادة مــا يدي

 .وهذا يصدق فى آل مكان فى العالم. ظهورهم لطبقتهم
 سومساك آوسايسوك

 اتحاد عمال سكك حديد تايالند، بانكوك
 

يشارآونك فـى المجـتمع المدنـى عـادة مـا تجلـب أصـدقائك الذيـن                 
وجهـات نظرك، ولكن بالتأآيد أنت فى حاجة لفحص سلوك أصدقاءك      

وهـذا ال يكـون بسـبب انعـدام الثقة ولكن بغرض التأآد من أن           . أيضـاً 

ة الكامنة التجاهل الواسع لقضية المساءلة يمكن أن يواءم إلى حد بعيد القدر
فمن جانب أول نجد أن منظمات . للمجتمع المدنى لمقرطة االقتصاد العالمى

المجـتمع المدنى غير المساءلة تفشل عادة فى تصحيح المثالب التى تظهر   
إضافة إلى هذا،   . فـى أثـناء أدائهـا، ومـن ثم، فإن قدرتها على اإلنجاز تتقلص             
تخســر مصــداقيتها يمكــن لمؤسســات المجــتمع المدنــى الغــير مســاءلة أن  

وفاعلو المجتمع  . األخالقـية ومـن هـنا يوسـم القطـاع آلـه بالسمعة السيئة             
ــوا مســتويات       ــك أن يعكســوا ويدعم ــنهم آذل ــير مســاءلين يمك ــى الغ المدن

 . ديمقراطية منخفضة فى المجتمع آكل
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 .األمور تسير على ما يرام
 فيرابون سوبا

 شبكة الناس ضد العولمة، تايالند

 

  
 

 

فـى سياسـات المجـتمع المدنـى الـيوم أنـت تسمع مباشرة سؤال               
 شـرعيتك؟ هذه التحديات لم تكن توجه   مـن أنـت؟ مـا هـى       : اإلدانـة 

 .بمثل هذه القوة قبل سياتل

 برونو ريبيل

  فرنسا، باريس–السالم األخضر 

 

المـنظمات غـير الحكومـية ال تمـثل القروييـن، نحن ال نملك اإلجابات               
القرويون هم  . نحـن بحاجـة ألن نسـمع أآـثر ممـا نتكلم           . ألسـئلتهم 
 .البد أن تسألهم. المعنيون

 آانونسرىبراسيتيوم 

 أصدقاء الناس، بانكوك

إضـافة إلـى هـذا، فإن تجاهل المساءلة يمكن أن يكون مكلفًا سياسيًا لعمل       
فكما أظهرت التطورات األخيرة فى نشاط المجتمع المدنى . المجتمع المدنى

الخـاص بقضـايا االقتصـاد العـالمى، فـإن السـلطات تقتـنص فرصة وجود أوجه         
 الشــرعية علــى مؤسســات المجــتمع قصــور فــى المســاءلة لــترفض إســباغ

فلقـد تسـاءل العديد من الساسة والمسئولين وآبار رجال األعمال           . المدنـى 
والصـحفيين واألآاديمييـن لمـاذا يكـون لـدى فـاعلى المجـتمع المدنـى الغير                 

فى ضوء هذا، تحتاج    . مسـاءلين حـق التأثـير فـى مسـار العولمـة االقتصادية            
ح أآثر قابلية للمساءلة إذا ما رغبوا       مـنظمات المجـتمع المدنـى إلـى أن تصب         

 .فى توسيع االحتفاظ بانخراطهم فى وتأثيرهم على إدارة االقتصاد العالمى
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آــيف يمكــن إنجــاز قــدرًا أآــبر مــن المســاءلة؟ قــبل بــناء أيــة آلــيات محــددة    
تحدد للمسـاءلة فـإن مؤسسـة المجـتمع المدنـى تكـون فـى حاجة إلى أن                  

والمعنيون . فالمساءلة تأتى دائمًا من أحد    . بوضـوح المستفيدين من خدماتها    
بمـنظمة مجـتمع مدنـى ما قد يشملون المستفيدون والممولون والموظفون            
والمــتطوعون واألعضــاء والفــروع والشــرآاء فــى تحالفــات وشــبكات المجــتمع 

القطاع الخاص  المدنـى ووآـاالت اإلدارة والتنظيم التى تتعامل معهم وآيانات           
وأحيانًا ما يوجد المعنيون ليس فقط فى الحاضر ولكن . وآذلـك الجمهـور العام   
وفــى المســتقبل ) ضــحايا نظــام الــرق الســابق مــثالً (آذلــك فــى الماضــى 

من حيث المبدأ، البد وأن     ). الضـحايا المسـتقبليون للـتدهور البيـئى الحالى        (
مين على تنوعهم   تكـون جماعـة المجـتمع المدنـى مساءلة من آل المساه           
 .ولكن ليس بالضرورة بنفس الطريقة وال إلى نفس المدى

 

 

. نحـن بحاجـة إلـى مقـرطة نشـاطنا القـانونى فى المجتمع المدنى            
ــنا آخــبراء محترفيــن يرتكــز علــى     ــن أن عمل يجــب أن نكــون متأآدي

 النزاع القضائى البد أن     .مناظـير الجماعـات المهمشـة الذين نمثلهم       
 .يتم من خالل التشاور مع الناس الذين يتأثرون فى معرض الحدث

 جوين برودسكاى

 مشروع الفقر وحقوق اإلنسان، فانكوفر

 

منظمتــنا ديمقراطــية للغايــة وهــذا يــتحقق مــن خــالل عملــية وعــى 
آل سياسة يتم طرحها على     . نحـن نجـرى انتخابات آل عام      . ذاتـى 

ونحن . أى عضو يمكن أن يبادر بإجراء سياسى ما       . طاولـة المداوالت  
 .نحرص على أن تظل القوة فى يد الفالحين أنفسهم

 دارين آوالمان

 االتحاد القومى للفالحين، ساسكاتون

 

  
 

وبمجـرد أن ترسم مؤسسة المجتمع المدنى خريطة المعنيين والمساهمين        
. يمكـنها أن تـبدأ فـى التفكـير فـى أفضـل الطـرق لتـتم مسـاءلتها من قبلهم           

نها تتم عن   بعضها داخلى بمعنى أ   . وهـناك مجموعة آبيرة متاحة من اآلليات      
والبعض اآلخر من اآلليات خارجى     . طـريق مؤسسـة المجـتمع المدنـى ذاتهـا         

 .بمعنى أن جهات خارجية تأخذ بزمام تشكيلها وتنفيذها ومراجعتها
  



 

156  

ومـن أمـثلة آلـيات المسـاءلة الداخلية مجموعة من اإلجراءات التى تستحق              
 إلــيها مــن قبــيل انــتخاب المســئولين والجمعــيات التمثيلــية، مــتابعة اإلشـارة 

ومراقــبة مــن خــالل مجــالس ولقــاءات عامــة، تقاريــر منشــورة عــن األنشــطة 
الـتحدى هـو أن تنـتقل بهـذه اآلليات من على الورق لتجعل منها               . والميزانـية 

ــيًا للمســاءلة   ــيًا وواقع ــًا حقيق ــنطوى    . نظام ــب أن ت ــة يج ــون فعال ــتى تك وح
تخابات واللقــاءات العامــة علــى مشــارآة واســعة فــى الحــوار بخصــوص   االنــ

السياســات الســـابقة لجماعــة مجـــتمع مدنــى والمســـارات المســـتقبلية    
ويمكــن آذلــك تعظــيم المســاءلة عــندما تحــد مــنظمات المجــتمع  . الممكــنة

المدنــى مــن المــدة الــتى يمكــن أن يســتمر فــيها قــيادات اتخــاذ القــرار فــى  
ت فإن التقارير، إذا ما أريد لها أن تكون أدوات مفيدة           وفـى ذات الوق   . منصـبهم 

للمسـاءلة، البد وأن تعرض بالتفصيل ألنشطة المؤسسة وأن تقدم نقدًا ذاتيًا            
آمـا أن آـيان المجـتمع المدنـى الـذى يرغـب فـى أن يكون         . لهـذه األنشـطة   

مسـاءًال يجـب عليه أن يتأآد من أن تقاريره إلى المساهمين المعنيين تعمل         
 .– ويمكن فهمها بسهولة –عل بالف

هـذه مهمـة عظـيمة ولكـن عليك أن تترآها تذهب إلى آخرين وذلك               
 .لكى تجدد دماء المنظمة بطاقة أآثر شبابًا

 ليندساى بوس

  فانكوفرافحص رأسك،

 

 

منـتدى مصـر االقتصـادى الدولـى آسـر القاعدة المتبعة فى هيئات              
قطـاع األعمـال فـى مصـر مـن خـالل تحديـد حدًا أقصى لمدة خدمة            

وبالمــثل نجــد أن اتحــاد الصــناعات الــتايالندى يحــدد مــدة  . موظفــيها
 .خدمة رئيس االتحاد بعامين اثنين فقط

 

ة فى المنتديات إن جماعـات المجـتمع المدنـى الـتى تضحى نشيط          
إنه أمرًا حيويًا . العالمـية تمـيل إلـى االبـتعاد أآـثر وأآثر عن مواطنيها           

 .أن تخلق مساحات إلعادة التواصل مع المواطنين

 بيتر بادبيرى

 المجلس الكندى السابق للتعاون الدولى، أوتاوا
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 فرنســـا بصـــورة مســـتمرة مـــع وحداتهـــا – ATTACتتواصـــل قـــيادة 
ــن خــالل المراســالت مــع األعضــاء العادييــن وحضــور       : المحلــية م

 .اجتماعاتهم

 

أثـناء الـنزاع حـول االتجـار فـى سـقط المـتاع انضـمت آـل الجماعات             
 من الـتى أضـيرت فـى ورش عمـل مـن أجـل الوصـول إلى حل يأتى           

 .القاعدة ويضمن وجهات النظر المحلية فى اتفاقية دولية

 جيسيكا آلوج

 قانون وست آوست للبيئة، فانكوفر

 

 –" تحرك هنا "جماعـة المدافعـة مـن أجـل التنمـية والمعروفة باسم             
. فرنسا توفر تغذية استرجاعية منتظمة للمساندين لعملها الدفاعى       

 إلرسال آروت بريدية وتلجـأ المؤسسـة بصورة منتظمة إلى الجمهور      
لسـلطات حكومـية محددة فيما يتعلق بقضية معينة بعد عدة شهور            

آل مواطن شارك فى الحملة   " تحرك هنا "مـن انـتهاء حملة ما، تمد        
 .بتقويم للنتائج

 

بعض الجماعات  . تراقب المنظمات غير الحكومية عمل بعضها البعض      
ــنا وســائل   نا للضــبط لديهــا أجــندة غامضــة ومرتــبكة، ولكــن نحــن لدي
 .االجتماعى من خالل تفنيد الشائعات ومناقشة الساحات

 ريوداى براسير جاريونسوك

لجنة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية بخصوص التنمية، 
 بانكوك

وأحــد اإلجــراءات الداخلــية الــتى يمكــن أن تســاعد أيضــًا هــى التشــاور مــع   
ر ديمقراطى والذى فهـذا التواصـل يتجنب الوضع الغي     . المسـاهمين المعنييـن   

يتمـثل فـى أن يملـى أحـد طالئـع المجـتمع المدنى على التابعين مسلوبى         
ومشـاورة المسـاهمين المعنيين تجلب تغذية    . القـوة مـا يجـب علـيهم فعلـه         

اسـترجاعية إلى آل مراحل أنشطة منظمة المجتمع المدنى من أول تحديد            
لحوارات مع المساهمين   ا. الغايـات وحتى تقويم النتائج مرورًا باالستراتيجيات      

المعنييـن يمكنها أن تأخذ شكل نقاشات دورية محددة الغرض أو تبادًال منظم           
أما فيما يتعلق بالشكل،    . لألفكـار يـأخذ شكًال رسميًا فى إطار مذآرة تفاهم         

فـإن التشـاور مـع المسـاهمين المعنييـن يمكـن أن يـتم مـن خـالل استبيان               
ث مفصــل حــول األنشــطة،  مســحى، نقــاش جمــاعى، لقــاءات فــردية، بحــ  

وبالتأآـيد يعـتمد التشـاور الفعـال على موارد آافية وتدفق            . مشـاريع وبـرامج   
علــى ســبيل المــثال، البــد أن يــتلقى المســاهمون  . جــيد لوســائل االتصــال

المعنيون معلومات ضافية وفى الوقت المناسب آما البد وأن تتوفر لهم فرص            
أماآن عقد المشاورات البد وأن     إضـافة إلى هذا، فإن      . آثـيرة لطـرح األسـئلة     

يكــون مــن الســهل الوصــول إلــيها آمــا يجــب أن تكــون مــريحة لكــل األطــراف 
البـد وأن يسمع ممارسو المجتمع المدنى جيدًا وأن يردوا بضمير           . المشـارآة 

وإذا مــا تــم توجــيه مشــاورات المســاهمين بحــذر فــى إطــار الخطــوط   . حــى
ر فى مجال ربط فاعلى المجتمع السـابق ترسيمها فإنها يمكن أن تقدم الكثي     

" مع"المدنـى بقواعدهـم آمـا يمكـنها أن تضـمن أن تكـون المنظمة متحدثة                 
 .قاعدتها" عن"مثلما هى متحدثة 
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غابـت المسـاءلة تمامـًا فـى عملـية اختيار المشارآين من المجتمع         
ــى      ــد المســتديرة فــى المؤتمــر الدول ــى فــى جلســات الموائ المدن

لـذى تـم تحـت رعايـة األمـم المـتحدة فى              وا (FID)لـتمويل التنمـية     
ــارس     ــى م ــيرى بالمكســيك ف ــن    2002مونت ــريق م ــون ف ــد تك ، ولق

 والذى تم   FIDالمـنظمات غـير الحكومـية الـتى آانت تتابع عملية الـ           
فى العديد من الحاالت لم يكن لدى       ". ممـثالً  "84انـتخابه ذاتـيًا مـن       

 .المرشحينلجنة االختيار إال معلومات ضئيلة جدًا عن المشارآين 

والشـبكات التعليمـية فـيما بيـن مؤسسـات المجـتمع المدنـى هـى وسيلة                 
فـى مـثل هذه الحاالت تتواصل جماعات المجتمع         . أخـرى لتفعـيل المسـاءلة     

المدنـى فـى عملـيات لتبادل الخبرات وقد تتخذ الشكل الرسمى أو قد تكون      
ثم لغـرض محـدد، وهدفهـا هـو اسـتقبال نقـد بـناء مـن المناظريـن لهم ومن                     

ولسنا فى حاجة إلى القول أن المشارآين عليهم أن يخوضوا         . تحسين األداء 
هـذه التدريـبات بـروح الدعـم المتـبادل ولـيس فقـط بوصـفها مناسبة لتجميع                  

 .النقط فى مواجهة اآلخرين

  
 

مـن الـذى يطـبق علـيه نظـام األمـم المتحدة؟ ما الذى تحصل عليه                 
ــايال    ــة فــى ت ــية العادي ــير الحكوم ــة بالمــنظمات  المــنظمة غ ند مقارن

 !الكبرى التى لها توجهات شمالية

 شانيدا شانياباتى بامفورد

 بؤرة ترآيز على الجنوب العالمى، بانكوك

 

ــم      ــية لمفوضــية األم ــير الحكوم ــنظمات غ أنشــأت لجــنة تســيير الم
المـتحدة للتنمـية المستدامة إطارًا مفصًال للضبط الذاتى لكى تفعل           

سـاءل فـى عمـل األمـم المتحدة عن          انخـراط المجـتمع المدنـى الم      
ولكـن تـزايد العبء الذى تشكله هذه العملية وآذا          . البيـئة والتنمـية   

 .2001شراستها حتى انهارت بالكامل فى عام 

 

لمـاذا يجـب أن تكـون الحكومات هى التى تقوم باستدعاء رماة النار               
 .إذا آانت هى ذاتها غير ديمقراطية

 جيسيكا آلوج

 ئة، فانكوفرقانون وست آوست للبي

وهـناك آلـيات أخـرى لتعظـيم المسـاءلة بخصـوص أنشـطة المجتمع المدنى                
. وعادة ما يكون الفاعل الخارجى آيانًا رسميًا. تنطوى على مقومين خارجيين

على سبيل المثال، تطالب العديد من الدول آيانات المجتمع المدنى بضرورة           
 محلية فى ظل نظام     )و(التسـجيل لـدى ورفـع تقاريـر إلى سلطات قومية أو             

إضـافة إلـى هـذا، تطبق بعض الكيانات المتخطية للدول مثل            . قـانونى محـدد   
 نمــاذج رســمية (ECOSOC)المجلــس االقتصــادى واالجــتماعى لألمــم المــتحدة 

للـتفويض واالعـتماد لجماعـات المجـتمع المدنـى الـتى ترغب فى أن تحصل                
سمى بوضوح ونزاهة   علـى إصدارات المجلس وإذا ما تمت إجراءات الضبط الر         

ولكن مثل  . فهـى تسـاعد فـى تفعيل ممارسة جيدة داخل المجتمع المدنى           
هـذه الترتيـبات تـنطوى علـى معلـم مـن معـالم الـتوتر التى ال يمكن تفاديها                    
وهـى أن المسـئولين المناط بهم إجراءيات الضبط والتنظيم للمجتمع المدنى    

ات المجتمع المدنى أن    يـأتون مـن ذات الدوائـر الحكومـية الـتى تحاول جماع            
إضـافة إلـى هـذا، وآما رأيت فى الجزء الثانى عاليًا، ترتكز             . تجعلهـا مسـاءلة   

ــية غامضــة      ــات ديمقراط ــى مقوم ــالمى عل ــاد الع ــى االقتص معظــم اإلدارة ف
لماذا تحدد الكيانات الرسمية، التى ال تخضع     : ومرتـبكة والـتى تطـرح السؤال      

التى يمكن من خاللها أن تصبح      هـى نفسـها إال لمسـاءلة ضـعيفة، الكيفـية            
 منظمات المجتمع المدنى مساءلة؟
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طـور المجلـس الفلبيـنى للتصـريح للمـنظمات غـير الحكومية نموذج              
ولقد تم تطبيق   . فـائق الحـيوية للضـبط الذاتى فى المجتمع المدنى         

 على  1998منظومـته األخالقـية والـتى تم االنتهاء من صياغتها عام            
 .2002جتمع مدنى منذ نهاية عام  منظمة م350أآثر من 

 

للــتعامل مــع قضــايا المســاءلة شــكل عــدد مــن جماعــات المجــتمع  
فبعد مشاورات مع   . 1999المدنـى فـى الهـند تحـالف مصداقية عام           

معايــير الحــد "مــئات مــن المؤسســات أصــدر هــذا الــتحالف أدلــة لـــ  
 ".الممارسات الجيدة"و" األدنى، المعايير المرغوبة

 

 أعضـائه أصـدر المجلـس الكندى للتعاون الدولى       بعـد مشـاورات مـع     
وفى ظل :  قـانون أخالقـيات لتحقـيق الضـبط الذاتـى       1995فـى عـام     

هـذا النسق وافق أعضاء المجلس على أن يلتزموا باألدلة اإلرشادية    
. المتـنوعة وأن يخوضوا إجراءات سنوية لتحديث التصريح الخاص بهم         

 ".جنة أخالقياتل"والشكاوى فى ظل هذا القانون ترفع إلى 

 

والتى تتخذ من إيكاتيرجبيرج مقرًا لها     " إرادة حـرة  "سـعت مؤسسـة     
إلى تبنى معايير دولية لمساءلة المنظمات غير الحكومية لتتطبيقها          
 .على مثيالتها فى روسيا، رغم أن هذا النسق لن يتم تطبيقه بعد

وهــناك مقــترب بديــل وهــو اســتخدام أنظمــة غــير رســمية إلجــراء مســاءلة   
لمجـتمع المدنى مثلما تقوم بعض الشرآات باتباع نماذج طوعية للمسئولية         ا

على سبيل المثال، يمكن لمؤسسات المجتمع المدنى أن تلتزم  . التعاضـدية 
بقـانون أخالقـى غـير رسـمى أو بقانون سلوآى ذاتى أو بقانون للممارسات               

 طورت  ولقد. الجـيدة أو أى نمـاذج أخـرى لضـمان الجـودة تكـون مدارة خارجياً               
العديـد مـن مـثل هذه النماذج واألطر بالرغم من أن هذا        " صـناعة المسـاءلة   "

. المقـترب ال يالءم آل المؤسسات وآل المساهمين المعنيين بنفس الدرجة          
وفـى إطـار هـذا المقـترب تسـعى جماعات المجتمع المدنى إلى إظهار أنها                

لك آوسيلة تفـى بمجموعـة مـن المعايـير العامـة الالزمـة فى هذا القطاع وذ       
وااللتزام بهذه المعايير يمكن أن يعاد تأآيده       . للتعبـير عـن خضوعها للمساءلة     

بعــض ) أو(دوريــًا مــن خــالل تقاريــر أداء، دراســات حالــة للممارســة الجــيدة و 
وتبرز بالطبع تساؤالت محورية  ". دليل المساءلة "القياسـات الرقمية من قبيل      

فالنموذج المتبع . ن هذه المعاييرتتعلق بمن يحدد ويطبق ويتابع ويفرض أى م
قـد يكـون مصـممًا لتحقـيق مـتابعة بـناءة لنوعـية اإلدارة ولكـن بعـض النماذج            
األخـرى قـد تكـون عملـية تعـريض بالسـمعة وممارسة طغيان بيروقراطى، أو          

 .مجرد إضاعة للمال على استشاريين جهلة
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ــة  ــريح     SGSمجموع ــبار والتص ــخمة لالخت ــية ض ــى شــرآة عالم  وه
لــيكون معــيارًا عامــًا ..." المــنظمات غــير الحكومــية"رحــت نســق اقت

واحـدًا يطـبق فى العالم آله يختبر اإلدارة الجيدة فى المنظمات غير       
 .الحكومية

 
 

مـن المحـتم عليـنا أن نعمـل علـى تعظـيم الديمقراطـية فـى داخل                  
فالحمالت . االعـتراف له مشاآله  . المـنظمة وآـذا مشـارآة األعضـاء    

. ن الموظفين دون أى مطالبة بها من قبل األعضاء        تضـحى بمبادرة م   
لألدلــة اإلرشــادية وذلــك بغــرض تحســين " 2000ميــثاق "لقــد تبنيــنا 

 .ممارساتنا الديمقراطية الداخلية
 هيلين باالند

 أصدقاء األرض، باريس

وهناك إجراءيات تقويم خارجى أخرى لممارسات المجتمع المدنى تكون ذات          
ل، المقومين الرسميين وغير الرسميين قد      علـى سـبيل المثا    . غـرض محـدد   

وهناك تقويمات أخرى . يراجعوا مشاريع أو برامج مؤسسات المجتمع المدنى      
تكـون مـن خـالل جلسـات اسـتماع للمنظمة بخصوص تمويلها وشفافيتها أو               
حساسـيتها لقضية النوع أو مشاوراتها مع المساهمين المعنيين أو غير ذلك            

كــن آذلــك للدراســات األآاديمــية والــتحريات ويم. مــن ممارســات المشــارآة
الصحفية بخصوص المجتمع المدنى أن تخدم دور التقويمات الخارجية محددة          

بغـض الـنظر عن ماهية نظام المساءلة، سواء أآان داخليًا أو خارجيًا           . الغـرض 
. أو آـان دوريـًا أو لغرض محدد فالبد وأن يتضمن إجراًء فعاًال للشكوى والتظلم              

ن المعنـيون البـد وأن يكونـوا قادرين على أن يتقدموا بشكاواهم            فالمسـاهمو 
. بخصـوص مؤسسـة المجتمع المدنى وأن يحصلوا على تعويض عند الضرورة           

عـندما يفشـل المسـاهمون المعنـيون وجماعـة مجـتمع مدنى فى أن يحلوا                
خالفـاتهم بأنفسـهم، فـإن الحاجـة تظهـر إلـى حكم مستقل مثل محكمة أو                 

 .سًا لضمان الجودةُمحكِّمًا أو مجل
  

المساءلة ال يجوز أن تصبح نسق على الورق أو تدريب فى العالقات            
مـا هى الفائدة العائدة فى نهاية اليوم؟ فإجراءات المساءلة          . العامـة 

يجـب أن تـأتى اسـتجابة لرغـبة حقيقـية آمـا يجـب أن تضـحى آلية                 
 .ضبط حقيقية

 روزا خاتسا آيليثتش
 لحكومية، سانتسبطرسبرجمرآز تنمية المنظمات غير ا

ــا      ــوم به ــراءات المســاءلة خطــوات للمــتابعة تق ــك يجــب أن تتضــمن إج وآذل
ــى  ــتمع المدن ــنًا    . مؤسســات المج ــتم بوصــفها روتي ــة ال ت فالمســاءلة الفعال

بيروقراطـيًا مفـرغ مـن المعـنى يتم الزج بأوراقها فى غياهب األدراج بل على                
 تعلم تبنى من خاللها     العكـس مـن ذلـك فـإن المسـاءلة البـناءة هـى عملية              

جماعـات المجـتمع المدنـى علـى نجاحـات الماضـى وتتجنـب إعـادة ارتكـاب          
وهى أيضًا تدريبًا جيدًا لمؤسسات المجتمع المدنى إلعالم        . أخطـاء الماضـى   

المقوميـن والمساهمين المعنيين بالتحرآات التى اتخذوها استجابة للتقارير         
 .واالستشارات والتقويمات والشكاوى
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أولت حرآة )" 2003-1999(محاربة الفقر معًا "ى ظل استراتيجيتها  فـ 
المسـاعدة اهـتمامًا خاصًا لتطوير منهاجيات لمساءلة المنظمات غير    

مشـــروع "بالمـــثل، أولــى  . الحكومــية بواســطة الفقـــراء أنفســهم   
ــى    (HAP)" المســاءلة اإلنســانية  ــدرة عل ــنقل الق ــًا ل ــتمامًا خاص  اه

 . الطارئةالمساءلة إلى متلقى اإلغاثة

ولسـنا فـى حاجـة إلـى القـول أن مسـاءلة المجـتمع المدنـى تعتـبر مسألة                    
معقـدة ال يمكـن حلهـا مـن خـالل وصـفات بسـيطة أو مطـبوعات عامة تالءم                    

ــياجات  ــيع االحت ــن المســاهمين     . جم ــتلفة م ــواع المخ ــد أن األن ــن المؤآ فم
. لةالمعنييـن يكونـون عـادة فى حاجة إلى أنواع مختلفة من إجراءات المساء             

وفــى ظــل سياســات المســاءلة، تخــدم آــل آلــية احتــياجات ومصــالح بعــض  
ولنأخذ مثاًال واحدًا شديد    . المسـاهمين المعنييـن بصـورة أفضـل مـن غيرهم          

الوضـوح علـى ذلـك وهـو الـتقارير المكـتوبة والـتى لـيس لهـا أيـة قيمة تذآر                      
اءلة آما يمكن أن تفتقد إجراءيات المس. بالنسبة للمساهمين الغير متعلمين

ومن ثم، إذا لم تكن     . الحساسـية المطلوبـة للطـبقة والـثقافة والـنوع والعرق          
مـنظمة المجـتمع المدنـى حريصـة ودقـيقة فإنهـا قـد تنـتهى بآليات مساءلة                  

ــاء   ــن والحكومــة (تخــدم المســاهمين األقوي ــثر ممــا تخــدم  ) مــثل الممولي أآ
 ).بما فى ذلك المستفيدين المتوقعين(المساهمين األقل قوة 

  
ومن المؤآد أنه من غير الممكن أن تضحى جماعة المجتمع المدنى مساءلة  

أمام آل المساهمين المعنيين أو على األقل ال يمكن أن تكون مساءلة منهم 
على سبيل المثال، فإن طلبات المساءلة التى       . آلهـم علـى قـدم المساواة      

 –تحيل   إن لم يكن من المس     –تأتى من جانب السلطات قد يكون من الصعب         
والمسـاءلة مـن قـبل األجيال الحالية قد         . مواءمـتها علـى احتـياجات األعضـاء       

باختصار، يمكن لمنظمة   . تـتعارض مع المساءلة من قبل األجيال المستقبلية       
مجـتمع مدنـى أن تكـون مسـاءلة بصـورة تامة ومتوازنة من آل المساهمين                

 لألولويات  –ياسية   وبالطبع الس  –فالخيارات الحذرة   . المعنييـن فى ذات الوقت    
 .البد وأن تحدث وأن يتم الدفاع عنها
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ــير المســاءلة      ــتواءم مــع معاي ــأن ي آــل المجــتمع المدنــى مطالــب ب
البد أن يكون لدينا أشكال متعددة من المساءلة تتوازى مع          . الغربـية 

 .ثراء التنوع الثقافى
 جورى ويتشيتوا تاآان

  تايالند، بانكوك–شفافية 

رى تحـيط بالمسـاءلة بسـبب رغـبة آـل جماعة مجتمع             وهـناك تعقـيدات أخـ     
على . مدنى فى أن تكون هناك إجراءيات تالءم النسق الذى تعمل فى إطاره

سـبيل المـثال، فإن الثقافات واإلدراآات والممارسات المختلفة قد تستدعى           
والتنوع الثقافى ال يجوز بالطبع أن يكون . أنواعًا مختلفة من إجراءات المساءلة

 لحـدوث أى شـئ وآـل شـئ ولكـن الثقافات المختلفة ما زالت تفرض                 مـبرراً 
علـى سـبيل المـثال، فإن التقويمات        . أنواعـًا مخـتلفة مـن أنظمـة المسـاءلة         

القائمـة علـى مـنظومة رسـمية لألخـالق قـد تـالءم الدوائر المهنية الحضرية                 
 .ولكنها ال تالءم جماعات السكان األصلية فى الريف

  
 
 

ات المجـتمع المدنـى أن تكـون مساءلة مثلها      آـيف يمكـن لمؤسسـ     
ــثل غــيرها مــن المــنظمات إذا مــا أخذنــا فــى االعتــبار مواردنــا          م
المحـدودة؟ إذا رغبـت الحكومـة والشـرآات فـى أن نكـون علـى قدر          
آبـير مـن الديمقراطية فى الداخل، فإنهم البد وأن يتيحوا لنا الموارد             

 .التى تمكنا من هذا
 جوتون آريا
 ثقافة، بانكوكمؤسسة سالم و

أمـا فـيما يـتعلق باإلطـار السياسـى، فإنه من المتوقع أن تحتاج المؤسسات        
الـتى تعمـل فـى بيـئة غـير ديمقراطـية االقـتراب مـن آلـيات المساءلة بطرق            

فال . مخالفـة لمـا تقـوم بـه مـنظمات تعمـل فـى ظـل ظروف سياسية مواتية                  
 الحالية أن تكون يمكـن أن يـتوقع المـرء مـن آيانات حقوق اإلنسان فى بورما         

مسـاءلة بـنفس الطـريقة الـتى تـتم بهـا مساءلة جمعيات المستهلكين فى                
إضـافة إلـى هـذا، إذا مـا أخذنـا فـى االعتبار أن الظروف السياسية                 . السـويد 

فإن آيانات  ) مـثًال مـثلما حـدث مـع سـقوط سـوهارتو فـى أندونيسـيا               (تتغـير   
ليات المساءلة التى   المجـتمع المدنـى تكون فى حاجة إلى مراجعة دورية آل          

تلـتزم بهـا، ويمكـن أن تواجه مؤسسات المجتمع المدنى العبر حدودية بوجه     
خـاص تحديـات حـادة ممـثلة فـى تخـريج آلـيات للمسـاءلة تطـبق على قدم                    

فنفس أسلوب المساءلة . المساواة فى أطر ثقافية وسياسية متنوعة بشدة     
 ومؤسسة السالم   قـد ال يكـون مالءمـًا لمؤسسة السالم األخضر فى فرنسا           

ومـن نفس المنطلق، فإن هيئات اإلدارة العالمية وآذا         . (األخضـر فـى روسـيا     
الشـرآات العالمـية تكـون بحاجة أيضًا إلى تطبيق أنساق مختلفة للمساءلة             

 ).فى أطرهم العاملة المتنوعة
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بل إضافة إلى هذا يمكننا القول أن آليات المساءلة ذاتها تكون بحاجة إلى أن  
فجماعـات المجـتمع المدنى البد وأن تملك قنوات للتظلم والتعويض           . اءلُتسـ 

بصورة أعم، آل نظام مساءلة     . فـى مواجهـة االتهامـات الخاطئة وغير العادلة        
لتحديد ) مع آل المساهمين المعنيين   (البـد وأن تـتم مراجعته من وقت آلخر          

داء فى  مـا إذا آـان هـذا الـنظام يخدم بالفعل ويحسن بحق من مستويات األ               
وضـمن مجموعة أخرى من االعتبارات البد من أن تتوخى         . المجـتمع المدنـى   

الحـذر مـن توجيهـيها جانـبًا آبـيرًا من وقتها وجهدها لتدريبات المساءلة إلى                
فاإلجراءات . الحـد الـذى يشتت جهدهًا الواجب بذله إلنجاز غاياتها األساسية      

أن يضحوا عقبة آؤود أآثر     المعرقلة والمقومين الذين يجرفهم الحماس ممكن       
فالبـد من تصميم آليات المساءلة بطريقة تجعل        . مـن آونهـم عـامل مسـاعد       

 .الفوائد المجنية تبرر التضحية بالموارد
  

آـيف يمكـن أن نقـيم الديمقراطـية فى المجتمع المدنى؟ هذا يعتبر          
آـيف يمكـن أن تجـرى انـتخابات جـيدة؟ آـيف تخـتار        : سـؤاًال محوريـاً  
 . من البرامج؟ آيف تتواصل بصورة جيدة مع المجتمع؟المستفيدين

 نادى آامل

 الهيئة القبطية اإلنجليزية للخدمات االجتماعية، القاهرة

 

الديمقراطــية فــى المجــتمع المدنــى تــنطوى علــى أآــثر مــن مجــرد 
فالممارسة الديمقراطية تثبت آل يوم أنها . مجموعـة لوائـح وقوانيـن    
 .أصعب من اليوم السابق

 يبيللالبرونو ر

  فرنسا، باريس–السالم األخضر 

وفـى الـنهاية، فـإن فـاعلى المجـتمع المدنـى عليهم أن ُيذآِّروا المساهمين            
فالبــد أن يقــوم . المعنييــن أن المســاءلة هــى عملــية تســير فــى اتجاهيــن  

ــتفيدون   ــتحالفون والمسـ ــاء والشـــرآاء المـ ــئولون والممولـــون واألعضـ المسـ
بالرغم من  . ع المدنى والعكس صحيح   بمسـئولياتهم تجاه مؤسسات المجتم    

أنـه مـن الصـواب المطالـبة بمسـاءلة ألنشـطة المجـتمع المدنى فيما يتعلق               
بالعولمـة االقتصـادية أآـثر ممـا هو سائد حتى اآلن، فإن من الخطأ أن ترمى                 
بمشـاآل عديـدة تـتعلق بالمساءلة الديمقراطية فى االقتصاد العالمى على            

عكــس مــن ذلــك فــإن هيــئات اإلدارة الغــير علــى ال. عــاتق المجــتمع المدنــى
مســاءلة والشــرآات الغــير مســاءلة عــادة مــا تجلــب أضــرارًا علــى العولمــة    

 .االقتصادية أآثر مما تجلبه جماعات المجتمع المدنى الغير مساءلة

 خاتمة 
آمـا تشـير المناقشـة السـابقة المطولـة، فـإن المجتمع المدنى يمكن، فى                 

 أو ربما   –ن المشـكلة آما هو جزء من الحل         حـاالت عـدة، أن يضـحى جـزء مـ          
 وذلـك فيما يتعلق بأوجه القصور الديمقراطى فى االقتصاد          –بديـًال عـن الحـل       

ومـثل آـل سـلطة وأى سلطة فإنه يمكن إساءة استخدام سلطة             . العـالمى 
 .المجتمع المدنى
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بالتأآـيد يمكنـنا القـول أن أوجـه القصـور فـى األداء الديمقـراطى لمؤسسات                 
المجـتمع المدنـى ال تقلـل بـأى حـال مـن األحـوال مـن الحاجـة إلـى مقرطة            

آما .  فى االقتصاد العالمى   –قوة   عادة ما يكونوا أآثر      –عميقة لفاعلين آخرين    
أن هـذا القصـور فى األداء الديمقراطى لمؤسسات المجتمع المدنى ال يجوز             
أن يفـرض علـى هـذه المنظمات أن تفى بمعايير للديمقراطية أعلى من تلك            
التى تفرض على مؤسسات اإلدارة والتى عادة ما تخفق بصورة مزرية إذا ما              

بعبارة أخرى ال يجوز أن ننسى أن الجزء . قورنـت بجماعـات المجـتمع المدنى    
 .الثانى من هذا التقرير يصف مشاآل أعمق مقارنة بالجزء الخامس

مـن السـخرية أن جماعـات المجـتمع المدنـى الـتى تكافح من أجل                
ــدًا عــن     الديمقراطــية ال ــثر المــنظمات بع عالمــية هــى عــادة مــن أآ
إال أن الكثيريــن يدرآــون المشــكلة ويحــاولون الــتعامل . الديمقراطــية

 .معها

 جيسى سميث

 شبكة معلومات البدائل الحقيقية، فانكوفر

 

يمكنـنا معالجـة محـاوالت الحكومـة للحـط من قدر المجتمع المدنى              
للمساءلة من الحكومة عـن طريق أن نصبح أآثر شفافية وأآثر قبوًال        

 .نفسها

 أوبورت سيوجواست

 الحملة من أجل إصالح اإلعالم الشعبى، بانكوك

 

  
بعـض المـنظمات غـير الحكومـية تفتقد الشرعية الديمقراطية وهى             

 .تسئ إلى سمعتنا جميعًا

 آن آريستين هابار

 االتحاد الدولى لحقوق اإلنسان، باريس

القـول أن العديد من الفاعلين فى المجتمع المدنى         بالـرغم مـن هـذا، يجـب         
فـيما يـتعلق بسياسات العولمة االقتصادية قد وضعوا ثقًال أآبر على حقوقهم             

ففـى النهاية، من األسهل  . الديمقراطـية مقارنـة بمسـئولياتهم الديمقراطـية      
المطالـبة بـالحقوق، وفى هذه الحالة هى تفعيل الثقافة الجماهيرية والحوار            

ــاءلة     الجما ــيرية والمس ــيرية والشــفافية الجماه ــارآة الجماه ــيرى والمش ه
 –واألصـعب هو أن تعنى بالتزاماتك       . الجماهـيرية فـى مواجهـة هيـئات اإلدارة        

فى هذه الحالة هى أن تكون آفًء، متسامحًا، مستقًال، يمكن الوصول إليك،            
 .شفافًا وُمسائًال
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إنتاج سموم التنافس ال توجـد ضـمانات أن المجتمع المدنى لن بعيد         
نحن بحاجة إلى نقد ذاتى     . والهيمـنة الـتى تسـم الـدول والشرآات        

 .مستمر لتجنب هذه الملوثات

 باتريك فيفرت

 (CIPMF) فرنسا الدولى –مرآز بيير مينديس 

 

تواجـه مـنظمات المجـتمع المدنـى العديـد من التحديات فيما يتعلق             
مـون تطـور هياآل     بـإداراتهم هـم ألنفسـهم، ولكـن المموليـن ال يدع           

 .فالكل يريد أن يمول مشاريع وليس عمليات. أفضل

 ويل هورتر

 فيكتوريا، بريتش آولومبيا) مستقبل الغابات: سابقًا(مبادرة دوجوود 

. إال أنـه مـن الهـام جـدًا إصالح أوجه قصور الديمقراطى فى المجتمع المدنى            
ع المدنى واإلخفاقـات فـى هـذا المجـال تعـرض للخطر قدرة جماعات المجتم           

على التعامل مع إخفاقات الديمقراطية األهم والقائمة فى االقتصاد العالمى، 
وتضحى جهود المجتمع المدنى من أجل      . أى تلـك الـتى تطـول دوائـر اإلدارة         

 -ربما أآثر نجاحاً  –مقـرطة اإلنـتاج والتبادل واالستهالك العالمى أآثر مصداقية          
راطية فالمؤسسات البد وأن تسعى آلما تم إدارة هذه الحمالت بطريقة ديمق

وإذا لم يفعلوا فسيتقلص    . نحـو غايـات ديمقراطـية متبعة أساليب ديمقراطية        
بشـدة مستوى الثقة والدعم الجماهيرى للمجتمع المدنى، ومن هنا سيتم           

 .تقويض شكل هام من أشكال حرآة المواطنين العالمية

  
 

ــب   ــون مقـ ــيم، يكـ ــتقويم والتعلـ ــتزم بالـ ــا أنـــك ملـ ــون طالمـ وًال أال تكـ
 .الديمقراطية فى المجتمع المدنى آاملة ومتقنة تمامًا

 روبين رواند

 مبادرة هاليفاآس، هوايتهورس

عـندما ال تعـالج آـيانات المجـتمع المدنـى بطـريقة مناسـبة مستوياتهم هم                 
أى حقهــم فــى : الديمقراطــية يصــبحون عرضــة لــتحديات تســاءل شــرعيتهم

ويمكن، بل والبد، أن تضحى . ياساتممارسـة تأثـير سـلطوى فى مجال الس     
مقومـات ديمقراطـية قويـة ومتماسـكة جـزًء هامـًا مـن شـرعية أى مؤسسة             

والديمقراطية الداخلية ليست هى األساس الوحيد لمطالبة       . مجـتمع مدنـى   
فهـناك معايـير أخـرى يمكن أن يكون من         (مـنظمة مجـتمع مدنـى بالشـرعية         

ولكــن فــى حالــة جماعــات ). يةضــمنها الخــبرة المهنــية واالســتقامة األخالقــ
المجــتمع المدنــى آمــا فــى حالــة الســلطات الحاآمــة فــإن الممارســة         

 .الديمقراطية توفر أساسًا حيويًا ال يمكن االستغناء عنه إلثبات الشرعية
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وآما تم التأآيد عليه مرارًا وتكرارًا فى المناقشات السابقة فالديمقراطية فى  
آما أن العملية الديمقراطية ممكن     . وصعبالمجـتمع المدنـى هى أمر معقد        

أن تكــون مكلفــة ومســتهلكة للوقــت وغــير مالئمــة وال يمكــن اعتــبار أى مــن 
القضـايا السـت الرئيسية والخاصة بالديمقراطية فى المجتمع المدنى والتى           
أبــرزناها عالــيًا عادلــة فالممارســة الديمقراطــية تتطلــب أحكامــًا حساســة ال 

إن الديمقراطية فى المجتمع المدنى هى حالة       إضـافة إلـى هـذا فـ       . تحصـى 
فهى ال يتم إنجازها أبدًا بصورة آاملة، فالديمقراطية        : مسـتمرة مـن الـتحدى     

 عمـًال شاقًا ليس  – مـثل الديمقراطـية بصـفة عامـة          –فـى المجـتمع المدنـى       
 .باليسير إنجازه على وجه تام

  
المجتمع المدنى تقع بالتأآـيد ال يمكـن القـول أن المسـئولية عن ديمقراطية       

ــا وحســب   ــتى تتســم  . علــى عــاتق المؤسســات ذاته ــية وال ــئة الموات فالبي
بالسـمات الـتى تـم وصـفها فـى الجـزء الـرابع يمكـنها آذلـك أن تسهل هذه             

فمنظمات المجتمع المدنى تكون أآثر  . الجهود نحو الديمقراطية إلى حد بعيد     
دما تكون السلطات   قـدرة علـى معالجـة الـتحديات الديمقراطـية الداخلـية عن            

الحاآمة ووسائل اإلعالم والثقافة السياسية فى مجملها مشجعة لهم على 
وبالمـثل فـإن بعـض األطر تولد موارد مادية أآثر للمجتمع المدنى             . هـذا األمـر   

ومن ثم يصبح لدى المؤسسات وسائل أآثر فى متناول يدها تساعدها على 
التأآـيد علـى أنه مهما آانت   وبعـد أن قلـنا هـذا، يجـب      . تفعـيل ديمقراطيـتها   

الظــروف البيئــية فــإن المقــرطة الداخلــية للمجــتمع المدنــى ال تحــدث بــدون  
 .مبادرات والتزامات آبرى من ممارسى المجتمع المدنى أنفسهم
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 الجزء السادس
 قضايا محورية للتحرك المستقبلى

 
وبناء الديمقراطية العالمية ال .  ليس من الواضح ما هو االتجاه الذى يجب أن يسلكهيحـاول المجـتمع المدنـى أن يغـير األمـور فـى مجـال العولمـة، ولكن           

 ".الكوبس"ولكن ليس من الواضح أين يوجد " فيشة"فحرآة المواطنين بخصوص االقتصاد العالمى هى بمثابة . يشبه بناء الدولة القومية
 دارين آوالمان

 االتحاد القومى للفالحين، ساسكاتون
 .تمع المدنى يمكن أن تكون مجرد قطرة ضئيلة فى المجتمع، ولكن يجب علينا أن نستمر فى العملأنشطة المج

 سارى اونجسوموانج
 جمعية المستهلكين، بانكوك

لقـد شـرح هـذا الـتقرير أوجـه القصـور الديمقـراطى فـى اإلدارة الحالـية لالقتصاد العالمى، وراجع ما يمكن أن تقوم به مؤسسات                       
كى تجابه هذه المشاآل واستعرض التحديات الخارجية والداخلية التى تواجهها جماعات المجتمع المدنى وهى     المجـتمع المدنى ل   

إذا مـا اعتبرنا مجمل هذا التحليل، يصبح من الواضح أن أنشطة المجتمع المدنى ال تمثل ترياقًا للديمقراطية                 . تـتابع مقـرطة العولمـة     
. فال يجوز وصف المجتمع المدنى بكل ما هو جميل وال يجوز وسمه بكل نقيصة آذلك            . ولكـنها ليسـت آارثـة علـى الديمقراطية أيضاً         

فأنشـطة المجـتمع المدنى يمكن أن تكون إضافة لـ أو انتقاص من حكم الشعب وذلك اعتمادًا على المؤسسة نفسها واإلطار الذى                      
 .يحويها

نى، يمكن أن تفيد جماعات المجتمع المدنى فى تعظيم فـى أماآـن مفصلية قدم هذا التقرير مقترحات، بعضها صريح وبعضها ضم     
ولكى . إسـهاماتهم للديمقراطـية فـى االقتصـاد العـالمى آمـا تفـيدهم فى التقليل من أنشطتهم التى قد تقوض هذه الديمقراطية                      

معظم المقترحات . نـنهى هـذا الـتقرير يمكـن أن نجمع آل هذه النقاط معًا فى قائمة واحدة مدمجة، وهى التى سنوردها بعد قليل              
آما ال يجوز اعتبار القائمة . التالـية تتسم بالعمومية الشديدة وذلك ألن أسلوب ودرجة تطبيقهم يعتمد على اإلطار الذى يطبقون فيه         

ــ     ففاعلو المجتمع المدنى العاملون فى إطار أنساق مختلفة يمكنهم . المالئمـة فى آل الحاالت " أفضـل الممارسـات  "التالـية إقـرارًا ب
ولكن إذا آان هناك تحرك ما . لتأآيد أن يتعلموا من المقارنة بين خبراتهم آما يمكنهم أن يستوحوا اإللهام من تجارب بعضهم البعضبا

ونقل الخبرات دون . يـنظر إليه بوصفه تفعيل للديمقراطية فى إطار موقف معين فإنه يمكن أن ينتقص من الديمقراطية فى موقف آخر     
 .ات المجتمع المدنى فيما بين مواقف تتراوح بشدة يمكن أن يخلف أضرارًا فادحةتمييز ومراجعة لممارس

آخـذون فـى االعتـبار هذه التكييفات األساسية، فإن مؤسسة المجتمع المدنى التى ترغب فى مقرطة االقتصاد العالمى يمكنها                    
 .أن تعتبر المقتربات العامة التالية

 .رؤى استراتيجية للتنمية) أ
مقراطـية أولويـة عظمـى فى ذاتها وليست مجرد همًا ثانويًا مرتبطًا بقضايا أخرى مثل حل النزاعات، االهتمام بالبيئة،                     اجعـل الدي   -
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 .حماية العمال أو إزالة الفقر
 أن – بل ويجب – ُقـْم بتفكـير عمـيق لفهـم الديمقراطـية فـى عالقـتها باالقتصـاد العالمى ولتقويم األشكال المحددة التى يمكن           -

 .ا اإلدارة الديمقراطية لالقتصاد العالمىتتخذه
 . طور تشخيصًا دقيقًا ألوجه القصور الديمقراطى المرتبطة بمشاآل اقتصادية عالمية محددة تهم المؤسسة-
 . إقامة اقتصاد عالمى أآثر ديمقراطية-ب
ن هو ضغط أقل على مؤسسات اإلدارة        وجِّـه جهـودًا مـنظمة للتثقيف الجماهيرى عن العولمة االقتصادية، ربما حتى لو آان الثم                -

 .والحكم
 . وسِّع مساحة الحوار الجماهيرى حول االقتصاد العالمى وإدارته-
 . اخلق مساحات للمشارآة الجماهيرية المباشرة وغير المباشرة التى ينخرط فيها آل المواطنين لضبط االقتصاد العالمى-
 .ستهالك العالمى بأقصى قدر ممكن من الشفافية أمام الجمهور طالب الهيئات التى تدير اإلنتاج والتبادل واال-
 . مارس دور الرقيب اليقظ لكيانات اإلدارة ومشاريع قطاع األعمال فى االقتصاد العالمى-
 . ادفع نحو خلق آليات فعالة للمساءلة الرسمية فيما يتعلق بالالعبين فى االقتصاد العالمى-
 
 .إلى المقرطة من خالل المجتمع المدنى بناء بيئة مفضية بدرجة أآبر -جـ
 تجنـب األهـداف والمشاريع الطموحة أآثر من الالزم والتى تدفع بمؤسسة المجتمع المدنى إلى حدود أبعد من قدرات مواردها                     -

 ).التى عادة ما تكون محدودة للغاية(
 .فعة فى االقتصاد العالمى تابع أساليب مبتكرة لزيادة موارد المجتمع المدنى والتى يمكن توجيهها للمدا-
 . اقتنص الفرص لتجميع الجهود فى شكل شبكات لجماعات المجتمع المدنى، خاصة عبر الدول وآذا عبر القطاعات-
 . اضغط آى تكسب وتحتفظ بتشريعات تعظم من قدرات التحرك النشط للمجتمع المدنى-
تى تقهـر بطـريقة تحكمـية قـدرات المقرطة الكامنة فى المجتمع              راوغ، آلمـا آـان هـذا ضـروريًا وممكـنًا، اإلجـراءات الرسـمية الـ                 -

 .المدنى
 سـاعد الكـيانات الرسـمية علـى أن تطـور إجـراءيات وتوجهـات آثـيرة تشـجع مدخـالت بناءة من المجتمع المدنى إلى العمليات               -

 .السياسية
 .وليس العكس نمِّى العالقات مع وسائل اإلعالم األساسية حتى يعملوا لصالح المجتمع المدنى -
 . ادفع نحو ظهور إعالم بديل-
 اسـتغل مظاهـر الـثقافة السياسـية المهيمـنة والـتى تشـجع نشـاط المجـتمع المدنـى، تفـرف علـى واعـترف بجوانـب الثقافة                              -

 .السياسية التى ال تشجع على ذلك
المى وساند تحرآات الفاعلين اآلخرين  آـن واعـيًا تمامـًا للهيرارآـيات االجتماعـية الـتى تعمـل ضـد الديمقراطية فى االقتصاد الع             -
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 .لمجابهة هذه التبعيات
 
 . بناء مجتمع مدنى أآثر ديمقراطية–د 
 . عظِّم آفاءة المؤسسة عن طريق تحليل دقيق وممتد لالقتصاد العالمى وطرق إدارته-
 .نب آخر غذى تعاون أوثق بين الباحثين األآاديميين من جانب وفاعلى المجتمع المدنى اآلخرين من جا-
 حث المؤسسات األآاديمية على تطوير مقررات دراسية وغيرها من مواد تعليمية تتعلق باالقتصاد العالمى تكون موجهة خصيصًا -

 .لممارسى المجتمع المدنى
 . احذر من المذهبية وشجع الحوار الداخلى-
وتعـرض للخطر إمكانات المقرطة الكامنة فى        حـافظ علـى قـدر ثابـت مـن الـيقظة لمجابهـة العالقـات والممارسـات الـتى ُتـواءم                        -

 .للمؤسسة
 . حافظ على مسافة معقولة بينك وبين األولويات والخطابات الرسمية وآذا أولويات وخطابات الشرآات-
 . احصل على الموارد من مصادر متعددة ومتنوعة حتى ال تكون رهينة ألحد-
 .لمنظمة خاصة بواسطة الجماعات المحرومة فى المجتمع انخرط فى نقد ذاتى مستمر للقدرة على الوصول إلى ا-
 . َفعِّل أنشطة ومؤسسات المجتمع المدنى التى تدافع تحديدًا عن الدوائر االجتماعية التابعة-
 . قم بالمبادرة لتضمين األفراد المنتمين لمراآز اجتماعية ضعيفة فى إدارات وأنشطة المؤسسة-
 .لمؤسسة أمام الجمهور تابع أقصى قدر ممكن من شفافية ا-
 . امتلك صورة واضحة عن مساهمى المنظمة المعنيين-
 . صمم وسائل مناسبة للحصول على استشارات منتظمة ومتقاربة من الهيئة القاعدية للمؤسسة-
 . اجعل المؤسسة متاحة لتقويم خارجى بناء لمشاريعها وبرامجها وتمويلها وعمليات اإلدارة فيها-
 .لمساهمون قادرون على أن يصلوا بشكاواهم من مؤسسة المجتمع المدنى إلى آلية فعالة لفحص الشكاوى اضمن أن يكون ا-
منها ما ينتمى إلى أجزاء أخرى من العالم وإلى قطاعات أخرى من      ( طـور شـبكات تعليمـية لتـبادل الخـبرات مـع جماعات أخرى                -

 .العالمىتعمل من أجل ديمقراطية أآثر فى االقتصاد ) المجتمع المدنى
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 )1(محلق 
 قائمة االختزاالت

 APEC التعاون االقتصاد األسيوى الباسيفيكى 
 ATTAC رابطة فرض الضرائب على المعامالت المالية لصالح مساعدة المواطنين

 BIS بنك التسويات الدولية
 CSR المسئولية االجتماعية التعاضدية

 EU االتحاد األوربى
 FAO ةمنظمة الغذاء والزراع
 FSC مجلس رعاية الغابات

 FTAA اتفاقية التجارة الحرة لألمريكتين
 G7 7مجموعة الـ
 G8 8مجموعة الـ
 G77 77مجموعة الـ

 IASC لجنة معايير المحاسبة الدولية
 ICANN شرآة شبكة المعلومات لألسماء واألرقام المخصصة

 ICFTU التحالف الدولى لالتحادات العمالية الحرة
 IFI سسة مالية دوليةمؤ

 ILO منظمة العمل الدولية
 IMF صندوق النقد الدولى

 ISMA تحالف أمن السوق الدولى
 IT تكنولوجيا المعلومات
 MDB )المتعدد األطراف(بنك التنمية الدولى 

 MERCOSUR السوق الجنوبى المشترك
 MP عضو برلمان

 NGO منظمة غير حكومية
 OECD  والتنميةمنظمة التعاون االقتصاد

 PRSP الورقة االستراتيجية لتقليص الفقر
 RITIMO شبكة معلومات العالم الثالث

 UN األمم المتحدة
 UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائى

 USA الواليات المتحدة األمريكية
 WTO منظمة التجارة العالمية
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 )2(محلق 
 قراءات إضافية فى الموضوع

تقييم نقدى، ورقة قدمت إلى االجتماع العربى الثانى :  المنظمات غير الحكومية فى قضية منهاج عمل بكين        دور. الـباز، شـهيدة    �
 ).1998اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، ديسمبر : بيروت(لمتابعة مؤتمر بكين 

، )167(لة آتاب األهرام االقتصاد     مؤسسة األهرام، سلس  : القاهرة(قـراءة فى مشروع قانون الجمعيات األهلية        . حسـين، أحمـد    �
 .2001نوفمبر 

 ).2000دار الشروق، : القاهرة(العولمة والفكر العربى المعاصر . الجنحانى، الحبيب �
 ).2002، 2دار الشروق، ط: القاهرة(حوار حول العولمة ومنظمة التجارة العالمية . سعود، طالل بن عبد العزيز �
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مرآز الدراسات السياسية واالستراتيجية   : القاهرة(األولويات والتحديات   : قـانون الجمعـيات األهلـية     . عـبد الوهـاب، أيمـن السـيد        �

 ").122"باألهرام، سلسلة آراسات استراتيجية 
 ).2001سياسية واالستراتيجية باألهرام، مرآز الدراسات ال: القاهرة(المجتمع المدنى العالمى . قنديل، أمانى �
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 )3(محلق 
 األفراد والهيئات المساهمة

فــى معظــم الحــاالت جــاء إســهام ممارســى المجــتمع المدنــى  : ملحوظــة
 .بصفاتهم الشخصية وليس آممثلين رسميين للهيئات التى يتبعونها

 
وصول إليها من خالل مواقعها     هذه المؤسسات يمكن ال   ) وليس آل (الكثير من   

. اإللكترونـية إذا مـا لجـأت إلـى بحـث مباشـر على الشبكة الدولية للمعلومات                
ويمكـن الحصول على معلومات إضافية بخصوص طريقة التواصل مع األشخاص           
والجماعـات الـتى تـم إجـراء المقـابالت معها فى إطار هذا المشروع من خالل                

ناويــنهم الــبريدية اإللكترونــية فــى فــريق عمــل المشــروع والمنصــوص علــى ع
 .الغالف الداخلى لهذا التقرير

 
� KAIROS مدافع، قضايا االقتصاد العالمى/  جون ديلون، باحث– التحالف العام للعدالة االقتصادية، تورنتو. 
 .س مكتب ريودى جانيرو، ازيمار مينيرو، رئيDIEESEإدارة االتحادات العمالية لإلحصاءيات والدراسات االجتماعية واالقتصادية،  �
 جان مارك فون   – جابرييل فرنانديز، منسق مرآز التوثيق       – AS-PTAأدوات وخدمـات مشـروعات الـزراعة الـبديلة، ريـودى جانـيرو               �

 .ديرويد، مدير برنامج السياسات العامة
  إيلين باالند، نائب مدير–أصدقاء األرض، باريس  �
 .رآسونج، رئيس إدارة حماية حقوق المرأة سوبنسرى بانجك– FOWأصدقاء المرأة، بانكوك  �
 . براسيتيبورن آانونسرى، باحث ميدانى– FOPأصدقاء الناس، بانكوك  �
 سولينر، – فرانسواز بوشييه – دانييل بيرمان، منسق مشاريع، حملة الوصول إلى الدواء الضرورى – MSFأطباء بال حدود، باريس  �

 .مدير أبحاث
 . جارون ديثابيتشاى، الرئيس السابق–اتحاد الحرية المدنية، بانكوك  �
 . برافاد فوديفورافون، رئيس– FTIاتحاد الصناعات التايالندية، بانكوك  �
 . مصطفى والى، المدير العام– FEIاتحاد الصناعات المصرية، القاهرة  �
 .وويد، السكرتارية سوريان ثونجن– جيدسادا تشوتكيتبيفارت، السكرتارية – FNPاتحاد الفالحين الشماليين، شيانج ماى  �
 – ايفجيـنى اليكسـا دروفيتش سيدوروف، السكرتير الدولى          – FNPRاتحـاد الـنقابات العمالـية المسـتقلة فـى روسـيا، موسـكو                �

 .ميلوفيدوف، أآاديمية العمل والعالقات االجتماعية.  يورى ن-ميكاييل فيكتوروفيتش شماآوف، رئيس
 فؤاد –القاهرة :  عبد المعطى لطفى عبد المعطى، نائب الرئيس      – UEDAخل، مصر   اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية وتنمية الد      �
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 .بور سعيد: ثابت، الرئيس
 . ميثا ماتكاو، السكرتير العام– SFTاتحاد طالب تايالند، بانكوك  �
اعية والمجتمعية  الحرآة االجتم :  جين ستاستشوك، مدير   – BCFED، فانكوفر   )آولومبيا البريطانية (اتحاد عمال بريتيش آولومبيا      �

 .وبرامج المرأة
 . سومساك آوسايسوك، رئيس– SRUTبانكوك . اتحاد عمال سكك حديد تايالند �
 . ليندساى بوبس، مساعد المدير– آيفين ميلسيب، مساعد المدير –شبكة الشباب للتعليم العالمى، فانكوفر : افحص رأسك �
 . ديبى فيلد، مدير تنفيذى–اقتسم الغذاء، تورنتو  �
 . جورفين جراى، مدير تنفيذى– LIFT منخفضة الدخل معًا، تورنتو األسر �
 .بوريسينكوف، نائب الرئيس.  فالديمير ب–األآاديمية الروسية للتعليم، موسكو  �
 . اوآتافيو دو باروس، مدير، اإلدارة االقتصادية– FEBRABANاالتحاد البرازيلى للمؤسسات البنكية، ساوباولو  �
 . محمد إدريس، رئيس– CACUعى المرآزى، القاهرة االتحاد التعاونى الزرا �
 مورى جويرو، مسئول فى برنامج العولمة – آريستين هابار، سكرتير عام – آن – FIDHاالتحـاد الدولـى لحقوق اإلنسان، باريس         �

 .وحقوق اإلنسان
 . عبد الستار اشراح، استشارى–االتحاد العام للغرف التجارية المصرية  �
 . جوزيف جارنوتيل، نائب مدير، الشئون االقتصادية والدولية– FNSEAتحادات الزراعية، باريس االتحاد القومى لال �
 . فيليب مايا ، رئيس–االتحاد القومى للطالب، ساوباولو  �
 . دارين آوالمان، سكرتير تنفيذى– NFUاالتحاد القومى للفالحين، ساسكاتون  �
 .ايالندى، بانكوك، جاوين شوتيمامؤسسة الصندوق الت/ االتحاد المالى لدعم التنمية  �
 ايزابيل آريستينا آوستا بالتازار، لجنة      – ريودى جانيرو    – اديلسـون ريبـيرو تيلـيس، مديـر مالى           – CUTاالتحـاد المرآـزى للعمـال        �

 آلود سانتياجو، مسئول إعالمى، – جسـيلد جاآوبسون، سكرتير دولى، ساوباولو  –مناهضـة التميـيز العنصـرى، ريـودى جانـيرو          
 .يودى جانيرور

 . جان سانت دينيس، مسئول التعاون الدولى– CSQاالتحادات المرآزية لكويبيك، مونتريال  �
 . فيرجاس وات، مدير تنفيذى– WFCاالتحاديون العالميون لكندا، أوتاوا  �
 . اآسافير فيرستشافى، رئيس– فرانسوا –البقاء، باريس  �
 . ميسيماآويلى، السكرتير العام ليونارUCAالتحالف التعاونى األوغندى، آامباال  �
 .إدارة برامج التنمية:  جيليو برونيللى، مديرDPالتنمية والسالم، مونتريال  �
 . براسونج ليرتراتانا ويسوت، نائب الرئيس– TAJالجمعية التايالندية للصحفيين، بانكوك  �
 ، رئيس جوستاف ماسياه– AITECالجمعية الدولية للتقنيين والخبراء والباحثين، باريس  �
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 أوجستين مونديا،   – أبـو بكر محمد موآى، مدير التخطيط والخدمات الفنية           – UNFAالجمعـية القومـية لفالحـى أوغـندا، آامـباال            �
 .السكرتير التنفيذى

 . ميشيل سوينارشوك، مشروع التجارة والبيئة– CELAالجمعية الكندية لقانون البيئة، تورنتو  �
 بوزجالين، منسق.  ألكسندر ف–، موسكو "لبدائ"الحرآة االجتماعية لكل روسيا  �
 . جريس اليس موآاسا، مدير تنفيذى– ACFODEالحرآة من أجل التنمية، آامباال  �
 سورياساى آاتا سيال، – سوريا بوونشوت – سوريتشاى ون جايو، رئيس – CPDالحملـة من أجل الديمقراطية الشعبية، بانكوك    �

 .سكرتير
 . آانينكا آوانكاتشورن، مدير– TVSبانكوك الخدمات التطوعية التايالندية،  �
  فرانسوا ليل، رئيس– BPEMالخير العام العالمى، باريس  �
 . مارسيا فلورينسيو، منسق اجتماعى–الريجى األفريقى، ريودى جانيرو  �
 .بلوآوف، مدير حمالت.  إيفان ب– روسيا، موسكو –السالم األخضر  �
 .يل، مدير عام برونو ريب– فرنسا، باريس –السالم األخضر  �
 . تشايوات ثيرابانتو، رئيس–الشبكة المدنية، بانكوك  �
 . براموت سانغان–الشبكة المدنية، محافظة ساتون، تايالند  �
 . آريستيان ميلون، السكرتير العام– ايلينا السيدا، مساعد – فرنسا، باريس 0العدالة والسالم  �
نيثى باتاراشوك، سكرتير، لجنة . ونـتاناآورن، رئـيس، لجنة قانون األخالق   دوسـيت ن – TCCالغـرفة الـتجارية الـتايالندية، بـانكوك         �

 .قانون األخالق
 . جوديث شابيرو، منسق أبحاث– NESالكلية االقتصادية الجديدة، موسكو  �
 . جورجى تشيستياآوف، موسكو–الكنيسة الروسية األوثوذآسية  �
 .ونجكول، رئيس بيثايا – TDSCاللجنة التايالندية لدعم التنمية، بانكوك  �
 . ماريو دوميللو دياس، سكرتير دولى– انا ماير، سكرتير تنفيذى –المؤسسة البرازيلية للحفاظ على الطبيعة  �
 حاج إدريس سيروجو آاسينين، – إسماعيل ايكوم، سكرتير الخدمات التعليمية واالجتماعية –المجلس األعلى لمسلمى أوغندا  �

 .كرتير المالى، إدارة وتخطيط آوار ادنانى، الس–السكرتير العام 
 . بول اسيمو، منسق برامج– UJCCالمجلس المسيحى االتحادى األوغندى، آامباال  �
 . أسباسيا آامارجو– CIDSالمرآز الدولى للتنمية المستدامة، ريودى جانيرو  �
 . مارك لى، باحث اقتصادىCCPAالمرآز الكندى لبدائل السياسات، فانكوفر  �
 .ديلون، نائب الرئيس، المجلس السياسى والتشريعى. جون ر– CCCE اإلداريين، أوتاوا المرآز الكندى لكبار �
 جاورى – جاآى ديل، منسق تنمية منظمات – بريان توملينسون، محلل سياسى – CCICالمرآز الكندى للتعاون الدولى، أوتاوا     �
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 . جيرى بار، رئيس–سرينيفاسان، منسق سياسات 
 .، أحمد جالل، مدير تنفيذىECESقتصادية، القاهرة المرآز المصرى للدراسات اال �
 . نانسى باروز، االتصاالت والتواصل الدولى–المسيرة العالمية للنساء، مونتريال  �
 . آانديدو جرزيبوسكى، مدير– IBASEالمعهد البرازيلى للتحليل االجتماعى والسياسى، ريودى جانيرو  �
 . مارلينا الزارينى، منسق تنفيذى– IDECولو المعهد البرازيلى للدفاع عن المستهلك، ساوبا �
 . دافيد رانالز، رئيس– IISDالمعهد الدولى للتنمية المستدامة، وينيبج  �
 . رانحتيب امرانجروانج، منسق– CCJPالمفوضية الكاثوليكية للعدالة والسالم، بانكوك  �
 .تاجاروينسوك، منسق برامجشاليدا . ، بانكوك)منتدى آسيا(المنتدى األسيوى لحقوق اإلنسان والتنمية  �
محسن عوض، نائب السكرتير العام، محمد      .  إبراهيم عالم، مدير تنفيذى    – AOHRالمـنظمة العربـية لحقـوق اإلنسـان، القاهرة           �

 .فائق، السكرتير العام
 . لييلموى اوتونح اونجابا، السكرتير العامNOTUالمنظمة القومية لالتحادات العمالية، آامباال  �
 . راشيل روزين، نشطة–عديات، فانكوفر النساء القا �
 . نادى آامل، رئيس إدارة تنمية المجتمع فى القاهرة– CEOSSالهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية، القاهرة  �
 . شانيدا شانيابات بامفورد، مشارك رئيسى–بؤرة ترآيز على الجنوب العالمى، بانكوك  �
 . آيتيتشاى نجامتشايبيست، منسق– YTDPوك برنامج تدريب الشباب للتنمية، بانك �
  ويتوون ليانشامرون، مدير–بيوتاى، بانكوك  �
 بولينا آريوتشكوفا، – السكندر اوزان، رئيس مجلس المديرين  – KONFOBتحـالف الجمهوريـات لجمعـيات المستهلكين، موسكو          �

 . ديمترى يانين، رئيس المجلس التنفيذى–إدارة البحوث 
 .بلوفينا، مدير تنفيذى. ليديا ف– CWERات المشاريع فى روسيا، موسكو تحالف السيدات صاحب �
 . فرانسوا تروجرليك، السكرتير القومى– جان – CFDTتحالف العمل الديمقراطى الفرنسى، باريس  �
 بوجاييف، رئيس.  ألكسندر ن-  VKTتحالف عمال آل روسيا، موسكو  �
 .فانى، مدير عام فرانسواز –تحرك هنا من أجل عالم متضامن، باريس  �
 .تضامن الغذاء والزراعة، باريس بينيديكت هيرميلين، مدير تنفيذى �
 . ايلينا فارتانوفا، نائب العميد–جامعة دولة موسكو، آلية الصحافة  �
 .جماعة تكنولوجيا ضبط النحر، مات مونى، مدير تنفيذى �
 . ليا ديانا– FNSGجماعة دعم الممرضات الفلبينيات، فانكوفر  �
:  جولى الرسن، مسئول مشروعات– جون بروتون، مسئول المعلومات العامة – ANACألمـم المتحدة فى آندا، أوتاوا     جمعـيات ا   �

 .تنمية مستدامة
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 . ايلينا ماخموتوفا، رئيس– AWEBجمعية السيدات صاحبات المشاريع فى باشكورلوستان  �
 وايــندا تانتيويتايابيــتاك، – تــيرن تــارات –جكوان  ســوان ميــن– ســون سانجســوم – بونســى آامــروانح –جمعــية الفقــراء، تــايالند  �

 .استشارى
 . جيل بارون، مدير القانون والسياسة– SAAPEجمعية المساهمين للبحوث والتعليم، فانكوفر  �
 . تواتشاى يونجكيتيكول، السكرتير العامTBAجمعية المصرفيين التايالنديين، بانكوك  �
 .ا، رئيس ويليام آاليم–جمعية المنتجين األوغنديين  �
 . سعيد النجار، رئيس– NCFجمعية النداء الجديد، القاهرة،  �
  اناتولى سنيسارينكو، رئيس – AEANWRجمعية تعليم الكبار لشمال غرب روسيا، سانتبطرسبرج  �
 . هنرى ريتشارد آيميرا، مدير تنفيذى– UCPAجمعية حماية المستهلك األوغندية، آامباال  �
 .AQOCI. التعاون الدولى، مونتريالجمعية آويبيك لألعضاء من أجل  �
  عالء عز، سكرتير عام– AEECجمعية مؤسسات األعمال للحفاظ على البيئة، القاهرة  �
 .بوريشوف، المدير العام.  الكسندر أ–جمعية موسكو لقطاعات األعمال الدولية  �
 . سويلى آارنيرو، منسق تنفيذى–جيلديز، معهد المرأة السوداء، ساوباولو  �
 .باريرا، منسق.  باتى س– CFرآة، تورنتو حدود مشت �
 . ماريانا، نشطة– رافاييل، نشط – MTSTحرآة العمال بال مأوى، ريودى جانيرو  �
 . جوزيفالدو أوليفيرا، عضو المجلس القومى، سادى بارون، عضو المجلس القومى– MABحرآة الناس المتأثرين بالسد، برازيل  �
 .شا هاتونواتر، مدير برا– SEMحرآة روح التعليم، بانكوك  �
 . جين أوآايا اراما، منسق سياسات–حرآة مساعدة أوغندا، آامباال  �
 .، مولود أونيت، السكرتير العامMRAPحرآة مناهضة العنصرية ومع الصداقة فيما بين الشعوب، باريس  �
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، عضو  ماجنوليا سايد– فالفيا باروس، سكرتير تنفيذى، برازيليا     –شـبكة الـبرازيل للمؤسسـات المالـية مـتعددة األطـراف، برازيل               �

 .لجنة التسيير، فورتاليزا
 . راشامنى ليتشان–شبكة العمال الشماليين، المفون  �
 . بينان تشوتسيرامنى–شبكة الغابات والحفاظ البيئة، بانكوك  �
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 .اليكسيفا، رئيس.  لود ميلال م– MHG. مجموعة موسكو هلسينكى �
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 . ستيث ستابلس، منسق حمالت– CCمرآز الكنديين، أوتاوا  �
 . نينج الكويتاس، نائب الرئيس– لين فاراليس، رئيس – PWCمرآز المرأة الفلبينية، فانكوفر  �
 . جون الفونس أوآيدى، مدير تنفيذى–مرآز بحوث السياسات االقتصادية  �
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 . جوين بوودسكى، مساعد المدير–مشروع الفقر حقوق اإلنسان، فانكوفر  �
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 . ليونيد تودوروف، مساعد المديرIET معهد االقتصاد فى مرحلة تحول، موسكو �
 .آارديم آارفالهو، أستاذ.  فيرناندو ج– IERJمعهد االقتصاد، الجامعة االتحادية ريودى جانيرو  �
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