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د .هبة رءوف عزت

**

أثناء التخطيط للمؤتمر أردنا أن يكون ىناك بعد عن تشابك قضايا حقوق اإلنسان التي عادة ما يتم
التعامل معيا من منظور الجدل الحضاري والثقافي والفمسفي او من منظور القانون الدولي والتنظيم
الدولي او من منظور السياسات الخارجية ،وعادة ما يتم اىمال المنظور السيسيولوجي واالنثروبولوجي
الذي يعبر عنو مفيوم المجتمع المدني العالمي ،ألن مفيوم العولمة عندما بدأ كان يتم التعامل معو

باعتباره المفيوم المظمة األوسع ثم بدأ تفكيكو الي عدد من المسارات منيا الحوكمة او اإلد

ارة العالمية

واألمن العالمي باعتبار ان لو ادوات لمدراسة والتحميل مختمفة بعض الشيئ  .من ناحية أخرى فإن بعد
الحركات االجتماعية واطارىا العولمي األوسع ما يزال ال يحظى بنفس االىتمام .
ىناك مجموعة من المفاىيم تتقاطع مع مفيوم المجتمع المدني العالمي الذي يعبر عن مناشط وفعاليات
وشبكات وتيارات مختمفة تحاول ان تضع عمى المنصة العالمية مجموعة من المطالب خارج وداخل

إطار الدولة في ذات الوقت ،وىذا ىو ما يجعل المفيوم غامض بعض الشيئ ألن تحرك المجتمع
المدني يتم عمى أساس أنو تراكم أو تواصل المجتمعات المدنية الوطنية أي أنو الن

اتج الكمي لممجتمع

يكون في النياية ما يسمى بالمجتمع المدني العالمي  .ومن جية أخرى
المدني في األقطار المختمفة ،بما ّ
ىناك آراء أخرى ترى أن المجتمع المدني العالمي ىو أكبر من مجموع المجتمعات المدنية القومية وأنو
ظاىرة مختمفة في طبيعتيا أو في فمسفتيا وأنيا ليست م

القومية.

خض تفاعل أو تواصل المجتمعات المدنية

وىناك مجموعة من المفاىيم التي تتقاطع مع مفيوم المجتمع المدني العالمي مثل مفيوم العولمة،
الديموقراطية ،الديموقراطية العولمية ،السمم والحرب ،الدولة والسيادة والقانون .

ربما يمكن القول أن مفيوم المجتمع المدني الع المي ودوره في الحفاظ عمى كيان الفرد منذ بداية عصر
التنوير والنيضة ،ىو في الواقع مفيوم يمكن أن نجد لو جذور في الفمسفة القديمة في جميع الثقافات

.

فيناك تصورات متنوعة عند جميع الحضارات عن أن العالم ىو في النياية عالم واحد فيما يسمى باألفق

الكوني وأن البشر ليم عالم واحد يجمعيم وأنو يمكن في النياية توحيدىم ،وفي العصر الراىن عندما يتم
الحديث عن صعود ونمو كل ما ىو خارج عن التنظيمات الدولية أو التنظيم الدولي ،عادة ما تذىب

األذىان إلي المجنة الدولية لمصميب األحمر باعتبارىا بدأت في منتصف القرن التاسع عشر بمبادرة
فردي ثم أصبحت بحكم األقدمية واالنجازات  -خاصة فيما يتعمق بحفظ حق المدنيين أثناء النزاعات
ة
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نص تفريغ العرض الشفوى.

**

مدرس العموم السياسية – كمية االقتصاد والعموم السياسية – جامعة القاىرة.
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المسمحة والعاممين في مجال اإلغاثة – ذات وضع قانوني عمى الرغم من أنيا ليست منظمة قانونية
وأصبح ليا اتفاقات مع دول كثيرة وأصبح ليا وضع دولي غير متنازع عميو بل أصبحت تتدخل في

مناطق النزاعات التي ال تستطيع أن تدخل إلييا منظمات كثيرة ليا نفس الوظيفة .

إن صعود المجتمع الدولي كما نعرفو اآلن حدث بشكل تدريجي بناء عمى عاممين أساسيين ىما االتصال
واالنتقال ،بمعنى وسائل االتصال التي خمقت وعياً لدى الناس في أمم مختمفة بقضايا مشتركة وىمو

م

مشتركة مرتبطة باألساس بالحرب والسمم ثم بعد ذلك بمصالح الناس عندما بدأ العالم يتحول إلي قرية

صغيرة مع مرور الوقت  .ثم العامل الثاني وىو القدرة عمى االنتقال وبالتالي القدرة عمى الفعل المشترك
وليس الشعور بالتعاطف مع ىموم شعوب أخرى أو السماع عن منازعات مسمحة يتم فييا انتياك حقوق

اإلنسان وانما القدرة عمى الفعل واالنتقال  .وربما النموذج األكثر تطو اًر اآلن ىو محاوالت فك الحصار

عن غزة من خالل سفن حركات السالم  .فيذا المشيد جديد وغير مسبوق ،ربما كان يتم قديماً من خالل

أدوات التنظيم الدولي أو من خالل اإلتحادات الدولية شبو الحكومية أو من خالل المؤسسات الدينية  .أما
ما يحدث اليوم فميس نسخاً لما قبل وانما تكممو واضافة وصوالً إلي الفعل الفردي والجماعي الذي يصل
إلي حد المبادرات التي تجمع مجموعة من األفراد ال تقف خمفيم منظمات ضخمة والتأثير عمى الساحة

الدولية بالدفاع عن حقوق ا إلنسان في ظل انتياكيا وفي ظل عجز الدول احياناً في ظل تقييد القانون
الدولي أو الحدود السياسية لمفعل والحركة .

وبالرغم من أن وظيفة العمم ىو استشراف الظواىر الناشئة وتطوير أدوات منياجية لبحثيا إال أنو كان
يتم تجاىل مثل ىذه الظواىر إل ى أن اصبح من غير المنطقي تجاىميا اآلن وبحيث داىمنا ىذا النمو
السريع لمشبكات ولمجماعات ولممنظمات الدولية غير الحكومية األىمية التي تبنت منظومات حقوقية

مختمفة سواء في مجال حقوق اإلنسان العام أو حقوق اإلنسان النوعية مثل حقوق المرأة وحقوق الطفل

وحقوق جماعات السكان األصميين أو الحديث في قضايا ترتبط بالعمم واألخالق .

وتذكر الكثير من األدبيات أن سبب ىذا اإلىمال في دراسة ىذه الظواىر النائشة ىو ما يسمى
بالـ  methodological nationalismبمعنى أن فكرة الدولة القومية كوحدة أساسية فاعمة عمى
الساحة الدولية وعمى الساحة الداخمية ىيمنت عمى العقل ا لسياسي بما لم يسمح معو بأن يتم رؤية أو

وضع تمك الظواىر في االعتبار  .وىذه القومية المنياجية كانت ظاىرة ومسيطرة حتى مع بروز العولمة
ومع الوعي بكثير من القضايا من خالل عمم العالقات الدولية  .وربما كان ىذا ىو السبب وراء ظيور

المراجعات التي تحاول أن تؤسس لفكرة ا لمجتمع المدني العالمي من خالل القضايا التي تتبناىا سبل

وأشكال الفعل والحركة لتحقيق ىذه األىداف التي تدور في مجمميا حول حقوق اإلنسان وتعيد في نفس
الوقت تعريف منظومة ىذه الحقوق لتفعل باألساس الحقوق التي ال تمتفت إلييا الدول في كثير من
األحيان وىي الحقوق االجتماعية واالقتصادية.
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ىناك بين مستويات المنظومات الدولية توازيات وتقاطعات وتنازعات حيث تحاول مسارات المجتمع

المدني العالمي مناطحة السياسيات الدولية والنظر في إعادة تعريفيا والحقيقة أنيا نجحت في العقدين
األخيرين في فرض وجودىا عمى مشيد التنظيم الدولي ،فمم يك ن معتاداً من قبل عمى سبيل المثال في
قمم ومؤتمرات األمم المتحدة أن يكون ىناك مكان أو مساحة لمجمعيات األىمية ،لكن مع منتصف

التسعينات كان ىناك تبني لبعض الجمعيات بما مكنيا من الحصول عمى مكانة في بعض المنظمات
الدولية .إال أن ىذا لم يؤدي إلي انتياء أو غياب القم م الموازية األكثر راديكالية التي رفضت أن تدخل
في ندية أو شراكة مع المنظمات األىمية ورأت أن ىناك نوع من أنواع تقسيم األدوار خاصة مع ظيور

المنتديات االجتماعية أو المنتدي االقتصادي الموازي لممنتدى االقتصادي الدولي بشكل واضح .

واذا حاولنا النظر بأسموب نظري ور اء ىذا التحول سنجد أنو انتقل من سعي الجمعيات والمجتمعات

المدنية المختمفة والجماعات والشبكات والحمالت وانتقادىا لعدم تطبيق القوانين واالتفاقات الدولية لمدفاع
عن حقوق اإلنسان سواء المتعمقة بالمرأة أو الطفل أو اإلعالنات العامة والوثائق الدولية وبالتالي بدأ

البحث عن آليات فعمية لضمان تحقيق ىذه الحقوق وصوالً إلي مالحقة من ال يطبق ىذه الحقوق وقد
ساعدت العولمة عمى الوصول إلي ىذه المرحمة ،وىناك العديد من األمثمة والنماذج التي يمكن أن

نذكرىا في ىذا اإلطار ومنيا تأسيس المحكمة الجنائية الدولية عام

 ،1998وىناك أيضاً تط وير شديد

لكثير من األدبيات التي تبحث كيف أن المجتمعات المدنية القومية والمجتمع المدني العالمي قد ساىما
بشكل مباشر في تأسيس ىذه المجتمعات المدنية التي أصبحت تتحدى فكرة سيادة الدولة القومية
بالمفيوم التقميدي من أجل مساءلة من يقومون أثناء النزاعات المسمحة

بانتياك حقوق األفراد وأيضاً

ىناك نموذج آخر بارز في إطار اإلتحاد األوروبي وىو الدفاع عن حقوق اإلنسان وامكانية أن يتقدم

أي فرد حتى إذا لم يكن مواطناً في اإلتحاد األوروبي لمحكمة حقوق اإلنسان األوروبية بعيداً عن إطار
وسيادة دولتو القومية .

ىذه األشكال الجديدة تعيد اإلرادة لمفعل الدولي الجماعي اال جتماعي األوسع خارج األطر المؤسسية .
فدائماً ما كان يتم اإلشارة إلي المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية لكن الوضع

اآلن أصبح أكثر مرونة الستيعاب أفعال األفراد خارج األطر المؤسسية وربما أكثر النماذج عمى ذلك ىو
حركة مناىضة الحرب وحركات مناىضة الرأسمالية عندما تخرج مسيرات بمئات األلوف وأحياناً
بالماليين بدون وجود إطار جامع حاكم مؤسسي .

وتحاول الورقة البحث في ىذه القضايا من خالل قراءة لتقرير المجتمع المدني العالمي الذي صدرت منو
سبعة أجزاء حتى اآلن من جامعة لندن والذي بدأ إصدارهقبل الحادي عشر من سبتمبر .
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المدني

ومن المزايا الجوىرية لمتقرير أنو يعكس في ذاتو فعل المجتمع المدني العالمي ألن المجتمع

العالمي ليس فقط السالم األخضر وليس الحركات اإلجتماعية العابرة لمقارات وليس حركات مناىضة

العولمة ذات األصول االشتراكية والماركسية الجديدة وانما المجتمع المدني العالمي يضم مثل المجتمع
المدني المحمي الجامعات والدراسات وشبكات الدراسات والبحوث والكثير م ن الشبكات اإلعالمية وشبكة

اإلنترنت التي أصبحت مجتمعاً مستقل بذاتو .

ومن الناحية الييكمية ينقسم التقرير إلي إطار نظري وقضايا تمت مناقشتيا خالل ىذا العام الذي يصدر

فيو التقرير مع إطاللو عمى األبعاد الييكمية أو التنظيمية لممجتمع المدني العالمي صعوداً وىبوطاً  ،تحوالً
وتغيي اًر ونشوءاً مع وجود إىتمام واضح جداً بالبعد اإلمبيريقي في رصد إنتقاالت التمويل واألفراد وعدد
التجمعات التي نشأت وشكميا وىل ىي تجمعات منظمة أم أنيا مثل المظاىرات وغيرىا وىل ىي

حمالت منتظمة وىل المنظمات الدولية الحكومية شاركت فييا وىل ظيرت قمم موازية أم ال.
وأنا أرى أن الجانب اإلحصائي ميم جداً ،حتى ال يتم المبالغة في وصف ما يجري اآلن أو القول عمى

الجانب اآلخر أن كل ىذه الظواىر ال تنقص في سيادة الدول شيئاً وأن النظام الدولي لم يتغير كثي اًر وأن
تمك الظواىر المسماة بالمجتمع المدني العالمي لم تفمح

في منع أبو غريب وجوانتنامو ومنع نشوب

الحروب ومنع العدوان عمى أفغانستان وعمى العراق عمى الرغم من أن حركة مناىضة الحرب كانت
حركة عالمية إنتظمت بشكل قومي جداً ونظمت صفوفيا وجمعت تحت مظمتيا الماليين ،أي أن

المجتمع المدني عبارة عن فقاعة .

الالفت لمنظر أيضاً ه ذا الترواح في االىتمام – في كل تقرير – بتطوير قضايا نظرية ومفاىيم نظرية

لبحث الظاىرة ،وىذه التقارير ميزتيا أنيا تقوم بما لم تقوم بو كثير من الدراسات في مجال القانون الدولي

والعموم السياسية  .فالعموم التقميدية دائماً ما تقوم بالتنظير لشيئ موجود او حدث بالفعل

 ،إنما بالنسبة

لممجتمع المدني وبسبب أنو قائم عمى رمال متحركة وعمى أوضاع بالغة التغير طوال الوقت نجد أن
ىناك نوع من أنواع المرونة المفاىيمية واالحتياج الدائم لتطوير مفاىيم وأدوات لفيم ما يجري من ظواىر

ومستجدات مع عدم الرغبة – في نفس الوقت – في أن تكون ىذه ا لمفاىيم جامدة ألن الظاىرة نفسيا
تتغير حرفياً من عام إلى آخر بل تحدث ليا تغييرات نوعية أثناء العام الواحد .
ويعتبر اإلطار المفاىييي ثري جداً في كل األعداد السبعة حيث يتحدث عن إعادة اإلعتبار لمجوانب

الثقافية وىو ما يتزامن مع ما كان سائداً في التسعينات ومع م

طمع األلفية من عودة اإلىتمام في

العالقات الدولية بالبعد الثقافي ولعل التقرير يضم أسماء لبعض الشخصيات التي ليا باع طويل في

التنظير لنظرية العالقات الدولية من الناحية الثقافية  .كذلك ظير البعد الديني بشكل واضح فكمما نزلنا
في مستوى التحميل من الدولي إلي اإلجتم اعي سنجد بالضرورة الشفاىي والرمزي والمغوي وبالتالي أرى
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أن ىذا التقرير أضفى بعداً جديداً في فيم وتفسير وتوصيف المقصود بحقوق اإلنسان من وجيات نظر

مختمفة .ىناك أيضاً تأكيد عمى الحاجة لتطوير اقترابات متعددة الثقافات لتفسير معنى الحقوق التي

يتحدث عنيا المجتمع ا لمدني العالمي وان لم يستخدم كممة "حقوق اإلنسان " بشكل صريح في القضايا
التي يتناوليا  .ولكن إذا نظرنا في الموضوعات التي تشغل ىذا المجتمع سنجد أنيا تدور حول حقوق
اإلنسان باألساس وأنو ىو العمود الفقري لتمك القضايا .

ىناك أيضاً تداخل في المجتمع المدني العالمي ف يما بين رؤيتو لمنظام الدولي من الناحية القانونية

والناحية المؤسسية ،وبين رؤيتو لنظام الدولي من ناحية العدالة والبعد االقتصادي في ىذا اإلطار  .حيث

يتضح جداً إىتمام األفراد بالالعدالة الموجودة عمى الساحة ،وبالتالي يظير اإلىتمام بقضايا الفقر

وقضايا الرأسمالية ومناىضة الرأسمالية واعادة النظر فييا بعد أن تم السكوت عنيا بعد سقوط االتحاد

السوفيتي وأزمة النظرية الماركسية التي ربما كانت ىي الدافع وراء استمرار الجدل سابقاً بحكم األدوات

المنياجية التي كانت تتبناىا والتحميل الطبقي ،والصمت أثناء مرحمة الثمانينيات ،كل ىذا أدى إلي عودة

المجتمع المدني العالمي واىتمام المجتمع المدني العالمي بالقضايا التي تعبر عن خمل ىيكل النظام
االقتصادي الدولي وتحيزه لمقوى الكبرى بدرجة كبيرة ،لذلك ظير الحديث عن العمم بإعتباره ىو األداة

األمثل لحل المشكالت واعادة البعد األخالقي في المجاالت المختمفة كالزراعة والصناعة والتسميح ،كذلك
ظير الحديث عن نشر الديموقراطية والنظم االستبدادية وكيف يمكن أن يقوم المجتمع المدني العالمي
بوقف العنف ليس فقط ضد األطراف الدولية وانما العنف في داخل الدول تجاه األطفال والنساء
والجماعات األقل حظاً ،وىناك أيضاً إىتمام بأن يكون لممجتمع المدني العالمي دور في إصالح األمم
المتحدة والدفع نحو إصالح ىيكل األمم المتحدة التي ىي في النياية رمانة الميزان في الحديث عن

القانون الدولي وكيف يمكن أن يدافع عن حقوق اإلنسان .

واختم بمحاولة لتحميل قراءتي لألعداد التي صدرت من التقرير والتي

تتوازى مع تطور المجتمع المدني

العالمي منذ  2001وحتى  . 2008فقد تطور المجتمع المدني العالمي بشدة نتيجة الثورة التي حدثت
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وارتباك المشيد والذي عكس في نفس الوقت التغيير في أسموب
التنظير والتفكير .

أول شيئ ىو أزمة التمثيل في المجتمع المدني العالمي ،فالسؤال ىو  :ىل يمثل المجتمع المدني العالمي

أحد؟ وبأسموب آخر يمكن التساؤل عن الدول والحكومات وىل تمثل بدورىا شعوبيا ام ال؟ وبعيداً عن

الرومانسية والمثالية يثور التساؤل حول من الذي يمثمو المجتمع المدني العالمي ،فيل يمثل الناس ،ىل

يمثل المستضعفين.

النقطة الثانية ىي التساؤل ىل المجتمع المدني العالمي عالمي فعالً وىل يستطيع أن يدافع عن حقوق

اإلنسان بمفيوم عالمي وقد تم توجيو بعض اإلنتقادات لممجتمع المدني العالمي في تمك النقطة ألنو حتى
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في الناحية الكمية التي اىتم التقرير برصدىا ،سنجد أن معظم

المؤتمرات كانت تحدث في الشمال كما

أن المشاركات تربو عمى الـ  %70من الذين يأتون من الصفوف المعارضة لمعولمة من دول الشمال أي

التيارات التقدمية في داخل دول الشمال ،أي التي تممك اإلمكانيات وتممك التمويل وتممك الخطاب وتممك

المنصات اإلعالمية التي ال يمكميا الجنوب.
كذلك ظيرت فكرة المسؤولية ومن الذي يحدد فكرة مسؤولية ىذا المجتمع المدني

 accountabilityوما

ىي درجة التسييس التي يمكن أن يخضع ليا المجتمع المدني العالمي ألنو إذا كانت اليياكل االقتصادية

والسياسية خاضعة لعالقات القوى فما الذي يمنع ىذا المجتمع أيضاً أن ي

كون خاضعاً بدرجة عالية

لمتسييس وما ىي العالقة الغامضة بين ىذا المجتمع المدني الذي يحاول أن يؤسس لحقوق اإلنسان

اإلجتماعية واإلقتصادية ويفعل اإلتفاقيات الدولية مع الشركات العابرة لمقارات .

وفي جممة أخيرة رصدت الورقة مالمح ىذه المنظومة المركبة التي يمكن أن ت ساىم في تطوير األبحاث
التي قدمت في ىذا المؤتمر من منظور النقد الحضاري أو الفمسفة والرؤية الكامنة وراء اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان وما تفرع عنو من إتفافيات واعالنات ،فالمجتمع المدني العالمي ميتم تحت عنوان واسع

بالحقوق بشكل عام ،فيو ميتم بحقوق اإلنسان لكنو أيضاً ميتم بإعادة تعريف حقوق األوطان والسيادة

وأنو ميتم أيضاً بإستعادة بعد حقوق الثقافات واألديان بشكل واضح وأنو أيضاً يركز عمى بعد حقوق

الجماعات وأشكال العمران المختمفة وأنو بو توجو لما يسمى بحقوق األبدان كاإليدز والحركة النسوية

وحركات الشواذ التي تكتسب زخماً رغم قمة حجميا لكنيا قادرة عمى التعبئة بشكل قوى ،أيضاً سنجد أن

ىذا المجتمع المدني العالمي لديو سعي مستمر لمبحث عن الميزان أو البحث عن التوزان ما بين الطبيعة

واحتياجات اإلنسان والبشر والعمم واألبعاد األخالقية المرتبطة بالعموم الحديثة الطبية والكميائية
بين ما ىو فردي وما ىو جماعي والتمييز ما بين العنف والعنفوان وشك اًر .
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