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لعب املجتمع املدين دورًا حا�سمًا يف عمليات التحول الدميقراطي يف اأوروبا ال�سرقية 
يعود  ما  وهذا  العربي،  العامل  يف  نف�سها  املهمة  يوؤّد  مل  لكنه  الالتينية؛  واأمريكا 
على كثريين بالإحباط وخيبة الأمل. ويف الواقع تعر�ست املنظمات الأهلية غري 
احلكومية لالإ�سعاف والتدجني يف اأنحاء املنطقة كلها. ويف غ�سون ذلك، ل تتوقف 
الوليات املتحدة الأمريكية ودول الحتاد الأوروبي واملجتمع الدويل عن الت�سديد 
التمويالت  تنامت  لذلك،  ونتيجة  املنطقة.  املدين يف  املجتمع  تنمية  اأهمية  على 
الغربية للمنظمات الأهلية العربية ب�سكل لفت لالنتباه منذ هجمات احلادي ع�سر 
من �سبتمرب/اأيلول. فخالل العام املايل 2009، زاد حجم امل�ساعدات الأمريكية 
ال�سنوية املخ�س�سة لدعم الدميقراطية يف منطقة ال�سرق الأو�سط على اإجمايل 
املبلغ الذي اأنِفق على الغر�ش نف�سه بني عامي 1991 و2001)1(. بيد اأن اأ�سلوب 
وبدايًة،  غالبًا.  اأه��داف  دون  ومن  قا�سرًا  يظل  املدين  املجتمع  منظمات  متكني 

هناك ثالث م�سائل مت�سابكة تدعو اإىل القلق جديرة برتكيز الهتمام عليها:
اأنها  حاليًا  تدعي  مّما  فكثري  الأهلية.  للمنظمات  ا�ستيعاب حكومي  ثّمة  اأوًل:   
منظمات غري حكومية لي�ست كذلك يف واقع الأمر، بل هي اأقرب ما تكون اإىل ما 
يطلق عليها املراقبون الآن »منظمات اأهلية باإدارة حكومية«، اإذ متول احلكومات 
هذه املنظمات وتدعمها، بل تعنّي لها موظفني. وذلك بهدف ال�سيطرة على مثل 

هذه املنظمات، ولي�ش اإعانتها على اإثارة عملية التغيري وحتفيزها.
 ثانيًا: توجد قيود قانونية حاّدة على تاأ�سي�ش املنظمات الداعمة للدميقراطية 
يف املنطقة، حتى يف الدول التي ت�سمح باإن�ساء مثل هذه املوؤ�س�سات ب�سروط اأ�سهل 
جمال�ش  يف  الأع�ساء  جميع  على  يتعني  املثال،  �سبيل  على  الأردن،  ففي  ن�سبيًا. 
اإدارة املنظمات الأهلية اأن يح�سلوا على موافقة من اأجهزة الأمن الداخلي قبل 
التي  الأردنية،  الجتماعية  التنمية  وزارة  اأن  اإ�سكاًل  الأك��رث  والأم��ر  اختيارهم. 
تغيري  باإمكانها  امل��دين،  املجتمع  اأن�سطة  مراقبة  يف  الأ�سا�سي  هدفها  يتلّخ�ش 
اإن  بل  اختيارها،  من  موؤقتة  جمال�ش  واإحالل  الأهلية،  املنظمات  اإدارة  جمال�ش 

لديها ال�سالحيات الالزمة حلّل املنظمات نف�سها كافة.
ول تكمن النقطة املهمة هنا يف اإذا ما كانت احلكومات متار�ش تلك ال�سالحيات 
بالفعل اأم ل،  فاملهم هو اأنه يف و�سعها ممار�ستها يف اأي وقت ت�ساء. وبذلك، يكون 
لدى منظمات املجتمع املدين عوامل تدفعها اإىل الوفاء مبتطلبات الوزارات املعنية، 
فر�ش  اإىل  املنظمات  اخل��وف  ويقود  العقوبة.  عليها  يجر  عمل  اأي  تفادي  واإىل 

واحلال اأن معظم اأموال امل�ساعدات وجدت طريقها اإىل منظمات اأهلية لي�ش لها 
ن�ساط �سيا�سي �سريح، ولكنها ترّكز على الق�سايا القت�سادية اأو الجتماعية اأو 
اأو�سطية«  ال�سرق  ال�سراكة  »مبادرة  برامج  اأن  اإىل  هنا  النتباه  ويجدر  الثقافية. 
ال�سيا�سي،  والإ���س��الح  القت�سادي،  الإ���س��الح  ه��ي:  فئات  اأرب���ع  حت��ت  ت��ن��درج 
والإ�سالح التعليمي، ومتكني املراأة. واإذا نّحينا ذلك الأمر جانبًا لربهة، لوجدنا 
اأن التمويالت الأمريكية والأوروبية تذهب يف العادة اإىل برامج املنظمات الأهلية 
من  النوع  ذلك  اإىل  بال�سرورة  تف�سي  ل  ولكنها  املعار�سة،  تقف يف جانب  التي 
التغيري الهيكلي الدائم الذي تتطّلبه عملية التحول الدميقراطي، اإذا اأردنا و�سع 

»تداول ال�سلطة« معيارًا للقيا�ش.

صعوبات تواجه المانحين
يف اأغلب الأحوال يكون من ال�سعب على الدول الغربية اأن متّول منظمات اأهلية 
اجلانبني.  بني  الثنائية  للعالقات  مراعاًة  العربية  ال�سلطات  مبوافقة  حتظى  ل 
ومثاًل، يف ما يتعلق مب�سر، اتخذت اإدارة الرئي�ش اأوباما فور توليها ال�سلطة قرارًا 
يق�سي بق�سر تقدمي امل�ساعدات على املنظمات الأهلية امل�سّجلة من قبل احلكومة 
امل�ساعدات  ت�سليم  على  ت�سادق  ل  احلكومة  ف��اإن  احل��ال،  وبطبيعة  امل�سرية. 
للمنظمات اإل اإذا تاأكدت اأنها ل ت�سكل تهديدًا مل�سالح النظام احلاكم؛ كما اأنها 
توفر واجهة خادعة توحي بوجود جمتمع مدين ن�سط وانفتاح �سيا�سي يف البالد 
م�سر  يف  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  النا�سطة  املنظمات  من  العديد  اأن  )معلوم 
تندرج حتت ما ُيطلق عليه »منتدى حقوق الإن�سان«، وجميعها تقريبًا غري م�سّجلة 

كمنظمات جمتمع مدين، ولكن كمكاتب حماماة اأو �سركات حمدودة(. 
تتلقى  ل  ع��ام  بوجه  فهي  ال�سيا�سية،  احلركات  اأو  باجلماعات  يت�سل  ما  ويف 
امل�ساعدات الأمريكية. ومثل هذه اجلماعات تثري جدًل اأكرب بطبيعة احلال من 
ذلك الذي تثريه املنظمات الأهلية جراء امتداد اأهدافها اإىل مدى اأبعد من نطاق 
مهمة املنظمات الأ�سغر حجمًا ن�سبيًا، التي ترّكز على اأهداف حمدودة اأكرث. ويف 
للتغيري«،  الوطنية  اأبريل«، و»اجلمعية  م�سر، هناك جماعات مثل »كفاية«، و»6 
و»جماعة الإخوان امل�سلمني«، مل تتلّق اأي منها متويالت اأمريكية. فمن جهة، �سيعّد 
واجلماعات  الأنظمة احلاكمة  كاًل من  املتحدة  الوليات  مّولت  اإذا  الأمر غريبًا 
املعار�سة لها يف الوقت نف�سه. ومن املوؤكد اأن الأنظمة احلاكمة احلليفة لأمريكا 
يف م�سر وغريها من الدول العربية لن تر�سى بهذا الأمر، اإذ اإنها اأو�سحت مرارًا 

اأن جمرد الت�سال بهذه اجلماعات يعّد جتاوزًا للخطوط احلمر. 
اأظهر  )اإذ  متزايد  نحو  على  اأوباما  ب��اراك  الرئي�ش  �سعبية  تراجع  اإىل  نظرًا 
اأن  بروكينجز  موؤ�س�سة  تلحمي من  �سبلي  الدكتور  اأجراه  للراأي  اأخري  ا�ستطالع 
معدلت التاأييد للوليات املتحدة تراجعت يف كثري من الدول العربية اإىل ن�سب 
اأدنى مما كانت عليه يف ظل اإدارة الرئي�ش الأمريكي جورج بو�ش( ي�سبح من 
التمويالت  لقبول  مهياأة  املعار�سة  فيه احلركات  تكون  �سيناريو  تخيل  ال�سعب 
من  متويل  لقبول  م�ستعدة  تكون  رمب��ا  اأخ���رى،  جهة  م��ن  وه��ي،  الأم��ري��ك��ي��ة. 
الوطني  و»ال�سندوق  هاو�ش«،  »فريدوم  مثل  حكومية  غري  اأمريكية  منظمات 

Stephen McInerney, “The President’s Budget Request for Fiscal Year 2009: Democracy, Governance, and Human Rights in the Middle East,” 
Project on Middle East Democracy, May 2008، P.8. 
See Augustus Richard Norton, Civil Society in the Middle East, 2 vols. )New York: Brill, 1994, 1996(
Quentin Wiktorowicz, The Management of Islamic Activism )Albany, NY: State University of New York Press, 2001(, p. 3
مقابلة للموؤلف مع جورج اإ�سحاق، القاهرة، 11 اأغ�سط�ش 2009.

بين إشكالية التبعية للخارج ومطب »االحتواء« الحكومي
المجتمع المدني في العالم العربي

ومعضلة التمويل
مّثل التمويل األجنبي مشكلة بارزة على الدوام في مسيرة منظمات المجتمع المدني العربية. فمن جهة هناك

من يرفض ذلك التمويل، ويدين تلقيه بصفته »أداة للتدخل األجنبي« في الشؤون العربية. ومن جهة ثانية، فإّن المانحين األجانب
يقّدمون مساعداتهم بشكل محدود، وإلى أنواع خاصة من المنظمات. في المقابل مّثل التمويل الحكومي العربي لهذه

المنظمات وسيلة لالحتواء والسيطرة. وإذ تبدو مشكلة التمويل هذه مستمرة، فإن هنا دعوة إلى التفكير في نماذج جديدة
من التمويلين البديل والذاتي المستدامين. 

شادي حميد*

الرقابة الذاتية على نف�سها، وو�سع قواعد لل�سبط الذاتي حتثها على التكّيف مع 
الدولة وتثنيها عن مواجهتها. واحلال، فاإن ذلك ل يعدو كونه و�سيلة اأخرى من 
و�سائل القمع. واحل�سيلة اأن املجتمع املدين، الذي كان ُيعد يف وقت من الأوقات 
الأو�سط)2(،  ال�سرق  منطقة  يف  الدميقراطي  التحول  لعمليات  اأ�سا�سيًا  حمّركًا 

ي�سري ميدانًا لهيمنة الدولة بدًل من اأن يكون »اأداة للتمكني اجلمعي«)3(. 
ل  نف�سها  الدميقراطي  التحول  اإىل  الداعية  املدين  املجتمع  منظمات  ثالثًا:   
تدعم الدميقراطية يف واقع الأمر. فالدميقراطية ت�ستلزم »تداول ال�سلطة«، يف 
حني اأن الغالبية العظمى من املنظمات الأهلية املعنية بذلك يف املنطقة ل تفعل 
�سيئًا ميكن فهمه باأنه دعم لتغيري النظام القائم. ويقف هذا على النقي�ش من 
جتربة »الثورات امللونة« يف اأوكرانيا ودول اأخرى، التي احتدت فيها اأهداف كل من 
منظمات املجتمع املدين واحلركات ال�سيا�سية لتغيري النظام القائم. اإ�سافة اإىل 
هذا، فالقليل جدًا من املنظمات الأهلية يف العامل العربي هي القادرة على تنظيم 

احتجاجات ال�سوارع واأعمال الرف�ش املدين ال�سلمية. 
اإن حقائق الواقع غري املواتية هذه تلقي بظالل ال�سك على اأي ا�سرتاتيجية غربية 
لتعزيز الدميقراطية ت�سع املجتمع املدين يف �سدارة اأولوياتها وبوؤرة اهتماماتها.
عن�سر  على  تنطوي  غربية  ا�سرتاتيجية  اأي  فاإن  امل�سكالت،  هذه  اإىل  واإ�سافة 
فالكثري  العقبات.  من  عدد  مواجهة  اإىل  حمالة  ل  بها  الأم��ر  �سيوؤول  التمويل 
يق�سي  اإىل موقف   2004 تو�سلت يف عام  العربية  املدين  املجتمع  من منظمات 
اإدارة  اأي متويالت من احلكومة الأمريكية ب�سبب افتقار �سيا�سات  بعدم قبول 
الرئي�ش الأمريكي ال�سابق جورج دبليو بو�ش اإىل ال�سعبية يف ذلك الوقت. غري 
اأن بع�ش هذه املنظمات اأعاد النظر يف موقفه ذاك، و�سرع يف قبول التمويالت 
بها  حظي  التي  امللحوظة  ال�سعبية  بف�سل   2009 ع��ام  من  ب��دءًا  الأمريكية 

الرئي�ش باراك اأوباما اآنذاك. 
 ،)Agenda Freedom( »اإل اأن الدعاية املفرطة التي اأحاطت ب�»اأجندة احلرية
اخلا�سة بالرئي�ش بو�ش، و�سمنها اإعالن اإن�ساء »مبادرة ال�سراكة ال�سرق اأو�سطية« 
)MEPI(، وم�ساعفة متويالت ال�سندوق الوطني للدميقراطية، اأخفت حقيقة 
جوهرية هي اأن جدوى امل�ساعدات املالية الأمريكية، وكذلك الأوروبية، حمدودة 
بقدر حمدودية الفاعلية التي تت�سم بها املنظمات الأهلية واجلماعات ال�سيا�سية 

التي �سعت اإىل دعمها.

للدميقراطية«، و»املوؤ�س�سة الدولية لالأنظمة النتخابية«. اإل اأن قدرًا كبريًا من 
الرتدد نف�سه يظل قائمًا على اجلانبني.

التمويل ومآزقه
مبا اأن املنظمات الأهلية تتلقى التمويالت من احلكومة الأمريكية، فال يرجح لها 
اأن تدعم حركات �سعبية وا�سعة، اأو اأن تعمل على تقوي�ش الأنظمة العربية ال�سديقة 
املعار�سة وت�سعها  تعّوق عمل  التي  العوامل  لوا�سنطن. وذلك بطبيعة احلال من 
التي متتلك م�سادر غري  الأنظمة احلاكمة  للغاية يف مواجهة  يف موقف �سعيف 
حمدودة لتمويل املعركة ال�سيا�سية. فمن الع�سري على جماعات املعار�سة اأن تتلقى 
متويالت من م�سادر داخلية؛ فمن ال�سهل ر�سوة املانحني اأو م�سايقتهم، واأغلبهم 
التنازل عن دعم املعار�سة.  يكونون من رجال الأعمال املعروفني، حلملهم على 
ووفقًا جلورج اإ�سحاق، اأحد قادة »اجلمعية الوطنية للتغيري« التي يراأ�سها الدكتور 
حممد الربادعي، فاإن ميزانية اجلمعية ل تتجاوز 16 األف جنيه م�سري، وهو مبلغ 
زهيد جدًا بالنظر اإىل الهدف الذي ت�سعه اجلمعية لأن تكون طليعة الأمة للتغيري 
التي متتلكها حركات  املقومات  تفتقد  فاإن اجلمعية  ونتيجة لذلك،  ال�سيا�سي)4(. 
واأمريكا  ال�سرقية  اأوروبا  العامل، ومنها  اأخرى من  الناجحة يف مناطق  املعار�سة 
الالتينية. فال يوجد لديها مقّر، ول مكاتب اإقليمية، ول طاقم موظفني حمرتف 
ومتفرغ، وهي تعتمد اعتمادًا كليًا على النا�سطني الذين يتطوعون باأوقاتهم على 

نحو ارجتايل وفقًا للحاجة فقط.
املعار�سة  حركات  اإىل  بالن�سبة  احل��رج  بالغة  م�سكلة  هي  التمويل  م�سكلة  اإن 
الليربالية والي�سارية ال�ساعدة يف اأنحاء املنطقة العربية كافة؛ اإذ اإنها ل ت�سعها 
الع�سري  من  جتعل  ولكنها  فقط،  احلاكمة  الأنظمة  مواجهة  يف  �سعب  موقف  يف 
امل�سلمني،  الإخ��وان  جماعة  مثل  الإ�سالمية،  اجلماعات  تناف�ش  اأن  كذلك  عليها 
الذين  الأع�ساء  من  الآلف  مئات  ت�سم  وا�سعة  تاأييد  �سبكة  لها  تتوافر  التي 

ي�سددون ا�سرتاكات الع�سوية، ويدفعون التربعات اإذا لزم الأمر.
وباخت�سار، فاإن م�سكلة التمويل بالن�سبة اإىل املنظمات الأهلية من املرّجح لها اأن 
ت�ستمر خالل امل�ستقبل املنظور. ول �سك يف اأن هناك حتولت دميقراطية جنحت 
تعهدات  الدويل  املجتمع  التزام  ب�سبب  ب�سكل جزئي  العامل  اأخرى من  اأماكن  يف 
مالية قوية جتاه التغيري الدميقراطي، خا�سة الدول الغربية املانحة. وكان ذلك 
هو احلال متامًا مع »الثورات امللونة«، خا�سة يف اأوكرانيا. وعليه، فمن ال�سروري 
على منظمات املجتمع املدين وجماعات املعار�سة العربية اأن تدر�ش هذا املوقف 
بعناية كبرية، وتطّور مبزيد من الفاعلية منوذجًا دائمًا لتوفري التمويالت البديلة 
اأو  الغربية  ال��دول  تتغري  اأن  املحتمل  من  فلي�ش  واإقليمية.  داخلية  م�سادر  من 
املنظمات غري احلكومية التي تتخذ من الدول الغربية مقرًا لها. غري اأن ذلك ل 
يوجب بال�سرورة على قوى املعار�سة العربية اأن ت�سّلم يف هذه املرحلة من املعركة 

بانت�سار حكوماتها عليها. 

* مدير اأبحاث يف »مركز بروكينجز-الدوحة«، زميل مركز �سابان ل�سيا�سات ال�سرق الأو�سط يف »معهد بروكينجز«
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