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 ملخص

وتعمق هيمنة النموذج الرواية عن المنظمات غير الحكومية الجنوبية تطورت مع نهاية الحرب الباردة 

الليبرالي الجديد، الذي ترافق مع تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية تسعى إلى عولمة رأس المال 

وقدمت هذه الرواية . بيوإدخال الرأسمالية إلى أكثر مناطق العالم بعدا عن المركز الرأسمالي الغر

بحيث تم خلق .  المنظمات تلكمنظومة من العالقات والترتيبات االجتماعية المرتبطة بشكل عضوي مع

ربط وترابط بين هذه الترتيبات والمنظمات غير الحكومية، لتمثل هذه الترتيبات، فيما بعد، تجسيدا لهذه 

هذا الترابط عبر عن ذاته في كثير من . خرالمنظمات، بحيث ال يتم رؤية أحدهما من دون تمظهر اآل

ية إلى انحيازات معيارية تنسب  مما قاد المنظمات غير الحكوم،األحيان على أنه بدهي ومفروغ منه

.  أدوارا وتمظهرات معينة، تعبر عن مواقف أيديولوجية أكثر منها مواقف بحثية في هذه المنظماتإليها

طات واالنحيازات، كذلك الترتيبات وعملية االستثمار في هذه وتأتي هذه الدراسة لتكشف تلك التراب

قدم إطارا نظريا يحقق القدرة على قراءة نقدية تحاول أن تات في ساحة االشتباك الفكري، حيث مالمنظ

 ضمن سياقاتها  بشكل عام، وتلك الفلسطينية بشكل خاص،في المنظمات غير الحكومية في الجنوب

  .بها من ترتيبات اجتماعية واستثمارات مادية ومعنويةالمختلفة، وضمن ما ارتبط 

  

تعتمد الدراسة في سياق تقديم اإلطار النظري على مفهوم الهيمنة كنموذج للممارسة االجتماعية كما و

عملية متكاملة في تركيب الفكر واألخالقيات لصياغة وإعادة صياغة الفرد طوره غرامشي، ليعبر عن 

  .جتمعونشاطه االجتماعي ضمن الم

 لتحديد موقع المنظمات غير الحكومية منها وتسجل الدراسة ضرورة تفكيك نمط الليبرالية الجديدة للهيمنة

المنظمات غير الحكومية من نمط الليبرالية الجديدة للهيمنة جاء   تموضعحيث تجادل الدراسة بأن. وفيها

 الفرد ونشاطه االجتماعي ضمن تركيب الفكر واألخالقيات لصياغة وإعادة صياغةكمقولة في عملية 

ولكن الفرد أو الوعي البشري ليس فقط ما يتم نحته، وبل أن الواقع يخضع لذات العملية أيضا، . المجتمع



 

 

  ب

وبذلك تتشكل نماذج من الوعي . لكن على المستوى الفكري المعرفي، وليس على المستوى المادي

خضع هذه المنظمات بحيث تُ. ضمن المجتمع، يتم تسويقها وتوزيعها "الحقائق"البشري ونماذج من 

المجتمعات المحلية لعملية فك وإعادة ترميز لتخرج منها بفئات اجتماعية، تقوم بتمثيلها في المستويات 

  .المختلفة
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Abstract  

The story of the Southern non-governmental organization evolved with the end of 

the Cold War, and which deepen the hegemony of the neo-liberal system, which 

came along with economic, social and political changes seeking to globalize 

capitals, and introducing capitalism to the most distant regions from the occidental 

capitalist center. This story presents a syndrome of social relations and 

arrangements organically tied to these organizations. A link was created between 

such arrangements and non-governmental organizations to, later on; represent 

these organizations, so that none of them would be seen without a representation 

of the other. 

This link has often been expressed as obvious and forgone controversy, which has 

led these NGOs to normative biases that grant them certain roles and appearances, 

expressing more ideological, than researching attitudes. 

This study comes to reveal these links and biases, and the arrangements and 

investments made in these organizations, in the ideological clash atmosphere, in 

which it try’s to present a theoretical framework to achieve the ability of a critical 

reading in NGOs in the south in general, especially Palestinian ones, in their 

different contexts and the social arrangements and material and moral investments 

related to them. 

 

The study depends, in the context of providing a theoretical framework, on the 

concept of Hegemony as a model of social practices as Gramci developed it to 



 

 

  ث

express an integral operation of thought and moral compositions to establish and 

reestablish individuals and their social activities in society.  

The study states the necessity to dismantle the neo-liberal model of hegemony to 

locate the NGOs in them. Where it argues that NGOs alliance with the neo-liberal 

model of hegemony comes as saying in the though and moral composition to 

establish and reestablish individuals and their social activities in society. 

Individuals and human consciousness is not the only thing that is formed, but 

reality also undergoes the same process on an intellectual level, not on a material 

level. Thus, several models of human consciousness and “facts” are marketed and 

spread among society, where these organization put local communities under 

dismantling and recoding to come up with new social categories, and later on, 

representing them on different levels. 
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  دمةـالمق

  ختالف حياة الزمناالالموت في التماثل و

  مهدي عامل

  

، ضمن الجولة الحالية من  في الجنوبالمتتبع للدراسات والكتابات عن المنظمات غير الحكومية

في هذه المنظمات ونشاطها في حقل  ا،ي ورمزا مادي الكبير، ال يمكنه إال أن يالحظ االستثمارالرأسمالية،

 وترويج لها، على دي دائما عن حالة تأيلم يعبر  هذا االستثمار فإنوبالطبع.  االجتماعيالتنمية والتغيير

يد واالنبهار من يأن أكثر ما يميز هذا االستثمار في هذه المنظمات هو تلك الحركة الخطية بين قطبي التأ

 السياسة ايهلتظهر هذا المنظمات كساحة اشتباكات، تلعب ف. جهة، والتشكيك واإلدانة من جهة أخرى

   . أدوارا قتالية، األيديولوجيافضال عنواالقتصاد واالجتماع و

هذا ل مرافقة محددة  ترتيبات اجتماعية منظومةومن خالل التعمق في مالحظة هذا االستثمار، تظهر

بحيث يتم خلق ربط وترابط بين هذه الترتيبات والمنظمات غير الحكومية، لتمثل هذه . االستثمار

ولكن . خر أحدهما من دون تمظهر اآل بحيث ال يتم رؤية لهذه المنظمات، فيما بعد، تجسيداالترتيبات،

مما . غ منهو بدهي ومفره ذاته في كثير من األحيان ضمن هذه الدراسات على أن عنهذا الترابط عبر

وارا قاد االشتباكات في المنظمات غير الحكومية إلى انحيازات معيارية تنسب إلى هذه المنظمات أد

 وتأتي هذه .ديولوجية أكثر منها مواقف بحثية في هذه المنظماتيت معينة، تعبر عن مواقف أاوتمظهر

 الترتيبات وعملية االستثمار في هذه المنظات في ف تلك الترابطات واالنحيازات، كذلكالدراسة لتكش

اءة نقدية في المنظمات  قر علىقدرةالساحة االشتباك الفكري، حيث أحاول أن أقدم إطارا نظريا يحقق 

غير الحكومية في الجنوب ضمن سياقاتها المختلفة، وضمن ما ارتبط بها من ترتيبات اجتماعية 

  .واستثمارات مادية ومعنوية
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، معظم األحيان معياري في  انحيازتظهر كمقولةالمنظمات غير الحكومية في الجنوب  الطرح هو أن

 قراءة هذه إلى القدرة على  المتبع في معظم الدراسات يفتقررينظالإلطار ا أنويبدو أن ذلك عائد إلى 

المنظمات ضمن سياقاتها المختلفة، وضمن ما ارتبط بها من ترتيبات اجتماعية واستثمارات مادية 

نمط الليبرالية  على أن هذا التمظهر للمنظمات غير الحكومية في الجنوب يأتي في سياق بناء .ومعنوية

  إعادة صياغة للعالقات بين الشمال والجنوب، من بين جملة من العالقات،تي تفرضالجديدة للهيمنة ال

  .ضمن الجولة الحالية للرأسمالية التي اصطلح على تسميتها بالعولمة

  

عملية متكاملة في تركيب الفكر واألخالقيات لصياغة تعريف الهيمنة في هذه الدراسة يقوم على أنها 

بقدر ما  "، وهي )379، 1994: غرامشي( الجتماعي ضمن المجتمعوإعادة صياغة الفرد ونشاطه ا

كون حدثا معرفيا، حدثا تحدد إصالحا لوعي البشر ومناهج للمعرفة، فتخلق أرضية إيديولوجية جديدة، ت

أما نمط الليبرالية الجديدة للهيمنة فيأتي في سياق هذه الدراسة كتحديد للعملية . )المصدر السابق ("فلسفيا

 وفي سياق شكل جديد لتنظيم ،لة للهيمنة ضمن تراتبية جديدة للعالقة بين الدولة والمجتمع والسوقالمتكام

ما أحاول أن أبينه في هذه الدراسة هو . الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية في مجتمعات الجنوب

 فشل في ، في الجنوبلمنظمات غير الحكوميةلظاهرة اأن اإلطار النظري المتبع في معالجة الدراسات 

 معرفي يمكن توظيفه في خدمة إلى إنتاج، مما يؤدي  وقراءتها هذه العملية المتكاملة للهيمنةتسجيل

هنا يكون داال على " عالقات الشمال والجنوب"مصطلح و. عالقات السيطرة بين الشمال والجنوب

ي، حيث ال يعبر هذا المصطلح عن استمرار عالقات التبعية البنيوية للجنوب باتجاه الشمال االمبريال

 هما مركبات اجتماعية ذات أبعاد تنظيمية وتمثيلية في عالقتها مع نمط بل ،منطقتين جغرافيتين حصرا

   ). 403: 1990عامل (اإلنتاج 
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 في هذا السياق كحالة تكثيف لهذا التمظهر وإنحيازاته المنظمات غير الحكومية الفلسطينيةتظهر و

كغيرها من بلدان الجنوب تخضع لعالقات التبعية البنيوية للشمال اإلمبريالي، ن فلسطين  فمع أ،المعيارية

فالمجتمع الفلسطيني . إال أن ما يبقى مميزا في الحالة الفلسطينية أنها تعيش ضمن واقع استعماري مباشر

عية المميزة ، وهو في الوقت نفسه يخضع لبنية التب1948يخضع لالستعمار الصهيوني المباشر منذ عام 

 هذا الخضوع أكثر وضوحا بعد تأسيس السلطة الفلسطينية عام أصبحوربما . لعالقات الشمال والجنوب

، فوجود نظام حكم فلسطيني في بعض أجزاء فلسطين مع قيام السلطة الفلسطينية خلق في معظم 1994

لك الموجودة في البلدان حالة تشبه في نظامها السياسي واالقتصادي تمدن الضفة الغربية وقطاع غزة 

التي حدث فيها جالء لالستعمار المباشر بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بقيت تخضع لشكل جديد من 

، وتسميها "االستعمار الجديد"التبعية السياسية واالقتصادية والثقافية التي تطلق عليها بعض النظريات 

 تقدم الحالة الفلسطينية نموذجا مزدوجا من محركات  وبالتالي."ما بعد االستعمار" حالة نظريات أخرى

، لتصبح هذه االزدواجية االستعمار المباشر وعالقات الشمال والجنوب ضمن الجولة الحالية للرأسمالية

ومع أن هذه الدراسة تركز على المنظمات غير الحكومية . السياق األعم للمنظمات غير الحكوميةهي 

فادة مما تطرحه هذه االزدواجية من تكثيف، إال أن اإلطار النظري الذي الفلسطينية، وبالتالي االست

 الدراسة إلى تقديمه ليس محددا بالحالة الفلسطينية، بل يحاول أن يشكل إطارا لقراءة ظاهرة  هذهتسعى

  . وتبقى الحالة الفلسطينية جزءا من هذا العام، عاملالمنظمات غير الحكومية في الجنوب بشك

  

   للدراسةالنظري في اإلطار

 القوى االجتماعية ضمن اي تقوم بهلت االممارسة أنه إطار  علىاإلطار النظري تطرح هذه الدراسة

نمط ويتم التعامل مع العولمة على أنها  .الجولة الحالية من الرأسمالية التي اصطلح على تسميتها العولمة

درات مؤسساتية ومفاهيم تلعب دورا متع هذا النمط بقت، بحيث يمال الجديد متميز من مراكمة رأس

هم من أو. )2004a:171 ،هارفي في روبيرتس وهايت( ةوظيفيا في تشكيل المجتمعات ما بعد الصناعي
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 ترتيبات مؤسساتية مرتبطة بالليبرالية الجديدة  تتضمن العولمةأنكل ذلك، في سياق هذه الدراسة، 

،  والسوق وظهور وانتشار مؤسسات المجتمع المدني والدولةالمجتمعو  الفردوإعادة تعريف للعالقة بين

  ).Cox and Sinclair, 1996: 191(كما تقوم على إنتاج عالقات جديدة مهيكلة ضمن المجتمعات 

  

تجد مجتمعات الجنوب نفسها وقد انتقلت من االتجاهات التنموية التي سادت خالل  ضمن هذا السياق

 هابأنويمكن تعريف المرحلة األولى . خطي الحدود القوميةستينات القرن الماضي نحو نهج العولمة وت

 تسعى إلى تحقيق النمو االقتصادي في البلدان الفقيرة بوسائل تتوافق مع نمو االقتصاد المرحلة التي

أما المرحلة الحالية، فإن هناك . والت الحثيثة للفكاك من نمط التبعيةاالعالمي، وذلك بالرغم من المح

لحدود ل  رأس المالتجاوزو،  من ناحيةإلنتاجا من ناحية، عولمة :في ذات الوقتعمليتين تجريان 

ولكل من العمليتين متطلبات معينة تفرز نتائج ذات تأثير مباشر في .  من ناحية أخرىواألطر القومية

  :واقعنا

  المركزية في عصرنا هي العولمة، والتوجه األساسي يكمن في تنامي دور رأسةالدينامكيإن 

وبالمنظور . مال العابر للحدود، ما يؤدي إلى تبلور طبقات خارج األطر القومية بشكل عامال

. التاريخي طويل المدى، فإن هناك انحسارا لنظام الدولة القومية وكل األطر المرتبطة بها

)Cox and Sinclair, 1996, 362(  

  

ل بدلتها وأعادت تشكيلها، شأنها شأن  عالقات التبعية وعدم التكافؤ، بمقولة في نفي العولمة ولم تشكل

وقد أوضح هاردت ونغري ذلك بصورة محكمة مشيرين إلى وجود تحوالت مركزية في . الدولة القومية

طبيعة الدولة القومية ودورها، والتي باتت تعتمد على سياسات تتم صياغتها من قبل أجسام غير 

 تشكيال عالميا مبرزةقا من اإلطار المحلي، محصورة في الدولة القومية، ومن خالل مؤسسات أوسع أف

 Hardt and (اإلمبراطورية أسمياهيحافظ على سياسات عدم التكافؤ بين مكونات هذا التشكيل الذي 

Negri,2004, 3-4.(  
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ومع تسارع وتيرة تجاوز األطر القومية ضمن سياقات العولمة، فإن هناك تقليال من دور الحدود 

 في إدارة رأسمال عبر الدول والهياكل بةؤوالد والتركيز أكثر على الحركة الجغرافية وخطوط التماس،

 رأسالتحقق بروز نخب معولمة من أجل إدارة وتيسير عمليات حركة يوبناء على ذلك، . التي تقوم بذلك

وتتطلب هذه العملية إجراء سلسلة من التعديالت من النوع الذي يكتسح مناطق الجنوب . "مال المعولمال

أجل التوافق مع االتجاهات الليبرالية الجديدة وضمان االستقرار االقتصادي العام كشرط أساسي من 

عالقات بتم إعادة الترتيبات المتعلقة تحيث ). 15، 2004روبنسون في نخلة " (مال المعولم اللحركة رأس

حة مجتمعية رقيقة شكّل الجنوب شريي ليقوم الشمال بإفراز الجنوب الخاص به، بينما ،الشمال والجنوب

 في هذه الحالة، فإن نقطة المركز المهيمن اجتماعيا تتشابك .رت بصورة كاملة مع اقتصاد الشمالانصه

  ).Cox and Sinclair, 1996, 531 (.مع تلك الشريحة متجاوزة الحدود الجغرافية

  

المنخرطة في وعلى ضوء تبلور هذا الترتيب في النظام العالمي، وصف كوكس دور النخب المعولمة 

  :عملية الهيمنة العالمية والمنظمات العابرة للقارات والمتجاوزة للقوميات، مشيرا إلى أنه

 من الهياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية وليس بأنها مزيجيمكن وصف الهيمنة العالمية 

العالمية تتجسد وبالتالي، فإن الهيمنة . سبق باإلمكان أن تكون واحدا من الثالثة، بل جميع ما

عبر قيم ومؤسسات وآليات ذات طابع عالمي، تفرز بمجملها القواعد الواجب سلوكها من قبل 

الدول وقوى المجتمع المدني التي تلعب دورها عبر الحدود الوطنية بشكل يتوافق مع نمط 

قوى ويتركز دور المنظمات الدولية في تقديم مصالح مؤسسات وأيديولوجية ال. اإلنتاج السائد

  .المهيمنة

  :ويستطرد كوكس في تحليل آلية عمل هذه المؤسسات

فالمؤسسات الدولية تتبوأ دورا أيديولوجيا أيضا، فهي تسهم في وضع سياسات إرشاد للدول 

وتمنح الشرعية لمؤسسات وممارسات معينة على المستوى المحلي، كما تعكس توجهات 

  .ةلصالح القوى االجتماعية واالقتصادية المتنفيذ
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 في المؤسسات اعابهوتتضمن العملية استقطاب الكفاءات النخبوية من دول المحيط واستي

الدولية بصورة ظاهرية، ويتوجب على الوافدين من تلك الدول المحيطة التأقلم مع ما هو قائم 

ضمن أطر الثورة السلبية، وفي أحسن األحوال يمكنهم نقل بعض عناصر الحداثة إلى المحيط 

 ,Cox and Sinclair. (يكون ذلك متوافقا مع مصالح القوى المحلية القائمةشريطة أن 

1996, 138-139.(  

  

األولى انفصال للقوى :  خضوع مجتمعات الجنوب لعمليتين هوما يطرحه كوكس في هذا السياق،

وذج ، ليتم بعد ذلك إعادة موضعتها في المنظمات الدولية ضمن معايير نماالجتماعية عن السياق المحلي

 .  وما يقدمه من شكل جديد لتنظيم الحياة السياسية واالجتماعية في مجتمعات الجنوب،الليبرالية الجديدة

 في التأثير على الهياكل الرسمية، بل يتعدى  القوى االجتماعية المستقطبةينحصر دورخر ال آمن جانب 

" المجتمع المدني"ن أطر ذلك ليشمل فضاءات الفعل االجتماعي، مرتكزة على تواجدها المكثف ضم

فضمن هذه األطر ستتم عملية خلق ترتيبات اجتماعية، وتحديد الفاعلين . والمنظمات غير الحكومية

  .والفعل

والمنظمات غير الحكومية، في عملية الخلق " المجتمع المدني"وتستند هذه األطر المستوعبة ضمن 

في حين تفرز . اء النماذج واستحضار المعايير محركات االقتصاد السياسي للعولمة في بنإلىوالتحديد 

هذه النماذج والمعايير نخبة ذات صفة خاصة تقوم بمنح الشرعية للنموذج ومحركات عدم المساواة 

وضمن هذا التوجه ). INCITE 2007: 129(القائمة، وبصورة أكثر نجاعة من أنظمة الحكم السلطوية 

التي تصبح محور " المجتمع المدني"كومة إلى مكونات االستراتيجي، ينتقل االستهداف من جهاز الح

" المجتمعات المدنية"رية ومباشرة، تقوم مكونات سوبدال من االعتماد على آليات ق. صناعة الهيمنة

العابرة للحدود القومية بالمطلوب بمحض اإلرادة ودونما إكراه وباستخدام معايير تدعي العالمية، لتشكل 

  ". فضاء سيطرة"
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 فما حدث منذ عقد ونصف هو تحول ،مكننا أن نرى أن عملية مماثلة حصلت في السياق الفلسطينيوي

خالقا بذلك ذاتيات جديدة نمط مدني للفعل، وذلك باتجاه . في نمط الفعل السياسي وشكل التعبئة للمنظمات

لمأسسة بعالقتها مع وقد تبع هذا التحول عملية المهننة وا. وانعكاسات جديدة على المعايير االجتماعية

ازدياد التعاون التنموي، حيث قامت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بنشاطات جديدة على شكل 

 النشاطات بمفهوم من هو ويرتبط هذا النوع من. يةوبرامج تدريبية وتعليمية مدنية وبرامج توع

ونالحظ أيضا وجود شكل . مستفيدةالمستفيد، وكيف ينعكس على المعايير االجتماعية والسياسية للفئة ال

معرفي جديد من خالل اإلحصائيات واستطالعات الرأي التي تقوم بها مراكز البحوث التي أثرت بشكل 

  .للفعل" القديمة"  األشكال من شرعيةمهم على السياسات وأضفت عليها شرعية أكثر 

  

 للعالقات بين المنظمات غير  هذه الدراسة ضرورة اقتراح مفاهيم أكثر تعقيدابهذا المعنى، تطرح

يات التبسيطية من  قطيعة مع الثنائإحداثيتم ذلك ، بحيث رمزيا وا مادي الكبير،الحكومية واالستثمار

محلي والتي دأب كثير من األدبيات على استخدامها عند دراسة المنظمات /  و عالميمتلقّ/ شكل مانح

العابرة للحدود القومية ينبهنا إلى تحوالت جديدة من جهة أخرى، فإن تكوين الذاتيات . غير الحكومية

 ،الفرد بواسطة فعله الذاتي" تمكين"وعملية فصل وانقطاع ترافق الليبرالية الجديدة وتركيزها على وجدية 

 المخصصات الحكومية للخدمات وتزداد المعايير االقتصادية ضمن الحياة  فيهفي الوقت الذي تنخفض

  .االجتماعية

  

  لدراسة امنهجية في

ولتنا تخطي الظاهر العلني وعدم الوقوع في عرض ثنائيات تبسيطية واختزالية في هذه الدراسة، افي مح

فبمقابل مناهج العلوم االجتماعية التقليدية، تطرح منهجية التحليل .  منهجية التحليل النقدينتبنّى فسو

حواجز معرفية ونظرية النقدي القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية كمركب كلي بدال من خلق 
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موضع الدراسة وتأتي نقطة البداية، ضمن هذا المنهج، من عملية تحديد اإلشكالية . بين هذه المركبات

وبدال من الفصل اإلجرائي لهذه اإلشكالية . ضمن الفضاء العام وضمن الممارسة الكلية في هذا الفضاء

ها العام، يقوم منهج التحليل النقدي برصد الجدلية الكامنة بين هذه اإلشكالية ئموضع الدارسة عن فضا

، بحيث تعبر عام لممارسات قوى اجتماعية باتجاه تحديد بنية تاريخية تعبر عن اإلطار الوالفضاء العام

يز ي وفي هذا السياق يجب التم.)Cox and Sinclair, 1996: 8-9(هذه البنية عن نمط اإلنتاج المادي

بين ما يطرحه هذا المنهج كنمط إنتاج مادي وما يفهم على أنه نمط إنتاج اقتصادي، حيث أن األخير 

لعالقات والقوى االجتماعية، وهو تماما ما نحاول أن يعبر عن المركزوية االقتصادية في دراسة ا

نتجاوزه هنا، على أن نمط اإلنتاج المادي كما يوضح كوكس في إشارة إلى المادية التاريخية لدى 

لممارسات ا  إلى يعبر عن نمط إنتاج األفكار والمعاني والذوات الجمعية والمؤسسات باإلضافة،غرامشي

  ).المصدر السابق(االجتماعية 

  

 معظم إستراتيجية غير تقليدية تختلف عن إتباعوستعتمد الدراسة من خالل هذا المنهج التحليلي على 

الدراسات التي عالجت ظاهرة المنظمات غير الحكومية الجنوبية، ألنها ستبحث عن المقوالت والعالقات 

ا معالجة واستخدام المغيبة في هذه الدراسات والنصوص، وذلك من خالل تفكيك الكيفية التي تمت به

مقوالت المنظمات غير الحكومية في الجنوب، وعلى أي أساس يتم االستناد في هذه المعالجات، من أجل 

على أن الدراسة ستجد . معرفة المواقف الفكرية والممارسات االجتماعية المفترضة ضمن هذه المواقف

جات والمواقف الفكرية، بحيث تشكل  لمقوالت وممارسات مغيبة في هذه المعالافي هذا التفكيك تخوم

بذلك تطرح هذه . هذه التخوم بدايات بناء مقولة نظرية نقدية في المنظمات غير الحكومية في الجنوب

الدراسة ضمن المنهج التحليلي المتبع، ضرورة الوقوف على تخوم المقوالت والعالقات المغيبة في 

  .لمنظمات غير الحكومية في الجنوبالمقوالت النظرية التي تعالج ظاهرة اوالدراسات 
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   هذه الدراسة:  اإلطار النظري تقديمفي عملية

المنظمات غير الحكومية في الجنوب تظهر كمقولة   هي أن مركزيةتقوم هذه الدراسة على فرضية

، ويبدو أن ذلك عائد إلى أن اإلطار النظري المتبع في معظم معظم األحيانانحياز معياري في 

 قراءة هذه المنظمات ضمن سياقاتها المختلفة، وضمن ما ارتبط بها من إلى القدرة علىت يفتقر الدراسا

على أن هذا التمظهر للمنظمات غير الحكومية في . ترتيبات اجتماعية واستثمارات مادية ومعنوية

العالقات، الجنوب يأتي في سياق بناء نمط الليبرالية الجديدة للهيمنة والتي تفرض، من بين جملة من 

إعادة صياغة للعالقات بين الشمال والجنوب ضمن الجولة الحالية للرأسمالية والتي اصطلح على 

  :تم مناقشة هذه الفرضية من خالل التساؤالت التاليةتوس. تسميتها بالعولمة

، وما هي حدودها كما تظهر  معرفيا ضمن األدبياتشكل المنظمات غير الحكومية الجنوبيةتكيف ت -

  ؟ه األدبياتفي هذ

 كيف يمكننا أن نحدد موقع المنظمات غير الحكومية ضمن االقتصاد السياسي للعولمة؟ -

دنا لموقع يكيف يمكننا أن نفهم نقديا موقع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، من خالل تحد -

 المنظمات غير الحكومية في سياق االقتصاد السياسي للعولمة؟

  

ه التساؤالت ضمن هذه الدارسة من خالل ثالثة أقسام رئيسية تشكل في وسيتم تقديم اإلجابة عن هذ

لمنظمات غير الحكومية في الجنوب ل قراءة نقدية  علىقدرةالتقديم إطار نظري يحقق كليتها محاولتنا 

  .ضمن سياقاتها المختلفة، وضمن ما ارتبط بها من ترتيبات اجتماعية واستثمارات مادية ومعنوية

   

من هذه الدراسة، يتناول مراجعة نقدية لألدبيات التي عالجت ظاهرة المنظمات غير القسم األول 

حيث تطرح هذه األدبيات تشكال إلستراتيجية تنموية جديدة تعتمد على المجتمع . الحكومية في الجنوب

جاز  تحقيق إنعالمدني كمحركات واستراتيجيات تنموية بديلة إلستراتيجية الدولة القومية التي لم تستط
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غير الحكومية الجنوبية ضمن هذه  المنظمات ت بهاسوف نقوم بتوضيح الكيفية التي تشكلو. عملية التنمية

 من ترتيبات اجتماعية وهيكلية يطرحه وكيف ارتبط هذا التشكل بخطاب الليبرالية الجديدة وما ،األدبيات

المنظمات غير الحكومية بإعادة  ليصبح هذا االرتباط من البدهيات التي تقوم األدبيات عن ،مؤسساتية

لمقوالت النقدية لهذا الترابط وهذه يتطرق هذا القسم أيضا إلى اكما . إنتاجها في سياقات مختلفة

بحيث نطرح أعمال كل من عزمي بشارة وعادل سمارة كنماذج نقدية في قراءة .  الجديدةاإلستراتيجية

قشة هذه النماذج النقدية أنها ركزت على شكل  خالل مناوذلك لكي نوضح من. المنظمات غير الحكومية

 ما هو أعمق من شكل التمظهر لهذه المنظمات، وكيف إلىتمظهر المنظمات غير الحكومية دون التطرق 

  . ب عالقات وممارسات جوهرية عن إطارهما النقدييأن ذلك أدى إلى تغي

ادا على مفهوم فوكو للخطاب، على وسيتم التعامل مع هذه األدبيات من خالل أدوات تحليل الخطاب اعتم

، تحدد القواعد أن هذه النصوص جزء من نظام مؤسساتي مرتبط بقوى اقتصادية واجتماعية وسياسية

من   التي  تظهر في العباراتبالتالي يكون البحث بشكل أساسي. واآلليات التي وفقها تنتج النصوص

قواعد وعالقات قوة، والبحث في هذه التمثالت  المنظمات غير الحكومية على شكل تمثالت تحددها خالله

وهذه العبارات يعني البحث في القواعد واألحكام التي أتاحت وجودها بما يتالءم مع العالقات التي 

النص جزء من بنية خطابية مؤسساتية يجعله مرتبطا بالسياق التاريخي الذي يظهر فيه، ويقوم ف. أنتجتها

 عليها أي خطاب يسعى إلى بناء معرفة معينة، مما يحتم  يقومالنتقاء التيعلى عالقاته التي تحدد قواعد ا

 عند تحليل النص نبحث في نا هذا القسم يفترض أن فإنبناء على ذلك. إدخال حقائق واستبعاد أخرى

وألن الخطاب هو بنية مؤسساتية، . النص للواقع مةءومالالعبارة الظاهرة فقط وال نبحث في مدى تمثيل 

ى عالقات سيطرة وإخضاع، فإنه عند التعامل مع نصوص هي جزء من خطاب، ال يتم البحث تقوم عل

  .القيود وبنى القوة التي فرضت شكال معينا من اإلنتاج النصيو بل القواعد ،عن الفرد الذي أنتج النص

فية تحديد  من خاللهما التجادل مع التساؤل الخاص بكيولا نح،القسم الثاني من الدراسة يتألف من فصلين

حول حيث يتمحور الفصل األول .  موقع المنظمات غير الحكومية ضمن االقتصاد السياسي لعالم العولمة
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على المستوى  ،الاؤنطرح تسونها، عالمنظمات غير الحكومية الجنوبية والترتيبات االجتماعية المنبثقة 

 هذه المنظمات غير الحكومية النظري، حول احتمالية الترابط بما هو أعمق من الظاهر العلني بين

 تم بها؟يوترتيباتها االجتماعية، وإن كان كذلك، فما هي نوعية هذا الترابط والكيفية التي 

وفي حين أن األدبيات تعاطت مع المنظمات غير الحكومية ومنظومتها االجتماعية كمعطى مسبق، وذلك 

 افتقرت إلى القدرة على تحليلهذه األدبيات    فإنمن خالل التركيز على الظاهر العلني في هذا االرتباط،

هذه الثغرة في القراءة . وقراءة نقدية لظهور هذه الترتيبات والتشابكات األعم لمستوياتها المحلية والعالمية

تجاهل إلى حد ما، ظاهرة المنظمات ير منها إلى البعد النظري في القراءة الذي يوالتحليل تعود في كث

تحليل وفضاء ممارسة، وذلك لصالح مواقف أولية من االرتباط الظاهر بين هذه غير الحكومية كوحدة 

ما سنحاول القيام به في هذا المستوى من  .المنظمات ومنظومة الترتيبات االجتماعية المتولدة عنها

وذلك من خالل . الدراسة، هو تجاوز الظاهر العلني في التعامل مع المنظمات غير الحكومية الجنوبية

لة البحث عن مقولة نظرية تقدم فهما تحليليا نقديا للمنظمات غير الحكومية، بحيث تتيح فرصة رؤية محاو

 ىويبن .هفيجتماعي الاألداء السياسي لهذه المنظمات بتعددية مناحيه، وتشابك مستويات ومجاالت الفعل ا

بحيث يشكل . ة النظريةهذا الفصل على أربعة محاور أساسية، يتم من خاللها محاولة البحث عن المقول

 األول تحديدا نظريا لمعالم الساحة التي يجري التشابك النظري عليها، وهي هنا الحالة المحور

الفلسطينية، بحيث نطرح الحاجة لموضعة المشهد الفلسطيني العام في الطور المتأخر من الرأسمالية 

 لتتبع ما تم من بلريف ما هو فلسطيني، وهذا التحديد ال يأتي لتع". العولمة" اصطلح على تسميته ذيوال

من جهة أخرى، . تحوالت أساسية على وسائل السيطرة المختلفة ومفاهيم السيادة والسيطرة والمقاومة

 الثاني، المحوربحيث يتم، في . يقودنا هذا التحديد إلى تصميم محركات عملية البحث عن المقولة النظرية

نمية السائدة مع ظاهرة المنظمات غير الحكومية ومنظومة ترتيباتها  آليات تعاطي نظريات التالتحاور مع

هذا التحاور يشكل . يتم إخضاع نظرية التحديث والتبعية والنظم العالمية لدراسة نقديةو، االجتماعية

، بحيث يشكل اإلنتاج  الثالث من هذا الفصلالمحور فيها نظريا ضمن  نخوضتخوما لمقولة مغيبة، سوف
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. رت كوكس ومهدي عامل األسس النظرية والمنهجية في عملية البحث في تخوم الغائبروبلالفكري 

 ثانوي عما هو الرابع، بتجميع المحاور المطروحة، وفرز ما هو أساسي المحورلنقوم بعد ذلك، ضمن 

  .، بحيث نطرح الهيمنة العالمية كتجسيد لهذه المقولةفي عملية بناء للمقولة النظرية التي نبحث عنها

يتمحور حول االقتصاد السياسي لتشكيل عالم العولمة وموقع المنظمات  هذا القسم فمنأما الفصل الثاني 

سوف نحاول الدخول إلى الترتيبات الدولية لعالم العولمة من نوافذ و. غير الحكومية في هذا التشكيل

ظمات غير الحكومية منها نجادل في هذه التشكيلة الدولية في محاولة للبحث عن تموضع المنو. الهيمنة

 األول مداخلة في التشكيل السياسي لمقولة المحور، يعرض محاور ثالثةيتألف هذا الفصل من و. وفيها

لتغيرات الدراماتيكية في المستويات البنيوية والسلوكية للنظام الرأسمالي االعولمة وفي عملية تحديد 

 نجادل بأنها شكلت معطيات والدة نمط الهيمنة  والتي،العالمي الحادثة منذ سبعينات القرن الماضي

. ، معتمدين على األسس النظرية التي طورها روبرت كوكس في مداخالته حول النظام العالميالعالمي

 الثاني التجادل مع مكونات نمط الهيمنة العالمي من خالل إبراز اآلليات ومحركات تكوين المحورليتم في 

لقوى االجتماعية المعولمة كآليات لهذا النمط من ا إلى الثالث المحور في قثم نتطر. نمط الهيمنة العالمي

، على الهيمنة، وسوف يتم التركيز منذ البداية على تلك القوى المرتبطة عضويا بالمنظمات غير الحكومية

التي أسهمت في موضعة المنظمات غير الحكومية من نمط   سوف نناقش هذه القوى االجتماعيةناأن

  .ة وفيهالهيمن

  

 في سياق إعادة ةيتمحور حول مقوالت المنظمات غير الحكومية الفلسطينيالقسم الثالث من الدراسة 

 النقاشات التي خضناها  بتوظيف،القسماق هذا يسوف نقوم، في سو. صياغة المحلي وطبيعته التصارعية

ة ة تتمتع بقدرة على خلخلفي الفصول السابقة، والتي جادلنا فيها بأن مقولة الهيمنة كعملية وممارس

قدرتها إلى  التي قدمتها الدراسات حول المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، باإلضافة الخطيةالعالقات 

سنحاول في هذا الفصل و. على تجاوز الظاهر العلني في العالقات التي تتشكل ضمن هذه الدراسات
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، على أننا نطرح هذه المداخلة من لفلسطينية اتقديم مداخلة جديدة في دراسة المنظمات غير الحكومية

في محاولتنا هذه . النظري نا إطارضمنخالل إعادة قراءة الدراسات القائمة ومحاولة موضعة مقوالتها 

 . مقوالت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في صياغة الواقع من خالل ثالثة مداخلنستعرضسوف 

 بأن ما يسمى المجتمع الفلسطيني هو فيهااالجتماعية نجادل يشكل المدخل األول قراءة من الهندسة 

عبارة عن حدث سياسي بامتياز تم تشكيله وإعادة تشكيله باستمرار ضمن معطيات عالقات القوة في 

أما المدخل الثاني فيأتي في سياق تحليل تشكيل المنظمات غير الحكومية . فترات زمنية مختلفة

لحظة التاريخية التي شهدت مأسسة ومهننة المنظمات غير الحكومية شكلت  بأن ال فيهالفلسطينية، نجادل

أما مدخلنا الثالث فيتشكل من عملية تفكيك . لحظة نفاذ نمط الهيمنة العالمية للسياقات المحلية الفلسطينية

  والهدف منالمقوالت المركزية التي تجتمع عليها الدراسات في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية،

لنقوم بعد .  محاولة تجاوز الظاهر العلني فيما تطرحه هذه الدراسات من عالقاتهوعملية التفكيك هذه 

ها في هذا الفصل بهدف الخروج بالمقولة المركزية للمنظمات غير اذلك بتجميع الخيوط التي طرحن

  .الحكومية في عملية صياغة المحلي

   

  الصعوبات التي واجهت الدراسة

لرئيسية التي واجهت الدراسة في تعاملها مع مقوالت المنظمات غير الحكومية في تكمن الصعوبة ا

لتباينات في عملية تعريف  إلى اباإلضافة. الجنوب، بحيث عبرت هذه المقوالت عن حالة من التشعب

المنظمات غير الحكومية وتصويرها في كثير من األحيان على أنها تختزل مفهوم المجتمع المدني فيها، 

 ومواقف أيديولوجية مختلفة ومختلف حد ذاته يعبر عن معاٍنفي حين أن مفهوم المجتمع المدني في 

على أن هذه التشعب كما االختالف والتباينات، عبرت عن مقوالت معيارية في المنظمات غير . عليها

  .زاتهار في تفاصيلها وانحيانحصالحكومية في الجنوب، حاولت الدراسة تفكيكها وتجاوزها دون أن ت
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ول أن تكون مساهمة جديدة ونقدية في قراءة المنظمات غير اكما أن الدراسة واجهت صعوبة كونها تح

هذه المحاولة دفعت الدراسة إلى التطرق . الحكومية في الجنوب وضمن االقتصاد السياسي لعالم العولمة

وقد . مية في الجنوبمواقع وعالقات وفضاءات مغيبة في الدراسات حول المنظمات غير الحكوإلى 

هذه الصعوبة نفسها بشكل توترات فكرية ضمن النص، لتشكل عملية ضبط إيقاع هذه التوترات عكست 

   . في سياق هذه الدراسةا حقيقياتحدي
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  : األولاالشتباك

   معرفياًالمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنيفي 

   األدبياتمساهمة في نقد

  

  

على المفهوم، إذا كان هناك أي مفهوم، أن يخرج إلى النور في نهاية مناقشاتنا ال "

  "في بدايتها

  فريدريك جيمسون

  

 مـن المركـز والتـي ال        إنهم لن يتمكنوا من تحقيق هذه األهداف باستيراد القوالب العقيمة         

  تتماشى مع اقتصادهم التابع و التستجيب الحتياجاتهم االستقاللية السياسية

   آندريه جوندر فرانك

   

  :مقدمة

 - في هذا المستوى-تمت التعامل مع الدراسة في بعدها النظري، بحيث س على في هذا الفصلسأركز

 الجنوب في ات غير الحكومية والمجتمع المدنيمناقشة األدبيات المنتجة التي تتعامل مع قضايا المنظم

ضمن فكر التنمية وفي سياقها العالمي ضمن الجولة الحالية من الرأسمالية التي اصطلح على تسميتها 

  .العولمة

 األدبيات التي تتعامل مع المنظمات غير الحكومية، انطالقها المتكرر من  معظممن الملفت للنظر في

وبالرغم من أن . طاع في عملية التنمية من خالل عالقتها بالمجتمع المدنينقطة مدى مساهمة هذا الق

د ينقطة البداية هذه تقسم األدبيات إلى قسمين متناظرين ومحصورين  في الوقت نفسه ضمن ثنائية التأي



 

 

16

 

 مع قطاع المنظمات غير بموجبهوالتشكيك، إال أنها من جهة أخرى تحدد اإلطار العام الذي يتم التعامل 

ك الفكر فيه، والذي يتم من منطلقات مشروع الحداثة ا هذا اإلطار في حرميزات أهم  وتتجسد.لحكوميةا

خر تشكل معظم أدبيات آبمعنى .  العالقاتالغربي، وما يفرضه هذا المشروع من أشكال معينة من

 Young، 1996بشارة  ( الغرب وتجربته التاريخية كمعيارالمنظمات غير الحكومية خطابا معرفيا يضع

 إال أن محاوالتهم بقيت ،دفع بعض المتخصصين إلى توجيه انتقاد لهذا الخطاب  هذا المعيار،.)2001

 ممارسات، بينما لم ينتبه العديدون منهم إلى 1"خرباآل"محصورة في إثبات إلتصاق هذا الخطاب 

، الصوراني 2001، حنا 1998، المصري 2003سمارة  ( استعمارية فرضت مقاربات محددةةإيديولوجي

2007(. 

  

 حول الـ  الجديدة هذا اإلطار بعالقة إنتاج وإعادة إنتاج مع فرضيات الليبراليةمن جهة أخرى، ارتبط و

األمر الذي . )Mercer 2002( منظمات غير حكومية ضمن مفهوم التنمية/مجتمع مدني - سوق-دولة

دور ال بسطوفهوم التنمية كسياسة وتطبيق، عن االشتباك المباشر مع م_ إلى حد ما_ عد هذه األدبيات أب

  .الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في ثنائية السياسة والتطبيق هذه

  

 عما يسمونه  معاصٍرصحاب فكٍر، فهو يقدم مقوالت أليشكل هذا اإلطار المحور األساسي في هذا القسم

بد من تحديد الكيفية التي   هذا اإلطار القبل االستطراد حولو.  والمنظمات غير الحكوميةالمجتمع المدني

 كيف ننظر إلى اإلطار؟ هل نصفه بألوانه المتعددة فنعرض لكل لون منها، أي أيسوف نتعامل بها معه، 

من أفكار؟ ال أظن الوصف هنا مدخال سليما، ففيه تكرار، وال نوجز ما ورد في كل دراسة أو تعقيب 

من جهة أخرى يمكن دائما . لة، بل ربما هو اختزال لهذه المعرفةيولد تكرار المقولة معرفة بهذه المقو

بذلك أرى الهدف الذي . العودة إلى النص األصلي، وبالتالي يفقد المدخل الوصفي أي مقولة عن اإلطار

 والتي منها نقرأ تلك األدبيات المتتابعة بشكل ، تحديد زاوية النظر لإلطار فينحن بصدده هنا يتمثل
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لذا، لن تكون المراجعة تكرارا لألدبيات، بل محاولة .  رؤية نوع المعرفة التي تتضمنهانتمكن فيه من

أو بتعبير أوضح، ستكون .  األدبيات ما تقوله بهستقراء مقوالتها الفكرية، أي لكشف الفكر الذي تحددال

صال من أساس ونقد النص هو قراءة له تستخرج منه ما هو فيه أ. مراجعتنا لتلك األدبيات قراءة نقدية

األساس ليس مرئيا في مباشرته، وإن كان حاضرا في النص، إذ ال تقوم بنية النص هذا و. فكري/نظري

 Fairclough( لذا وجب استخراجه بعملية من النقد ترجع النص إلى بنية الفكر التي ولدته. إال به

 واضعو  منهاك التي رأى من زاوية نظر تختلف عن تلتُقرأ األدبياتبذلك، من الضروري أن . )2004

 في شكل نا األدبيات واقعمنها تفما هي زاوية النظر الفكرية التي قارب. تلك األدبيات موضوعهم

   ؟  لموضوعة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميةمعالجتهم

  

 نموذج الليبراليالتنمية والتغير االجتماعي، وال: زاوية النظر الخاصة بهذه األدبيات تتحدد هنا بأبعاد ثالثة

، بحيث يتم التركيز على طرح  وهما ما سوف أخضعمها للنقاش في القسمين األول والثاني،الجديد

. المجتمع المدني كإستراتيجية تنموية بديلة وأكثر فاعلية من تلك اإلستراتيجية المعتمدة على الدولة القومية

 ومقوالته التنموية فيحتل القسم  الجديدةالليبراليةأما البعد الثالث الذي يشكل ردة الفعل المضادة لنموذج 

الثالث من هذا الفصل، بحيث أجادل بقصور القراءة النقدية لبعض األدبيات المبنية على دراسة الشكل في 

تم إنتاج ي دون التطرق إلى اآلليات التي من خاللها ،العالقات ضمن محور التنمية والنموذج الليبرالي

مداخلة في دراسة المنظمات  ال، في القسم الرابع،بينما أبين. الت والممارسات الفكريةوإعادة إنتاج المقو

الهدف في هذا الفصل هو بيان أن الكيفية التي . غير الحكومية الجنوبية ضمن االقتصاد السياسي للعولمة

س يفرضها الجنوب والمعرفة المنتجة عنها محددة بقواعد وأس في تتشكل فيها المنظمات غير الحكومية

  .االقتصاد السياسي للعولمة

       

   والمنظمات غير الحكومية التغير االجتماعي،خطاب التنمية: مناقشات نظرية 1.1 
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بقدر ما أود " التنمية"ليس في نيتي أن أخوض في هذا القسم في التعريفات الكثيرة والتباينات حول ماهية 

رى بحيث ي. 2تعامل مع المنظمات غير الحكوميةال فيت  األدبياحولها محورالبدء من المنطلقات التي تت

جوهر اهتمامها ولب غايتها، منطلقة " الجنوب"تمثل مجتمعات في التنمية عملية شاملة ومتواصلة 

 في ماهية متجسدا  التحدي، ليصبح)21، 2004نخلة (ومعتمدة على الطاقات المحلية في هذه المجتمعات 

تخبرنا عن  فاألدبيات. )Bayat 2002 (وفيرها من أجل تحقيق هذه العمليةالمتطلبات واألبعاد المطلوب ت

 مع التغيرات الدراماتيكية  التنمية المتزامنةفي متاهات سياسات" أكتشافها"قصة منظمات غير حكومية تم 

 تحول كدت أدبيات التنمية على أنها نقطةأ، والتي 3"أجندة السياسات الجديدة"لنهاية الحرب الباردة ووالدة 

 التحول ويمكننا رؤية هذا ). Robinson, 1994(مركزية في سياسات التنمية خالل العقدين الماضيين 

االقتصاد الليبرالي ونظرية :  حول قطبين توأمينتنظمالم لفعل التنمويا مالمحفي السياسة على أنه يرسم 

  ومساهمتها غير الحكوميةت بدور المنظماهذا الفعل ، بحيث يقر)Norton 1993,211(  الديمقراطية

 كل الحل، فهناك حاجة إلعادة ت بأن السوق ليساعترافا آرشر بذلك روبرت يرى .في عملية التنمية

تأهيل الدولة، كما تحاول هذه األجندة وبشيء من الخجل، الترويج لحقوق اإلنسان والديمقراطية التي 

دارة الحسنة، بحيث يأتي دور المنظمات تعتبر من متطلبات اقتصاد السوق الحديث والدولة ذات اإل

يفسرون هذا   إمكو براورمنظرون أمثال. )Archer 1994: 7-34(األهلية في هذه الرؤية مكمال للدولة 

شكل من التوافق العريض ما بين الفاعلين لل يتمثك" أجندة السياسات الجديدة "التكامل من خالل قراءة

سياسي واالقتصادي في البالد التي تعيش مرحلة انتقالية التنمويين حول كيفية تدعيم اإلصالح ال

)Brouwer 2000 .(فقد تحولت بعض المعتقدات إلى مذاهب جديدة ذات تأثير واسع على طريقة التفكير 

حيث ينظر إلى المنظمات .  التغير االجتماعي والسياسي، وبطرق التعامل مع التنمية على المدى البعيدفي

 فعالية أكثرا فاعل مركزي في عملية التنمية، ويرى البعض انها تشكل عناصر غير الحكومية على أنه

وفي الوقت ذاته، ينظر إليها على أن لها . وكفاءة، كما أنها أقل كلفة في تقديم الخدمات مقارنة بالحكومات

  ).Van Rooy & Robinson 1998(قنوات اتصال أوثق مع المجموعات المهمشة 
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 أن مساهمة ا مقترح.ير الحكوميةغ في الفعل التنموي للمنظمات  مركزيةهماتمسا مايكل براتونيقدم 

 رأى أن  حيث.4سباب سياسية أكثر منها اقتصاديةالمنظمات غير الحكومية في التنمية قد تكون مهمة أل

 على المشاركة ةها القائمتا للمجتمع المدني من خالل توجهة مهمةالمنظمات غير الحكومية داعم

يرتبط هذا التوجه بالجدل الدائر حول كيفية قيام دولة ما بزيادة وتيرة و .)Bratton 1989 (طيةالديمقراو

وهذه المسائل منغرسة في صميم اهتمامات الشعوب بأسلوب تصرفهم . ووجهة التغير، وتحت أية ظروف

تساؤالت كيفية وفي صلب هذه ال. وكيفية توجيه دفة األمور إلحداث التغير بصورة مالئمة وقابلة للتطبيق

   . تيار، ومن هو الطرف الذي يحدد وجهة التغير وطبيعتهخممارسة القوة واال

  

 الدولة السيادية، إال أن الكثير غياب في الواقع الفلسطيني، وبالرغم من اهذا التوجه، وجد له صدى مميز

ة المنظمات غير  في تعزيز مقولاسهمتمن الدراسات واألبحاث التي عالجت المنظمات غير الحكومية، 

، Sullivan 2001 ،1995 أبو عمرو ،2002 عبد الهادي وآخرون(الحكومية كمحركات تنموية 

Abdul Hadi 1999 ،Barghouthi 1994 ،Hammami 2000 .( ،الملفت للنظر في هذه الكتابات

 الوفاء  تمكن هذه المنظمات منتحول دون عقبات مركزية في الواقع الفلسطيني المعاش بوجودإقرارها 

 دور هذه فإنولكن بالرغم من ذلك .  في حقل التنمية والتغير االجتماعي وعودها المقطوعةبجميع

  :  واإلشكالية هي في المجتمع المحلي، في عملية التنميةا أساسي يبقىالمنظمات

 باختصار، فإن العائلية والحمائلية والعشائرية، التزال تشكل عائقا أمام تطور المجتمع المدني،

كما ال تزال الفئوية السياسية، تلعب هي األخرى دورا ضارا على صعيد بلورة الرؤى 

كما ال تزال النظرة النمطية . المشتركة للقطاع األهلي وتحقيق مصالحه بالمعنى الواسع للكلمة

والضيقة لتكافؤ المرأة ومساواتها هي عنصر هام من عناصر إعاقة التنمية وبناء المجتمع 

  ).40: 2002  الهادي وآخرونعبد(المدني 
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ي يعاني منها قطاع المنظمات األهلية ت سري حنفي وليندا طبر تمثال لحالة االنفصام الحسب شكل ذلك 

  :في فلسطين

" انفصام الشخصية"عند مراقبة المنظمات األهلية الفلسطينية عن قرب، يتجلى لنا نوع من 

 يساري بشكل أساسي، وبالتالي فهم فالفاعلون فيها هم ذوو توجه. داخل هذه المنظمات

[...] يدعمون أيديولوجية الدولة القوية، ولكن ترددهم في المبادرة لحوار حول طبيعة الدولة 

  ).213: 2006حنفي وطبر (.يجعلهم أكثر قربا من النموذج الليبرالي الجديد

 إال أن الحالة االنفصامية هذه ة،يوبالرغم من أن الحالة الفلسطينية متميزة في فقدانها شكل الدولة السياد

" التنمية"فتحت شعار ). 39: 2006هالل (ميزة مشتركة ألدبيات المنظمات غير الحكومية في الجنوب 

وإشكاليات مجتمعات الجنوب المحلية، تثار قضايا مثل التمكين والدعم، واالختيار، واالستهداف، وتحديد 

ضم هذه القضايا، تضيع مسألة ما هو المفهوم وحدوده وفي خ. األولويات، وتعمييم الفوائد وما شابه

ما إذا كانت البرامج تفيد القطاعات حول ، وبدال من ذلك تطفو على السطح أسئلة 5ره في التطبيقيومعاي

كن تالمستهدفة في المجتمع موضع الفعل التنموي، وما إذا كان يجدر المضي قدما في المشاريع، وإن لم 

 في آليات وهي تشكل في مجملها توجها اختزاليا .غيرها من مثل هذه األسئلةال، والحال كذلك، فلم 

 هل اإلشكالية تكمن في الواقع : ضمن تساؤل مركزي،"منظمات غير حكومية وتنمية "فاهيمالتعامل مع الم

الواقع ير لما هو حركة  اختزال كبلتتم عملية. ملنا مع هذا الواقعام في طريقة تعالذي نحاول التأثير فيه، أ

  . المختلفةبمستوياته

  

 على القائمةتكمن هذه العالقة االختزالية في ما تراه األدبيات من عالقة بين الدولة والمجتمع المدني 

فرضية استقاللية وانفصال كل منهما عن اآلخر، ال على الصعيد المفاهيمي فحسب، بل على صعيد 

 ترى أن ، وبذات الوقت،ة االنفصال هذهمقول). Rosenblum and Post 2001: 32 ( أيضاالواقع

 أي توسع في نشاط  أنعتبرتللدولة تأثيرا في المجتمع المدني، لكن من موقع وجود تعارض بينهما، و

ويرتبط هذا الموقف ). 36: المصدر السابق(، وبالعكس الدولة يقود إلى اختزال في نشاط المجتمع المدني
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 باعتباره القوة القادرة على تقليص سلطتها وحماية الفرد من ،لةني في مواجهة الدودبمقولة المجتمع الم

منطق هذه المقولة يرى الدولة بصورة اختزالية لتصبح عبارة عن عملية صنع القرار وتجمع . سطوتها

/ ي إطار الدولةفصرها يحيقا لعالقات السلطة ضذلك نجد مفهوما إلى وإضافة من األجهزة التنفيذية، 

، في حين تمتد ممارسة السلطة إلى ما هو أبعد من الدولة كونها تمر عبر قنوات السلطة التنفيذية

 Hardt and Negri( متعددة داخل مؤسسات كثيرة في المجتمع )محليا ودوليا (وانضباطات وترتيبات

 تتجاهل  هذا المنطق، صورة تبسيطية ذات بعد واحدحسب فهو، 6أما المجتمع المدني.  )25 :2004

 من ، وما يدخل عليهالتنظيمية واأليديولوجية-  السياسيةرازاتهوإف للمجتمع  االقتصادية-جتماعيةالبنية اال

  :والعولمة" التنمية" بفعل عمليات اتريتحوالت وتغ

هو خليط من أشكال مختلفة من الروابط التي تشمل النقابات والنوادي ] المجتمع المدني[

يالت أخرى تتفاعل بحرية وتتخاطب مع بعضها والجمعيات الخيرية والجمعيات الدينية وتشك

 Muslih. (بروح المدنية والتسامح، وليس من أجل نفسها فحسب، بل من أجل السكان جميعا

1993: 25(  

  

 بحيث ،تعتمد على مقولة الوظيفةالمفاهيم هذه العملية من االختزال في عرض المقاربات والتناظرات بين 

 الدولة تجمع من األجهزة تمارس سلطة، والمجتمع المدني :ظيفيا تُعرف و كمصطلحاتمفاهيمالتظهر 

أما الشكل العام لحراك . ة االجتماعيةلاكأداة في مواجهة سلطة الدولة، والديمقراطية كأداة لتحقيق العد

يتم ضمن ذات العالقة الوظيفية، بمعنى أن المقاربات تطرح أن الديمقراطية تزدهر في الدول فالواقع 

، حيث يعرف المجتمع المدني بمجموع المؤسسات والمنظمات والروابط 7ع بمجتمع مدني فاعلالتي تتمت

 ، 2002جيدنز ( التي تقوم بدور يحد من سلطة الدولة، أو يشكل عازال بين السلطة والفرد في المجتمع 

Roy 2000 .( وضمن ذات المقاربات يتم ربط غياب أو ضعف المجتمع المدني بظهور حكومات

وفي الغالب تتمحور هذه السمات .  من إنتاج سمات تكوينية لثقافة ذلك المجتمع، بالتالي هي والتي،ةمستبد

شكالية الفعل التنموي في إ فإن ضمن ذلك ).Norton 1993( حول مسألة الدين أو الثقافة السياسية 
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وية في عالقتها تعثره تتم في سمات وممارسات ثقافية واجتماعية محلية في مقابل مقوالت عالمية عض

  ).329، 269، 229، 195، 113: 2004، صن 111: 2002جيدنز (بالفعل التنموي 

يز بين وظيفة يفيتم التم. المفهومهذه العالقة الوظيفية تحيد عملية التحوالت التي تحدث على مستوى بنية 

 أو "التأسيس"بعد ، ووظيفته  أو ما يعرف بدمقرطة المجتمعالديمقراطية" تأسيس"المجتمع المدني قبل 

تحوالت في بنية المجتمع المدني في عالقتها ال، بحيث ال يعكس هذا التميز في الوظيفة تعزيز الديمقراطية

  . )Hemment 2004، Lillehammer 2003 (هو حراك في الواقع مع ما

  

ا من نقطة تحديد بحيث تبدأ دائم.  ومنهجهتتبع العملية االختزالية، المذكورة سابقا، منطق الفكر الوضعيو

 والبحث عن الدقة العلمية عملية ضرورية –المفهوم بهدف الدقة العلمية في استخدام المفاهيم ودالالتها 

تنزلق نحو البحث عن الصفة  إال أن سياقات تحديد المفهوم ضمن هذه األدبيات -في إنتاج المعرفة

، الجرباوي 1995أبو عمرو  (8المفهومالمالزمة للمفهوم أو التركيز على الصفات المرتبطة بمركبات 

1995، Al-Malki and others 2007( . الروابط منبحيث يظهر المجتمع كأنه تجمع عشوائي 

   .)2001حنا  (9والجمعيات التي ال يربطها رابط محدد وال بنية أو عالقات أو آليات تغيير واضحة

، بحكم أنه وظيفة "سياسي"ضعة ما هو  يقود إلى مو، في سياق تحديد المجتمع المدني،المنهجهذا و

، حيث يتحول األخير، دون ، بحكم أنه وظيفة للمجتمع المدني10"مدني" في تناقض مع ما هو للدولة،

مكونا ). 2006، هالل 1997 بشارة وآخرون" (ديمقراطي"شكل التحول، إلى ما هو لال ليات وآلتحديد ل

لية الختزال التناقضات والتباينات الكامنة والظاهرة صورة مسطحة وسكونية وال تاريخية للمجتمع في عم

ضمن فهم مبسط لماهية الدولة و ."إيديولوجي"و " اقتصادي"و" اجتماعي"و " سياسي"داخل كل ما هو 

 -والمجتمع الحديث، وخارج إطار ما هو تراكم من عالقات وعمليات وتحويالت على البنية االجتماعية

  .11االقتصادية للمجتمع
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نهج يحكم السياق األعم للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني هنا، وهي العملية التنموية أو ذات الم

فتتم التنمية في عملية االنتقال من التخلف . 12فهي تأتي ضمن سياق العالقة بين التخلف والتقدم". التنمية"

ي سيرها الصاعد نحو ، ضمن حركة خطية للتاريخ مستمرة ف)125: 2004روبيرتس وهايت (إلى التقدم 

العالقة (واالختالف القائم بين المجتمعات في تطورها التاريخي هو اختالف في النسبة الكمية . التقدم

لما قطعه كل مجتمع من طريق أو مسافة من هذا الخط التاريخي، وما ) الكمية هنا ضمن الزمان والمكان

 ليصبح الفعل التنموي مجرد قضية .لمجتمعات ضمن المقاطع الزمانية لختالف الكميهو التشابه أو اال

  .تخلف وتقدم بالمعنى الكمي للكلمة

   

أي الذي قطع المسافة األكبر في حركة (ذات الحركة من التخلف إلى التقدم، تعطي للمجتمع األكثر تقدما 

لمجتمعات  النموذج الذي تتبعه افإنه يشكلبمعنى آخر و، 13إمكانيات تحديد ما هو تقدم) التاريخ الصاعدة

  .المتخلفة

 التحدي المطروح في  وبهذا تسهل معالجة الواقع االجتماعي في مجتمعات الجنوب، وتسهل مواجهة

، وذلك من خالل البناء عات الجنوب لتحقيق التنميةمماهية المتطلبات واألبعاد المطلوب توفيرها في مجت

  .المتقدملنموذج ا مقياسل وفقا

  

عادة ما .  حراكا خاصا في التعامل مع الفعل التنمويتفرض، ذج والمقياسومعملية البناء من خالل الن

، ما هي أداوات العملية التنموية، ما هي  ما هي شروط العملية التنموية:"ما"يتجسد هذا الحراك بسؤال ال

من تحدد تأشكال اجتماعية ب التي تنتج معرفة مختزلة  معيقات العملية التنموية، وغير ذلك من التساؤالت

األدبيات حول المنظمات غير الحكومية في الجنوب قد أخذت وحيث أن . خالل فعل وظيفي لهذه األشكال

 والتي تطرح إستراتيجية تنموية تعتمد في تحقيقها على ،"السياسات الجديدة"من منظومة البنك الدولي لـ 

فقد جسد هذا الترابط ظهور مركبي السوق والمجتمع المدني كبديل عن إستراتيجية الدولة في التنمية، 
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 وال تنتج من ذلك الواقع تثر في واقع المجتمعاؤغير الحكومية كأدوات تنموية تعمل وتالمنظمات 

)Yom, 2005: 16-17.( ،سوف نخط مالمح نظرية لماهية الغائب في  في هذا السياق من الطرح

 وهو عالقات ع وال تنتج عنه،ثر في الواقؤ المنظمات غير الحكومية كأدوات تنموية تعمل وتاختزال

، وذات أبعاد في  اقتصادية-حداثيات اجتماعيةإالكيف، من حيث هي باألساس حركة منمطة تحددها 

 اأي أن هناك ظروف). 17-16: 2002عامل (السيرورة الزمنية لمجتمع محدد، وفي سياق تاريخي محدد 

أساسيا في تشكيل أدوات ووسائل انتاج مادية موضوعية، هي بطبيعتها نتاج تراكم تاريخي تلعب دورا 

                 .14وإعادة انتاج المجتمعات وسياقاتها المختلفة

  

 توضيح بنية االختزال القائمة في األدبيات حول المنظمات غير  هوخالصة ما قمنا به حتى اآلن

 تر الفكري، بل عبرهذه البنية لم تكن اختزالية بدافع القصو. الحكومية في الجنوب ضمن سياق التنمية

 ترتيبات افتراض على قائمو. لعالقات بين الشمال والجنوبلتيب عن موقف إيديولوجي واضح ضمن تر

 . مقابل ترتيبات خاصة بالمجتمع المدني فيمجتمعية محددة في ما يختص بالدولة ومقولتها التنموية

 . في القسم التالي الخاصة بالمجتمع المدنيوسنعالج هذه الترتيبات

  

  المجتمع المدني في خطاب الليبرالية الجديدة:  في عملية بناء النموذج2.1  

 عملية تحديد نظري وإجرائي لما يعتبر مجتمعا مدنيا ضمن خطاب  الخوض فيالهدف من هذا القسم هو

ة ضمن األدبيات التي تتعامل مع المجتمع المدني تالليبرالية الجديدة، والذي عكس نفسه بنسب متفاو

  .نظمات غير الحكومية في مجتمعات الجنوبوالم

 ، إال أن15تجسد في خطاب الليبرالية الجديدةتوبالرغم من التباينات في موضوعة المجتمع المدني كما 

لتشير هذه .  هذا الخطاب في المجتمع المدنيعلى مقوالت دائماهيمن ي  للمجتمع المدنيالوصف الوظيفي

ة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية تنتظم في المقوالت دوما إلى مجموعة من األبني
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ويحدث ذلك . إطار شبكة من العالقات والممارسات بين القوى والتكوينات االجتماعية في المجتمع

بصورة دينامية ومستمرة من خالل مجموعة من المؤسسات التطوعية، والتي تنشأ وتعمل باستقاللية عن 

  .)126-7: 2006عاصي  (الدولة

  

 تعريف  إعادة:نين مركزيتي على وحدت الجديد المجتمع المدني في الخطاب الليبرالي16تتم عملية بناءو

من جهة أخرى تحديد مؤشرات أو رسم معالم على و ،"المجتمع المدني"و" السوق"و" الدولة"العالقة بين 

 .طريق بناء المجتمع المدني

  

  :مجتمع المدنيمقولة الدولة والسوق في ال 1.2.1

 ثالثة أقطاب رئيسية متناظرة هي  على ترتيب اجتماعي قائٍمخلق ضمن خطاب الليبرالية الجديدة يتم

حيث تتم العمليات االجتماعية من خالل هذه األقطاب الثالثة وفيما . الدولة والسوق والمجتمع المدني

  في طبيعة العالقة بين هذه األقطاب وبسيطةة لتظهر المجتمعات بصورة متطورة ومعقدة أو متخلف،بينها

  .)2001 كومار ( وما تفرزه هذه العالقة من ترتيبات للفضاء االجتماعي ،بعضببعضها 

في تحديد مساحات فعل كل قطب من هذه األقطاب ضمن و وبالرغم من أن الخط الناظم لهذه الترتيبات 

، إال )Rosenblum and Post 2001: 11(، يتجسد في الرفض الدائم للدولة القومية الفضاء االجتماعي

  .أن هذه المساحات بين االقطاب الثالثة دائمة التغير

تظهر الدولة كمنظم للمجتمع المدني من خالل تأسيس إطار قانوني من أجل تسجيل المنظمات المجتمعية، 

ر القانوني يجب إال أن هذا التنظيم من خالل اإلطا ،له وحمايته من المصالح السياسيةومن أجل تنظيم عم

اعتقاد على نحو واسع بأن المجتمع المدني كان الحل بالنسبة ] هناك [" بعيدا عن المواطن كفرد، يبقىأن 

إلى أزمات الشرعية وحكم الدولة، حيث أنه يستطيع أن يجعل الدولة أقل تدخال ويجعل المواطنون أكثر 
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 مبدأ تقاسم الحيز العام يشكل قاعدة فإن بالتالي). Kim 2004: 2" (استجابة لشؤون الحياة اليومية

  :ته لغيلنيرءمركزية في العالقة بين المجتمع المدني والدولة، كما يخبرنا أنهير في قرا

  

بالتوازي  المؤسسات القوية بما فيه الكفاية ةالمجتمع المدني حسب كلمات غيلنير مجموعيمثل 

م العام والحكم لز دورها في مراقبة الس الدولة، وبينما ال تستطيع أن تمنع الدولة من إنجامع

" منع الدولة من السيطرة وتجزئة بقية مكونات المجتمعب  تقومبين المصالح الرئيسية،

)Anheier 2004: 20(.  

  

لم العام التي تقوم بوظيفة الحفاظ على السمن الواضح أن مفهوم الدولة هنا مقتصر على أجهزة الحكم 

 هذه  وعادة ما توصفرض هذا السلم والحكم بين أقطاب المجتمع،واستخدام العنف المشروع في ف

، في حين أن الحيز العام الذي يجري تقاسمه يعبر عنه )40: 2001كومار ( غير مدنية ا بأنهالعملية

جيدنز (بالمجال السياسي الذي تقوم العملية الديمقراطية بترتيبه واصالح التوترات التي قد تظهر ضمنه 

المجتمع المدني عبارة عن  تم ترتيب العالقة بين الدولة والمجتمع المدني بناء على أنوي ).140: 2002

مرتبطة بنظام قانوني المستقلة عن الدولة، وواللدة ذاتيا، امتوالمجال الحياة االجتماعية المنظمة طوعيا، 

النتخابات حرة مقابل  الدولة التي توفر حكومة مسؤولة خاضعة في أو مجموعة من القواعد المشتركة، 

وبينما يعترف المجتمع المدني بالدولة كصاحبة السلطة العليا، يقوم من ). Yom, 2005: 15(ونزيهة 

 ، وتسلطهاالدولةسلطة   فيفراطاإلضد والمستقلة عن الدولة بفرض قيود  مؤسساته الطوعيةخالل 

  .)Little 2002( العام لتصبح شرعية سلطة الدولة مرهونة بإقرار الدولة بمبدأ تقاسم هذا الحيز

 للقيام بتمثيل مصالح الفئات المهمشة لمجتمع المدنيل  مبدأ التقاسم بتوفير إمكانياتمن جهة أخرى، يقوم

وبذلك يقوم المجتمع المدني بإعادة تعريف عالقة ). Bayat 2002(التي تركت خارج اهتمام الدولة 

 بفاعلية قدرة الدولة على الحكم معزٍز، و وفعاٍلٍي عصرمجتمع الدولة بمواطنيها ضمن الحيز العام باتجاه

  .الصالح
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 حيث تظهر عالقات االنفصال بين الدولة والمجتمع .إال أن مقولة تقاسم الحيز العام لم تكن سمة دائمة

 فالدولة يجب أن تكون متميزة عن الحياة االجتماعية. لحيز العامإلى اضاف السوق تُالمدني عندما 

يجب أن يحد من تدخلها في المجتمع المدني من أجل حماية الحقوق الفردية، وبالذات تلك  وواالقتصادية،

 وبحكم . على العالقة العضوية بين المجتمع المدني والسوققائمهذا االنفصال . المتعلقة بحقوق الملكية

جتمع المدني  تعارض واسع بين المفال بد أن ينتج، بالضرورة، التعارض الكبير بين الدولة والسوق، 

  : كما يخبرنا فوكوياما في قراءة لليتيل،والدولة

، فنحن بحاجة إلى أجسام مثل الكنيسة والمؤسسات الخيرية التي تثبت الناس حسب فوكوياما

ضمن المجتمع المدني، وتقوم على توفير عالقات اجتماعية ذات قدرة على التوسع في الحيز 

مجتمع المدني بصفتهم امتدادات اقتصادية ليس أكثر،  في الونوبذلك يظهر الفاعل. االقتصادي

والحديث  [تتجسدبحيث . مثالي لعمل السوق بحريةوبالتأكيد يظهر المجتمع المدني كحيز عام 

العالقة المثالية بين السوق والمجتمع المدني في قدرتهما على التطور معا، بحيث ] لفوكوياما

أكيد ووضوح، ذلك يتم فقط في التحرر من وبكل ت. طاتهايساعد كل منهما األخر في نش

           )Little 2002: 105 (.ضوابط وتدخالت الدولة

  

 ، وضبط النفس،مقوالت االستقالليةوفر تمقولة العالقة االتكالية المتبادلة تعتمد على فرضية أن السوق 

المدني حيزا للسوق للعمل في حين يوفر المجتمع .  للمجتمع المدني وتحقيق الذات، والمساواة،والعقالنية

 المقوالت تعتمد على ما يفهم بأنه مجتمع مدني كما تطور في ظل ههذ. رية وبعيدا عن تدخالت الدولةبح

دم سميث، بحيث كان يعبر عن المجال االقتصادي واالجتماعي المرتبط بالمجتمع آالفكر الرأسمالي منذ 

ويكتسب هذا . )41: 2001كومار ( التاسع عشر التجاري للقرن الثامن عشر والمجتمع الصناعي للقرن

التي يقر بها الكثيرون أن مفهوم المجتمع المدني نشأ أصال من مناقشات " الحقيقة"التوجه قوة إضافية من 

، 1997 بشارة وآخرون، 1996بشارة (القرن الثامن عشر حول ميالد المجتمع الليبرالي أو التجاري 
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ضرورة التعامل مع بويوحي ذلك ). ،Norton 1993 ،Habermas1998، 1992 العلوي وآخرون

، مثل المفهوم كواحد من مجموعة كبيرة من المفاهيم المرتبطة بخطاب مشترك حول ميالد الحداثة

والتي هي وليدة تطور . المواطنة والديمقراطية والنزعات الدستورية والجمهورية، والفردية ومثيالتها

ما يرتبط بها من مناقشات حول الملكية الخاصة والدفاع عنها كركيزة المجتمعات الرأسمالية الحديثة و

 تجربة  هيالتاريخ حركة واحدةفي حاء يفترض يهذا اإل .)2001فيتروك  ( للحريات الفردية المعاصرة

عات الرأسمالية، وما يقال خالف ذلك هو توجه إيديولوجي انتهى بزوال األشكال االجتماعية مالمجت

  .)141: 2002جيدنز  ( الليبراليالمغايرة للشكل

  

طور المجتمعات تها صفة الحقيقة التاريخية لئمن خالل هذه المقاربات بين األقطاب الثالثة، وإعطا

ي تط االنتاج الانمأالبشرية، تنتفي الصراعات االجتماعية الطبقية ضمن هذه األقطاب، من حيث انتفاء 

هذا االنتفاء يتم لصالح . )31-30: 2001جيمسون  ( بادلة أشكال هذه األقطاب وعالقاتها المت بهاتتحدد

نتاج نتاج الرأسمالي، ونمط االنتاج هنا ال نقصد به فقط اإلر عنه بنمط اإلنتاج واحد ووحيد معبإنمط 

 العالقة بين المجتمعات تتم  فإنوبالعودة إلى مقوالت التنمية،.  أيضااالقتصادي بل االجتماعي والثقافي

  . الجديد النموذج الليبراليمن قربهابحت من حيث مدى في أساس كمي 

  

وبعد هذا العرض التحليلي لمستوى العالقة بين األقطاب الثالثة في خطاب الليبرالية الجديدة، سوف نقوم 

اآلن برصد اآلليات المتوفرة للمجتمع المدني كما هي في هذا الخطاب، إلنجاز ترتيب اجتماعي يتوافق 

 . المتناتجة في الشكل الليبرالي للمجتمع"يخيةالحقيقة التار"مع 

  

  :في عملية رسم معالم الطريق 2.2.1
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نا سابقا، يقوم النموذج في الخطاب الليبرالي الجديد حول المجتمع المدني، بطرح ترتيب ركما أش

تحديد ن وبعد رسم معالم هذه العالقة، سوف نحاول اآل.  ثالثةأقطابعين قائم على العالقة بين م اجتماعي

 للمجتمع المدني إلنجاز عملية الترتيب  الجديدةاألدوات واآلليات التي يوفرها خطاب الليبرالية

ليات من موضوعنا في هذا الفصل وهي األدبيات المنتجة  هذه األدوات واآلاشتقاق سنحاولو .االجتماعي

صر مترابطة من حيث تظهر هذه اآلليات كمؤشرات وعنا. عن المنظمات غير الحكومية في الجنوب

  .ه سابقااقشناخالل الخط الناظم الذي ن

 هذه العالقات  وتكوننقطة البداية تتبلور حول أنماط من العالقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية،

وهي ليست ذات ). Yom, 2005: 15(محصلة للتفاعل بين التكوينات االجتماعية المختلفة في المجتمع 

، وذلك )203: 1992 العلوي وآخرونالكنز في ( تعاونية أو تنافسية أو صراعية طبيعة واحدة، فقد تكون

، وطبقا لدرجة التباين بين القوى المختلفة من حيث مصالحها وتصوراتها طبقا لدرجة تطور المجتمع

 وتظهر هذا التكوينات االجتماعية على شكل .ودرجة التفاوت بينها من حيث مواردها وقدراتها

ة تجمعها روابط خاصة، تضفي عليها قدرا معينا من التضامن الداخلي بين أفرادها، مجموعات بشري

 للسلوك الجماعي طبقا لهذه الروابط وهذا التضامن سعيا وراء تحقيق مصالح خاصة مهيئينوتجعلهم 

بحيث تتشكل هذه التكوينات حول أسس . بهذه المجموعة أو مصالح عامة تهم مختلف فئات المجتمع

، أو أسس حديثة مثل المهنة أو  أو الموقع الجغرافيمثل العالقات العائلية أوالعرقية أو الدينيةتقليدية 

  .)1995أبو عمرو  ( واألهم الموقع من العملية اإلنتاجية ضمن المجتمع،الدخل

 تعتبر من المقومات األساسيةومن هذا المنطق، فإن التكوينات االجتماعية التي تقوم على األسس الحديثة 

والعمل ضمن المجتمع المدني يقوم على نقل التكوينات االجتماعية في المجتمع من حالة . للمجتمع المدني

 فكلما إزدادت أعداد التكوينات االجتماعية الحديثة، تطور المجتمع .ساس الحديثاألساس التقليدي إلى األ

  .)162: 2002جيدنز  (المدني



 

 

30

 

وينات االجتماعية القائمة على كل أساس، بل على عدد األفراد في عدد التك البعد الكمي ال ينحصر فقط 

فراد ضمن التكوينات التقليدية على أنهم يفتقدون القدرة ألحين ينظر لي فف.  أيضاضمن هذه التكوينات

على التأثير في النظام االجتماعي، يشكل أفراد التكوينات الحديثة العناصر المهمشة اجتماعية وسياسيا 

لحديثة، إزدادت وبالتأكيد كلما إزداد أفراد التكوينات ا.  العمل على تغيير واقعهم االجتماعي يجرينوالذي

ضاهر و  (قدرة هذه التكوينات االجتماعية على تشكيل مؤسسات تكون مثابة التجسيد المؤسساتي لها

  .)431-397: 1992 العلوي وآخرونالزغل في 

  

القات اجتماعية فيما بينها، قائمة على درجة تطور المجتمع وتقوم هذه التكوينات في مأسستها بممارسة ع

حيوية المجتمع حين تظهر العالقات التعاونية والتنافسية كمؤشر على تطور المجتمع وي فف. المحيط بها

وعادة ما . المدني، تشير تلك العالقات القائمة على الصراع إلى الحالة المرضية التي يعاني منها المجتمع

 خر المختلفلحالة وليدة ثقافة محلية تقليدية قائمة على العنف والتناقضات والتشرذم وإلغاء اآلتكون هذه ا

  .)783: 1992 العلوي وآخرونيسين في (

يسعى المجتمع المدني إلى ترشيد العالقات االجتماعية من خالل الترويج لمجموعة من القيم بذلك 

وهذه القيم بالضرورة مشتقة من المجتمع . عددية والعقالنيةوالمبادئ مثل المبادرة والحرية، واإلرادة والت

 وتوفيرها كناظم للعالقات استيرادهاوتجربته التاريخية، وإن فقدت في أي مجتمع ال بد من العمل على 

  . )43- 42: 2004الناشف  (االجتماعية

ار عام تتم من طإالترشيد هذه على مراحل، بحيث تبدأ بفرض المجتمع المدني ك الخلق ووتتم عملية

حمل من قبل المؤسسات الطوعية، أي التي ينضم إليها ، والتي بدورها تُخالله العمليات االجتماعية

هذه المؤسسات قد .  بأنها قادرة على حماية مصالحهم والتعبير عنهاقناعتهماألفراد بملء إرادتهم الحرة، و

سات الدينية التي ال تخضع لسلطة الدولة، والتي تكون سياسية أو إنتاجية أو خدماتية أو أكاديمية أو المؤس

هذه المرحلة . )2006، هالل 1996بشارة  (تتمتع باستقاللية في النواحي المالية واإلدارية والتنظيمية
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بحيث تجسد قدرة أفراد المجتمع على " دمقرطة المجتمع"أو " المبادرة بالديمقراطية"يطلق عليها ادة ما ع

 أن اعتمادهم على الدولة في أمورهم الحياتية يقل، ذلكويعني . عن تدخل الدولةتنظيم نشاطاتهم بعيدا 

خر فإن المجتمع المدني في مرحلة دمقرطة آبمعنى . إمكانية احتوائهم من قبل السلطةومن ثم تنخفض 

 دينامية مستقلة، تقوم مكوناته أو مؤسساته على حماية المواطنين من سطوة يالمجتمع يظهر كإطار ذ

في . )6: 2002  وآخرونعبد الهادي (لطة السياسية من خالل ممارسة عالقة من التعاون فيما بينهاالس

 مؤسساتها من خالل عالقاتها التنافسية للحد من قدرات الدولة على ممارسة تسلطها بتمكينحين تقوم 

  .)Clarke 1998a ،Clarke 1998b ،Edwards and Hulme 1996 (على المواطنين

دأ هذه المؤسسات في عملية إعادة صياغة العالقات ضمن المجتمع، من منطلق الحماية وتمكين وما أن تب

 يبدأ تشكل المرحلة التالية وهي تعزيز الديمقراطية، لتقوم ،األفراد، ليصبحوا مواطنين في الدولة

اطن فرد  الوسيط بين الدولة والمواطن، بحيث ال تتم العالقة بينهما على أن الموةالمؤسسات بوظيف

أعزل، بل مواطن ينتمي إلى جماعة أو مؤسسة أكبر توفر له إمكانية التمثيل السياسي وآليات للضغط 

  .)147: 2002جيدنز  (على الدولة في عملية وضع األجندات

  

يساعد في توضيح المجتمع المدني وضع مختلف المؤسسات المدنية في سلة واحدة على اعتبار أنها  وال

 في عراقيلبحيث قد تشكل بعض المؤسسات والتكوينات االجتماعية . القات االجتماعيةتقوم بترشيد الع

ختراقها من قبل ا إن هي افتقدت قدرات إدارية وتنظيمية متطورة مما يسمح ب فاعلية المجتمع المدنيهوج

  .الدولة

ة من المهنية فعملية مأسسة التكوينات االجتماعية، وإن كانت طوعية، يجب أن تعتمد على درجة مقبول

 يسمح لها بتطوير نظام إداري وتنظيمي داخلي بعيدا عن ،)Norton 1993 ،Little 2002 (حترافواال

وذلك يتم من خالل دمج المعايير الحديثة . تدخل الدولة، ويحقق لها قدرة على االستقالل المالي عن الدولة
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ر تقليدية ذات أبعاد عائلية أو عرقية أو في المأسسة المبنية على أسس علمية ومهنية، وليس طبقا لمعايي

  :طائفية أو جغرافية

لم تتبلور لحد اآلن مؤسسات مدنية فلسطينية ديمقراطية وشفافة لتمثيل مصالح المواطنين أمام 

الدولة، وال تزال البنى العشائرية والعائلية واألرثية هي المؤسسات الوسيطة بين /السلطة

: 2002 عبد الهادي وآخرون (.ا، قيام مجتمع مدني ديمقراطياألفراد والدولة، مما يعيق جدي

41( 17  

  

 األدبيات في العملية التنموية، والخاص بتحديد اإلشكالية هل هي في هبالعودة إلى التساؤل الذي تثيرو

  لتظهر عملية المأسسة لتكوينات االجتماعية بعيدا،فيهتعاملنا مع الواقع أم في الواقع الذي نحاول التأثير 

 وترشيد العالقات االجتماعية، كأدوات تعاملنا مع الواقع المعاش استيراد/عن الدولة، وفعلها في خلق

 وفي هذا السياق يخبرنا اسماعيل الناشف عن شكل معين في التعامل مع الواقع .لمجتمعات الجنوب

  : على إعادة تعريف الفرد لعالقاته في المجتمعقائماويعكس ترتيبا اجتماعيا 

  

ساس تدعي المنظمات غير الحكومية أن الفرد والجماعة الفلسطينيين، على األقل، بحاجة باأل

التغيير، وهذا المهم، ال يتم [...]. تغيير مفاهيمهم حول أنفسهم كأفراد وكجماعة بشرية إلى 

حسب أهواء الفلسطيني، وأنما بمعايير خطاب واضح وصريح، من الممكن تسميته الليبرالي 

ويبدأ الخطاب بتقسيم الذات الفلسطينية إلى شرائح مرضية ال تالئم [...] وه الجديد المش

. العصر وتطور العلم الحديث ومن ثم تخلق عالجات تستقيها من الليبرالية الجديدة المستوردة

تخصص، وعليه تنشأ المنظمات إلى كل شريحة داخل الذات الفردية أو الجمعية بحاجة 

  )39: 2004شف النا. (وتنتشر بسرعة أخاذة

 شرطية هذا الواقع الذي يجب أن يتشكل وفقا ألسس معينة، تعبر عن مجال  في لكن هذه األدوات تتوفر

  .وهذه األسس تتجسد في شروط عملية بناء المجتمع المدني وفقا لخطاب الليبرالية الجديدة. الفعل التنموي
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 ويتضمن هذا البناء تحقيق درجة مؤسس،يظهر البناء االقتصادي للمجتمع كعامل ضمن شرطية الواقع، 

 تحقيق  علىبحيث يوفر هذا النظام لألفراد قدرة. من التطور االقتصادي المرتكز على نظام السوق

ذواتهم االقتصادية بعيدا عن الدولة، ويسمح للقوى االجتماعية بالتعبير عن مصالحها وآرائها ضمن توجه 

ويظهر التنافس كآلية سلمية ومنظمة . )Rosenblum and Post 2001: 36 (عام من التعددية والتعاون

لفعل إلى امتداد لالقتصادي ولكن دون الحاجة امن هنا يظهر المجتمع المدني ك. للتعامل مع االختالفات

 ومن الضروري التركيز على استبعاد الدولة .)166: 2002جيدنز  (االقتصادي واستبداله بالفعل المدني

ل الدولة في األنشطة االقتصادية للسوق، يحد من قدرة األفراد على تحقيق ذواتهم عن هذا البناء، فتدخ

  . مما يقلص إمكانية تبلور المجتمع المدني المستقل عن الدولة،االقتصادية، ويعيق آليات التنافس

  

ماعية،  حيث تتم عملية إنتاج المقوالت االجت، يظهر المكون الثقافي للمجتمعيمقابل البناء االقتصادفي و

ضمن هذا التكوين يتم تحديد وتشخيص الحاالت . )2004الناشف  (وتكوين الذات الجمعية للمجتمع

المرضية في المجتمع التي تتطلب الفعل وبالتالي تحدد شكل بناء المجتمع المدني ودرجة تطوره 

يين االيجابي  وبحكم الدينامية المستمرة للمكون الثقافي، فهو يخضع لمنطق التغيير بالمعن.ونضوجه

بحيث يسهم هذا التغير في خلق قوى اجتماعية جديدة، ونقل أنماط من األفكار والمعتقدات من . والسلبي

 في -وفقا للخطاب الليبرالي الجديد–هذه العملية مهمة جدا . )86-83: 2001فيتروك  (مجتمع إلى آخر

 الحديثة، سيسهم في تسريع عملية بناء  على األسسالقائمةفنقل األنماط الفكرية . بناء المجتمع المدني

المجتمع المدني وإنضاجه، بمعنى خلق مؤسسات جديدة أو تطوير المؤسسات القائمة، وتحديث القدرة 

  .)Rosenblum and Post 2001: 37 (على تنظيم الذات بعيدا عن تدخل الدولة
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سس التقليدية التي األتبط بفي حين يظهر المكون الثقافي كمعيق مركزي في عملية البناء، إن هو ار

مما يوفر األرضية .  قوى اجتماعية مأزومة غير حديثة تربطها عالقات من الصراعبالضرورة ستفرز

 .)Norton 1993( صبة لتدخل الدولة وتقويض عملية بناء المجتمع المدنيخال

  

المجتمع المدني والدولة،  على االستقاللية واالنفصال بين  الخطاب الليبرالي الجديد، يركز أنبالرغم منو

العلوي، الهرماسي في  (إال أنه في ذات الوقت ال يطرح عملية بناء المجتمع المدني إال في سياق الدولة

وتشكل مقولة الدولة المكون الثالث في مقابل االقتصاد والثقافة في . )91: 1992 بنسعيد العلوي وأخرون

 بحاجة إلى إعادة  هيللدولة كمجموعة من المؤسسات التيفينظر . عملية تحديد الواقع لمجتمعات الجنوب

الهيكلة ضمن أسس قانونية واضحة، تضمن والدة الحريات العامة، وتسهل عملية خلق وتطور القوى 

ويتم ذلك من خالل اقرار الدولة بفشلها . )2006عاصي  (على أسس حديثةوالتكوينات االجتماعية 

ة االجتماعية واالقتصادية، وتقليص دورها ليشمل توفير حكومات كالعب اجتماعي، واالنسحاب من الحيا

  .منتخبة ديمقراطيا تعمل على ضمان السلم العام

  

 ا له أبعاددنع ومتداول في خطاب الليبرالية الجديدة، والذي يجص مفهوم المجتمع المدني كما هو مإن

 صراعات اجتماعية هامة داخل يغيبيتجاهل ومتفاوتة في أدبيات المنظمات غير الحكومية في الجنوب، 

 من أهمها صراعات هذه المجتمعات في سبيل تحقيق استقاللها السياسي  كانمجتمعات الجنوب، وربما

هذا التجاهل .  والفكاك من عالقات التبعية، التي تضاعفت ضمن االقتصاد السياسي للعولمةيواالقتصاد

سلطة والل اختزالها إلى صراع بين مجتمع مدني ال يأتي من خالل نفي حالة الصراع هذه، بل من خ

لضمان الديمقراطية، وينصب التركيز على المجتمع المدني كأداة أو وسيلة أو وظيفة . مركزية هي الدولة

 اقتصادية في سياق تاريخي - حداثيات اجتماعيةإ، لها  أخرىال كبنية اجتماعية، وهي كأي بنية اجتماعية

  . لتراكم تاريخي مرتبط بنمط اإلنتاج الخاص بالمجتمعا إنتاجها وفقويتم إنتاجها وإعادة. محدد
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ضمن هذا االختزال تصبح عالقة هذا المفهوم مع محيطه المباشر، عبارة عن سلسلة من العالقات الكمية 

. المجتمع" حداثة"يمكن من خاللها وضع استنتاجات وبالتالي خطة فعل حول مدى ) في الزمان والمكان(

 تأتي من تعريف الذات أو -صنع في الخطاب الليبراليكما ي–لكيفية الوحيدة ضمن هذا المفهوم والعالقة ا

حيث يظهر هذا الفرد كمدني في . الفرد، الذي يجري تسويقه وتوزيعه،رمزيا، في مجتمعات الجنوب

التي تكونت من خالل صراعات القوى االجتماعية المختلفة مع النخب سياق مقوالت المجتمع المدني 

لتشكل هذه المقوالت نموذجا من العالقات بين الفرد . الحاكمة في دول أوروبية ذات كيان سياسي مستقل

 في مجتمعات الجنوب في فترة ما بعد الحرب الباردة، وضمن سياقات اوالمجتمع، يتم استحضاره

دة وال من منطلق عالمية هذا النموذج، بل و الفكرية المحدةتحضار ليس من باب الرؤيوهذا االس. العولمة

ويثير . وفقا لمحاوالت المركز الرأسمالي إعادة صياغة العالقات بين الفرد والمجتمع في الجنوب

  .هاناالستثمار غير العادي الغربي بهذه المقوالت، تساؤالت من الضروري محاولة اإلجابة ع

                  

  مقوالت نقدية في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية:  رواية أخرى3.1

شكل االنتشار الواسع الستخدام المجتمع المدني ومنظماته غير الحكومية خالل العقد األخير من القرن 

ديلة العشرين، كمقوالت في فهم وتحليل واقع مجتمعات الجنوب، والبحث من خاللها عن سيناريوهات ب

ألزمة هذه المجتمعات، واالستثمار الكبير فيها من قبل المؤسسات الدولية والحكومية الغربية، شكل ذلك 

 هذه مجادلةبحيث تم من خالل . أرضية لعدد من المختصين والباحثين للخوض نقديا مع هذه المقوالت

قولة إيديولوجية يتم توظيفها في اعتباره موتاريخية، " حقيقة"لنموذج الليبرالي على أنه االمقوالت، رفض 

  .سياق عالقات الشمال والجنوب

  

 في هذا القسم نظريا مع هذا التوجه النقدي، وذلك من خالل عرض بالتحليل لمقولتين مركزيتين سنخوض

حيث تذهب المقولة األولى إلى التساؤل عن القيمة التحليلية لمفهوم المجتمع . في هذا التوجه النقدي
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المقابل تشكل المقولة الثانية حدود الوظيفة في ته االجتماعية في واقع مجتمعات الجنوب، المدني ومقوال

وبحكم أن  .األيديولوجية لمقوالت المجتمع المدني ومنظماته غير الحكومية  ضمن البيئة الدولية الراهنة

على هذه لتركيز محور هذه الدراسة هو القراءة النقدية للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، سيتم ا

، وعادل سمارة ىلمقولة األولا في عزمي بشارة نجادل، بحيث المقوالت النقدية ضمن الواقع الفلسطيني

 .في المقولة الثانية

  

   في القيمة التحليلية للمجتمع المدني1.3.1

في لمدني  مقوالت المجتمع ا فيهات ولدتبدأ هذه المقولة النقدية بمحاولة تحديد اللحظة التاريخية التي

حيث تتجسد هذه اللحظة التاريخية في أزمة األنظمة السلطوية االقتصادية والسياسية . الجنوب

ات األزمة ي من استحضار للنقاش الدائر غربيا منذ ثمانيناجية في مجتمعات الجنوب، وما رفقهوااليديولو

). 395: 1997رة في مواطن بشا(البولندية حول دور المجتمع المدني في مواجهة الدول التوتاليتارية 

لمقاربات التي تفرضها هذه المنقاشات في المراكز الغربية، باتجاه تحديد ارفض تضمن هذه المقولة و

 عن هموم وظواهر مختلفة في تاريخ تطور الفكر ، المفهوم،حيث عبر. األصول التاريخية للمفهوم

 .معينبحيث ترتبط الدالالت بالمدلوالت في سياق تاريخي السياسي، 

  

بعرض لهذا التطور في المفهوم من حيث " مساهمة في نقد المجتمع المدني"ويقوم عزمي بشارة في كتابه 

مسجال توماس هوبس كبداية في منتصف القرن السابع عشر، حيث أخذ المجتمع المدني شكل . دالالته

جون لوك يعني هذا إلى ة وبالنسب. قائمة على فكرة التعاقدالالمجتمع المنظم سياسيا عن طريق الدولة 

ينظم تشريع وتفسير وسن القانون الطبيعي القائم دون دولة و ،المفهوم وجود مجتمع منظم سياسيا في دولة

. المجتمع المدني هو المجتمع صاحب السيادةيرى أن أما روسو في القرن الثامن عشر ف. وفوق الدولة

 أفكار تشكلفي حين . يها الحاكمون والمحكومونإنه المجتمع القادر على تشكيل إدارة عامة يتماهى ف
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 الوسيطة الشرعية والمعترف بها من السلطة القائمة ،مونتسكييه في عملية البحث عن البنى االرستقراطية

المجتمع المدني، التقسيم النظري بين العائلة والدولة بحيث في ويالحظ هيجل . بين الحاكمين والمحكومين

في الوقت ذاته مخترقا حيزهما في حدود، ومخترقين حيزه بالتالي على هذه يتوسطهما ويفصل بينهما 

في حين أن توكفيل يشدد على دور المنظمات المدنية الفاعلة في نطاق الدولة بالمعنى . الحدود نفسها

ومحاولة غرامشي القفز على التعريف الماركسي للمجتمع المدني كمجتمع برجوازي وجعله . الضيق

 لتظهر ،)1996بشارة (تم فيه الهيمنة الثقافية، خالفا لعملية السيطرة التي تميز حيز الدولة تالنطاق الذي 

من المجتمع السياسي ثم في اإلقصاء المتبادل مع الدولة، وبعد الحركة التاريخية لمفهوم المجتمع المدني 

      .ذلك مع االقتصاد

 تمفصالت بين الفرد والمجتمع ةطار النظري بستته، يخط بشارة االوبعد العرض لتاريخية المفهوم بدالال

  :والدولة، بحيث تعبر هذه التمفصالت عن دالالت المفهوم الحديثة وهي كما يوردها بشارة

  .التشديد على الفصل بين الدولة والمجتمع كوعي اجتماعي معطى تاريخيا. 1

متطور تاريخيا مع وعي الفرق بين آليات عمل الدولة وآليات عمل االقتصاد، وهو شرط . 2

  .الثورة الصناعية ونشوء البرجوازية

  .تمييز الفرد كمواطن، أي ككيان حقوقي قائم بذاته في الدولة. 3

  .وآليات عمل االقتصادالتشديد على الفرق بين آليات عمل المؤسسات االجتماعية . 4

اطنين أحرار مات المجتمعية المؤلفة، نظريا على األقل، من مويرؤية الفرق بين التنظ. 5

  .تألفوا بشكل طوعي وبين البنى الجمعية العضوية التي يولد االنسان فيها وإليها

التشديد على الفرق بين الديمقراطية التمثيلية في الدولة الليبرالية وبين الديمقراطية . 6

  .المباشرة

أي الذي هذه هي الشروط التاريخية لنشوء فكرة المجتمع المدني بمفهومها الحديث المميز، 

وقد تفصل هذه الشروط عن بعضها . يميزها عن غيرها من األفكار السياسية في عصرنا

ورغم كون المجتمع المدني مقولة معيارية إال . البعض وتجعل منفردة دالالت مختلفة للمفهوم
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. تمييزات تحليلية وبنيوية، نشأت عبر تطور تاريخي طويل أنها مقولة معيارية مرتكزة على

تمييزات تحمل في طياتها فروقا وتناقضات هي السر أيضا في غموض وتناقض وهذه ال

     )392: 1997 وآخرونبشارة . (مصطلح المجتمع المدني

  

لتصبح عملية نسخ النتيجة النهائية لتطور المفهوم، كمؤسسات مدنية مجتمعية فقط، دون مركبات المفهوم 

 وااللتفاف حول الطريق المؤدية إلى المجتمع ، عنعني التراجعت إلى حالة مجتمعات الجنوب، ،األخرى

فالمنظمات غير . )31: 1996بشارة (المدني، والتي يجب أن تمر بالديمقراطية وحقوق المواطن 

ها، على أن فيصرنا مفهوم المجتمع المدني ح ذاتها مهمة وقد تقوم بدور هام جدا، ولكن حدفي الحكومية 

 خطأ جسيم، ألن هون المجتمع المدني هو شرط وجود الديمقراطية، تقودنا إلى الديمقراطية، وذلك أل

  .)المصدر السابق (خر تماما قاد إلى الديمقراطية في الغربآالمجتمع المدني بمفهوم 

لذا ال يرى بشارة جدوى من عملية استخدام مفهوم المجتمع المدني المصنع في الدوائر الغربية في تحليل 

المفهوم يثير ارتباكا تاريخيا ويخلط الظواهر االجتماعية بدال من أن يفصلها  هذا ألنمجتمعات الجنوب، 

  :باتجاه تحقيق الديمقراطية

كذلك فإن استيراد [...] قومية  وكما أن استيراد األمة كنمط أو كنموذج، ال يخلق أمة وال

يخلق مفهوم المجتمع المدني على أنه مجموعة من المنظمات غير الحكومية، على أهميتها، 

 ويؤدي إلى انغالق أوساط واسعة من - في أفضل الحاالتوهما بالعمل السياسي الديمقراطي 

[...] الشعب عن العملية الديمقراطية واعتبارها قضية نخب منشغلة بالتنافس على الوكاالت 

خاصة أن مؤسسات المجتمع المدني التي يجري الحديث عنها غالبا ما يتم تمويلها بأموال 

يوضح حدود الظاهرة، فالمؤسسات المدنية، وهي ظاهرة مهمة، ] وذلك[ت الغربية المساعدا

غير قادرة على إعادة انتاج نفسها بالمعنى المادي، أي انها ال ترتكز إلى قدرة المجتمع على 

، فبدعم من البرجوازية المحلية على ئهتنظيم ذاته مقابل الدولة، وإن لم يكن بمساهمات أعضا

  )5-394: 1997 آخرونوبشارة. (األقل
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لقد أردنا من إيراد هذه المقتطفات الطويلة من القراءة النقدية للمجتمع المدني  لدى عزمي بشارة، أردنا  

  .أن نكون على جانب كبير من الدقة في عرض منطق فكره المتكامل، لنخضعه للنقاش

 في الواقع العربي، وال يقوم واضح جدا منذ البدء أن الكاتب يعالج قضية المجتمع المدني في حاضرها

 هذا المفهوم عبر التاريخ متبعا التحليل الوصفي تقصيبدراسة تاريخ مفهوم المجتمع المدني بالرغم من 

تكون، بحاجة للتحديد ال ا من تاريخمفهوم المجتمع المدنيك  امتال واتفق مع الكاتب في.لهذا التاريخ

 هذا إال أن نقطة الخالف تظهر في عملية تفكيك تاريخية. والتفكيك من أجل تكوين فهم معمق للمفهوم

وهذا الشكل هنا هو الشكل الهيجلي لحركة . التكون، وذلك يعود إلى ما يراه الكاتب كشكل لحركة التاريخ

ليظهر فيه كأنه حصيلة جمع لعناصر كبنية اجتماعية التاريخ، التي تتفكك فيها وبها بنية المجتمع المدني 

فهذا المفهوم في حاضره ليس إال البذرة . جع في وجودها الحاضر إلى جذورها في الماضيمكونة لها ير

المجتمع المدني مقولة معيارية "التي كانها في الماضي، فتنامت وتنافت وتواصلت في حركة من التماثل 

والتي هذه الحركة الهيجلية ". مرتكزة على تمييزات تحليلية وبنيوية، نشأت عبر تطور تاريخي طويل

يرورة البنية االجتماعية بلعبة ذهنية مثالية، تحافظ فيها البنية ستذوب فيها القفزات البنيوية الفعلية ل

. بنفيها لذاتها وانتقالها إلى صورة جديدة منها، كانت فيها أصال قبل أن تصير إليهااالجتماعية على ذاتها 

 هذه ية في الحركة التاريخية للبنية االجتماعية، ألنهنا بالضبط في لعبة التنافي هذه، تذوب القفزات البنيو

 االجتماعية الفعلية نفيا وتنافيا في إطار وحدة االستمرار والتماثل، بل هي حركتهاالقفزات ليست في 

 )49: 2002عامل . (تحويل ثوري للبنية االجتماعية بحركة من خالل حركة الصراعات الطبقية

  

كاتب شكك في جدوى مفهوم المجتمع المدني في عملية قراءة الواقع من جهة أخرى، وبالرغم من أن ال

هذه الغربة ال .  المفهوم عن الواقع العربي غربةنالعربي، إال أن هذه اإلشكالية وفقا للكاتب ناتجة ع

فتقار الواقع العربي لألرضية الخصبة التي تسمح لهذا المفهوم ، بل الا غربيامنتجتعود إلى كون المفهوم 
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دي إلى أوهام ؤوإن أية عملية استيراد لهذا المفهوم، ستتم بعيدا عن شروط المفهوم مما سي. ملبالع

ما هي عالقات بين الشمال والجنوب، بحيث تم بالمقابل لم يتم التجادل مع أسباب هذه الغربة في  .سياسية

ها الدولة في الذي فشلت يب هذا البعد باتجاه تقديم إشكاليات المجتمعات العربية ضمن عملية التحديثيتغ

ي عملية التسويق والتوزيع  لم يتم التطرق إلى المخفي في عملية االستيراد، وهكما أنه .القطرية/القومية

 بشموليتها ضمن عالقات الشكل دون المضمون، ، لدى بشارة،بحيث تتم العملية.  للمجتمع المدنييالرمز

الكاديمية الغربية ليتم تصديره من خالل وكاالت لألفكار، بمعنى أن المفهوم يصنع في الدوائر والمراكز ا

الوكاالت األجنبية في االقتصاد، وكما توجد حروب على  ":يتم التنافس عليه من قبل مستوردين محليينل

    ).394: 1997 بشارة وآخرونبشارة في " (كذلك يوجد تنافس بين النخب الثقافية على وكاالت األفكار

اءة نقدية للمجتمع المدني ضمن واقع مجتمعات الجنوب، إال أن هذه القراءة لم قدم عزمي بشارة قر

 العالقات االجتماعية  من معينةتتجاوز مشروع الحداثة الغربية، بل على العكس أعطت شرعية ألشكال

  . مقوالت نظرية لتحقيق هذا المشروع عربيان، وذلك من خالل البحث عضمن هذا المشروع

تركيب البنية : لك أمام ظاهرة تشير إلى جانب هام من عملية التحديثولكننا نبقى مع ذ

االجتماعية، ازدياد في عدد األكاديميين، نشوء مؤسسات متخصصة في مجاالت الثقافة 

 قدرة الدولة وحدها على االستيعاب والرقابة، دوالتقنية واالتصاالت وغير ذلك تستنف

يثنا السابق عن الفكرة المستوردة، فإن ورغم حد. فتضظرها إلى الدخول في حلول وسط

يتعدى استيراد المفاهيم "  القائمةصناعة المجتمع المدني"أهمية النقاش حول المجتمع المدني أو 

، ألنها تقاطعت مع مصلحة محلية حقيقية بالبحث "خيبة األمل العالمية من دور الدولة"وتقليعة 

  )397: المصدر السابق" (عن البديل للدولة

  

مقابل هذا المشروع الحداثي لعزمي بشارة، والمبني على أن مقوالت المنظمات غير الحكومية في في 

لهذه " حقيقية" في تقاطعات بين فشل مشروع حداثة الدولة والبحث عن بدائل تواقعنا العربي جاء
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، وهي  كان ال بد من تفكيك هذه المقوالت ضمن منظور أيديولوجي لعالقات الشمال والجنوب،الحداثة

 .بداية تخوم المقولة األيديولوجية للمنظمات غير الحكومية

  

  : في المقولة االيديولوجية للمنظمات غير الحكومية2.3.1

في مقابل التأصيل التاريخي لمفهوم المجتمع المدني وتفسير قصور هذا المفهوم في قراءة واقع مجتمعات 

 عن قراءة هذا ،أو منطق استخدام هذا المفهوم ،الجنوب، وهذا القصور ناتج عن إغفال هذا المفهوم

مقابل ذلك،  تتشكل مقوالت نقدية حول المنظمات غير في . الواقع ضمن عالقات الشمال والجنوب

 القراءة النقديةحيث تعتمد هذه . الحكومية، تبحث في هذه المنظمات كأدوات في عالقات الشمال والجنوب

  .اع االيديولوجي في المجتمعات الطبقية مقوالت المجتمع المدني كحيز للصرعلى

فضاء ل المكملهذا الحيز كما طوره المفكر اإليطالي أنطونيو غرامشي ليصبح فضاء الهيمنة األيديولوجية           

، جاء بناء علـى تطـور       )151، ص 1991 في سميث وهور   الزغل(السيطرة السياسية المرتبطة بالدولة     

تجاه تشكل فيـه  اي عامل مع أطروحات غرامشي ليطورها بيتعامل مهدو .العالقات الطبقية في المجتمع

التشابه بين مهدي عامل وغرامشي في نظرتهما للمجتمع المدني كمتراس       . المعرفة ميداناً للصراع الطبقي   

 يمنع الصراع دائماً مـن االنتقـال إلـى     ، أي المجتمع المدني،   يحمي الطبقة الرأسمالية من االنهيار، فهو     

من جهـة  . على وجود واستمرارية النظام القائم" قليلة الخطورة"يبقيه في مستويات     و 18المستوى السياسي 

أخرى، وبخالف التشكيالت االجتماعية السابقة للرأسمالية، فإن نمط االستغالل الطبقـي فـي المجتمـع               

في هذا السياق يشير سمير أمين إلـى أن غيـاب الـشفافية فـي     . الرأسمالي ليس واضحاً للعين المجردة 

على االسـتغالل الطبقـي   " بالتعمية الالزمة"ستغالل ال تتحقق بمفردها وال بد أن يقوم المجتمع المدني         اال

  .19)200-190 :1988أمين (

 

ضمن هذا البعد الفكري، قدم عادل سمارة قراءة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وذلك مـن خـالل       

وضع سمارة المثقف داخل عملية اإلنتـاج وإعـادة   فبعد أن يم). 2003سمارة (دراسة المثقف الفلسطيني   
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مثقفي منظمة التحرير الفلسطينية ومثقفـي   : ين إلى نوعين  ي، يتم تقسيم المثقفين الفلسطين    اإلنتاج االجتماعية 

 أن مثقفي المنظمة غلب عليهم نمط مثقف السلطان الذي يطـوع            ويرى سمارة . المنظمات غير الحكومية  

، بينما يتخارج مثقف المنظمات غير الحكومية ويتحالف، فـي          )106 :2003 سمارة(قلمه لخدمة الحاكم    

  .أحسن أحواله، مع المراكز األكاديمية والسياسية في الغرب

ما يهمنا في هذا البحث هو قيام المنظمات غير الحكومية باصطياد المثقفين التقدميين وشرائهم 

حقبة العولمة في الرأسمالي وال سيما لصالح الموقف الثقافي ومن ثم السياسي ألنظمة المركز 

  ).113: 2003سمارة (

 هذا التخارج يأتي كتطور طبيعي لتبعية البنية االجتماعية فـي األراضـي الفلـسطينية المحتلـة عـام                  

 هذه البنية االجتماعية في المنظمـات غيـر         رالتبعية، حيث تتكر  ووالتي تشجع على ثقافة اإلذعان      1967

  .الحكومية

 بمكان التعاطي مع المنظمات غير الحكومية باعتبارها ظاهرة منفصلة أو قائمة ليس من الدقة

المـصدر  . (بل هي بالتحديد ظاهرة تابعة ومصنوعة وموظفة منذ لحظـة تواجـدها        . بذاتها

  .)السابق

 ليقوم بعد ذلك بتطوير تصور شامل عن بناء المنظمات غير الحكومية في الواقع الفلـسطيني، كـأدوات       

فرض هياكـل اجتماعيـة بريئـة فـي       المجتمع و  ةمبريالية لخلخل إم من خاللها تنفيذ سياسات      ووسائل يت 

  :مظهرها وتسميتها وتابعة في تكوينها وأجندتها

إن المنظمات غير الحكومية مصممة من قبل األنظمة الرأسمالية األمبريالية كغطاء لتـسللها             

في الطبقات الشعبية كهدف والمنظمات داخل النسيج المجتمعي في بلدان العالم الثالث وخاصة 

 السبب في أن األنظمة الحاكمة نفسها في بلدان العالم الثالث تـسهل    هو وهذا. اليسارية كأداة 

الناس في بلدان العالم الثالث يكرهون األمبريالية ] وبحكم أن. [مهمة المنظمات غير الحكومية

لهذا السبب تم   . لحكم االستعماري وبعده  نظرا لسياساتها الوحشية في تلك البلدان خالل فترة ا        

دعت أو زعمـت   ا وفي حين أن المنظمات غير الحكومية قد         .خلق المنظمات غير الحكومية   
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بأن النساء واألطفال والفقراء هم الفئات المستهدفة في برامجها، فإنها رغم ذلك لم تقم بأعمال 

 في المناطق التي تديرها السلطة      التعاوني لهذه الجماعات  / تنموية بالمعنى الطبقي والجماعي   

لقد تعاملت المنظمات غير الحكومية مع األفراد ، بناء على خطة إيديولوجية [...] الفلسطينية 

: أ2003سمارة  .( لتشجيع الفردية على حساب األنشطة التعاونية والنضال السياسي والطبقي        

28(   

ته النقديـة هـذه إطـار    ء في قرانه لم يتعد  نرى أن سمارة قام بوضع المسألة في نصابها، من جهة، ولك          

بحيث اشتملت العملية على تكوين أو تأسيس منظمات غير حكومية تتـصف بعالقـات           . تهامالتعرية واال 

، من دون تحديد لطبيعة هـذه العالقـة         تبعية بنيوية مع المركز األمبريالي، وبالتالي هي أدوات أمبريالية        

وضمن منطق قراءة المنظمات غير الحكومية فقط فـي ضـوء   . بيعيالبنيوية، لتظهر كمنتج ميكانيكي ط    

لتصاق هذه المنظمات وخطابهـا وفعلهـا       اعالقتها مع االمبريالية العالمية، ينصب كل الجهد على إثبات          

باألمبريالي، وبالرغم من التأكيد على عالقات التبعية البنيوية، إال أن التركيز علـى إثبـات اإللتـصاق                  

 بعالقة ميكانيكية يغيب عنها البعد البنيوي       "اآلخر"العالقة بين المنظمات غير الحكومية و      تحصر   "باآلخر"

 .واإلطار التاريخي لهذه العالقة

  

 نقاش فضاء الصراع من حيث حـسمه منـذ البدايـة            يقود إلى تقييد  يب العالقة البنيوية لدى سمارة،      يتغ

كما أن  . أداة لتطويع مجتمعات الجنوب   إلى  فضاء   ال مبريالي الذي يقوم على تحويل هذا     لصالح المركز اال  

هذا التغيب في السياق الفلسطيني يفرض علينا قصورا في قراءة هذه المنظمـات قبـل تـشكل الـسلطة            

بحيث يـتم   ". التنمية بالحماية الشعبية  "الفلسطينية، والتي، وفقا لسمارة، كانت تلعب دورا هاما في عملية           

، )هي في السياق الفلـسطيني اتفاقيـة أوسـلو   (وبعد لحظة تاريخية معينة التركيز على شكل العالقة قبل     

ومن جهة أخرى لم يتجاوز سمارة في نقده، الخطـاب   .ليغيب التحول في البنية ويتم التركيز على شكلها

الحداثي القومي المشبع بأخالقيات قومية، والتي يجب وضعها تحت النقد كبنية اجتماعية أيـضا، ولـيس                

  .آخرإلى ها من حين التلويح ب
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يمكننا اآلن وبشكل عام استقراء اإلطار الذي تحددت من خالله األدبيات في تعاملهـا مـع موضـوعة                   

بحيث تجسد هذا اإلطار فـي      . المنظمات غير الحكومية في الجنوب ضمن الجولة الحالية من الرأسمالية         

 صياغتها ضمن خطـاب  تديولوجية تم  والمقوالت المعيارية التي مثلت مقوالت أي      تسلسلة من االختزاال  

الليبرالية الجديدة والذي يسعى إلى إعادة ترتيب الفضاء االجتماعي لمجتمعات الجنوب وفقا لتوجـه عـام      

بحـث فيهـا   يهذه المقوالت، وكأي مقوالت فكرية، أنتجت مقوالت نقدية مضادة،          . داعم القتصاد السوق  

، لمقوالت النقدية، لم تستطع تجاوز الـشكل فـي نقـدها     إال أن هذه ا   . دانتج منها تشكيل اجتماعي مض    يو

هذه العالقـات  . يب عالقات بنيوية هامة جدا ضمن موضوعة المنظمات غير الحكومية       يواستمرت في تغ  

سوف تشكل المدخل لتحديد مداخلة الدراسة في قراءة المنظمات غير الحكومية في الجنوب بـشكل عـام      

     .لدراسةلوفلسطين بشكل خاص كمحور 

    

 ضمن االقتصاد السياسي لعالم في الجنوب المعرفة عن المنظمات غير الحكومية في تخوم 4.1

  :العولمة

 دور المنظمات غير الحكومية في سياسة التنمية في الجنوب، ىصتقفي واحدة من الدارسات القليلة التي ت

إطار نظري أدى إلى تفسير  الحكومية في  غيريرى كالرك أن الفشل في وضع األثر السياسي للمنظمات

 اإليجابي في هامما شجع التوجه العتبار دور.  المنظمات هذهمعياري واضح غير متناسب بالضرورة مع

  :الدمقرطة على أنه بدهي

  

دعم المانحين المتوقع للمنظمات غير الحكومية مبني، على األقل، على الدور المفترض لهذه 

 .لخدمات الرفاه االجتماعيمزودة كونها إلى باإلضافة األخيرة في دمقرطة العملية السياسية 

بالرغم من الندرة في توضيح ومعالجة األدبيات لقضية هذا الدور المفترض ومساهمتها وذلك، 

  )  Clarke:1998.38. (في العملية السياسية
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ول عائد إلى العامل األ: يرجع كالرك هذا الندرة في دراسة المنظمات غير الحكومية إلى عاملين أساسين

دراسة تجاهل النظريات السياسية المسيطرة للمنظمات غير الحكومية كوحدة فعل وممارسة تستحق 

هذه المنظمات وسيلة لتحقيق نماذج من الفعل في مقوالت إيديولوجية ترى ل اويأتي ذلك دعم. معمقة

هم إما " ات غير الحكوميةمقولة المنظم"أما العامل الثاني، فيتمحور حول كون الباحثين في . 20البشري

أو هم في المحيط المباشر لهذه ) مدراء وموظفين في هذه المنظمات(من المنتمين إلى هذا القطاع 

 عالقة تبادل للمصالح في إنتاج وإعادة إنتاج مثل هذه المقوالت هناكالمنظمات وصناعة التمويل وبالتالي 

  ). 39المصدر السابق، ص(

طالعنا على الغائب الحاضر في هذا إلبعد مهم في تحليل هذه األدبيات وبالرغم من مالمسة كالرك و

ثارها أاألسئلة التي وبقيت سبر غور إحداثيات هذه المنظمات، ي أنالسياق، إال أنه لم يستطع مع ذلك 

 اهتمامه بشكل الحراك  هيفي قراءة كالرك للمنظمات غير الحكوميةفالمعضلة . 21غامضة اإلجابة

عدم مالحظته لجدلية العالمي إلى  باإلضافة ،ي لهذه المنظمات، مغيبا بعدها التاريخيالمباشر اللحظ

من   الجولة الحاليةالمحلي والتشابكات التناظرية لهذه المنظمات مع الحراك العام للقوى االجتماعية في

  تمتلكان ذات اإلحداثيات وتعتمدان علىGramsci وTocquevilleمقوالت تصبح ل. لرأسماليةا

  .الشكل المباشر لفعل وأداء هذه المنظماتفي المالحظات نفسها ويبقى االختالف بينهما 

  

 لسلسلة من  تتبعهذه اإلشكاليات في تجاهل األدبيات المنتجة عن المنظمات غير الحكومية في الجنوب

    .العالقات سيتم التعرض لها في هذا القسم

  

اقتصادي مستقل، تجد مجتمعات الجنوب نفسها وقد انتقلت خالل الصراع المتواصل إلقامة كيان سياسي و

من االتجاهات التنموية التي سادت خالل ستينات القرن الماضي نحو نهج العولمة وتخطي الحدود 
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ويمكن تعريف المرحلة األولى باعتبارها تسعى إلى تحقيق النمو االقتصادي في البلدان الفقيرة . القومية

والت الحثيثة للفكاك من نمط ا بالرغم من المح وذلكقتصاد العالمي الليبرالي،بوسائل تتوافق مع نمو اال

من ناحية، عولمة لإلنتاج، ومن . أما المرحلة الحالية، فإن هناك عمليتين تجريان في ذات الوقت. التبعية

فرز ولكل من العمليتين متطلبات معينة ت. ناحية أخرى أصبح رأسمال يتجاوز الحدود واألطر القومية

  :نتائج ذات تأثير مباشر في واقعنا

إن الدينامية المركزية في عصرنا هي العولمة، والتوجه األساسي يكمن في تنامي دور 

. رأسمال العابر للحدود، ما يؤدي إلى تبلور طبقات خارج األطر القومية بشكل عام

ة وكل األطر وبالمنظور التاريخي طويل المدى، فإن هناك انحسارا لنظام الدولة القومي

  )Cox and Sinclair, 1996, 362. (المرتبطة بها

ومن الواضح أن العولمة لم تنف عالقات التبعية وعدم التكافؤ، بل بدلتها وأعادت تشكيلها، شأنها شأن 

هاردت ونغري ذلك بصورة محكمة مشيرين إلى وجود تحوالت مركزية في  أوضحوقد . الدولة القومية

 ودورها، والتي باتت تعتمد على سياسات تتم صياغتها من قبل أجسام غير طبيعة الدولة القومية

محصورة في الدولة القومية، ومن خالل مؤسسات أوسع أفقا من اإلطار المحلي، مفرزة تشكيال عالميا 

 Hardt and(يحافظ على سياسات عدم التكافؤ بين مكونات هذا التشكيل الذي أسمياه األمبراطورية 

Negri,2004, 3-4.(  

 

، فإن هناك تقليال من دور الحدود ضمن سياقات العولمة ومع تسارع وتيرة تجاوز األطر القومية

الجغرافية وخطوط التماس، والتركيز أكثر على الحركة الدؤوبة في إدارة رأسمال عبر الدول والهياكل 

ر عمليات حركة ييوبناء على ذلك، تتحقق بروز نخب معولمة من أجل إدارة وتس. التي تقوم بذلك

وتتطلب هذه العملية إجراء سلسلة من التعديالت من النوع الذي يكتسح مناطق . "رأسمال المعولمال

الجنوب من أجل التوافق مع االتجاهات الليبرالية الجديدة وضمان االستقرار االقتصادي العام كشرط 

 للمرة الثانية عبر التاريخ - م حيث يت).15، 2004روبنسون في نخلة " (أساسي لحركة رأسمال المعولم
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ليقوم . أو عالقات الشمال والجنوب" المحيط"و" المركز" إعادة الترتيبات المتعلقة بماهية -22الحديث

الشمال بإفراز الجنوب الخاص به، بينما شكّل الجنوب شريحة مجتمعية رقيقة انصهرت بصورة كاملة 

ز المهيمن اجتماعيا تتشابك مع تلك الشريحة متجاوزة مع اقتصاد الشمال، في هذه الحالة، فإن نقطة المرك

  ).Cox and Sinclair, 1996, 531 (.الحدود الجغرافية

في النظام العالمي، وصف كوكس دور النخب المعولمة المنخرطة في الترتيب وعلى ضوء تبلور هذا 

  :يرا إلى أنهلقارات والمتجاوزة للقوميات، مشعملية الهيمنة العالمية والمنظمات العابرة ل

  

يمكن وصف الهيمنة العالمية بكونها مزيجا من الهياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

وبالتالي، فإن الهيمنة العالمية . وليس باإلمكان أن تكون واحدا من الثالثة، بل جميع ماسبق

ب مجملها القواعد الواجفي تتجسد عبر قيم ومؤسسات وآليات ذات طابع عالمي، تفرز 

سلوكها من قبل الدول وقوى المجتمع المدني التي تلعب دورها عبر الحدود الوطنية بشكل 

ويتركز دور المنظمات الدولية في تقديم مصالح مؤسسات . ]23[يتوافق مع نمط اإلنتاج السائد

  .وأيديولوجية القوى المهيمنة

  :ويستطرد كوكس في تحليل آلية عمل هذه المؤسسات

تتبوأ دورا أيديولوجيا أيضا، فهي تسهم في وضع سياسات إرشاد للدول فالمؤسسات الدولية 

وتمنح الشرعية لمؤسسات وممارسات معينة على المستوى المحلي، كما تعكس توجهات 

  .لصالح القوى االجتماعية واالقتصادية المتنفيذة

سات  في المؤساوتتضمن العملية استقطاب الكفاءات النخبوية من دول المحيط واستيعابه

الدولية بصورة ظاهرية، ويتوجب على الوافدين من تلك الدول المحيطة التأقلم مع ما هو قائم 

يمكنهم نقل بعض عناصر الحداثة إلى المحيط  ضمن أطر الثورة السلبية، وفي أحسن األحوال

 ,Cox and Sinclair. (شريطة أن يكون ذلك متوافقا مع مصالح القوى المحلية القائمة

1996, 138-139.(  
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ينحصر دور النخب المستحدثة المتخطية للحدود القومية، في التأثير على الهياكل الرسمية، بل   وال

المجتمع "، مرتكزة على تواجدها المكثف ضمن أطر شمل فضاءات الفعل االجتماعيتتعدى ذلك لت

اعية، وتحديد  ستتم عملية خلق ترتيبات اجتمفضمن هذه األطر.  والمنظمات غير الحكومية"المدني

  .الفاعلين والفعل

والمنظمات غير الحكومية، في عملية الخلق " المجتمع المدني"وتستند هذه األطر، المستوعبة ضمن 

فمن أجل ترسيخ .  محركات االقتصاد السياسي للعولمة في بناء النماذج واستحضار المعاييرإلىوالتحديد 

ي المجال االقتصادي الكلي باالعتماد على دوام النموذج لرأسمال العابر للحدود، تتم التدخالت فامصالح 

. مال، ويضمن االستقرار االقتصادي الالليبرالي الجديد الذي يسعى إلى توفير الحرية التامة لحركة رأس

ففي حقبة العولمة أخذت المؤسسات التنموية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 

شمل يدة في مجال التعامل مع الموارد البشرية وتوزيع رقعة التنمية التقليدية، بحيث تبتطوير أفكار جد

ثارها آعملية خلق النموذج هذه وفي يجادل روبنسون ).  السياسات الجديدةةأجند" (بناء المؤسسات"عملية 

  :االجتماعية السلبية، حيث يشير

لوطنية وإيجاد معايير استهالكية من جملة ما تسببه  العولمة، خلق فراغ على المستويات ا

 يصلهم الدور إلى أندولية ال يحظى بها سوى خمس أبناء اإلنسانية، بينما يطمح الباقون 

لتقليد النموذج االستهالكي المطروح، ما يصبح مصدرا في تنام دراماتيكي للشعور بالحرمان 

  )19: 2004روبنسون في نخلة . (ملعبر مناطق العا

  

 النماذج والمعايير نخبة ذات صفة خاصة تقوم بمنح الشرعية للنموذج ومحركات عدم في حين تفرز هذه

). Smith and others 2007: 129(المساواة القائمة، وبصورة أكثر نجاعة من أنظمة الحكم السلطوية 

تي ال" المجتمع المدني"وضمن هذا التوجه االستراتيجي، ينتقل االستهداف من جهاز الحكومة إلى مكونات 

المجتمعات "وبدال من االعتماد على آليات قسرية ومباشرة، تقوم مكونات . تصبح محور صناعة الهيمنة

العابرة للحدود القومية بالمطلوب بمحض اإلرادة ودونما إكراه وباستخدام معايير تدعي العالمية، " المدنية
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يه لصناعة المنظمات غير عن هذا الفضاء يخبرنا بول كليفيل في معرض تصد". فضاء سيطرة"لتشكل 

  :الحكومية/الربحية

 السيطرة من خالل  وصيانته النظام االجتماعي القائمعلى ةبالمحافظ] يقوم فضاء السيطرة[

وبحكم أن األفراد المتواجدين في . تغير هذا النظامإلى على هؤالء األشخاص الذين يهدفون 

ير النظام، فإن أولئك يل تغر وضعهم من خاليولون باستمرار تغياأسفل هذا النظام يح

حاجة إلى آليات اجتماعية تقوم بتثبيت هذا النظام من في المتربعين على رأس هذا النظام 

رجال الشرطة والجيش وأجهزة الحكم، تمثل .  أفراد هذا النظام في مواقعهمجميعخالل تثبيت 

وقع الريادة في الحفاظ مة اآلليات التقليدية في هذه العملية، بينما تحتل المنظمات غير الربحي

  ).6-135المصدر السابق . (على التراتبية ضمن هذا النظام

  

 وتعاظم القوى العابرة للحدود، أحدثت تغييرا وإليجاز ما سبق، فإن الوتيرة المتسارعة في سياق العولمة

ذه العالقة قائمة على أن ه. عميقا في طبيعة العالقة بين الشمال والجنوب، فيما يتعلق باألهداف واآلليات

يضمن صيانة الشروط التاريخية لتحقيق الحد " فضاء سيطرة"على خلق ترتيبات اجتماعية وتحقيق 

 .24األقصى من اإلنتاج واالستقرار وضمان حركة رأسمال العابر للحدود

  

  :خالصة

تم من خالله ر العام الذي ياط اال، ومن خالل قراءة نقدية لبعض األدبيات،في هذا الفصل حاولت أن أبين

، وكيف أن هذه األشكال جسدت إنتاج أشكال معينة من المعرفة عن المنظمات غير الحكومية في الجنوب

توجها إيديولوجيا يضع الشمال الرأسمالي وتجربته التاريخية على أنه الفاعل المسيطر ومعيار التفوق، 

ت المحلية التقليدية التي تعيق الفعل ويتمتع بمقوالت تنموية ذات صفة عالمية تشكل الحل لتجاوز المقوال

 التي مثلت  والمعايير الكمية سلسلة من االختزاالت والمقوالت المعياريةتم االعتماد على بحيث .التنموي

.  إعادة ترتيب الفضاء االجتماعي لمجتمعات الجنوب وفقا لتوجه عام داعم القتصاد السوقفيمقوالت 
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نتج منها تشكيل يبحث فيها وي أنتجت مقوالت نقدية مضادة، هذه المقوالت، وكأي مقوالت فكرية،

ب يإال أن هذه المقوالت النقدية، لم تستطع تجاوز الشكل في نقدها، واستمرت في تغي. اجتماعي مضاد

  .عالقات بنيوية هامة جدا ضمن موضوعة المنظمات غير الحكومية

 غير الحكومية في الجنوب، بالوتيرة المتسارعة ترتبط هذه العالقات البنيوية المغيبة في أدبيات المنظمات

في سياق العولمة وتعاظم القوى العابرة للحدود، والتي أحدثت تغييرا عميقا في طبيعة العالقة بين الشمال 

على أن هذه العالقة قائمة على خلق ترتيبات اجتماعية تضمن . والجنوب، فيما يتعلق باألهداف واآلليات

ية لتحقيق الحد األقصى من اإلنتاج واالستقرار وضمان حركة رأسمال العابر صيانة الشروط التاريخ

وسأقوم في الفصل التالي بمناقشة النظريات التي تتعامل مع الترتيبات االجتماعية ضمن سياق . للحدود

 على قراءة المنظمات غير الحكومية قادٍرذه النظريات بهدف الخروج بنموذج ه بحيث أجادل ،التنمية

 .ها وممارستها في سياق تحليلي نقديئ أداووضع
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لم يتم تعريفه في كتابات الكثيرين، إال أن من الممكن قراءة اآلخر هنا على أنه الغرب " اآلخر" بالرغم من أن 1

 من هذا االستقراء تبقى أشكالية عدم تحديد ما المقصود باآلخر وبالرغم. مال األمبريالية الاالستعماري وقوى رأس

 .ماثلة في سياق هذه األدبيات

إال . من المهم اإلشارة هنا إلى الخصوصية الفلسطينية المرتبطة بكيفية تعريف التنمية في مرحلة التحرر الوطني 2

حين تماهت بعض الدراسات مع ي ففأن هذه الخصوصية تجد مخرجها بالصورة التي تم توظيفها في األدبيات، 

وجهة نظر المانحين والمنظمات الدولية لمرحلة أوسلو ومابعدها على أنها مرحلة مابعد النزاع وبالتالي إنهاء 

وبالتالي للمنظمات غير ) 2002 عبد الهادي وآخرون، 1995، الجرباوي 1995عمرو (االحتالل وبناء الدولة 

 ذهبت دراسات أخرى إلى التركيز على حالة التحرر الوطني رافضة ،تنمويالحكومية دور مركزي في الفعل ال

وبذلك تظهر هذه الدراسات إشكالية فعل ) 2004، نخلة 2000، شاهين 2003سمارة (لمقوالت انتهاء النزاع 

فعل المنظمات غير في ليظهر خط وسطي بين التوجهين يرى . المنظمات غير الحكومية على أنه فعل تنموي

ما يجمع هذه ). 2007، الصوراني 2006حنفي وطبر ( من الفعل التحرري والتنموي ا دقيقامية مزيجالحكو

 . وهذا ما يهمنا في هذا المستوى،التوجهات هو االرتباط بين فعل المنظمات غير الحكومية وعملية التنمية

الليبرالية الجديدة في االقتصاد : عن عملية تنمية تقوم على قاعدتين أساسيتن" أجندة السياسات الجديدة"تتحدث  3

بحيث تم النظر إلى الدولة القومية كفاعل تنموي فاشل من جهة تقديم الخدمات . ومبادئ الحكم الصالح أو الرشيد

وضمن ذات السياق ظهرت المنظمات غير الحكومية كأداة فعالة في وجه . وتحقيق النمو االقتصادي واإلداري

هة، ومن جهة أخرى تنفيذ برامج إغاثة ومساعدات لتجاوز اإلشكاليات االجتماعية الدولة لتقليص وظائفها من ج

 .الناتجة عن إعادة هيكلة دولة الرفاه ضمن الخط الليبرالي الجديد

في محاولة لدراسة أبعاد عملية التنمية في أفريقيا، قدم الكاتب إطارا تحليليا حول دينماكيات العالقة بين  4

 حيث جادل بأن الدور السياسي لهذه المنظمات أهم بكثير من أدائها االقتصادي ،ية والدولةالمنظمات غير الحكوم

وقد بنيت هذه المجادلة على مالحظات ومناقشة لتجربة المنظمات غير الحكومية في كل من . في سياق التنمية

 . كينيا وزمبابوي
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 محددة من دون يمعان" مية، ديمقراطيةمنظمات غير حكومية، تن"لمفهوم إلى اتظهر فرضيات مسبقة تنسب  5

طرح التساؤل بالمستوى المعرفي حول هذه المفاهيم، والقفز مباشرة للبحث والتنظير حول وظائف معينة لهذه 

 . المفاهيم، وعالقاتها بعضها ببعض وبمفاهيم أخرى

مات غير الحكومية، فبينما   من المهم اإلشارة إلى الترادف في األدبيات بين مفهومي المجتمع المدني والمنظ 6

، جرباوي 2004هالل ( من ينظر إلى المنظمات غبر الحكومية على أنها من أهم مكونات المجتمع المدني هناك

 القطاع الثالث ة من طابق بينهما مطلقا عليها تسميهناك أيضا، )2004، نخلة 2007، الصوراني 1995

)Nefissa 2000 ، .(ذلك الذي يستخدمه البنك الدولي لما ا الترادف أهمية وزخمومن التعريفات التي تولي هذا 

، "مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي التهدف إلى الربح"هو مجتمع مدني مشيرا إلى أنه 

 في الحياة العامة، تنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو احيث يرى أن لتلك المنظمات وجود

لبنك إلى اوبالنسبة . ين، استنادا إلى اعتبارات أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية، أو خيريةاآلخر

إلى جمعيات المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، " منظمات المجتمع المدني"الدولي يشير مصطلح 

  ).2006البنك الدولي " (رية والمنظمات الدينيةوالنقابات المهنية، ومجموعات السكان األصليين، والمنظمات الخي

من المهم التنبه لإلشكالية هنا في تعريف الديمقراطية بوجود مجتمع مدني فاعل، أو أن المجتمع المدني يعرف  7

هذه اإلشكالية تطرح بعدا إيديولوجيا بحاجة إلى إعادة قراءة للمصطلحات . بكونه جزءا مكونا من الديمقراطية

  :للمزيد حول هذه النقطة انظر.  من خاللهاودالالتها

Hardt, M and Negri, A: 2004. Multitude: War and democracy in the age of empire. The 

Penguin Press, NY.  
تحديد المفهوم ليس تحديدا لصفته أو صفات مركباته، بل هو تبيان المفهوم بما هو بذاته وفي ذاته وفي عالقاته  8

  . االقتصادية- ية االجتماعيةمع البن

عادة ما يطلق على هذه المجتمعات تسمية المجتمعات المتخلفة أو النامية بحيث يهدف الفعل التنموي إلى نقلها  9

 .إلى مستوى أكثر تقدما وتعقيدا مبني على ترتيب الحالة العشوائية ضمن مفاهيم تدعي العالمية
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في شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، وهي تجمع لما يقارب  في العمل كموظف  الباحث من خالل تجربة 10

 منظمة غير حكومية فلسطينية، لمس التوتر الكبير لما يثره ما هو سياسي مقابل التركيز على أن الشبكة 100

 . عملها إلى ما هو مدني فيبأعضائها تنتمي

 .سيتم التوسع في هذه النقطة ضمن القسم الثاني من هذا الفصل 11

وهي متخلفة أو متقدمة في .  لإلشارة إلى شكلين من المجتمعاتالصفتان الدارجتان التخلف والتقدم هما   12

.  إلى موقع مشابه لنظيرتها المتقدمةةوتأتي التنمية كعملية نقل المجتمعات المتخلف. عالقتها مع الحضارة البشرية

سيتم . لحضارة دائما في صفات المجتمع المتقدموبحكم العالقة الخطية التي تفرضها سياقات التنمية، تتحدد ا

 .هذه المقوالت في الفصل الثانيإلى التطرق 

ننا نشاهد نهاية التاريخ وذلك إ" عن ذلك بامتياز عندما قال " نهاية التاريخ" كوياما في كتابهو عبر فرنسيس ف 13 

يبرالية الغربية كآخر شكل للحكومة في نقطة النهاية للتطور األيديولوجي للبشرية وعالمية الديمقراطية الل

 ".اإلنسانية

 .تم مناقشة ذلك بتوسع أكثر ضمن القسم الرابعتس 14

بحيث تحدد نقطة التركيز . هذه التباينات تعود إلى التوجهات المركزية المحركة لخطاب الليبرالية الجديدة 15

م للحيز العام في وجه مقولة الدولة الشاملة فعلى سبيل المثال يظهر المجتمع المدني كمقولة تقاس. مضمون التمثالت

صبح السوق الوحدة تعندما تكون نقطة االرتكاز مبنية على مفهوم الحريات، في حين يتغير شكل المقولة عندما 

المتناظرة مع المجتمع المدني، بحيث يدور النقاش في مدى اعتماد مؤسسات السوق كجزء من المجتمع المدني 

  .   الدولةالمنفصل بالضرورة عن

" بناء المجتع المدني"يجب اإلشارة هنا إلى اللبس الذي قد يتبدى للقارئ، فالعين البريئة قد ترى إشكالية في فكرة  16

لما لذلك من دالالت وخلفيات من نوع أن المجتمع المدني هو عبارة عن مشروع أو برنامج عمل، بحيث تنتفي 

كد على ؤإال أنني أ. حصر عالقاته التاريخية في زمانية البناءنوبالتالي تعنه صفة التراكم في مجال الفعل والتأثير، 

هذه الدالالت من خالل تتبع رفع العالقات البنيوية عن المجتمع المدني في خطاب الليبرالية الجديدة، والذي يسعى 

 . بناء نموذج خارج إطر حركة التاريخ، باتجاه إدعاء العالمية والحقيقةإلى 
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أفراد "مالحظة الخطاب هنا، فحين كان الحديث يدور عن ضعف تبلور مؤسسات مدنية لتمثيل من المهم  17

وعندما تم تحديد هذا الضعف لصالح البنى االجتماعية التقليدية عاد . تم وصف هؤالء األفراد بالمواطنين" المجتمع

  .م إال من خالل المجتمع المدنيوبالتالي تحقيق المواطنة ال يت. )أفراد(ن إلى صفتهم األولى وهؤالء المواطن

  : أنظر 18

دار الفارابي، . مقدمات نظرية لدراسة الفكر االشتراكي في حركات التحرر الوطني. 1987:  عامل، مهدي

  .بيروت

 .دار الفارابي، بيروت. أزمة الحضارة أم أزمة البرجوازية العربية. 1987: عامل مهدي

يديولوجية، مدني بعناوين أخرى من نوع الممارسة الثقافية أو األيستعيض سمير أمين عن مصطلح المجتمع ال 19

ويمكن قراءة هذه االستعاضة ضمن ذات التوجه الغرامشي، حيث يرفض الحسم المسبق العبر تاريخي للمجتمع 

 .المدني وتعزز فكرة وجود هذا الحيز كفضاء للصراع الطبقي

ترتيب اجتماعي أو ما يقدمه التوجه النقدي من مقوالت في هذه النماذج تشمل ما يقدمه الخطاب الليبرالي من  20

 .يويولوجية بين االمبريالية ومجتمعات الجنوبالتحديث أو األداة األ

انطلق كالرك في دراسته للمنظمات غير الحكومية في دول الجنوب من تساؤالت مركزية حول الدور  21

وكمدخل لذلك قام . من سياق تنمية مجتمعات الجنوبالمفترض لهذه المنظمات في العملية والحياة السياسية ض

في مقابل ذلك حاول أن يخوض في هذا الدور لتحديد إطار نظري . بتوضيح قصور األدبيات في قراءة هذا الدور

يموضع هذا الدور في سياقه المجتمعي، إال أنه في محاولته هذه لم يتجاوز األداء اللحظي لهذه المنظمات وذلك من 

كيز على شكل هذه المنظمات في تلك اللحظة التاريخية دون التصدي لعمليات اإلنتاج وإعادة اإلنتاج خالل التر

 .القائمة ضمن ومن خالل هذا األداء

 إعادة ت مفترضين أن المرة األولى كانت في الفترة الزمنية الممتدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تم 22

اتها السابقة والتي حققت استقاللها السياسي بفعل حركات التحرر رالستعمارية ومستعمترتيب للعالقات بين القوى ا

 .الوطني

 . أيضايجب أن ال يفهم نمط اإلنتاج هنا على أنه نمط اإلنتاج االقتصادي فقط، بل االجتماعي والثقافي والسياسي 23

 .راسة المعطيات وتشكلها ضمن الفصل الثالث من هذه الدتلكسيتم التوسع في  24
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  :شتباك الثانياال

  مقـاربات نظــريـة

  

  

Theory is always for someone and for some purpose. All 

theories have a perspective. Perspectives derive from a position 

in time and space, specifically social and political time and 

space. The world is seen from a standpoint definable in terms of 

nation or social class, of dominance or subordination, of rising 

or declining power, of a sense of immobility or of present crisis, 

of past experience, and of hopes and expectations of future. 

Robert W. Cox  

 

 

  مقدمة

نها، بحيث ع والترتيبات االجتماعية المنبثقة الجنوبية المنظمات غير الحكوميةمحور حول هذا الفصل يت

  هذه بين1 احتمالية الترابط بما هو أعمق من الظاهر العلنيحول ،على المستوى النظري ،الاؤنطرح تس

 والكيفية التي بطالمنظمات غير الحكومية وترتيباتها االجتماعية، وإن كان كذلك، فما هي نوعية هذا الترا

 ؟تم بهاي

  

في الفصل األول، ومن خالل مراجعة نقدية لعدد من األدبيات حول المنظمات غير الحكومية في 

الجنوب، الحظنا المواقف التي شكلتها هذه األدبيات من مقولة المنظمات غير الحكومية، حيث بنيت هذه 

 المنظمات غير الحكوميةط تشكيلها بتشكل المواقف على سلسلة من الترتيبات االجتماعية التي ارتب

وفي حين أن هذه األدبيات تعاطت مع المنظمات غير الحكومية ومنظومتها االجتماعية كمعطى . ونموها
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إلى القدرة  مسبق، وذلك من خالل التركيز على الظاهر العلني في هذا االرتباط، افتقرت هذه األدبيات

هذه الثغرة . لظهور هذه الترتيبات والتشابكات األعم لمستوياتها المحلية والعالميةقراءة نقدية و تحليل على

تجاهل إلى حد ما، ظاهرة الذي ر منها إلى البعد النظري في القراءة يفي القراءة والتحليل تعود في كث

 الظاهر المنظمات غير الحكومية وكوحدة تحليل وفضاء ممارسة، وذلك لصالح مواقف أولية من االرتباط

 في هذا المستوى  بهما سنحاول القيام .نهامبين هذه المنظمات ومنظومة الترتيبات االجتماعية المتولدة 

وذلك من خالل . هو تجاوز الظاهر العلني في التعامل مع المنظمات غير الحكومية الجنوبيةمن الدراسة، 

 رؤية بحيث تتيح فرصة ،مات غير الحكوميةللمنظ  تقدم فهما تحليليا نقديا مقولة نظريةمحاولة البحث عن

  .جتماعي به بتعددية مناحيه، وتشابك مستويات ومجاالت الفعل االاألداء السياسي لهذه المنظمات

  

بحيث .  المقولة النظريةالبحث عن محاور أساسية، يتم من خاللها محاولة أربعة هذا الفصل على ىويبن

 النظري عليها، وهي هنا الحالة تشابكالم الساحة التي يجري يشكل القسم األول تحديدا نظريا لمعال

موضعة المشهد الفلسطيني العام في الطور المتأخر من الرأسمالية إلى  الحاجة فنستعرضالفلسطينية، 

 لتتبع ما بلوهذا التحديد ال يأتي لتعريف ما هو فلسطيني، و". العولمة"بـوالتي اصطلح على تسميتها 

من جهة .  من تحوالت أساسية على وسائل السيطرة المختلفة ومفاهيم السيادة والسيطرة والمقاومةحدث

، في القسم بحيث يتم.  عملية البحث عن المقولة النظرية تصميم محركاتأخرى، يقودنا هذا التحديد إلى

 غير الحكومية ومنظومة  السائدة مع ظاهرة المنظماتالتنمية تعاطي نظريات  آليات التحاور معالثاني،

تخوما لمقولة مغيبة، سوف نغوص فيها نظريا ضمن القسم  هذا التحاور يشكل .ةترتيباتها االجتماعي

 وفرز ما هو ، بتجميع المحاور المطروحة، ضمن القسم الرابع، بعد ذلكنقومل. الثالث من هذا الفصل

   . نبحث عنهاي عملية بناء للمقولة النظرية التيأساسي من الثانوي ف
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وقبل الخوض في هذه المساجلة، سوف أقوم بطرح مداخلة حول بناء المقولة النظرية، مستعينا بطروحات 

  .2روبرت كوكس في دراسة النظام العالمي

  

  مداخلة في تحديد اإلطار:  في عملية بناء المقولة النظرية1.2

 لمكان ةبير عن موقف أو رؤين كل مقولة نظرية هي بالضرورة تعإ ف،كما يوضح روبرت كوكس

 ةعرفوجهات نظر م على ، وبالتالي يتم تصور وصياغة العالم بناءسياسي- اجتماعي)فضاء (وزمان

 Sinclair & Cox(  الصياغة لخدمة هدف ماتأتي هذهو. بقوى ذلك الفضاء االجتماعية والسياسية

، وجذاب للفعل البشري للخوض في الفضاء هو إشكالي بالضرورةالمقابل فإن هذا في ). 87 :1996

  . غمار إشكاليته نظريا

  

 ثاقنب، يمكن اعتبارها محطة مركزية الالسياسي وإشكاليته الجذابة-هذه الجدلية بين الفضاء االجتماعي

 لحل اإلشكاليات التي قد جعاول تقديم مراحيلعالم وبالتالي ايهتم بصياغة أولهما .  في النظريةتوجهين

هذا الخط التحليلي يجسد نشوء ما يسمى النظرية التطبيقية . ن معايير هذه الصياغةتظهر ولكن ضم

)Problem Solving Theory(،كما  القائمة بقواه االجتماعية وعالقات القوة والتي تتعامل مع الواقع ،

 التي بالضرورة تحمل في طياتهاوتهتم بشكل كبير بمؤسسات ذلك الواقع . )88المصدر السابق  (هو

اإلطار العام الناظم لهذا الواقع، ومن خاللها تمارس القوى االجتماعية نشاطاتها، وبالضرورة هي مبنية 

 قواه االجتماعية  تكونوبحكم أن الواقع هنا هو معطى مسبق، وبالتالي. على عالقات القوة القائمة

لتركيز على استمرارية هذا يصبح البالضرورة خارج مجال البحث والتحليل، وعالقات القوة القائمة 

ولكن  ،عبارة عن جملة من المتغيرات المتبعثرة المنفصلةيبدو الواقع بذلك . الواقع وديمومة إطاره العام

 الوصول من خالل هذه النظرية إلى قوانين نا يمكنذلكب.  باإلطار العام الناظم لتبعثرها أيضاالمرتبطة

 أي خروج عن هذه القوانين والقواعد العامة،ليصبح  ،رية للواقعالصياغة النظمثابة وقواعد عامة هي 
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رابات في اإلطار العام ناتجة عن خلل جزئي في إحدى متغيراته، والتي تسعى ضطالبا ا ملحقامنتج جانبي

   .النظرية التطبيقية إلى إعادة دمجه ضمن ذات اإلطار

  :عاصي نموذجا على هذا التوجه النظريفي معرض نقده لنظرية الواقعية الجديدة، يقدم لنا جوني 

في بناء نظرية معينة من المهم التأكيد على ماذا نريد تعليله، وكينيث وولتز يؤكد بأن نظريته 

أو االستقرار الذي ميز العالقات الدولية " السلم الطويل"هدفت إلى تعليل، أوال وقبل كل شيء، 

وفقا لنظريته، بنية [...]  من المعمورة بعد الحرب الباردة، وبالتحديد في الجزء الشمالي

التي تتكون من العالقات التبادلية للدول، تشترط وتحدد، بشكل كبير سلوك ، العالقات الدولية

استراتيجية توازن القوى، أو > - نظام االتكال الذاتي > -بنية العالقات الدولية [...] الدول 

ة تشترط نظاما فوضويا ووجود وحدات هذه االستراتيجي. التحالف مع الضعيف لصد القوي

، سلوك الدولة على الساحة الدولية يخضع لقيود النظام نإذ. تتمسك باستمراريتها في البقاء

    ). 20: أ2006عاصي . (الفوضوي، االتكال الذاتي، والتوازن

الطويل  النقد، فالتركيز يقع على حالة السلم ارها عاصي في هذيمن الواضح ما هي النقاط التي يث

 حالة االستقرار للعالقات يحقق  الذيكمعطى مسبق يجري تحديد علته من خالل إبراز النظام العام

 حتى يصبحن يتم تكونه، إوهذا النظام هو الوضع الفوضوي الذي ما . الدولية في شمال الكرة األرضية

رات التي تحدث  الرغم من التغيعلى" وفقا لكينيث وولتز  الفاعلة فيهمن الصعب تغييره على يد الوحدات

تقوم كل دولة بتدبير أمورها، مع . باستمرار في العالقات بين األمم، تبقى بنية العالقات الدولية فوضوية

  ).22: المصدر السابق" (خرينأو بدون التعاون مع اآل

    

لمنظور الذي يبرز هذه  بعملية الصياغة نفسها وايتشكل توجه نظري يهتم  هذا التوجه النظري،مقابلفي 

  هيالتيالنظرية النقدية، بصف و يالتوجه هذا .حتماالت وبدائل أخرىاولة البحث في امحوالصياغة، 

قوم بوضعه ت مركباته وعالقاته كمعطيات مسبقة، بل جميعتعامل مع الواقع بتبعكس النظرية التطبيقية ال 
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كيف تجسد هذا الواقع، ما هي شروطه . )Sinclair & Cox: 1996: 88-89(موضع البحث والتحليل

  .، هي من ضمن النقاط التي تركز عليها هذه النظريةالتحويل، وعملية تحويلهوحدوده، وما هي إمكانيات 

النظرية النقدية هي تاريخية بالضرورة بحيث يأتي الواقع ضمن فإن ،  الصياغة بتركيزها على عملية

. لواقع الذي تحاول دراسته وتحليلهفي ا التعمق أكثر  إلىرية النقديةبالتالي تهدف النظ. سياقات تاريخية

وفي حين ترمي النظرية التطبيقية إلى الخروج بقوانين وقواعد عامة الستمرار الوضع القائم، تذهب 

 القوى االجتماعية وعالقات  تقع وبالتالي،ير هذا الوضعيتصميم استراتيجيات لتغإلى النظرية النقدية 

 ضمن هذا المنظور، فإن النظرية التطبيقة تنطوي ضمن .مجال الدراسة، والفعل، والتأثيرفي القوة 

يدلوجية أو تجسيد لعالقات قوة أو شكل من أتي كمقولة أاهتمامات النظرية النقدية، ولكن هذا اإلنطواء ي

  . التأثير فيهاكذلكتحليلها ووأشكال العالقات االجتماعية، التي تحاول النظرية النقدية دراستها، 

، نجده هنا يعرض لتوجه  الجديدةبالعودة مرة أخرى إلى محاوالت جوني عاصي في نقد النظرية الواقعية

حيث يتشكل هذا التوجه من خالل التعمق في نظام الواقعية . فكري بديل في قراءة العالقات الدولية

  :الجديدة الذي يرفض التغيير

 منهجية فردية تتعامل مع النظام الدولي على أنه يتألف من بعكس كينيث وولتز الذي يتبنى

رؤية فإن يتبادلون العالقات في بنية فوضوية، ) يتم اعتبار الدولة كفرد(العبين منعزلين 

. روبرت كوكس تنطلق من مجمل العالقات االجتماعية والبنى االجتماعية وأشكال دولتية

ال وجود للدولة بشكل . فكار مشتركة ما بين ذاتيةج أاتولكن الدولة ليست أمرا موضوعيا بل ن

  ). 54: أ2006عاصي . (مشابه للفرد، بل يتصرف الفرد وكأن هذه الكيانات حقيقية

  :ليستمر عرض هذا التوجه المضاد لمقولة النظرية الواقعية الجديدة

دول  تتجاوز حدود البليعتبر كوكس أن القوى االجتماعية ليست محصورة في دولة ما 

الحرب الباردة ال يمكن فهمها انطالقا فقط من األسلحة . وتضم مجموعات وقوى غير دولتية

النظام الدوالني، وما بعد الدوالني، يجب أن يفهما . الفتاكة أو مسألة استمرارية االنسانية

 وأن المعرفة هي[...] انطالقا من بنى اجتماعية وقوى اجتماعية دخلت فترة تاريخية انتقالية 
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[...] ذاتها جزء من الصراع االجتماعي والصراع بين مشاريع هيمنة وهيمنة مضادة 

-55المصدر السابق .(فالنظرية تتبع الواقع، لكن وبنفس الوقت النظرية تسبق وتصقل الواقع

56(  

، شكلت مدخال لظهور قراءة تهالتي تشكلت على أنها معطيات ثابمنطلقات النظرية الواقعية الجديدة، 

بحيث اعتمدت هذه القراءة على تجريد حالة االستقرار أو الميل . ي كانت تعالجهذلفة لذات الواقع المخت

  .إلى االستقرار في هذا الواقع، لتقوم بعد ذلك بتوسيع دائرة الفاعلين في هذا الواقع

  

حدهما أ ما يهمنا في هذا العرض يتجسد في الحراك الذي يتم ضمن وفيما بين التوجهين، بحيث يتمظهر

ن يوفي حين كما، يشير كوكس، ال توجد أي نظرية إال وتحمل في طياتها هذ. خركمقولة في اآل

 Sinclair(ن هو ما يحسم موقعها كنظرية تطبيقية أو نقدية ين ميول النظرية إلى أحد التوجهفإن، يالتوجه

& Cox: 1996. 91 (، فصل يتمثل في عملية رصد هذا ر الذي سوف استخدمه في هذا الاطاإل فإن

الحراك ضمن وفيما بين التوجهين، على أن ذلك سوف يبرز لنا تخوم المقولة المغيبة، ويشكل قاعدة لبناء 

   .المقولة النظرية قيد البحث

 

  مـنطلـقـات مـركزيـــة. 2.2

اتها االجتماعية، في محاولتنا البحث عن مقولة نظرية نقدية حول المنظمات غير الحكومية ومنظومة ترتيب

وبالرغم من أننا نطمح إلى مقولة . ال بد لنا من القيام بتجهيز المسرح الذي سوف توظف هذه المقولة فيه

  .الساحة الفلسطينيةهتمامنا ينصب على انظرية تعالج المنظمات غير الحكومية الجنوبية، إال أن محور 

 

 جملة من األحداث المتتالية في الساحة اين شهد من القرن العشرين األخيرينمما ال شك فيه أن العقد

هذه األحداث قد تبدو أحيانا . الفلسطينية بعدة مستويات، منها السياسي ومنها االجتماعي ومنها الثقافي

ذات صلة ببعضها البعض وفي أحيان كثيرة تبدو كأنها غير مرتبطة بشيء سوى كونها جزءا من المشهد 
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  التيتاريخيةال اتنعطافاال  كتتويج لسلسة مناتفاقيات أوسلو وتبعاتها، ومن الممكن موضعة. الفلسطيني

ة انكسارات وانزياحات في مستوى الفكر والبنية االجتماعية كلعصفت بالمجتمع الفلسطيني مش

 ةالتي تبدو وكأنها جاءت بواقع فلسطيني جديد، تكونت إلى حد ما بسهولة ملفت، هذه العمليات، الفلسطينية

خطاب المشاركة والتسوية، وإعادة تعريف ، بمعنى االنتقال من حالة خطاب المواجهة البطولي إلى للنظر

مما يدلل على مدى هشاشة . ولة لتصفية القضية الوطنيةاما هو جزء من المشروع الوطني وما هو مح

 مع خطاب ، مترافقا"الدولة"ليتم ضمن ذلك االستثمار في عملية بناء . المشروع الوطني الفلسطيني

، "مقاوم"والمنظمات غير الحكومية كحيز " المجتمع المدني" الفلسطيني في االستثمار في بناء "اليسار"

ليصبح من الضروري التساؤل حول موقع هذه المنظمات من األحداث واالنزياحات في الساحة 

  .الفلسطينية

  

 التي عصفت بالمجتمع الفلسطيني، حاتنزيااال والعمليات هذه  لقراءة3بإمكاننا استخدام مداخلة فانون

؛ فهناك برجوازية وطنية تتحالف مع المستعمر لترسخ عالقات السيطرة بينها وبين وتحديدا اتفاقية أوسلو

 فالحالة الفلسطينية هي حالة استعمار .المجتمع الفلسطيني، وعالقاتها بالغرب عامة من جهة أخرى

ين متساويين في حالة صراع بين طرفلعرضها على أنها  بالرغم من المحاوالت ،استيطاني كالسيكي

 الواقع المادي المعاش في رصد ا ولكن هذه القراءة، ورغم أهميته.عالقتهما بالمكان المتنازع عليه

إطار في ، ال تساعدنا على فهم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بشكل شمولي وتحصرنا وتحليله

ك أنها تحجب عنا موضعة هذه المنظمات ضمن سياقها العالمي وعالقات القوة في واألهم من ذل. المحلي

 .التي اصطلح على تسميتها بالعولمة مال ال لمراكمة رأس الرأسمالية نمطالطور المتأخر من تطور

ودورها في التشكيالت االجتماعية ) نظم القوى االجتماعية المعولمة(وبخاصة العالقة بنظام المساعدات 

  .محليةال
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المعالجة الفانونية للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، تغفل التحوالت في االقتصاد السياسي للمساعدات 

فخلق أنماط جديدة من . ، في مستوييها المحلي والعالميالمقدمة للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية

، دفع )والتحن التفاعل مع هذه التالناتج ع ( االقتصادالرأسمال االجتماعي السياسي وأشكال جديدة من

باتجاه نوع من التسابق والصراع بين هذه المنظمات، وذلك للحفاظ على وجود نشطاء الطبقة الوسطى 

 نشطاء الطبقة الوسطى في عملية تكوين ذاتي مركبة ت، أقحمهكما أن قنوات المساعدات هذ. الحضرية

  . الممارسةوتغييرات في األسس المؤسساتية ومفاهيم المعرفة و

مال بين ما  اللذلك من المهم أخذ روح مداخالت فانون وفحصها في السياق المتحول لطبيعة حركة رأس

 للقوميات، وما تبع ذلك من تحوالت عابرةاليمكن تسميته بعهد دولة القومية، مقارنة بعهد الشركات 

   .4أساسية على وسائل السيطرة المختلفة ومفاهيم السيادة والمقاومة

  

 يحيلنا إلى البحث المحلي وطابعه الصراعي مع العالمي واقتصاده السياسي المعولم، محور التشابك بين

 Hardt & Negriويبدو أن مداخلة .  مداخالت نظرية حول العالقات المتشابكة بين المحلي والعالميعن

ن رؤية الوحدة العالمية، أو  من حيث أنهما يحاوال، تتمتع بجاذبية عالية ومقولة نقدية شمولية

اإلمبراطورية كما يسميانها، في صعودها للسيطرة على االقتصادي، واالجتماعي، والثقافي، واآلليات 

  هائالامفهذه اإلمبراطورية تمتلك ك. التي تستخدمها هذه اإلمبراطورية لصياغة المحلي من خالل العالمي

  :أعدائهادوات األخالقية إلخضاع ا تبدأ باأل ولكنها عادة م، من األسلحة الماديةاومتنوع

وسائل في يمارس من خالل عدة أجهزة مثل األخبار التي تبث " األخالقي"ما نسميه التدخل 

االتصال الجماهيرية والمنظمات الدينية، ولكن قد تكون بعض المنظمات غير الحكومية هي 

هذا تدعي أنها تعمل من أرضية األهم، وذلك لكونها ال تدار مباشرة من قبل الحكومات وب

  (Hardt, M & Negri, A: 2000:35-36). أخالقية وقيمية
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 فالمنظمات غير الحكومية، أو جزء منها على األقل، هي عبارة عن أسلحة في ترسانة اإلمبراطورية نإذ

 أن التي، من منظور المركز، يجبتُستخدم تحت غطاء من األخالقية للتدخل في الصراعات المحلية 

  :كيفية عملها فيقول المؤلفانإلى أما بالنسبة . تحسم باتجاه معين

. من غير أسلحة ومن غير عنف وبال حدود" حروبا عادلة"هذه المنظمات غير الحكومية تشن 

ن في بداية الحداثة، هذه المجموعات ين في العصر الوسيط المتأخر، واليسوعييانينكيمثل الدوم

من خالل .  عن حقوق اإلنسانالدفاعياجات اإلنسانية العامة وتطمح إلى تشخيص االحت

ومن ثم ) آملين بذلك منع أضرار جسيمة(خطابهم وفعلهم، بداية، يعرفون النقص كعدو 

 (Hardt, M & Negri, A: 2000: 36). يعرفون العدو كخطيئة

  

خل النظام العالمي، فإن كتاب إذا كانت هذه المداخلة تحيل المنظمات غير الحكومية إلى موقعها دا

Brynenيدعي الكاتب أن حل الصراع الفلسطيني  حيث. 5 يقدم لنا دراسة حالة لمثل هذا المقولة

 الفلسطينيةاإلسرائيلي مرهون بالمساعدات الخارجية التي يتم التبرع بها للفلسطينيين عن طريق السلطة 

 المجهود في هذا الكتاب موجه لفحص الطرق األكثر عظممو. والمنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية

 المتعلقة تنجاعة وفاعلية للتوفيق بين المتبرعين والمتلقين، واألقطاب السياسية المختلفة التي تتخذ القرارا

  .بحل الصراع

 دعم المانحين بسهولة أكبر للبرامج الجديدة في القطاعات المتعلقة باالهتمامات يتوفرعادة ما 

وغالبا ما أجبرت المنظمات غير الحكومية ..... لموضوعية المعاصرة، مثل حقوق اإلنسانا

على تمويل نشاطاتها المنتظمة وتكاليفها التشغيلية من خالل تأمين سلسلة من منح البرامج 

وحتى تقوم بهذا العمل، تجاوب الكثير منها . الخاصة من المانحين والمنظمات األهلية الدولية

ات الممولين الموضوعية، ليس من جانب االقتناع بها، بل من حتمية ذلك للحصول مع أولوي

  .(Brynen: 2003: 188) .على التمويل
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في هذا . هذا الموقف التحليلي يكرس عالقات القوى بين التبرع والتلقي ويؤسس لها تحت ستار العلمية

ها بشكل عقالني مؤسساتي يزيد من الهدف المنشود هو الحصول على التبرعات واستخدامفإن اإلطار، 

من هنا يتبين لنا مدى دقة المقولة بأن المنظمات غير الحكومية هي جزء من . تبعية المتلقي للمتبرع

  . "أخالقي"للمركز التي من خاللها يكرس سيطرته على المحيط بمنطق " العسكرية"الترسانة 

النخبة التي تقود المنظمات غير الحكومية في الجانب اآلخر، أي المتلقي الفلسطيني، نرى أن سلوك 

فهذه النخبة، كوسيط بين .  االنفصام بين المحلي المتلقي والعالمي المتبِرع بنوع من،على األقل،يتميز

االثنين، عالقاتها مع المحلي تتميز بكونها أبوية تعرف مصالح المجتمع، وتميز بين الصحي والمرضي، 

بكون هذه " تتاجر"، ومن جانب آخر فهي 6ه وتقيم المؤسسات الالزمة لذلكوتعرف ما يجب عالج

، وإال انفجرت وزعزعت النظام القطري والعالمي، وهذا ما اهؤالجماهير ضحية واقع سياسي يجب احتوا

  . ال يريده المركز المهيمن

  

ة على العالم، تعبر هذه المقولة النظرية، ربط المنظمات غير الحكومية بصراع اإلمبراطورية للسيطر

 المنظمات غير الحكومية في الحالة الفلسطينية، إال أن يد موقعيتحبالضرورة عن مدخل مهم في عملية 

فبالرغم من أنها تقدم لنا إمكانية .  مازالت تعاني من إشكاليات، يجب التعامل معها بعمقهذه المقولة

ها المحلي ءذ بعين االعتبار أداموضعة المنظمات غير الحكومية ضمن سياق عالمي شامل يأخ

وارتباطاتها اإلنتاجية، إال أنها، المداخلة، تحصرنا في ثنائية خطية، قطبها األول المستوى العالمي الذي 

وبالتالي تصبح المنظمات غير الحكومية في . من خالله نستطيع قراءة المحلي الذي يمثل قطبها الثاني

 تقوم، بأحسن األحوال، بدور الوكيل لإلمبراطورية في عملية )Passive (ا سلبيسياقها المحلي فاعال

ل، فهذه المنظمات ليست إال ا األحوأ في أسواأم. 7سعيها للسيطرة على االقتصادي واالجتماعي والثقافي

المستوى في عبارة عن محطة هبوط لسياسات اإلمبراطورية القادمة من المستوى العالمي، لتنتشر بعدها 

  .8المحلي
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 )إن لم يكن في كليتهو (جهة أخرى، الفاعل السلبي هنا يعمل ضمن وفي فضاء عام محسوم مسبقامن 

سيطرة اإلمبراطورية على (لصالح اإلمبراطورية، حيث يتم في هذا الفضاء إنتاج آليات السيطرة 

اط العضوي نتاج وسائل السيطرة واالرتب، مقولة الفضاء العام كمصنع إلهذه المقولة). السياقات المحلية

 تالمس بعدا مهما ولكنها تختصره وتفقده قدراته الكامنة بحسمه للمنظمات غير الحكومية بهذا الفضاء،

هذا الفضاء يعبر بالضرورة عن مصنع .  لمصلحة اإلمبراطورية)من دون تحديد آلليات الحسم (المسبق

لحراك والصراع، يضم فاعلين إنتاج وإعادة إنتاج السيطرة وآلياتها ولكنه أيضا يعبر عن حالة من ا

  .إنتاج وإعادة إنتاج مقولتهم اإليديولوجية التي تضمن لهم السيطرةإلى  حقيقيين يسعون بشكل واٍع

    

فالمقولة . ميةتهذه العالقة الخطية الحتفكيك من المهم لنا اآلن، بعد أن و صلنا إلى هذه النقطة، أن نحاول 

 فكرة العالقة الخطية الثنائية، كما ترفض حالة الحسم المسبق التي نبحث عنها هنا، ترفضالنقدية 

 يهي بالضرورة تبحث عن اشتباكات تناظرية، وآليات فاعلة تعمل في فضاء عام ذ. والفاعل السلبي

ن صياغته باتجاه حسومات محددة تعتمد على طابع ويحاول الفاعل ،ال تتسم بالحتميةصفة صراعية 

  .الفاعلين مع مصلحة منسجمأيدلوجي 

   

  في االقتصاد السياسي للتنمية:  المفقودةالبحث عن المقولة. 3.2

التنمية مقولة نظرية جديرة  سابقا، تشكل مقولة إليهارنا العالقة الخطية التي أشتفكيك في محاولة 

بالذات في همية من االرتباط الموضعي لظاهرة المنظمات غير الحكومية بهذه المقولة واألتنبع . هتمامباال

بك بين المحلي والعالمي وتعطي ا لعالقة التشهذه المقولة تقدم تحليال. العقديين األخيرين للقرن العشرين

 والتي شكلت 9"أجندة السياسات الجديدة"أدوارا ومساهمات للمنظمات غير الحكومية بالذات في ما يسمى 

بالطبع لن ). Robinson 1994: 35-53(نقطة تحول مركزي في موقع المنظمات غير الحكومية 

المقابل سوف في  كمعطى مسبق،  العضوي بالمنظمات غير الحكوميةلة واالرتباطتعامل مع هذه المقوأ
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أتعامل معها، كما يشير سري حنفي وليندا طبر، كمنتج لتطورات تاريخية كان عقد السبعينات نقطتها 

كان مالحظة وتحليل نقطة البداية هذه، ضرورة بمال  من وبذلك،).30: 2006حنفي وطبر (المركزية 

  .هم في عملية البحث عن المقولة النقدية في المنظمات غير الحكوميةر بعد ذلك خط فكري يستطوحتى ي

        

ضمن التغيرات الدراماتيكية في المستويات البنيوية والسلوكية للنظام الرأسمالي العالمي الحادثة منذ 

يس من السهل بمكان تقديم مقولة نقدية في المنظمات غير الحكومية وسياق  القرن الماضي، لسبعينات

، باالعتماد على المحلي و العالميتشابكإنتاج وإعادة إنتاج لوسائل السيطرة في الحالة الفلسطينية ضمن 

فالتحليل التاريخي والبنيوي النابع من النظريات النقدية .  لالقتصاد السياسي الكالسيكيةالمقوالت

 جملة التغيرات نلكالسيكية، حسب وجهة نظري، أصبحت غير دقيقة وربما غير مالئمة لإلجابة عا

المتراكمة المرتبطة بالعالقات بين العولمة االقتصادية وإعادة تشكيل النظم السياسية والقانونية وإعادة 

  .)Sinclair & Cox:1996. 192 (هندسة وانبعاث المجتمع المدني حول العالم

، على  وتشكيلهاالعالقات االجتماعية سبعينات القرن الماضي، والعالم يشهد تحوالت جذرية في بنية فمنذ

المستوى المحلي والمستوى العالمي، باالرتباط بـ، وبالتوافق مع بروز تقسيم عمل جديد على مستوى 

 للمبادرات ا مباشراتاجهذه التحوالت ترافقت مع عمليات وظواهر عالمية، كانت في معظمها ن. عالمي

السياسية التي قامت بها النخب البرجوازية في الغرب لتجاوز األزمات العضوية التي أصابت النظام 

ويمكننا شمل هذه الظواهر بنمو قوة الشركات متعددة . 1974- 1968الرأسمالي في الفترة ما بين 

ذة مصحوبة بنخب معولمة وتهدد سيادة الجنسيات والمؤسسات الدولية وبروز طبقة رأسمالية عالمية متنف

من جهة أخرى، صاحبت هذه الظواهر سلسلة من العمليات المتمثلة بسياسات . الدولة في أقاليم المحيط

إعادة الهيكلة على المستويات السياسية واالقتصادية والقانونية، وإعادة هندسة وانبعاث المجتمع المدني 

هذه العمليات بتسهيل وتعزيز تحقيق العولمة االقتصادية ضمن ويتمثل الهدف المركزي ل. حول العالم



 

 

67

 

 .10 مما يعزز ويعمق هيمنة النخبة البرجوازية،"المجتمع النموذجي"منظور النموذج الرأسمالي لـ

  )194-193: المصدر السابق(

عالم، مستفيدا من ، أدى إلى توسع نموذج الليبرالية الجديدة عبر الأعالهتطبيق هذه العمليات المذكورة 

المهم في تشكيل . 11 الليبرالية التاريخيةالجبهة/الكتلة ما سوف نسميه التي شكلتبروز النخب المعولمة 

هذه الكتلة غياب الحدود الفاصلة بين العالمي والمحلي، فهي معولمة في فكرها وارتباطاتها، ومحلية في 

  .أدائها وفعلها

  

نذ العقود الثالثة األخيرة، تسهل قراءته بصورة خطية تبسيطية، فهذه هي خذ بالتراكم مهذا الحراك اآل

وما أقترحه بهذا الخصوص هو الغوص بعمق أكثر ضمن هذه . معضلة القراءة النقدية الكالسيكية

 ال يتم ذلك من خالل إلغاء .العمليات والظواهر للوصول إلى اإلطار الناظم الذي يوفر لنا مقولتنا النقدية

في الخطوات التي سوف نتبعها تتمثل . نظريات بل بالبدء بها الكتشاف حدودها/قائم من مقوالتما هو 

بالذات تلك النظريات التي تتعامل مع والنظريات السائدة، /مناقشة صورة العالم كما شكلته لنا المقوالت

ي الذي عرضناه سابقا وسنقوم بالتمرين النظر. النظام الدولي من منطلقات العالقة بين الشمال والجنوب

العوامل والعناصر الفاعلة في النظام   هذا التمرينسيحدد  بحيث،"في اإلطار النظري"ضمن فكرة 

خر، سوف نرى كيف آبمعنى . التي لم تدرسالعناصر المغفلة إلى الدولي، باإلضافة، وهو األهم، 

، حيث أن هذه الحدود هي بالضرورة بدايات يرسم العالم ولماذا ظهر بهذا الشكل وما هي حدوده/رسم

  .الغائبة/المقولة المفقودة

 

  في عملية تحديث البنى االجتماعية: محور التحديث. 1.3.2

 تعاظم قوة الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وبروز فيشكلت المعطيات المتمثلة 

تي والتعامل معها من قبل الدول الرأسمالية على أنها التهديد يسوفيالمنظومة االشتراكية بقيادة االتحاد ال

األكبر، باإلضافة إلى انهيار النظم االستعمارية التقليدية، شكلت الشروط التاريخية المحددة لبروز منظومة 
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" ميةالتن" الملفت للنظر في تلك الحقبة تبنيها لمقوالت. عالقات قوة جديدة قامت برسم عالم ما بعد الحرب

 Young (كعنوان مركزي مؤسس لتحليل عالم ما بعد الحرب وفهم عالقات القوى ومحاولة التأثير فيها

العكس تماما، شكلت تجسيدا حقيقيا لعالقات ب بلهذه المقوالت لم تكن حيادية أو سلبية، . )44 :2001

  . خذة بالتشكل في حينهالقوة اآل

النظام االستعماري في  رأت  وجدت نفسها على قمة بنية القوة العالمية،التي ،حدةفالواليات المت

 استثمارات وأسواق جديدة د وإيجا،خذ باالنهيار، عقبة مركزية أمام توسع اقتصادهاالكالسيكي اآل

 بدأت برسم سياستها على .دراتها اإلنتاجية في سنوات الحربلشركاتها التي ضاعفت من أرباحها وق

خر، شكل توسيع آبمعنى . ساس تعزيز اقتصادها المتفوق وضمان سيطرتها على عالم ما بعد الحربأ

" مساعدة"فكانت . م رأس أجندتها السياسية الخارجيةرأسمال الواليات المتحدة وتحقيق سيطرتها على العال

ام به، والفشل في القيام  أمرا من المفترض القي"استعادة عافيتها" على  وأفريقيااقتصاديات أوروبا وآسيا

    .بذلك قد يخاطر بالسماح للشيوعية باالنتشار

خر آبمعنى . حاجة إلى بلورة خطاب إيديولوجي يبرر هذا التوسع والسيطرةفي  هذه األجندة كانت 

كان الجزء المفقود في " إنتاج، وتوزيع، ومراكمة، وتوظيف الخطاب"وباستخدام مصطلحات فوكو 

فالقوة، وفقا لفوكو، ال يمكن ممارستها إال من خالل إنتاج حقيقة . ي للتوسع والسيطرةالمشروع األمريك

)Foucault 1986: 229-30 .( بالتالي إلنتاج الثروة ومراكمتها، يجب على السياسيين والمخططين

، وهنا خلق ومراكمة الثروةشرعنة أو خطاب حقيقة يضمن " حقيقة"إنتاج والمثقفين في الواليات المتحدة 

لتسد هذه الثغرة في الخطة األمريكية للتوسع والسيطرة في زمن ما بعد الحرب " التنمية"تبرز مقولة 

  .12ية الثانيةالعالم

، )إنتاج حقيقة(لخطاب التنمية نموذجي  الشكل ال13)Modernization Paradigm( التحديث محور مثل

 على قواعد اتصورا مطلقا للعالم مبني الماضي، سينات وستينات القرن في خمهذا المحور الذي تبلورقدم 

الدول الرأسمالية (، تبرر وتشرع للواليات المتحدة وحلفائها "لدول العالم الثالث"ونظم تنموية موجهة 
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بالتالي، تم خلق خطاب .  والسيطرة على مناطق ودول العالم الثالث،التدخل في، واستغالل لـ) الغربية

متمثلة بالفائض االجتماعي المنتج في العالم (وعلميا وأخالقيا عملية اقتالع الثروة حقيقة يدعم أكاديميا 

  .)Young: 2001(ومراكمته في الدول الرأسمالية الغربية) الثالث

  

ز على شكل عالقات القوة المقابل سوف نركفي ، المحور ح هنا إلى عرض ومناقشة أدبيات هذاال نطم

 في رسم سياسات  مجموعة من خبراء التنمية، الذين لهم تأثيرهمحيث ترىب. محور الالتي رسمها لنا هذا

أوال، لم تكن الشركات : ، ثالث مشكالت واضحة تعيق التصنيع في البالد الفقيرة14الواليات المتحدة

كبيرة بما يكفي إلنشاء المصانع الحديثة المطلوبة للتنافس مع شركات القوى الكبرى في اوروبا وأمريكا 

ثانيا، سمحت قدرة الشركات على تحصيل مقادير كبيرة من رأس المال في البالد المتقدمة . يةالشمال

وثالثا، وهو . بتطوير وتبني تقنيات جديدة باستمرار، وذلك ما ينقص المجتمعات الفقيرة بشكل مركزي

ة للمجتمعات الفقيرة األمر األكثر أهمية لمناقشتنا، أنهم رأوا في المالمح الثقافية والمؤسساتية والتنظيمي

لذلك فإن المجتمعات المتخلف هي كذلك . عقبات في طريق محاوالتها للنمو وللتحول إلى الديمقراطية

روبيرتس بارسونز في ( ألنها تحتاج إلى رأسمال ضخم وتكنولوجيا وتنظيم اجتماعي حديث وقيم حديثة

  .)145-144، 2004: وهايت

  

 المتقدمة وتلك المتخلفة، سبر منظرو التحديث عملية التنمية وقدموا ولفهم الفجوة بين الدول والمجتمعات

ففي رسم بياني ثنائي، تتحول المجتمعات من نموذج للمجتمع . "حديثا"لوحة مركبة لما يعنيه أن تكون 

لتصبح عملية التحديث عملية تطويرية تغير " حديث أو متقدم"إلى نموذج آخر " التقليدي أو المتخلف"

. )224، 2004:روبيرتس وهايتغتون في نهنت(غتون ن بطريقة ثورية كما يؤكد صمويل هنتالمجتمعات

 العالم وفقا صورا خاصة من هذا المحور، إال أن جميعها ترى" المعرفة"نتاج فروع إرغم من الوعلى 

ف األسمى  المجتمعات للوصول إلى الهدبها جميعبد أن تمر  لتطور خطي يعبر عن مراحل تاريخية ال
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يجب عليها أن " مجتمعات تقليدية" مجتمعات في مرحلة أولية هناكبالتالي . 15وهو تحقيق التنمية والرفاه

. تسير على خطى مجتمعات أخرى متقدمة ومتطورة موجودة في أعلى السلم لتستطيع جسر الهوة بينهما

تاريخية أخرى، وفي كل مرحلة سلسلة هذه العملية تتم من خالل االنتقال من مرحلة تاريخية إلى مرحلة 

 إلى لمن عمليات التغير االجتماعي والسياسي والهيكلة االقتصادية يجب أن تنجز كشرط مسبق لالنتقا

، نفسها أمام تحديات مركزية  بالذاتالنامية وضمن هذه المراحل سوف تجد المجتمعات، . المرحلة التالية

بحيث ينظر إلى . ستحدد شكل المجتمع وقدراته في التنميةاستراتيجية ات البد لتجاوزها من القيام بخيار

هذه التغيرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية وهذه الخيارات المركزية، على أنها نقل للقيم والخبرة 

والمهارات والنظم المؤسساتية من المجتمعات المتطورة إلى نظيرتها األقل تطورا عن طريق حركة رأس 

  .بالتالي يصبح فتح األبواب لقوى السوق الحر ضرورة موضوعية لتحقيق هذه النقلةومال، ال

  

تلعب المنظمات غير الحكومية أدوارا " أجندة السياسات الجديدة"ضمن هذا التصور، وفي قراءة نقدية لـ

اإلغاثي، بنقل باإلضافة إلى دورها بحيث تقوم هذه المنظمات، . ة هامة ضمن المجتمعات التقليديةيتحديث

رزمة من الخبرات والمهارات والنظم المتطورة، لتزرعها ضمن واقع اجتماعي تقليدي، مما يحفز عملية 

  .ستبدالهااإلى دي ؤتحديث البنى االجتماعية التقليدية إلى أن ت

تستمر الذات القديمة لمدة تطول أو تقصر، حتى بعد انهيار المجتمع التقليدي الذي نشأت فيه 

. يفت معه، ثم ال بد أن تبدل بعد حين بذات أخرى تنشأ من المجتمع الجديد وتتكيف معهوتك

فال يجب التوقف . بين الذاتين يوجد فراغ،  ال شك في ذلك، لكنه بالضرورة فراغ مرحلي

بل بالعكس يجب اعتبار ظروف الحاضر المؤلم زائلة وأن األمور متجهة . عنده واالنبهار به

  )91 :1995العروي.( عل الزمنإلى االستقرار بف

  

 بشكل أساسي على فهم خطي أحادي للتاريخ، بحيث يصبح تاريخ المجتمعات قائمهذا التصور للعالم 

هو تاريخ المجتمعات البشرية كافة، ) وهي بالضرورة هنا المجتمعات الرأسمالية الغربية(المتقدمة 
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ضرورة مقوالت عالمية عبر تاريخية غير مرتبطة بشرطية الزمان ومقوالتها الفكرية والحضارية هي بال

هذا التاريخ وتلك المقوالت تتجاهل حقب وعالقات قوى . )82المصدر السابق ( والمكان وعواملها المادية

مركزية، فأثر الحركة االستعمارية الكارثية على المجتمعات المستَعمرة مبعد تماما، كما أن أثرها 

بد   المقابل الفي . المركزي على المجتمعات المسِتعمرة مغيب بقصدية واضحة) ماريةالحركة االستع(

 أن تتبنى هذا التاريخ وتعمل من خالل هذه المقوالت لتستطيع أن تحقق  من"لمجتمعات التقليديةل"

  .االنطالق في عملية جسر الهوة

 إنتاجه في الموقع كخطاب يتم" التاريخ"أي –فيما يتعلق بالخطاب األكاديمي للتاريخ 

 السائد والنظري لكل subject الموضوع \تبقى الفاعل" أوروبا"المؤسساتي للجامعة، فإن 

هناك طريقة . ، وما إلى ذلك"كينية"، "صينية" ، "هندية"التواريخ، بما فيها تلك التي ندعوها 

ن تسميتها  مختلفة لرواية مسيطرة يمكغريبة تميل بها هذه التواريخ إلى أن تصبح أشكاال

التبعية \نفسه يكون في موقف الخضوع " الهندي"بهذا المعنى، التاريخ ". تاريخ أوروبا"

subalternity ؛ يمكن للمرء أن يعبر عن مواقف التابعين الذاتية فقط باسم هذا 

  )Chakrabarty: 2000, 27.(التاريخ

 وال ا ال تنمويت، هو بالضرورة فعالبالتالي يصبح أي فعل مناقض لهذا التاريخ ومعارض لهذه المقوال

، وبالتأكيد سيؤثر على قدرات المجتمع في االنتقال عبر المراحل التاريخية، وبالتالي يعمق الهوة اتاريخي

  .بينه وبين تلك المجتمعات المتقدمة

ومعاييره ، تتعلق بالمجتمع وقيمه ة هي معضلة داخلية بحتنالمعضلة في الفعل التنموي ونقيضه إذ

وخياراته، أما البعد التاريخي كما التفاعل مع االقتصاد السياسي العالمي فال يقوم بأي دور إال بالمدى 

  . 16 الرأسمالي لهذا التاريخ وهذا التفاعليالذي ينسجم مع الشكل األوروب

وإذا كانت إحدى نتائج اإلمبريالية األوروبية في الهند هي إدخال الدولة الحديثة وفكرة األمة 

أي (بحد ذاتها " حقوق المواطن"، الذي ومن خالل فكرة "المواطنة"خطابها المصاحب عن مع 

هذه األفكار [...] ، تقسم شكل الفرد الحديث إلى قسمي الذات الخاص والعام)سيادة القانون
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 مع روايات أخرى عن الذات والمجتمع التي ال - في عالقة تنافس، تحالف، و تمازج-وجدت

هذه األبنية أألخرى . [..]  المواطن على أنها البناء النهائي لالجتماعية\الدولةتنظر إلى رابطة 

  met narrativesللذات والمجتمع، بالرغم من قابليتها للتوثيق، لن تتمتع أبدا بامتياز توفير

على افتراض أنه ال يمكنه أن يكون هناك رواية دون أن يكون هناك على  ( teleologyأو

هذا يعود جزئيا إلى أن هذه الروايات عادة ما تتحدث . لتواريخنا)  ضمنيةteleologyاألقل 

 للذاكرة التي تتحدى وتضعف تاريخي، أي أنها تتضمن مواقف ذاتية وتشكيال-عن وعي ال

هو بالضبط الموقع حيث يستمر الصراع " التاريخ. "  الذي يتكلم باسم التاريخsubjectالفاعل 

: المصدر السابق.(، هذه التجميعات األخرى للذاكرة)ا الحقيقيةأوروب(ليصادر، باسم الحديث 

37(.   

  

ن محور التحديث قائم على ثالثة أساليب إ، فManning Nashووفقا ألحد أهم منظري مدرسة التحديث 

 :Frank, 1967موثق في : (أساسية تتعامل مع قضايا التنمية االقتصادية والتغير االجتماعي وهي

p322-3(:  

حيث يتم تحديد المزايا والصفات النموذجية لالقتصاد : لوب الدليل النموذجي المثاليأس .1

ومقابلتها مع المزايا والصفات ) مشتقا من تجربة المجتمعات المتطورة(المتطور 

بحيث تصبح مهمة التحديث نقل المجتمعات . النموذجية لالقتصاد والمجتمع المتخلف

 .المتخلفة لتصبح متطورة

حيث تقوم المجتمعات المتقدمة بنشر مهاراتها ومعرفتها وقيمها : نتشارياأسلوب  .2

 عن طريق رأس المال، األمر الذي يوصل ةونظمها المؤسساتية في المجتمعات المتخلف

 .هذه المجتمعات لتكون كمثيلتها المتقدمة

 . حيث يعنى بتيسير عملية االنتقال والتأقلم: أسلوب سيكولوجي .3
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رة عن صورة مطابقة للغرب من خالل عملية شاملة العالم الذي تنتجه عملية التحديث عبن اإوفقا لذلك، ف

المجتمع " المجتمعات البشرية ترى من خالل ثنائية جميعف. المختلف" خراآل" حيث يتم طمس تجانسالمن 

  .  مع األخيرةىالنتقال من األولى لتتماهتمثل عملية ا" التنمية "لكي تنتقل، "المجتمع الحديث- التقليدي

  

 في ي وفقا لمحور التحديث، المحرك المركزن،هي إذ) داخلية وخارجية(جتماعية ا - قوى اقتصادية

ة ههذه القوى سوف تقوم بمجاب. الحديث/التقليدي إلى المتقدم/عملية التغير والتطور واالنتقال من التخلف

غتون في أكثر من نكما يؤكد ذلك هنت(عية الملحقة بعملية االنتقال التفسخ السياسي واألزمات االجتما

.  هي حدود الغائب في محور التحديث، وشروطها المادية لهذه القوى التاريخيةالبنيةولكن ما هي ). موقع

ومرة أخرى . ومن المهم قبل المضي قدما، رسم معالم أولية لتخوم الغائب ضمن مقوالت محور التحديث

ديد هذه التخوم من خالل تمرين اإلطار، بمعنى تفكيك بنية مقوالت محور التحديث من خالل سنقوم بتح

  :طرح التساؤالت التالية

نجد اإلجابة في منطلقات محور التحديث، بمعنى ما هو المعطى مسبقا ضمن مقوالت محور التحديث؟ 

 يمثل ،صاعدية ضمن قطبين أن المجتمعات البشرية تسير في حركة تاريخية تعنوجود تصور شامل 

وفي . القطب األعلى حالة من التطور والتقدم، في حين يمثل القطب السفلي حالة التخلف أو حالة بدائية

 أيضا، يمتلك فإنه تحديد ما هو متطور ومتقدم،  على الخط الصاعد يمتلك قدرةعلىأفي حين أن من هو 

 ليرزعا، ي المجتمعات البشرية جميشمل العام الذي هذا هو الشكل.  تحديد من هو المتخلف علىقدرة

، كيف نعلل وجود هذه المجتمعات بهذا الشكل؟ التفسير يكمن في الخط التصاعدي نفسه: التساؤل الثاني

وقات بين للمجتمعات البشرية بدراسة الفر" العالمي" نجد تفسير هذا التمظهر  فإننا مسبقا،ىمعط أي مادام

أي تمعات، فمن قطع المسافة األكبر على خط التطور سيتواجد على رأس الهرم، وبحكم غياب هذه المج

. تجربة أخرى في قطع ذات المسافة، تصبح تجربة هذا المجتمع هي التجربة البشرية الوحيدة المتطورة
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القيم والممارسات التي يتمتع بها  كذلكوتكمن عناصر التجربة في منظومة المؤسسات والقدرات المادية و

  . أو تقليديةةذلك المجتمع، والتي تفتقدها المجتمعات األخرى ولذلك هي متخلف

  تصبح فكرة التغيير في عملية اكساب هذه المجتمعات لهذه المنظومة، وليس في عملية نسخ التجربةنأذ

وذلك يتم من خالل قوى . لتقليديةعاب وتسكين هذه المنظومة في المجتمعات اي في عملية استبلو

عاب، وتظهر هذه القوى ضمن شرطية يسيير عملية االستت تقوم بةاجتماعية محلية تبنى على أسس حديث

  .الواقع المادي المتمثل بالخط التصاعدي

قشناه في الفصل السابق من ارتباط بين احيلنا إلى ما كنا نيهذا التفكيك األولي لمقوالت محور التحديث، 

 البعد اوبحكم تطرقنا سابقا لهذ. المنظمات غير الحكومية وكل من خطاب التنمية والليبرالية الجديدة

  . محولتنا التي بدأناها في هذا الفصلنواصلسوف ف

    

 هيكل إسناد لعالقات القوة المتشكلة لعالم ما بعد الحرب، ، مقوالت محور التحديث،شكلت هذه المقوالت

بشكل مستمر نحو تغيرات بنيوية لدى مجتمعات العالم الثالث تضمن استمرار السيطرة بحيث دفعت و

خر، أسست هذه آبمعنى . واالستغالل من قبل المجتمعات الرأسمالية، ولكن دون الحاجة للفعل العسكري

. لمالالمقوالت تحت ستار العلمية والبحث األكاديمي لعالقات قوة مبنية على أساس التبعية لقوى رأس ا

 لظهور مقولة نظرية مضادة، متخذة من صفة التبعية لرأس دخلهذا الشكل من عالقات القوة كان الم

  17.المال قاعدة انطالقها

  

طفو تدت من هو المجتمع المتخلف؟ كيف تبلورت شروط ظهوره؟ وما هي مقومات استمراره؟ أسئلة عا

البحث ". التحديث"قتصاد السياسي لعالم مقوالت على السطح، مستجيبة للتناقض القائم في واقع حراك اال

خر أكثر شمولية، ومقولته االقتصادية آفي تلك المعطيات المغيبة في مقولة التحديث فتحت الباب لعالم 
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تتمتع بالنقدية المبنية على التحليل الماركسي مع رفض واضح للمركزانية األوروبية واآلثار اإليجابية 

  .18على المجتمعات الالرأسماليةللمجتمعات الرأسمالية 

   

  في العالقة البنيوية للتخلف:  محور التبعية والنظم العالمية2.3.2

 ونموذج نظرية التنمية السائدة لعالم ما بعد الحرب، خلق الجنوب الكبير بين واقع مجتمعات إن التناقض

 شكلة في تلك الحقبةاألرضية الخصبة لظهور محور تنموي مختلف يبحث في عمق عالقات القوة المت

هذا المحور قام على قاعدة التشابك المباشر مع التنافر بين الواقع والنموذج، وباالعتماد على . الزمانية

 وجدلية  عن تفسير بديل لـ، للبحث المستعمرات السابقة  مننيي وأكاديمننقاش نظري مكثف بين مثقفي

تم التركيز  التحديث بحيث محورعلى رفض فرضيات االنطالق جاء بناء .  التنمية والتخلف،العالقة بين

أساس ك) استمرار حالة االستعمار ولكن بشكل جديد( عالقات االستغالل وفرض التبعية االقتصادية على

  . بذلك مقولة إشكالية البنى الداخليةين رافض.أزمة الفعل التنموي

  

 في ين فريق االقتصاديين العاملى يدعل  في نهايات العقد الخامس من القرن الماضيأتت أولى األفكار

بحيث قدموا تحليال مؤداه أنه . )وكالة تابعة لألمم المتحدة ECLA ( دية ألمريكا الالتينيةاللجنة االقتصا

مجرد  الجنوب مجتمعات ظلت، فيما بعد ذلك للعالقات االستعمارية الجديدة، ونتيجة للعالقات االستعمارية

أليدي العاملة الرخيصة، وسوقا لمنتجات الغرب المصنعة ذات األسعار مصدر للمواد الخام وا

اإلشكالية في هذا التراتب أنه بينما تميل قيمة المنتجات الصناعية إلى االرتفاع بإطراد مع . المتصاعدة

ليذهب هذا الفريق إلى تحديد اختالل شروط . الوقت، تقل قيمة المواد الخام والموارد الغذائية األولية

، 2004:روبيرتس وهايت (تخلف عن الشعوب الغربيةال حالةلتجارة العالمية كسبب أساسي الستمرار ا

25(.  
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في فضاء عام من " جيوب من الحداثة"إن تصدير المواد الخام وبيع اليد العاملة الرخيصة أديا إلى 

طبقة الثرية الصغيرة في جيوب التصدير هذه كانت األسواق الداخلية غير مهمة للمنتجين، فال". خلفالت"

 شراء أكثر من مجرد  علىترغب في منتجات مستوردة، أما الجماهير فهي أفقر من أن تمتلك مقدرة

لترابط بين إلى اقاره تفال" المتفسخ"أطلق سمير أمين على هذا االقتصاد صفة . حتياجات الضروريةاال

  .)1985: أمين (المنتجين المحليين والمستهلكين

منظرو التبعية جهدا خاصا لتوضيح الالمساواة في البالد الفقيرة، رابطين إياها بالتاريخ االستعماري أولى 

التبعية أن تجاهل اإلرث  ورأى منظرو.  وقمعهاالجماهيروبالنظم االقتصادية والسياسية الجارية إلقصاء 

  :االستعماري خدمة ذاتية للبالد الغنية

نظرية تنمية تفي بالحاجة، أو سياسة لغالبية سكان العالم الذين نستطيع أن نأمل بتشكيل ال 

يعانون التخلف قبل أن ندرس أوال كيف ساهم اقتصادهم الماضي وتاريخهم االجتماعي في 

ومع ذلك فإن معظم المؤرخين يدرسون الدول الرئيسية المتطورة فقط . إبراز تخلفهم الحالي

ولهذا السبب فإن معظم تصنيفاتنا . رة والمتخلفةويولون اهتماما ضئيال لألراضي المستعم

ية للدول خالنظرية ومؤشراتنا لسياسة التنمية قد استخلصت بالكامل من التجربة التاري

: 2004فرانك في روبيرتس وهايت (. األوروبية واألمريكية الشمالية الرأسمالية المتقدمة

244( 

  

سة التخلف، والتي  درا فيو بالضرورة نقطة مركزيةتين الظاهرتين، االستعمار والتخلف، هربط هان إ

 باألحرى نظام  هو أو،هي أيضا بحث معمق في التبعية كعالقة انتاجية أساسية بين نظامي انتاج مختلفين

 وبذلك ينصب .، أي كعالقة سيطرة بين نوعين من البلدان مختلفين في بنيتهما االقتصاديةذو شقين

، بمعنى ا ثابتايرورة تاريخية محددة، بدال من اعتباره معطى تاريخيسج لاتالتركيز على دراسة التخلف كن

. ن التحديد النظري لعالقة التبعية ولحركة تطورها التاريخي شرط أساسي لتحديد التخلف نظريافإ خرآ

 قبل كل  هو االرتباط بين االستعمار والتخلف ليس ارتباط تتابع زماني فقط، بل فإنمن جهة أخرى،
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، يؤدي  التزامنيةهمال العالقة البنيوية، مع إ التعاقبيلتأكيد على التتابع الزمانياو.  ارتباط بنيويشيء

مباشرة إلى فهم خاطئ يفصل بين هاتين الظاهرتين ويجعل كل واحدة منهما خارجة عن األخرى، وبذلك 

يبي ميكانيكي يبعدنا كثيرا عن يستحيل فهم عالقة السببية بينهما، إال إذا اردنا أن نفهم السببية بشكل تجر

بالتالي ليس االستعمار سببا للتخلف ألنه سابق له زمانيا بل ألن لها . الواقع التاريخي الذي نحاول تحليله

. )157-156: 1985 أمين (يرورتهس بنيويا يجعلها تسببه، أي تنتجه باستمرار بحركة امعه ارتباط

، بل في تحديد شكل هذا 19تأكيد على وجود ارتباط بنيوي بين هاتين الظاهرتينوالصعوبة ليست في ال

  . االرتباط تحديدا علميا

  

دول ولنظام رأسمالي، " المركز"دول غنية هي : ف من قطبيينيخبرنا محور التبعية عن قصة عالم مؤلَ

الة الرخيصة والمواد الخام  يستغلها المركز من أجل العم،النظام الرأسمالي" محيط"أو " تابعة"فقيرة هي 

، وبالتأكيد ليست كيانات متشابهة ي اجزاء للكل نفسهلذلك فإن الدول الفقيرة والغنية ه. وسوق منتجاتها

  .عالقة تبعية بنيوية لنمطي انتاج اقتصاديتحكم صيرورتيهما و. على درجات مختلفة من النمو

 بشكل واضح، لذلك تفشل أي ةة مختلفبما أن الخبرة التاريخية للدول المستعِمرة والمتخلف

المتخلف من العالم كليا وتعكس ماضي العالم نظرية متوافرة  في أن تعكس ماضي الجزء 

األهم من ذلك هو أن جهلنا بتاريخ الدول المتخلفة يقودنا إلى افتراض . ككل بشكل جزئي فقط

وهذا الجهل يقودنا . الياأن ماضيها، وبالطبع حاضرها، يشابه مراحل سابقة للدول المتقدمة ح

عالوة على ذلك فإن أغلب . إلى مفاهيم خطيرة خاطئة عن التخلف والتقدم والتنمية المعاصرة

الدراسات عن التنمية والتخلف تخفق في أن تأخذ بعين االعتبار االقتصاد والعالقات األخرى 

تجاري والرأسمالي في بين الدولة المركز ومستعمراتها االقتصادية من خالل انتشار النظام ال

وبالتالي فمعظم نظرياتنا تفشل في تفسير بنية وتطور نمو النظام الرأسمالي ككل، . العالم

. وكذلك في تعليل تزامن ظهور التخلف في بعض أجزائه والنمو االقتصادي في أخرى

)Frank in Wilber & Jameson: 1992, 107(  
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له على امتداد سلسلة من الدول الغنية إلى عواصم في ويتكرر تسلط المركز على المحيط واستغالله 

وصعودا إلى أعلى سلسلة العالقات غير . البالد الفقيرة إلى مدنها اإلقليمية ومن ثم إلى مناطقها النائية

  .ستغاللالمتكافئة تتدفق السلطة وفائض القيمة، ونزوال إلى أسفلها يتدفق التسلط واال

مة وتوابعها ليست مقتصرة على المستوى العالمي والدولي، وهكذا فإن العالقات بين العاص

لمستعمرات وبلدان أمريكا نها تتجاوز ذلك وتبني الحياة االقتصادية السياسية واالجتماعية إ لب

الالتينية، تماما كما تصبح العاصمة الوطنية وقطاعها التصديري تابعة لعواصم النظام 

 مباشرة عاصمة كولونيالية، ومن ثم وطنية، فيما االقتصادي العالمي، ويصبح هذا التابع

 -عندما نتفحص هذه البنية العاصمية[...] يخص القطاعات االنتاجية والسكان في الداخل 

التبعية، نجد أن كال من التوابع ينهض بدور أداة المتصاص رأسمال أو الفائض االقتصادي 

وأكثر من ذلك فإن كل . عالميةمن توابعها وتحويل جزء من هذا الفائض إلى العاصمة ال

دام ذلك  عاصمة محلية تقوم بفرض وصون البنية االحتكارية والعالقة االستغاللية للنظام ما

يخدم مصالح العاصمة التي تستغل هذه التركيبة العالمية والوطنية والمحلية لدعم تطورها 

  ) 110-109: المصدر السابق. (وثراء طبقاتها الحاكمة

وجدت دول المركز حال مؤقتا لصراعها الطبقي بقدرتها اإلمبريالية على استغالل من جهة أخرى، 

تسلط هذه العملية برمتها . المحيط، وفي الوقت نفسه أبقت مناطق المحيط على عالقة تبعية للمركز

و  ليس نتيجة مجرد نم أيضاعلى حقيقة أن توسعهاللرأسمالية فقط، بل الضوء ال على الطابع العالمي 

، 2004: كاردوسو في روبيرتس وهايت( اقتصادي، بل هو نتيجة عالقات معينة للتنمية االقتصادية

 على الالمساواة التي خلقتها الرأسمالية قائممقابل العالم المتجانس لمحور التحديث هناك عالم في و. )260

  .بحراكها التاريخي
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توجه في الفعل التنموي، بل أتت اإلضافة النوعية من لم يكن هذا التحليل العام هو مفتاح تميز هذا ال

تم المحافظة على هذا الشكل من ت وتخر، كيف تمآبمعنى . خالل تحديد ودراسة مكونات هذا التحليل

مل محور اتعوالعالقة بين التخلف والتقدم، بين القوى االستعمارية الغربية ومستعماراتها االقتصادية؟ 

، بل من خالل االشتباك معطى مسبقك افتراض االستغالل  اسقاط، من خاللالتبعية مع هذا التساؤل

  :المباشر مع ظاهرة التخلف والتبعية

يجب علينا أن نستنتج باختصار أن التخلف ال يعود إلى بقاء المؤسسات القديمة ووجود نقص 

 بل على العكس. أس المال في الناطق التي بقيت معزولة عن مسيرة تاريخ العالمرفي 

زال ناشئا عن العملية التاريخية نفسها التي أنتجت التنمية االقتصادية، تنمية  فالتخلف كان وما

أن هذه النظرة تستحق تسليط ضوء جديد على مشاكل ] ويمكنني القول. [.. الرأسمالية نفسها

 Frank in. ( أفضل من أجل تشكيل النظرية والسياسةاالمنطقة وتحمل في طياتها مفهوم

Wilber & Jameson: 1992 ،111-112(  

  

رات على البنية االجتماعية ، فتح المجال لتحديد تغيوء الجديد الذي يطرحه فرانك هناضتسليط ال

  :تحقيق حالة التبعية وديمومة جدلية التخلف التقدمبللمجتمعات المتخلفة التابعة، مما سمح 

ت وردود أفعال سياسية واجتماعية الشك في أن األشكال الجديدة من التبعية ستظهر تكيفا

ستؤدي إلى ممايزة ] التبعية[داخل الدول التابعة، وإن كان تحليلي صحيحا فيحتمل أن عملية 

فيد ت المسوه" البرجوازية الوطنية"جزء من : داخلية يمكن إثارتها بلغة تخطيطية كما يلي

البرجوازية "يس فقط جزء من وتمتد العملية أكثر، ل. في المصلحة األجنبية" كشريك"المباشر 

ن، البيروقرطيات الحكومية، والمثقف ( أيضا"الطبقة الوسطى"مجموعات من بل " الوطنية

المقصود ذلك القطاع [" المعولم"وينتمي أولئك الذين يستخدمهم القطاع ). إلخ... الجيش 

 إلى تلك العملية ]، أو ضمن العاصمة المحلية التابعةدول المحيطالتصدير داخل بالمتخصص 

  )270-269: 2004كاردوسو في روبيرتس وهايت  (.بنيويا
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 من، للعمل الجاد للتأثير في عالقات القوة السائدةالتعامل مع هذه الحالة من التبعية، هو تجسيد مباشر 

  :خالل تعريف عناصر هذه العالقات، وهي كما يمكن تلخيصها من أدبيات هذا المحور

، وهي تقوم بشكل لجنسيات وهي مصدر قوة المركز داخل فضاء المحيط التابعالشركات المتعددة ا

مستمر بإعادة تعريف تقسيم العمل على المستوى العالمي وتضم أجزاء من االقتصاديات التابعة في 

 ، وبشكل عضوي،تقسيم العمل العالمي هذا يدفع). 271: المصدر السابق( خططها لالستثمار المنتج 

 تشكل نخب اقتصادية محلية يطلق عليها تسمية الكمبرادور االقتصادي، والتي تعمل بشكل ممنهج باتجاه

ومن خالل ارتباطها العضوي مع الرأسمالية العالمية على تصميم االقتصاد المحلي كمشروع تابع للتقسيم 

وكمجال لفعل . )Amin: 2003,12-13(العالمي للعمل وفقا ألجندة االستثمار الخاصة بالشركات الكبرى 

 االقتصادي في مهمة إعادة تصميم االقتصاد المحلي بشكل مستمر، تظهر الحكومات المحلية الكمبرادور

والنظم االجتماعية كتوابع لنشاط الكمبرادور االقتصادي، ولكن هذه التوابع تتميز بالعالقة العضوية مع 

  )51،أ2004:دن في روبيرتس وهايت(هذا الكمبرادور وشروط وجوده التاريخية 
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النظم السياسية 
واالجتماعية 

 المحلية

الكمبرادور 
 االقتصادي

التقسيم العالمي 
 للعمل

الشركات متعددة 
 القوميات

  

 في حداها التخلف كظرف دائم ال مهرب منهإترى .  محور التبعية إلى مدرستينعالج هذه الحالة، قسم 

هي  بكلمات أخرى، تكون الطريقة الوحيدة للتخلص من حالة التبعية هذه .استمرارية العالقة مع المركز

فهذا النظام ليس نظاما تنافسيا، لكنه نظام مبني على االحتكارات، . هروب والفكاك من النظام الرأسماليال

  .تستطيع الدول الفقيرة أن تتوقع تغيير وضعها من خالل التنافس لذلك ال

تقترح كل هذه الفرضيات والدراسات أن التوسع العالمي ووحدة النظام الرأسمالي وتركيبته 

والتنمية غير المتساوية عبر تاريخه والمثابرة الرأسمالية التجارية األكثر منها االحتكارية 

 بنية التبعية
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صناعية في العالم المتخلف، يستحق اهتماما أكبر بكثير في دراسة نموه االقتصادي والتغير 

هي التي في ) شعوب العالم المتخلف(إن شعوبهم [...] الثقافي فيه مما حصل حتى اآلن 

التي لم تعد مقبولة بعد اآلن وإنهاء هذه ] التبعية[ه مهمة تغيير هذه العملية التحليل األخير تواج

إنهم لن يتمكنوا من تحقيق هذه األهداف باستيراد القوالب العقيمة من . الحقيقة المزرية

المركز، والتي ال تتماشى مع حقيقة اقتصادهم التابع، وال تستجيب الحتياجاتهم االستقاللية 

  )256-255، 2004: ك في روبيرتس وهايتفران. (السياسية

وجه الشركات متعددة الجنسيات الرأسمالية في  عملية الفكاك هذه يصورها سمير أمين بغلق األبواب 

  .والتركيز على دور الدولة كمحرك مركزي في عملية التنمية

مالي، إذا كانت عملية التناقض بين المركز والمحيط، تشكل عامال مركزيا في النظام الرأس

وإذا كانت عملية بناء دولة البرجوزية . فذلك يفترض نتائج سياسية ال بد من التعمل معها

] ة التبعيةففي ظل مصفو[الوطنية التي تحقق مبدأ االعتماد على الذات، هي عملية مستحيلة 

طريقة الفكاك واالنسحاب من ... إذا هناك حاجة موضوعية لتبني طريق جديد لتحقيق التنمية

 ).Cited in Samara 2005: 50(.ظام الرأسمالي نحو بناء الدولة االشتراكيةالن

 مدخل التغيير واالنعتاق من التبعية وبالتالي من التخلف، يأتي من القوى الداخلية التي يجب  فإنوبالتالي

تج عضويا وكما أن الكمبرادور ين. عادة تشكيل االقتصاد باتجاه فك االرتباط مع السوق الدوليةإأن تقوم ب

نتج نظامها ينظاما سياسيا واجتماعيا يخدم حالة التبعية، فإن فك االرتباط من خالل القوى الداخلية س

الضامن لعملية فك االرتباط، إال ان التساؤل المركزي هنا كيف يتم ذلك؟ بمعنى ما السياسي االجتماعي 

ية عن أي فعل إال في حدود عالقتها مع هي األدوات والوسائل لتحقيق ذلك؟ ولماذا تغيب البنى االجتماع

هذه التساؤالت هي النقاط العمياء في عملية التحليل . النظام االقتصادي إن كان تابعا أو في عملية الفكاك

 . والتحويل
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مكانية تحقيق إللتنظير اإلى   سميت بالتبعية البنيوية ذهبت مدرسة أخرى توجه الفكاك الكلي،مقابلفي 

خر تطوير سياسات اقتصادية تنموية ضمن آبمعنى .  من التبعية إلى درجة ما ضمن هذه العالقةالتنمية

ن مضمن انعتاق نسبي وتدريجي " صناعة بدائل االستيراد"عالقات التبعية، هذه السياسات من مثل 

  .العالقة المدمرة مع المركز الرأسمالي

هناك "في الواقع، إن افتراض أن . خرآلدى فرنك تلخص خطأ " تنمية التخلف"إن عبارة 

ات التابعة بسبب اإلمبريالية يسيء تفسير الصيغ الفعلية في االقتصاد"  بنيويا للديناميةاافتقار

من الضروري فهم أنه من . لإلمبريالية االقتصادية ويقدم فهما سياسيا غير دقيق للوضع

، 2004: وسو في روبيرس وهايتكارد. (الممكن في أوضاع معينة توقع التنمية والتبعية معا

270(.  

  

هذه األوضاع المعينة التي يطرحها كاردوسو هنا، يعالجها كريستوفر دن بامتياز ضمن دراسات كمية 

  :لدول النامية، حيث يشيرالتبعية 

على أنه ] ات دول المحيطتحليل كمي لمجموعة من اقتصاد[تدل المكتشفات المذكورة أعاله 

ة بجدية على أنها تفسير للتنمية غير المتكافئة في االقتصاد العالمي، يجب أخذ نظرية التبعي

 والمحيط لتنتج عدم المساواة بين المجتمعات القومية زتعمل عالقات تبعية القوة بين المرك

ويبدو أن أحد الحلول لمشكلة التبعية هو التحكم في المدخالت من المركز لضمان [...] 

وقد وضع عدد من الدول قوانين تنظيم االستثمار األجنبي في . االنسجام مع تنمية متوازنة

وربما تكون االتفاقيات اإلقليمية المنظمة للمدخالت من [...] محاولة منها لكسب األرباح 

منظمة الدول " ويدل مثال ،استراتيجية جيدة من أجل المحيط" أنديان"المركز مثل مجموعة 

وقد يؤدي .  بين سياسات دول المحيط أمر ممكنعلى أن قيام تنسيق فعال" المصدرة للنفط

ازدياد المنافسة االقتصادية والتعددية السياسية في النظام العالمي، مع توازن أكبر بين دول 

هذا الوعي [...] كز المتنافسة، إلى خلق فرصة للتضامن بين دول المحيط لم تتوفر سابقا االمر

التبعية، قد يكون بداية لعملية سياسية ستؤدي في  المحيط وتأثيرات -المتنامي للتناقض المركز
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دن في روبيرتس . (النتيجة إلى تعديل التنمية اإلجمالية غير المتكافئة لالقتصاد العالمي

  .)75-74، أ2004: وهايت

  

ى إلعتقادي، اكال المدرستين أفتقرتا إلى آليات لتحليل التغيير واالنعتاق من حالة التبعية، ويعود ذلك، ب

لتركيز على البعد االقتصادي لجدلية االستعمار والتخلف كبعد مركزي ومحوري ومحدد لباقي أبعاد ا

لتبعية كظاهرة تصف الترابط البنيوي بين االستعمار والتخلف ل  المحرك االقتصاديفالتركيز على. التبعية

لة والشركات المتعددة ، وبذلك تصبح الدوحصرت محور التبعية إلى حد بعيد في المركزية االقتصادية

التنمية، كلها عبارة عن معطيات في  الفعل التضامنيو الجنسيات والكمبرادور المحلي والتغيرات البنيوية

 كما أشرت في معرض الحديث عن بنيوية العالقة بين االستعمار والتخلف،والمقابل، في . ةاقتصادية بحت

يا له صفات لرأسمالي لالنتاج، وهي ليست انتاجا اقتصاد عضويا بالنمط اافالتبعية تمثل نمط انتاج مرتبط

خر آبمعنى .  قبل كل شيء انتاج لعالقات اجتماعية محددة هي العالقة التبعيةاجتماعية محددة، بل هي

عالقات (ن التبعية ال تنحصر في البناء التحتي إوباستخدام مصطلحات االقتصاد السياسي الماركسي، ف

   20. العالمي الرأسماليللنظامهي بالضروة مركب عضوي مركزي ، بل )ووسائل االنتاج

           

مقوالت محور التبعية، وذلك بهدف التعمق أكثر في التحليل وتحديد عوامل  تفكيك نمن الضروري إذ

فمقولة التبعية تفترض . مركزية أخرى في تشكل عالقات القوى والتقسيم العالمي بين مركز ومحيط

 تعبر عن تبادل غير ى منطقتين جغرافيتين يتم تحديدهما من خالل عالقات اقتصاديةتقسيم العالم إل

 وعلى ،هذا التقسيم. متكافئ لصالح منطقة جغرافية هي المركز على حساب منطقة أخرى هي المحيط

االجتماعية لكال -  أحدث سلسلة من التحوالت العميقة على مستوى البنية االقتصادية،مدى عقود طويلة

  :ايمانويل فالرشطاين المهم النظر بتعمق في هذه التحوالت كما يخبرنا منربما . طقتينالمن

وإذا كان علينا أن . إذا كان علينا التعامل مع التحوالت االجتماعية خالل فترة تاريخية طويلة

 من الناحية المنطقية أن نقسم المدى ننجد تفسيرا لكل من االستمرارية والتحول، فعلينا إذ
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وهذه ". ب"والوقت " أ"ويل إلى أجزاء، لكي نالحظ التغيرات البنيوية الحاصلة بين الوقت الط

" تطور"في " مراحل" هي  ليست منفصلة بل مستمرة في الواقع، إذ- على أي حال- ألجزاءا

   )25، أ2004: فالريشطاين في روبيرتس وهايت. (البنية االجتماعية

هذا الشكل العمومي، يقود إلى مغالطات من نوع  ثنائية النموذج  الحديث عن مراحل ب فإنوبالطبع

  :حاجة إلى تحديد أكثر لمدخل المراحل هذافي والتطبيق، وبالتالي نحن 

 فيجب أن تكون مراحل - ويجب الحديث عن المراحل-إذا كان لنا الحديث عن المراحل

ودة، أو التي وجدت تاريخيا، لألنظمة االجتماعية، أي عن الكليات، والكليات الوحيدة الموج

 وفي القرن التاسع عشر والعشرين كان هناك نظام عالمي .هي أنظمة صغيرة وأنظمة عالمية

وما يحدد نظاما اجتماعيا هو وجود تقسيم للعمل . موجود هو النظام الرأسمالي العالمي

 االقتصادي ضمنه، وإلى درجة أن مختلف القطاعات، أو المجاالت ضمنه تعتمد على التبادل

ويمكن لمثل هذا التبادل . مع اآلخرين من أجل التزويد السلس والمستمر لحاجات المنطقة

االقتصادي أن يوجد بوضوح من دون بنية سياسية عامة وحتى بشكل أكثر وضوحا، ومن 

  )27-26: المصدر السابق. (دون المشاركة في الثقافة نفسها

  

 مدرسة فكرية جديدة امتازت بالتركيز على دراسة النظم ية بلورهذا التوجه في التعمق في مقوالت التبع

وفي حين أن محور التبعية ينظر إلى عالقات المركز والمحيط ضمن وحدة كلية هي الرأسمالية . العالمية

، يأتي تحليل النظم العالمية من منطلق أن هذه )كمرحلة متطورة من الرأسمالية(االحتكارية أو االمبريالية 

 وليس ضمن تطور لحالة معينة هي قة تتم ضمن نظام اقتصادي عالمي هو النظام الرأسمالي،العال

 هناك أيضا عملية ،لبعد االقتصادي في تحديد النظامإلى ا وباإلضافة  أنه،حيث. الرأسمالية االحتكارية

ت وصناعة القرار  بناء المؤسساكذلكالتنظيم المادي للمجتمع، من حيث تقسيم العمل وتوزيع الموارد و

  ).28، 2002: تيلور و فلنت(
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 كيف ،ولكن ما الفرق بين الرأسمالية كمرحلة تاريخية وبين الرأسمالية كنظام اقتصاد عالمي، بمعنى

في سياق هذا التحديد تكمن . ولة التأثير فيهاايقودنا هذا التميز إلى فهم عالقات القوة المتشكلة ومح

ية، ففي حين ترى هذه النظرية إشكالية في قراءة محور التبعية للرأسمالية اإلضافة النوعية للنظم العالم

نظام اقتصادي كعلى أنها مرحلة تاريخية تمتاز باالحتكار وفقدان التنافس، تقدم هذه النظرية الرأسمالية 

  :  فقطعالمي يتميز بعدد من النماذج االنتاجية وليس االحتكار

را بهجوم على فرانك الذي يقبل االنتقاد بخصوص على أي حال، قام أرنستو الكلو أخي

 ذو ابعاد رأسمالية متطور ومرتبط انمطي إنتاج ضمن ذات الدولة، أحدهم [المذاهب الثنائية

، بينما يرفض قبول ]خر تقليدي متخلف وتابع للعاصمة المحلية واآل،بالعاصمة المركز

وعوضا عن ذلك يؤكد الكلو أن النظام الرأسمالي . التينية كرأسماليةتصنيف دول أمريكا ال

نك بتشويش االعالمي يتضمن على مستوى تعريفه نماذج مختلفة من اإلنتاج، وهو يتهم فر

". والمشاركة في النظام االقتصادي الرأسمالي العالمي" النموذج الرأسمالي لإلنتاج"مفهومي 

   .)29، أ2004 :فالريشطاين في روبيرتس و هايت(

  

هذا التميز في فهم الرأسمالية بين مرحلة ونظام اقتصاد عالمي، يستدعي إعادة النظر في مقولة محور 

ختيار بين المرور بها أو فالرأسمالية ليست مرحلة على الشعوب اال. التبعية حول بنية النظام العالمي

 عناصر أساسية في ةة نظام عالمي قائم على ثالث هي بنيبلتجاوزها باتجاه مرحلة تاريخية أخرى، و

  :)2002:تيلور وفلنت (التكوين كما هو موضح في الشكل المرفق
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 نتاجعبر السوق العالمية الواحدة عن الوحدة االقتصادية المركزية للنظام الرأسمالي العالمي، واالتبحيث 

وتتحدد أسعار هذه .  األولى نحو التصدير وليس لالستهالك المحليفي هذه السوق موجه بالدرجة

اسية للسوق، ي النظام متعدد األطراف فهو يشكل البنية الساأم. نتجات وفق متطلبات هذه السوق العالميةمال

وهذا التعدد أمر مهم لمنظومة السوق وذلك للحفاظ .  سياسية متعددة على خريطة العالم تواجد نظم،بمعنى

ترقية إلى إال أن نظما معينة قد تهدد هذه السوق العالمية عندما تسعى . ى الحالة التنافسية للسوقعل

أما . خرين في رأس المالمصالح أصحاب رأس المال لديها وفي ما وراء حدود بلدانها من الشركاء اآل

  :أتي من امتدادات محور التبعيةيمثل بالمنظومة الثالثية، فمالبعد الثالث وال

 

  

السوق العالمية 
 الواحدة

المنظومة 
 الثالثية

النظام متعدد 
 األطراف

 م الرأسمالي العالميبنية النظا
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ويرى فالرشطاين أن عمليات االسغالل الجارية عبر االقتصاد العالمي تعمل دائما في صيغة 

ثالثية األطراف، وواقع األمر أنه في حالة عدم الندية والال تكافؤ يصبح المسرح العالمي 

ولكن بإدخال طرف ثالث في الحلبة فإن هذا . ساحة مواجهة وصراع بين طرفين غني وفقير

  ) 35: المصدر السابق. (ة لشيء من االستقرار النسبيقد يكون مدعا

   

 أن الرأسمالية قد خلقت حالة من عدم باعتباربالطبع ال يطرح هذا التحليل تعارضا مع محور التبعية 

التكافؤ وأنها تقوم بعمليات للسيطرة على مجال فائض القيمة في مجتمعات المحيط، بل تسعى للسيطرة 

  : وهنا يوضح فالريشطاين،ن مجمل االقتصاد العالميعلى هذا الفائض م

ويعتبر من سوء . كانت الرأسمالية منذ نشأتها شأنا من شؤون االقتصاد العالمي وليس الدول

دعاء أن الرأسمالية أصبحت منتشرة عالميا في القرن العشرين فقط، على فهم الوضع اال

لم يسمح رأس المال أبدا [...] مختلفةء قد ظهر مرارا في كتابات االرغم من أن هذا االدع

-بتحديد طموحاته بقيود وطنية في اقتصاد رأسمالي عالمي، وقد كان إيجاد الحواجز الوطنية

 تاريخيا آلية دفاعية للرأسماليين الموجودين في دول هي أدنى بدرجة -بشكل عام التجارة

يين أنفسهم الذين ضغطوا على ونجد الرأسمال[...] واحدة من نقطة القوة العالمية في النظام 

وهذه ليست تدويال لرأس . حكوماتهم الوطنية لفرض القيود، يجدون اآلن أن هذه القيود تعيقهم

سعت في كل األوقات إلى المال الوطني، بل ببساطة مطلب سياسي جديد لقطاعات معينة 

فالريشطاين في . (ي، أي االقتصاد العالمة الحقيقيةمضاعفة أرباحها في السوق االقتصادي

  )  38، أ2004: روبيرتس وهايت

  

 تميزه المركزي ةويبقى التساؤل كيف يمكن لمثل هذا النظام أن يستمر، وهنا يقدم محور النظم العالمي

أن عالقات التبعية في شكلها االقتصادي ففي حين يرى محور التبعية . الثاني عن محور التبعية

  :تحقيق استمرارية للفعل التابع، يظهر محور النظم العالمية ابعادا جديدةب كفيلة وامتداداتها المحلية كانت
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من . هناك ثالث آليات رئيسية مكنت األنظمة العالمية من االحتفاظ باستقرار سياسي نسبي

 تمركز القوة العسكرية بين القوى المسيطرة، وأشكال القوة تختلف يالواضح أن إحداها ه

التكنولوجيا، وهناك شروط سياسية لمثل هذا التمركز ولكن رغم ذلك فإن بشكل واضح حسب 

يديولوجي بالنظام لية الثانية، هي االلتزام األاآل. القوة المطلقة هي اعتبار مركزي بال شك

أعني إلى  [...] بنظام ما" االعتراف"ككل، وال أعني بذلك ما كان يقال دائما من تعابير كـ 

. أن وضعهم مرتبط ببقاء النظام وتنافس قادتهبيها طاقم أو كادر النظام الدرجة التي يشعر ف

يديولوجي ولكن ال القوة و ال االلتزام األ. نه يصدقهاإوهذا الطاقم ال ينشر األساطير فقط بل 

يكفيان، ما لم يكن هناك هذا التقسيم لألغلبية إلى طبقة دنيا أكبر وطبقة متوسطة أصغر 

ة الثورية لالستقطاب، كإستراتيجية للتغيير والمديح الليبرالي لالتفاق  من الدعووتعكس كال

ومن الطبيعي أن تكون ألي نوع من األنظمة العالمية بنية ذات [...] العام كأساس الليبرالي

  ) 40: المصدر السابق. (وإذا توقف هذا فإن النظام العالمي يتفسخ. ثالث طبقات

  

مية، نستطيع رصد إضافات نوعية لنقاشنا حول المنظمات غير في تلخيص سريع لمحور النظم العال

يديولوجي الذي يفترضه تي هذا اإلضافة من البعد األأ، بحيث تالحكومية ومنظومة ترتيباتها االجتماعية

هذا البعد ال يتم من خالل تشكيل فكرة النظام وتسويقه بين . النظام الرأسمالي العالمي الستمراريته

". حقيقة" من خالل عرض ترتيبات اجتماعية تشكل هامشا لشرعية النظام وتجعل منه المجتمعات، بل

، يديولوجي هنا مرتبط بقوى اجتماعية هي في عالقة تبعية مع قوى رأس المال البعد األ فإنوبالطبع،

ن ولك. ين هما في تناقض تصارعييوتقوم بخلق تراتبية اجتماعية تظهر فيها كوسيط بين تشكيلين اجتماع

 أن محور النظم العالمية لم يستثمر في تحليل ،اإلشكالية هنا في تبعية هذا القوى الخطية لالقتصاد، بمعنى

.  التركيبات االجتماعية للبعد االقتصاديجميعتبعية القوى االجتماعية التي اضافها، بل اعتمد على تبعية 

   .ليظهر نمط اإلنتاج كمعطى اقتصادي فقط
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الت األمبراطورية، كما ناقشناها في المنطلقات المركزية، قد شكلت القوى االجتماعية وفي حين أن مداخ

، نجد القوى االجتماعية لمحور التبعية  ولكنه فاعل سلبي أو متلٍقا لالقتصاد وليس تابعفاعل مواٍزك

من التفكيك حاجة إلى مزيد في لوجية ويديأوالنظم العالمية وحتى محور التحديث، نجد أنها معطيات 

  .وإعادة الربط ألكتشاف ما هو كامن

  

 الجهد اقتصادية فاعلة في-   قوى اجتماعيةتجاهاب تصب  التي رصدناها، هذه المحاور النقدية المختلفة

 تسعى إلى إعادة هيكلة المجتمعات المحيطة وشبه -  والمادييديولوجياأل/ وبالمستويين الفكري- التنموي

 .وج من، حالة التبعية البنيوية، وذلك ضمن نظام عالمي هو النظام الرأسماليالمحيطة، لتعميق، أو الخر

-  بنية هذه القوى االجتماعيةكيف تشكلت،  موضوعيةين هذه النقاط يثير لدينا تساؤالتهذا الربط بو

هل هناك إطار لحركة هذه القوى، وإن وجد ر الحكومية منها وفيها؟ نظمات غياالقتصادية وأين موقع الم

 بالتكريس، مع األحداث التي عصفت في النظام العالمي خالل م هي مميزاته؟ وكيف تفاعل، بالتحويل أما

ب غيسنبدأ في صياغتها من خالل التعمق في حدود الم خطوط اإلجابةالربع األخير من القرن العشرين؟ 

  . في المحاور النقدية التي طرحت

   

   وجدلية الصراعالهيمنــة :مداخلة في تخوم الغائب. 4.2

، سالفاها افي هذا المستوى من التحليل سوف نقوم باختبار تخوم الغائب في المقوالت النظرية التي طرحن

بحيث نتجه إلى تحديد نظري أكثر دقة للقوى االجتماعية التي تقاطعت هذه النظريات في طرحها 

بعد ذلك سوف . تمثل إلحدى هذه القوىكمحركات تغيير، على أن المنظمات غير الحكومية تعبر عن 

قت ذاته في النقاش السابق، وهما الممارسة التي ون في الينحاول سبر غور قضيتين مركزيتين ومغيبت

كيفية عمل هذه القوى وما هي شروط تواجدها المادي وما هي تقوم بها هذه القوى، ونعني بالممارسة 
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 طرح غير مرة ولكن لم يتم يديولوجي الذينية فتتعلق بالبعد األأما القضية الثا. حدود أدائها وممارستها

  .يديولوجياتشكيله كفاعل إال فيما يتعلق بما يفهم ضمنيا باأل

   

نظر إلى قوى نبالتأكيد فإننا وبحكم أننا نهتم بدراسة المنظمات غير الحكومية الجنوبية بشكل عام، 

لتعمق أكثر في فهم حالة إلى احاجة في ، وهنا نحن 21رأسمالياجتماعية في حالة تبعية بنيوية للمركز ال

 مقولة ى الفهم سوف نتبنافي عملية تعميق هذ. التبعية البنيوية كعالقة اجتماعية ال كظاهرة اقتصادية

 تتواجد  القوى االجتماعية والتحوالت االجتماعية فإنالنظم العالمية في الرأسمالية كنظام عالمي، وبالتالي

هذا المدخل يموضع النظام الرأسمالي كشرط مادي . تم ضمن مستويات هذا النظام وليس بمعزل عنهوت

، ضمن نمط )التركيز هنا على مجتمعات الجنوب(تاريخي في عملية إنتاج وإعادة إنتاج المجتمعات لذاتها 

  :نتاج الكولونيالي نمط اإل اسمانتاج أطلق عليه مهدي عامل

كولونيالية كعالقة انتاج بين انتاجين مختلفين متميزين، تضمهما وحدة ن تحديد العالقة الإ

كبنية اجتماعية متماسكة، أي كنمط " التخلف"تطور تناقضية، فرض علينا ضرورة النظر إلى 

مهمتنا اآلن أن نقوم بتحليل هذا المفهوم الجديد ". نمط االنتاج الكولونيالي"انتاج متميز، هو 

  )  403، 1990: عامل" (التخلف"بنية الذي به نريد أن نفهم 

 ربط وقراءة نمط ،ويجادل مهدي في النظر إلى نمط االنتاج الكولونيالي كنمط تبعية اقتصادي، بمعنى

  :التي تحمل صفات اجتماعية مرفقةاالنتاج كعملية انتاج كمي للبضائع 

بالذات نتاج لعملية اختزال ن عمومية هذا المفهوم إذن غير علمية، ألنها في مبدئها إ[...] 

، هذه الظاهرة البنيوية الشاملة، "التبعية"ففي المرحلة األولى، ينظر إلى . وتبسيط مزدوجة

، وفي المرحلة الثانية، ينظر إلى االقتصاد، في هذه الظاهرة ةكظاهرة اقتصادية بحت

ف، في بنية االقتصادية، من زاوية الكم، في حجم المنتوجات المجرد، ال من زاوية الكي

والحقيقة أن االقتصاد، بمعناه العلمي، ليس في حجم . العالقات االنتاجية كعالقات طبقية

وهذه . المنتوجات المجرد عن عالقات االنتاج االجتماعية، بل في هذه العالقات بالذات
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تاج العالقات هي التي تحدد االقتصاد في البنية االجتماعية، كما أنها هي التي تحدد كمية االن

  ) 408: المصدر السابق. (االجتماعي ونوعه

  

طر اإلنتاج االقتصادي وال أبذلك فإن نمط االنتاج الكولونيالي الذي يميز مجتمعات الجنوب ال يحصر في 

ترتيبات اجتماعية، وهي بالتالي بنية اجتماعية / يتموضع كعملية اقتصادية، بل هو باإلساس ينتج عالقات

  :ةحتوليست بنية اقتصادية ب

يظهر التخلف كمجرد تأخر في التطور االقتصادي ] ةقراءة التخلف كظاهرة اقتصادية بحت[

 من فإن الضوء على هذا. لبلدان الرأسمالية المتطورةمع اللبلدان التي استعمرت، بالمقارنة 

ديد يديولوجي، وحين تتماثل هاتان الفئتان من البلدان في البنية االجتماعية في تحالمنطق األ

االقتصاد كاقتصاد مجرد، يظهر منطق التطور االقتصادي كحركة تراكم كمي مجرد، تتحدد 

  )المصدر السابق. (فيها البلدان الرأسمالية كمقياس مطلق للتطور

  

 عالقة مركزية وشرطية تاريخية لنمط االنتاج من جهة أخرى، يظهر نمط االنتاج الكولونيالي في

  :ذا السياق يبين لنا عامل هذه العالقةفي ه. الرأسمالي كنظام عالمي

تالفها خ، على ان تقسيم العمل تقسيما عالميا يفترض وجود العالم كوحدة عضوية، اجزاؤهاإ

فمصير كل جزء من هذه الوحدة يتحدد بمصير الكل ويحدده في . وتباينها، مترابطة ومتداخلة

سمالية الغربية، بربطها سيرورة إن الرأ[...] هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى . الوقت ذاته

البلدان المستعمرة بحركة تطورها التاريخي، ربطت في الوقت ذاته سيرورتها بحركة التطور 

. فهي قيدت تاريخها بتاريخ مستعمراتها حين قيدت تاريخ هذه بتاريخها. التاريخي لهذه البلدان

كة لكل متماسك يصعب فيها هذا الترابط البنيوي بين السيرورتين جعل تاريخ االنسانية حر

فإن حدث الفصل فعن ضرورة منهجية أكثر منها واقعية، يفرضه تحديد . العزل والفصل

    )379: المصدر السابق. (سيرورة بلد معين داخل هذه السيرورة الكلية
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تاج  إذا كان نمط االن،ته من هذا الربط، هو العالقة البنيوية بين أجزاء الكل، بمعنىءما يمكننا قرا

الرأسمالي أساسا لنمط االنتاج الكولونيالي وقاعدة له، فإن حركة تطور هذا االنتاج، كحركة انتاج وإعادة 

ن إوبتعبير ادق، يمكننا القول . إنتاج، تجعل من هذه العالقة نتاجا لهذا النمط بعد أن كانت أساسا له

اج الرأسمالي تجعل من تطور األول كانتاج الوحدة البنيوية والتاريخية بين االنتاج الكولونيالي واالنت

كولونيالي شرطا أساسيا للثاني وفي الوقت نفسه نتيجة له، وتجعل من تطور الثاني أساسا لبقاء األول 

  .22وفي الوقت نفسه نتيجة له، فال يمكن تطور كل منهما إال ضمن تبعية بنيوية لآلخر

  

لبنيوية بنمط االنتاج الرأسمالي، كمقولة في تشكيل  بذلك يظهر نمط االنتاج الكولونيالي وفي عالقته ا

هذا التوصيف يحيلنا إلى مقولة الممارسة للقوى االجتماعية، . لمجتمعاتلالوجود االجتماعي التاريخي 

 كيف نستطيع ،خرآوبمعنى . ظام موضعة وتحديد موقع هذه الممارسة ضمن هذا النيبحيث من الضرور

هذا  التي تميز هذه القوى االجتماعية  ضمن شرطية )كريس أو التحويلمن حيث الت (قراءة الممارسة

  .النظام العالمي

  

مقوالت محور النظم العالمية في آليات انتاج وإعادة انتاج النظم العالمية لذاتها، نجد أن إلى بالعودة 

يديولوجيا أ فعال تمارس) وهنا الحديث عن النظام الرأسمالي العالمي(القوى االجتماعية ضمن هذه النظم 

بحيث يتم موضعة هذه الممارسة .  المتعددة، ببقاء هذه النظمامن حيث ربط مكونات النظم، بمستوياته

 هذه االستمرارية ليست استمرارية  فإن وبالطبع.ضمن شرطية استمرار النظام التي هي تنشط فيه

 جتماعية الرافضة لهذا النظاممطلقة، بمعنى أنها تخضع وبشكل مستمر إلى ضغوطات من قبل القوى اال

تحقيق اختراق في الترتيب إلى حاجة في والساعية إلى إحداث تحويالت حقيقية في بنية هذا النظام، وهي 

 الممارسة تفترض نوعا من السيطرة، ههذ. االجتماعي لهذا النظام لكي تحقق عملية التحويل الجذري

تيبات االجتماعية الخاصة بهذا النظام، لتقوم بعد ذلك ومن بمعنى سيطرة هذه القوى االجتماعية على التر
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 إما باتجاه المحافظة على بنية النظام واستمراره أو باتجاه تفكيكه ،خالل ممارستها بإعادة صياغتها

حاجة إلى فهم أكثر تعمقا لهذه الممارسة، بحيث سأجادل في مقولة الهيمنة في  ونحن .وتجاوزه بنيويا

       . ذج لهذه الممارسةلدى غرامشي كنمو

   

  : في الهيمنة كنموذج للممارسة االجتماعية1.4.2

الهيمنة، كأداة تحليل وكمجال للفعل والممارسة كما طورها المفكر الماركسي أنطونيو غرامشي، تختلف 

وبشكل جذري عن مصطلح الهيمنة كما يفهم في بعض نظريات العالقات الدولية كتعبير عن سيطرة 

 للمفهوم في فكر تحليليوكي نحدد مصطلح الهيمنة هنا سنقوم بعرض . دولة أخرى أو أكثردولة على 

  .غرامشي

  

، محاوال )البنية التحتية( مع نمو البنية االقتصادية اتهايحلل غرامشي مراحل الوعي اإلنساني في عالق

" قتصادية الفئويةاال" حيث تمر المجتمعات بمرحلة أولى يسميها غرامشي . تعيين لحظة ظهور الهيمنة

يقوم البشر فيها باإلنتاج دون وعي أو إدراك بما يوحد الفئات االقتصادية المختلفة، فيحكم العالقة بين 

 وتترتب األدوار دون أن .)192-191، 1994: غرامشي ( بالمصلحة المباشرةهاإلنسان وعمله إدراك

إطار البنية ذاتها، مرحلة إدراك وتقييم ما وتتلو هذه المرحلة في. يرهايتدخل الفرد في التأثير على س 

لدرجة التجانس والتنظيم الذي وصلت إليه الفئات االقتصادية المختلفة ويحدث توحد بين مصالحها 

  :المختلفة، ولكن يبقى ذلك على مستوى اقتصادي بحت

 الوعي ويمكن تحليل هذه اللحظة بدورها، والتمييز بين مستوياتها المختلفة التي تقابل لحظات

وأول هذه المستويات وأبسطها . السياسي الجماعي المختلفة كما تجلت في التاريخ حتى اآلن

هو المستوى االقتصادي الفئوي، فالتاجر يشعر بأن عليه أن يقف إلى جانب تاجر آخر ورجل 

أي أن أعضاء الجماعة المهنية واعون . الصناعة عليه أن يقف إلى جانب رجل الصناعة
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أما الجماعة االجتماعية األوسع فهذا ليس . اعة وتجانسها، وبالحاجة إلى تنظيمهابوحدة الجم

  ) 192: المصدر السابق. (حالها بعد

لحظة تجاوز البنية، تتمثل بضرورة أن تتحول مصلحة مجموعة اقتصادية ما إلى أن تصبح مصلحة 

لبنية التحتية إلى البنية الفوقية هذه هي المرحلة السياسية التي ترى تحقيق المرور من ا. مجموعات أخرى

الرغبة في توحيد المصالح السياسية واالقتصادية، ولكن أيضا الفكر والقيم، وهذا ما ال  تتمالمركبة، هنا 

يتم إال إذا  طرحت جميع القضايا التي يتكثف حولها الصراع، ليس على مستوى فئوي، بل على مستوى 

  .على سلسلة من المجموعات األخرى) طبقة(اسية كلي، بإنشاء هيمنة مجموعة اجتماعية أس

المستوى التالي، هو ذلك الذي يصبح فيه المرء واعيا بأن مصالحه الفئوية، وفي تطورها 

الراهن المقبل، تتجاوز الحدود الفئوية للطبقة بمعناها االقتصادي البحت، وأن مصالحه يمكن، 

وهذا هو الطور السياسي في . تابعةبل وينبغي أن تصبح أيضا مصالح الجماعات األخرى ال

إنه الطور . أنقى صوره، ويمثل االنتقال الحاسم من البنية إلى مجال األبنية الفوقية المركبة

، تتجابه فيه وتتصارع إلى "حزب"الذي تتحول فيه اإليديولوجيات التي نشأت في السابق إلى 

ع كله محققة وحدة األهداف  وتنتشر في المجتمأن تسود إحداها، وتصبح لها اليد العليا

االقتصادية والسياسية، وأيضا الوحدة الفكرية واألخالقية، طارحة كل القضايا التي يدور 

حولها الصراع، ال على المستوى الفئوي فحسب، بل وعلى المستوى العام أيضا، محققة بذلك 

:  السابقالمصدر. (هيمنة جماعية اجتماعية أساسية على مجموعة من الجماعات التابعة

193(   

   

هذا التحول التدريجي الذي يخضع له الوعي البشري ضمن التركيبات االجتماعية المختلفة، يتم ضمن 

بحيث . طة عضويا بسيرورة هذا الوعيتبالتي تمر بمراحل تاريخية مختلفة مرمجال فعل عام هو الدولة 

مة و المنظ- الكنيسة إلى الدولة- الدولة الشرطي ومن ثم - تظهر الدولة دائما في ثنائيات من نوع الدولة

بالدولة ينبغي "ع المدني والتي يرى فيها غرامشي الشكل األشمل لمفهوم الدولة م المجت-االخالقية، فالدولة
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 على حد تعبير  "هيمنة أو المجتمع المدنيأن نفهم ليس فقط جهاز الحكومة، بل أيضا الجهاز الخاص لل

 إنتاجها لذاتها وتضمن  الدولةفي المسيطرة ةالطبقوكي تعيد . )272: المصدر السابق( غرامشي

) وظيفة جهاز الحكومة(القمع المشروع : استمرارها وتجدد سيطرتها على الجمهور، تلجأ إلى وسيلتين

 أداء حيث يلعب المثقفون دورا أساسيا  كوكالء للطبقة السائدة في) الجهاز الخاص بالهيمنة( واإلقناع 

  ).  28: المصدر السابق( الوظائف المدرجة في إطار الهيمنة

  

 أنها، ووفقا لغرامشي، ال تتم إال من خالل جسم الدولة التي  فيتكمن اإلشكالية في حركة الهيمنة هنا

أن تصل إلى درجة معينة من الليبرالية السياسية، بمعنى أن تصل إلى حالة من فصل بالضرورة يجب 

: المصدر السابق (قي بين السلطات ومن ثم خلق وعي معين من التداول في التحكم بهذه السلطاتحقي

 ينمركباعتبار فصل السلطات ودولة القانون بة لهذه المعضلقدم تحليال وبالرغم من أن ألثوسير ). 259

 إلخضاع ان مصممين المركبينوليس شرطا لها، وذلك بحكم أن هذ) الهيمنة(يديولوجي في الفعل األ

شكالية إ، إال أن )Eagleton: 1999, 90-91(الطبقات والفئات االجتماعية لسيطرة الطبقة الحاكمة 

الهيمنة " هذه المقولة رصد الممكنوبالرغم من ذلك، من .  تزال ماثلةالوجود الدولة كشرطية للهيمنة 

ة تمارس من قبل القوى االجتماعية ضمن فضاء ، على أن هذه الهيمن"كممارسة في الصراع االجتماعي

  .معبر عنه بالمجتمع المدنيعام 

   

، أن الصراع السياسي هو شكل من الهيمنة كمقولة في الصراع االجتماعييمكن أن نفهم من مداخلة و

تستخدم ، بمعنى أن الطبقة المسيطرة  فالصراع الطبقي يستهدف السلطة السياسية.شكال الصراع الطبقيأ

لطة السياسية التي تمتلكها الخضاع تطور القوى االجتماعية لسيطرتها الطبقية، أي إلبقاء هذا التطور الس

خر، استمرارية الطبقة المسيطرة تتم من آبمعنى . في إطار عالقات االنتاج التي تحددها كطبقة مسيطرة

لصراع من الخروج عن خالل فرض إطار بنيوي من التطور هو إطار عالقات اإلنتاج القائمة، ومنع ا
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ة، ال يشكل تهديدا راع الطبقي بالممارسة االقتصاديصن حصر الإوبالتالي ف. هذا اإلطار البنيوي

معنى هذا أن الشكل المسيطر في الصراع الطبقي هو بوجه عام الشكل . الستمرارية الطبقة المسيطرة

لمسيطرة، والتي تمنع الطبقات الخاضعة  وهذا الشكل نتيجة للمارسة السياسية للطبقة ا، الفئوياالقتصادي

 ي الممارسة السياسية للصراع الطبقي هألن وذلك ،لها من أن تمارس صراعها الطبقي ممارسة سياسية

     . بالضرورة محاولة إلجراء تحول ثوري في عالقات اإلنتاج الطبقية القائمة

  

".  معرفي"جتماعي، لتمثل الهيمنة كحدث خر، تظهر مقولة الهيمنة كممارسة في الصراع االآمن جانب 

لفرد ونشاطه  عملية متكاملة في تركيب الفكر واألخالقيات لصياغة وإعادة صياغة ا أنهابمعنى

إن إنشاء جهاز الهيمنة، بقدر ما يخلق أرضية  " : عن ذلك يقول غرامشي.االجتماعي ضمن المجتمع

" ج للمعرفة، فيكون حدثا معرفيا، حدثا فلسفياإيديولوجية جديدة، يحدد إصالحا لوعي البشر ومناه

  أيضا الواقعبل إنولكن الفرد أو الوعي البشري ليس فقط ما يتم نحته، . )379، 1994: غرامشي(

وبذلك تتشكل نماذج . يخضع لذات العملية، لكن على المستوى الفكري المعرفي، وليس بمستواه المادي

  .، يتم تسويقها وتوزيعها ضمن المجتمع"ائقالحق"من الوعي البشري ونماذج من 

  

 ولكن هل من الممكن تجاوز حدود المجتمع والخروج بهذه العملية في فضاءات أخرى، بمعنى هل 

 يؤكد غرامشي ذلك، فالهيمنة لها تأثيرها المباشر على بنية حدود الدولة؟تمتلك الهيمنة إمكانية تجاوز 

: المصدر السابق(ثير بالضرورة يجد انعكاساته في المجال الدولي  هذا التأ فإنبالتاليو ،وموقع الدولة

إال أن . إلى التأثير في العالقات الدولية بحكم أنها عالقة بين دول قودسي أن التأثير في الدولة أي). 188

ذلك يهمش ويختزل الفضاء الدولي إلى سلسلة من العالقات بين الدول، كما أنه يخضع التأثير لعالقة 

   . ميكانيكية ال بد من تجاوزها
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كيف يمكننا قراءة غرامشي في إطار جدلي بين العالمي والمحلي، هل مصطلح الهيمنة يمكن رصده في 

  مستويات أخرى؟

  

   الدوليعملية ترتيب الفضاءفي الهيمنة و 2.4.2

مطلقين . لدولية المهتمين بنظريات العالقات انظهر في ثمانينات القرن الماضي مجموعة من األكاديميي

 في ، كما طورها غرامشي، لتبنيهم وتطبيقهم للمادية التاريخية"الغرامشيون الجدد" ةعلى نفسهم تسمي

تغيرات اقتصادية وسياسية (دراسة التغيرات التي اكتسحت العالم منذ سبعينات القرن الماضي 

دراسة القوى االجتماعية ويمكن اعتبار روبرت كوكس اهم هؤالء، حيث يركز كوكس على ). واجتماعية

ضمن االقتصاد السياسي العالمي، وكيفية عمل هذه ) أفكار ومؤسسات وقدرات مادية(العابرة للقوميات 

  . في تشكيل النظام الدولياالقوى ودينامكيته

     

 روح مداخلة غرامشي  كوكس، طورWorld Order(23(في إطار تطوير فهم نقدي للنظام العالمي 

عها في سياق دولي، موضحا في عرض تاريخ النظام الدولي مروره المتكرر حول الهيمنة ليض

، ومرحلة Hegemonic Period ةمرحلة خلق و تطوير هيمنة دولية مطلقا عليه تسمي :بمرحلتين

 وقبل الدخول في توصيف هاتين .)Nonhegemonic) Sinclair & Cox: 1996, 135هيمنة الال

بين الهيمنة الدولية والسيطرة،  ففي حين  ز ماي تمكوكسمداخلة ى أن من المهم اإلشارة إل المرحلتين،

 تطرح دولة أخرى،ب التحكم مادياتعتمد السيطرة الدولية على القوة العسكرية وقدرة دولة على احتالل أو 

مقولة الهيمنة الدولية مجاال للفعل يتم من خالله ضمان ترتيب الفضاء الدولي وفقا وبالتناسق مع نمط 

 تاج عالمي، بحيث يتم موضعة السيطرة كمركب اجتماعي يفوق مفهوم القدرة المادية العسكريةان

  .)134-133: المصدر السابق(
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، قدم كوكس تمظهرا للمرحلتين وفقا لهذا الفهم للهيمنة الدولية، وبقراءة تاريخية للنظام الدولي

معرفا الفترة . لدولية التي تطرحها كل مرحلة من خالل الترتيبات اايز بينهميبحيث يتم التم. التاريخيتين

 كمرحلة هيمنة دولية بقيادة المملكة المتحدة البريطانية، 1875-1845التاريخية الممتدة ما بين عامي 

 حالة من االستقرار النسبي المبني على قواعد أن تفرض ى عظمةحيث استطاعت المملكة المتحدة كقو

ويشير كوكس إلى أن هذه . وبية، ونظام التجارة الحرة وقاعدة الذهبة األورحتوازن القوى في السا

الذي صاحبه قدرة عسكرية مكنتها  ا االجتماعي داخل بريطاني-القواعد مثلت امتدادا للحراك االقتصادي

وبعد هذه الفترة من ). 136-135: المصدر السابق(ضبط التحديات التي قد تصدر عن دول المحيط من 

، 1945-1875 ما بين عامي  على الساحة الدولية"الالهيمنة" من  طويلة فترةسادت، ةالبريطانيالهيمنة 

.  هذه الحقبة من الزمن بتفكك منظومة الترتيبات الدولية التي وفرتها الهيمنة البريطانيةتميزتحيث 

د مبدأ التجارة الحرة من خالل ضغوطات سياسية يت قاعدة توازن القوى داخل أوروبا، وتم تقيعزعزفت

نظام  مما أدى إلى تحويل ال،ية الجمركية على األسواق الوطنيةاداخلية داعية إلى فرض نظام الحم

وأهم ما ميز هذه الفترة هو استخدام القوة العسكرية . االقتصادي الدولي إلى وحدات اقتصادية شبه مغلقة

المصدر ( مما أدى إلى نشوب حربين عالميتين ،رتيبات دولية معينةوسيلة وحيدة لفرض تكالمباشرة 

ه غرامشي في قضية تجاوز يلإ مع ما كان قد أشار اهذا الطرح في التحليل ينسجم تمام). 136: السابق

نتيجة فعل مباشر عن القوة أن تشكل الهيمنة وتفككها جاء فهنا يوضح كوكس . الهيمنة لحدود الدولة

إال أن التطور األهم في فهم الهيمنة الدولية . الفاعلة ضمن حدود الدول المشكلة للنظام الدولياالجتماعية 

  .1945جاء بعد العام 

 الواليات المتحدة هذه المرحلة تحيث قاد، 1945مرحلة جديدة من الهيمنة الدولية بدأت في العام 

 وتعطيها بعدا امتاز باالعتماد على وظهرت تركيبات جديدة لتعرف فعل الهيمنة. الجديدة من الهيمنة

. ظ على وممارسة الهيمنةامأسسة الهيمنة، بمعنى ظهور أشكال مؤسساتية دولية قامت بمهمة الحف

هذه المؤسسات الدولية تشكلت مؤسسات المجتمع المدني على مستوى دولي ليتم من إلى وباإلضافة 
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جبهة  شكلتذات الوقت في  و،مة للهيمنة الدوليةخاللها فرض ترتيبات اجتماعية وقواعد ايديولوجية داع

لضغوطات المضادة المتشكلة من قبل منظومة حركات التحرر الوطني لمجتمعات الجنوب امتصاص ال

 حتى هويشير كوكس إلى استمرارية منظومة الهيمنة الدولية هذ. تييوالكتلة الشرقية بقيادة االتحاد السوفي

  ).136: المصدر السابق(ن القرن الماضي نهايات العقد السادس م

  

 ثالثة وعرض، 1968 عام  منذ"الال هيمنة"دخلت مرحلة أن المنظومة الدولية ويوضح كوكس 

يرات بنيوية عميقة ي تفترض جميعها إحداث تغ24سيناريوهات لتطورات األحداث على الساحة الدولية

 من إحداث تغييرات جذرية 25السناريو األول يتمثل في تمكن اللجنة الثالثية وكان. على الترتيبات الدولية

 الثاني السيناريوأما . على بنية الهيمنة الدولية وإعادة تعريف الترتيبات االجتماعية على المستوى الدولي

على الساحة ) ييتيالواليات المتحدة واالتحاد السوف(سيطرة مطلقة لقطبي القوة العالمية في يتمثل ف

الدولية، ليتم خلق ترتيبات دولية تتمحور حول هذان القطبين ويتم استخدام القدرات االقتصادية 

نجاح منظومة حركات  الثالث ويفترض السناريو. والعسكرية للحفاظ على منظومة الترتيبات الجديدة

 قائمةمنة مضادة تفرض ترتيبات دولية جديدة خلق وتفعيل هيفي التحرر الوطني لمجتمعات الجنوب 

 .على إعادة تعريف للتقسيم العالمي للعمل وتوزيع الثروات

 

بنية اجتماعية، بنية :  من ثالث بنى معقدتركيبكيمكننا تحديد الهيمنة الدولية، وفقا لمداخلة كوكس هذه، 

اعل فيما بينها على مستوى عالمي من خالل ، تتف وليس باالمكان أن تكون إحداهااقتصادية وبنية سياسية

 في إطار يدعم ويضمن استمرارية نمط ن تحدد الخطوط العامة للدول والالعبين الدولييآلياتمؤسسات و

 االجتماعي  عن االقتصادي فقط بل عن نمط اإلنتاج هنا ليسبحيث يعبر. اإلنتاج للمركز المهيمن

) ل البنك الدولي وصندوق النقد الدوليامثال على سبيل (وتشكل المنظمات الدولية . والسياسي أيضا

 التي يتم من خاللها تطوير اآللياتوالمنظمات غير الحكومية الدولية وامتداداتها المحلية أحد أهم 

 : الهيمنة الدوليةةيديولوجيأمؤسسات و



 

 

101

 

لها فإن الهيمنة العالمية تتجسد عبر قيم ومؤسسات وآليات ذات طابع عالمي، تفرز بمجم 

القواعد الواجب سلوكها من قبل الدول وقوى المجتمع المدني التي تلعب دورها عبر الحدود 

ويتركز دور المنظمات الدولية في تقديم مصالح . الوطنية بشكل يتوافق مع نمط اإلنتاج السائد

، فالمؤسسات الدولية تتبوأ دورا أيديولوجيا أيضا[...] مؤسسات وأيديولوجية القوى المهيمنة 

فهي تسهم في وضع سياسات إرشاد للدول وتمنح الشرعية لمؤسسات وممارسات معينة على 

[...] المستوى المحلي، كما تعكس توجهات لصالح القوى االجتماعية واالقتصادية المتنفيذة 

 في المؤسسات الدولية اوتضمن عملية استقطاب الكفاءات النخبوية من دول المحيط واستيعابه

ة، ويتوجب على الوافدين من تلك الدول المحيطة التأقلم مع ما هو قائم ضمن بصورة ظاهري

أطر الثورة السلبية، وفي أحسن األحوال يمكنهم نقل بعض عناصر الحداثة إلى المحيط 

 ,Cox and Sinclair. (شريطة أن يكون ذلك متوافقا مع مصالح القوى المحلية القائمة

1996, 138-139.(  

 

 إبرازه لعالقات المركز والمحيط من خالل أداة التحليل الهيمنة، هذه العالقة كوكس المهم في مداخلة

 االجتماعية الفاعلة في الهيمنة ىفالبنى والقو. تتجاوز الحدود الفاصلة بين ما هو محلي وما هو عالمي

وجية التي تضمن يديولإنتاج وإعادة إنتاج مقولتها األإلى تمتاز باختراقها لهذه الحدود وسعيها الدائم 

  .استمرار ونمو الهيمنة

  

طار المحلي اإلها األول ضمن امن جهة أخرى، فإن مقولة الهيمنة المضادة، وإن كانت تتم في مستو

 في المستوى الدولي إال من قكمقولة في تفكيك الهيمنة الدولية في المستوى المحلي، إال أنها لن تتحق

خر في قراءة للمحيط آبمعنى . هيمنة في مستويات محلية أخرىتوحيد عملية تفكيك الإلى خالل سعيها 

كممارس محتمل لهيمنة مضادة، فإن المحيط لن يتمكن من فرز هيمنة مضادة على المستوى الدولي ما لم 

بحيث من الضروري أن . المركز بسيرورة تفكيك الهيمنة في المحيطيقم بربط عملية تفكيك الهيمنة في 
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 تجاوز الحدود الفاصلة بين  علىكتلة تاريخية مضادة تمتلك قدرة/عية بتشكيل جبهةتقوم القوى االجتما

  .ق ممارسة هيمنة مضادةتحقتذلك بالمحلي والعالمي، و

 

مقولة الهيمنة كنموذج للفعل االجتماعي كما وضحنها هنا، مازالت تفتقر إلى تحديد واضح للمركب 

وما سوف نقوم به هنا هو . كمركب أساسي وفعالاإليديولوجي والذي تم طرحه في أكثر من سياق 

  .محاولة توضيح ما يمكننا أن نفهم من هذا المركب

  

  : مقاربات نظرية في اإليديولوجية3.4.2 

من أجل فهم أكثر تعمقا لمقولة الهيمنة كنموذج للممارسة االجتماعية، والرتباط مفهوم الهيمنة بمفهوم 

، ومن جهة أخرى لتوضيح 26 كبديل عن األخران بعرض إحداهمااليدولوجيا ليتم في كثير من األحيا

البعد األيديولوجي في المناقشات التي خضناها في هذا الفصل، من الضروري أن نحاول فهم بطريقة 

  .نقدية ما تعنيه االيدولوجيا

  

 عبد اهللا  مفهوم متعدد الجوانب واالستخدام وله تاريخ محدد في الفكر المعاصر، حيث يخبرنااإليديولوجية

ويقوم بتحديد هذه االستعماالت من خالل . العروي عن أربعة استعماالت لإليديولوجية في الفكر الغربي

  :عرض تاريخي ألعمال مفكرين مختلفين، بحيث يظهر االستعمال األول في المناظرات السياسية

يكتسي صبغة يستعمل المفهوم األول في ميدان المناظرة السياسية، ومن الطبيعي حينئذ أن 

يرى المتكلم أدلوجته الخاصة عقيدة تعبر عن الوفاء . سلبية أو ايجابية حسب هوية المستعمل

والتضحية والتسامي، ويرى في إدلوجات الخصوم أقنعة تتستر وراءها نوايا خفية ال واعية 

  ).10، 1999: العروي (يحجبها أصحابها حتى على أنفسهم ألنها حقيرة لئيمة
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ل لمفهوم االيديولوجيا هنا، يحصرنا في إطار سياسي وظيفي وهو بالضرورة يتعامل مع هذا االستعما

وهنا يأتي . المجتمع من خالل حركته على السطح من دون الدخول إلى عمق مكوناته االجتماعية

  :االستعمال الثاني لدى العروي

إننا ندرك المجتمع . أما مجال االستعمال الثاني فهو المجتمع في دور من أدواره التاريخية

تحدد . حينئذ ككل يتفق جميع اعضائه في الوالء لقيم مشتركة ويستعملون منطقا واحدا

ولكي يصل الباحث إلى . األدلوجة أفكار وأعمال األفراد والجماعات بكيفية خفية ال واعية

  )11: المصدر السابق. (رسم معالمها ال بد له من تحليل وتأويل أعمال أولئك المعاصرين

  

في حين أن العاروي يتمتع بالدقة العالية في رصد اإليديولوجيا في هذا المستوى إال أنه يقع في فخ 

تشكيل المجتمع من وحدة أيديولوجية واحدة تقوم من خالل منطق واحد، بتحريك أفكار وأعمال األفراد 

ن التنوع والتعدد، ال في حين أن الواقع الملموس للمجتمعات يطرح تصورا م. والجماعات في تجانس تام

وعلى األغلب فإن حالة التصارع بين أنواع من اإليديولوجيات المختلفة تعكس تعبيرا عن تعدد . التجانس

ومن جهة أخرى هذا االستعمال يطرح . في مصادر منظومة األفكار للمجتمعات في أدوارها التاريخية

بذلك يتم تغيب االيديولوجيا الهامشية أو المضادة اإليديولوجيا السائدة على أنها اإليديولوجيا الوحيدة، و

تلك المراحل التي تأتي بالصراعات . للسائد، مما يضعف قدرتنا على قراءة المراحل االنتقالية للمجتمع

  .المبطنة إلى مركز األحداث اليومية ليتم حلها أو تحويلها أو انزياحها إلى مجاالت مجتمعية أخرى

  

قا لتصنيف العروي، هو أن االيديولوجيا تحدد موقع اإلنسان ككائن داخل الطبيعة أما االستعمال الثالث وف

: المصدر السابق(العامة، بحيث تغدو دراسة اإليديولوجيا في هذا السياق دراسة في نظرية المعرفة 

أما االستعمال الرابع فهو دمج للمفاهيم الثالثة السابقة حيث يبحث في العالقة بين الفكر ). 11

حدود اإلنتماء إلى أدلوجة "ويدعي العروي أن هناك حدود موضوعية لهذه العالقة هي . يديولوجياواإل

" سياسية، وحدود الدور التاريخي الذي يمر فيه المجتمع ككل، وحدود اإلنسان في محيطه الطبيعي



 

 

104

 

 تصوغ تجربته إن فهم اإلنسان لموقعه داخل الكون والبنية الفكرية العامة التي). 11: المصدر السابق(

داخل هذا الكون هما اللتان تحددان إحداثيات روح العصر، وهو ما يفوق ما نطمح له ضمن هذه 

  .الدراسة

  

تبدو لنا مداخلة العروي في اإليديولوجيا كدراسة للمجتمع في دور من أدواره التاريخية، هي األقرب إلى 

يا فاعل في تحديد األفكار واألعمال، ولكن على أننا نرى في اإليديولوج. ما نرمي له في هذه الدراسة

. هي فاعل في تحديد للعواطف واألحاسيس والجسد االجتماعي) في إضافة إلى مداخلة العروي(أيضا 

ومن جهة أخرى وبدال عن النظر إلى المجتمع كوحدة أيديولوجية واحدة، سوف نتعامل مع الفعل 

ليس المجتمع في عموميته، وذلك للسماح بوجود اإليديولوجي كمحرك لمجموعة بشرية ضمن المجتمع و

بحيث نرى التفاعل بين هذه اإليديولجيات كأفق يحدد . منفذ لإليديولوجيات الهامشية للظهور في التحليل

المعاني والقيم وأسلوب تجسدها ضمن التفكير والتعبير عن المشاعر وكيفية حضور الجسد في الفضاء 

  .االجتماعي

  

اءة للهيمنة كنموذج للممارسة االجتماعية، تظهر األيديولوجية السائدة في المجتمع بهذا المعنى وفي قر

في . قوى المجتمع/ كمركب في عملية ممارسة طبقة معينة، قوى اجتماعية معينة لهيمنة على بقية طبقات

 والقيم حين، ومن خالل تفاعلها مع المركب اإليديولوجي للفعل المقاوم للهيمنة، تتشكل منظومة المعاني

  .التي يتشكل منها المجتمع في عموميته

  

بعد الوصول إلى هذه النقطة في التحليل، هل يمكننا تجاوز الظاهر العلني في قراءة المنظمات غير 

الحكومية ومنظومة ترتيباتها االجتماعية؟ وهل عملية الدخول إلى فضاء مجتمعات الجنوب بشكل عام، 

 نوافذ الهيمنة الدولية كنموذج للفعل االجتماعي تتيح لنا إمكانية والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص، من
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موضعة المنظمات غير الحكومية في ظل االقتصاد السياسي للعولمة؟ هذا ما سوف نحاول اإلجابة عليه 

ضمن الفصول القادمة من الدراسة، ولكن وقبل ذلك سوف نقوم في القسم األخير من هذا الفصل بتحديد 

 النظرية للهيمنة من خالل فرز األساسي من الثانوي في مناقشاتنا التي تمت ضمن أقسام معالم المقولة

  .هذا الفصل

  

   النظري بناء النموذج في عملية:للهيمنة قديةنالمقولة ال. 5.2    

يز حدود ي إلى تم معينة، صورة العالم وكيف عكست عالقات قوةحولالنقاش الذي خضناه حتى اآلن، 

 جديدة للبحث وذلك من افاقآدايات المقولة الغائبة، التي بدورها فتحت لنا هذه الصورة وبالتالي رسم لب

 ترفض  معرفي صبغة حراك مجتمعياخالل االشتباك مع مقولة الهيمنة كما طورها غرامشي وأعطاه

فكرة الفاعل السلبي، هذا الحراك الذي وجد فيه كوكس أرضية نقدية لتطوير مقولة نقدية تتعامل مع 

 عالقات القوة ضمن فضاء عام يتمتع بالتغير المستمر، دراسة هذه العالقات هي تكوين وتشكيل

 جملة من المعطيات يطرحهذا النقاش . بالضرورة دراسة للنظام الدولي الذي تشكله هذه القوى وعالقاتها

  .المحلي-ضمن جدلية العالميفي المنظمات غير الحكومية   نظريةمقولةالتي تشكل 

  ضمن إطار البشريالفعلطيات التي صغناها في نقاشنا على أنها تنظر إلى ع النظر إلى هذه المويمكننا

عبر في حالة حراك مستمر  بحيث يظهر هذا اإلطار .لفعل البشريا  لهذا يمثل التحقق التاريخيعام

المؤسسات متمثلة بتفاعل جدلي بين القدرات المادية والزمان والمكان، وذلك من خالل بنية تاريخية 

هذه المركبات ال تحدد الفعل . يديولوجيا التي تعبر عن المجتمع في طور تاريخي معينوالمنظمات واأل

من خالل تفاعلها الجدلي تشكل التجسيد لهذا الفعل وعالقات القوة القائمة بل البشري بصورة ميكانيكية، 

 .  ضمنها
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ن إف هذه البنيةضمن . االجتماعيةصورة من ترتيب القوى مثل تالبنية التاريخية التي نتحدث عنها هنا، 

ن له أو في حالة رفض ومقاومة لهذا ون لهذا الشكل أو خاضعوما ممارسإ على أنهم تتم رؤيتهم الفاعلين

ن بنية تاريخية، تمثل شكال جديدا من عالقات القوة، تكون إوفي حال نجاح مقاومة هذا الشكل ف. الشكل

  . جملة جديدة من الفعل تُرسم ضمن بنية تاريخية جديدة فإنتاليخذة بالتشكل وبالآ

 طرحناه في هذا الفصل، حول إمكانية تجاوز الظاهر العلني في عالقة وبالعودة إلى السؤال الذي كنا قد

وبالتالي موضعة و تحديد موقع المنظمات المنظمات غير الحكومية بمنظومتها من الترتيبات االجتماعية، 

تم خلخلة تباالعتماد على هذه البنية، . ومية في االقتصاد السياسي للعولمة وسياقاتها المحليةغير الحك

هذه المنظمات تحكم قراءة  في كثير من األحيان  كانت والتي،صنمية العالقات الخطية للسبب والنتيجة

 لمجاالت ا معينات ترتيبأي أن هيمنة فكرة التغير كسبب ونتيجة تطلب. ومنظومة ترتيباتها االجتماعية

 السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الفكري المعرفي، وتصدع هذه الهيمنة يتيح إمكانية سواءالفعل، 

    .إعادة فحص هذه الترتيبات

  

العالقات . ، وقدرات مادية ومؤسسات ومنظماتايديولوجيأ امركب:  تضم المركبات التالية التاريخيةالبنية

أن العالقة فيما بينها تبادلية كما هو موضح في ين هذه المركبات ترفض الحسمية الخطية، بمعنى فيما ب

 . )Sinclair & Cox: 1996, 98 (الشكل أدناه

   

  

  

  

 اإليديولوجيا

قدرات 
 مادية

منظمات  
 ومؤسسات

 بنية الهيمنة
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على أن فكرة التبادلية في العالقة هي محور تشكل الهيمنة، وإن فقدت هذه التبادلية في العالقة بين إحدى 

 هذه المركبات االجتماعية حدأ  حيث يشكل"الال هيمنة" حالة ها هذه البنية على أنمركبات هذه البنية تظهر

  . والمحافظة عليهاالترتيبات االجتماعيةالفاعل المسيطر في تحديد 

  

فهي عبارة عن توحد لهذه المركبات في . تبدو الهيمنة كمقولة نظرية ذات حركة دائرية في التاريخ

ية معينة معبرة عن هيمنة، لتعود وتنفصل أو تتضارب فيما بينها لتتفكك بذلك هذه الهيمنة مرحلة تاريخ

خر كيف نفسر توحد هذه المركبات آحتى اآلن تفسير هذه الحركة، بمعنى لم نحاول . في مرحلة اخرى

  لها في لحظة أخرى؟ انفصافي لحظة تاريخية و

  

د المقولة الدائرية للهيمنة، وذلك لمعالجة ما قد يحوم ، في البدء، أن نتوقف للحظة عنيمن الضرور

 يتبعه حدثحيث أننا ال ندعي التتابع الخطي للمراحل التاريخية، بمعنى وجود حدث . لتباساحولها من 

 تتكرر  رتيبةحركةفإيقاعات التاريخ ليست . " لهذه األحداث المتالحقةاخر وبذلك يصبح التاريخ تراكمآ

حل مجردة عن زمان معين من نمط اإلنتاج الذي فيه تتحرك وبه تتحدد في تعددها نفسه، إذ أن فيها مرا

تجرد مراحل التاريخ عن وجودها الفعلي في إطارها البنيوي الذي هي فيه مراحل من زمان خاص بنمط 

كأنها حركة  هو الذي يضعها في عالقة من التتابع الزماني تظهر فيها حركة التاريخ و،معين من اإلنتاج

ن حراك التاريخ في أساسه مادي، قائم على أنماط اإلنتاج في حركة إبذلك ف). 31: 2001عامل " (خطية

ولكل نمط من اإلنتاج زمانه الخاص، أو بنيته الزمانية . تكونها وترابطها وتفككها وتحويلها وتوكدها

معنى هذا أن تحديد المراحل . يزة مهدي عامل، التي تترابط بترابط مراحله المتماالخاصة كما يسميه

 في البدء تحديد نمط اإلنتاج الذي يرسم هذه المراحل التاريخية التي تمر بها بنية اجتماعية معينة يستلزم

  .وتتحدد ببنية زمانه المتميز
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ي فالقوى االجتماعية مرتبطة بشكل عضو. المداخلة في هذه واردةخيوط التفسير الذي نحاول أن نخطه، 

 فال يمكننا أن نتصور وجود هذه القوى ضمن أي مجتمع. بنمط اإلنتاج الخاص بهذه البنية الزمانية

قشات النظرية بتحديد نمط اإلنتاج ا، وقد قمنا في هذا الفصل ومن خالل المن عن واقعها الماديبمعزل

في . إلنتاج الكولونياليشرنا إليه على أنه نمط اأ القوى االجتماعية في الجنوب، حيث هالذي تتواجد في

. تفكك الهيمنة على أنه تفكك أو إنهيار لنمط اإلنتاج الخاص بتلك البنية الزمانيةالمقابل يجب أن ال يفهم 

على أن نمط  نمط اإلنتاج عضوية مع في عالقة ماثلةفوجود هذه القوى االجتماعية وتفاعلها المميز، 

في الوقت ذاته فإن تفكك الهيمنة يعبر بالضرورة عن .  العكساإلنتاج هذا هو شرطها التاريخي وليس

خر، تفكك الهيمنة مرتبط باألزمة العضوية للمجتمع آبمعنى . األزمة العضوية لنمط اإلنتاج التابعة له

 االهيمنة حراكهذا ما يمكن أن نسميه بالهيمنة من منظور االقتصاد السياسي، بحيث نرى . الطبقي

 عن تراكم القوة كمحصلة لهذه العمليات ا متناتجاة، وهي بالضرورة ليست معطى مسبقجتماعياوعمليات 

  .     بمعنى أخر الهيمنة هي عملية وليست نتيجة. جتماعيةاال

  

 زمان - زمان التكوين: يمكن القول إن زمانية نمط اإلنتاج تتكون من ترابط أزمنة ثالثة أساسية فيهو

بالطبع ال يتم فهم هذه األزمنة على أنها في تتابع خطي ). 38: 2001عامل ( زمان التحويل -التجدد

 هي في عالقة بنيوية متميزة زمانيا خاضعة للشروط الموضوعية الخاصة بلبمفهوم السابق والالحق، 

 المميز ما يهمنا هنا هو زمان التجدد، حيث يشهد هذا الزمان عملية إعادة إنتاج نمط اإلنتاج. بها

 هذه العملية ال تتم في  فإن وبالطبع.لك من خالل إعادة إنتاج مكوناته وشروط استمرارهللمجتمع، وذ

حاجة لممارسة سياسية لتحقيقها، في البنية االقتصادية بل هي في مركبات البناء الفوقي وهي بالتالي 

م من خالل هذه هذه الممارسة تت. خر ممارسة نمط اإلنتاج للهيمنة إلعادة إنتاج شروط استمرارهآبمعنى 

من جهة أخرى فإن الفعل المقاوم لهذا النمط المهيمن تشتمل على محاولة لوقف إعادة . القوى االجتماعية

بد من تفكيك الهيمنة  خلق هيمنة مضادة، ولكن في البدء الإلى إنتاج عالقات إنتاجه، هذا الفعل يسعى 
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رات يإحداث تغيبالرأسمالية  تقومحيث " األزمة"هذه الحالة هي ما أطلق عليها ماركس . القائمة

بالطبع ليس بالضرورة أن . روليتارياوتطويرات في مركب عالقات اإلنتاج بتأثير من الفعل الثوري للب

هي عملية تراكمية من ) انهيار نمط اإلنتاج( فهذه العملية ،نمط اإلنتاجنهيار اإلى يشكل هذا التغير 

  .األزمات والتغيرات

نمط اإلنتاج المميز جتماعية وه من هذه النقطة، هو جدلية العالقة بين هذه القوى االيلإ الوصول ما يمكننا

  .نفصالهذه الجدلية هي محرك هذه القوى في صيرورتها نحو التوحد أو اال. للمجتمع

  

  :الخالصة

. الجتماعيةالتعمق في موضوعة المنظمات غير الحكومية ومنظومة ترتيباتها ا نافي هذا الفصل، حاول

 مقولة في عملية إحداث شكّل أن هذا الترابط بين المنظمات غير الحكومية والترتيبات االجتماعية، لىع

بحيث اعتمدت هذه المقولة على عالقة خطية للسبب . تغييرات جذرية ونوعية في مجتمعات الجنوب

مناقشة صورة  عملية التعمق هذه إلى اوقد قادتن. والنتيجة، وتتعامل مع الظاهر العلني في هذا الترابط

 االشتباك المباشر مع ةبحيث اتاح لنا ذلك فرص. نطالقا من مناقشة النظريات السائدة في التنميةاالعالم 

 ت وتمفصلت وتفاعلانعكست  وكيف،ممارسة في نمط اإلنتاج الرأسمالي كنظام دوليهذه النظريات ك

على أن آفاقا جديدة للبحث   بدورهافتحتلبدايات مقولة غائبة،  رسم هذا االشتباك .ضمنهقوة العالقات 

 كما طورها غرامشي وأعطاها صبغة حراك منةي لهذه الممارسة، بحيث ناقشنا الها نموذج شكلتالهيمنة

مجتمعي معرفي ترفض فكرة الفاعل السلبي، هذا الحراك الذي وجد فيه كوكس أرضية نقدية لتطوير 

نقدية تتعامل مع تكوين وتشكيل عالقات القوة ضمن فضاء عام يتمتع بالتغير المستمر، دراسة هذه مقولة 

    .العالقات هي بالضرورة دراسة للنظام الدولي الذي تشكله هذه القوى وعالقاتها
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يخلخل صنمية العالقات الخطية للسبب ستنا من نوافذ الهيمنة، اونجادل بأن الدخول إلى موضوع در

أي . تحكم قراءة هذه المنظمات ومنظومة ترتيباتها االجتماعية في كثير من األحيان  كانت والتي،تيجةوالن

 السياسي أو االقتصادي سواء لمجاالت الفعل، ا معيناير كسبب ونتيجة تطلبت ترتيبي فكرة التغ"هيمنة"أن 

 . إمكانية إعادة فحص هذه الترتيبات يتيح"الهيمنة"أو االجتماعي أو الفكري المعرفي، وتصدع هذه 

  

 مناقشة موقع المنظمات غير ، في الفصول القادمة،وبعد توضيح مداخلة الهيمنة نظريا، سوف نحاول

ها وممارستها في ئ وضع أداوذلك باتجاه. الحكومية من االقتصاد السياسي للعولمة ومستوياتها المحلية

  . سياق تحليلي نقدي
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تخلق هوية ومصلحة ترتبطان ) habitus(الممارسات التي يتم تفضيلها "في نظر المفكر االجتماعي بيير بورديو  1

 .)10: 2006عاصي " (عضويا وجوهريا بهذه الممارسات

 Sinclair, T & Cox, R: 1996. Approaches to world order. Cambridge University: انظر 2

Press. 
 .Fanon, F:1963. The wretched of the earthانظر . مداخلة فرانس فانون في دراسته للثورة الجزائرية 3

NY: Grove Weidenfeld.  
 Hardt, M. & Negri, A: 2004. Multitude: War and: لمزيد من التفاصيل حول هذا المحور انظر 4

democracy in the age of empire. New York, The Penguin Press. 
5 Brynen R. A: 2003. Very Political Economy, Peace building and Foreign Aid in the 

West Bank and Gaza.  Washington.   
 . معالجة هذه النقطة في الفصل األول من الدراسةتتم 6

 من خالل مداخلة برنين، بحيث تغير اوجيا اإلمبراطورية يبدو واضحاً تماميدلأدور الوكيل وسياسات و 7 

، لبرامجها ومواقفها لضمان حصولها على  بدونهناع أوتن إقع، و وغير واٍعالمنظمات غير الحكومية بشكل واٍع

 .الدعم المادي

 هذا االتجاه، بحيث تصبح المنظمات مداخالت عادل سمارة المتتالية حول المنظمات غير الحكومية تصب في 8

غير الحكومية قواعد هبوط ذات  دور تواسطي ما بين السياقات العالمية اإلمبريالية والحراك االجتماعي 

 . التصارعي

ما يهمنا في هذا المستوى هو التشابك مع ظهور . تحديد إشكالياتها في الفصل السابقو مناقشة هذه النقطة تتم 9

 .   أدعي أنها مدخل مهم لكسر العالقة الثنائية لمقولة االمبراطوريةهذه الفكرة بحيث

 .دراسةسوف يتم التعمق بالتحليل والشرح في هذه الظواهر والعمليات ضمن الفصل الثالث من ال 10

مصطلح الكتلة التاريخية مأخوذ من أعمال المفكر الماركسي أنطونيو غرامشي، حيث يشير بهذا المصطلح إلى  11

  .ير أو الحفاظ على الوضع القائميعملية تغلمثابة رأس حربة لك البنية التي يفرزها المجتمع لتكون ت
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 جميعلم يقتصر استخدام هذا التمرين الفكولدي على الواليات المتحدة األمريكية فقط، بل تمت ممارسته من قبل  12

لتركيز على الممارسة االمريكية بهدف إجرائي بحت ويتم هنا حصر ا.  لحقبة ما بعد الحرب الباردةىالقوى العظم

 .خاص بالتكثيف الذي ميز الممارسة األمريكية

النظريات المتداخلة النابعة من حقول معرفية مختلفة /محور التحديث عبارة عن مجموعة من المقوالت 13

  :هذه النظرية نجدومن بين أهم المنظرين ل). االقتصاد وعلم االجتماع والعلوم السياسية وعلم النفس(

 Rostow, W: 1990. Stages of Economic Growth: A Non-Communist:   في مجال االقتصاد 

Manifesto.3rd edition, USA: Cambridge University Press.. 

 :Parsons, Talcott.1951.  The Social System. London and NY : في مجال علم االجتماع

Routledge and Kegan Paul ltd. 

 :Easton, David.1979. A Framework for Political Analysis. Chicago: في مجال العلوم السياسية

University of Chicago Press         

   .McClelland, David.1961. The Achieving Society. NY: the Free Press: علم النفسفي مجال 

مثال .  التحديث، ثقلها في سياسة الواليات المتحدة نحو دول ومجتمعات العالمكان للتحليالت التي قدمها منظرو 14

مريكية لبرامج التنمية الدولية سياساتها خدم روستو في كل من حكومتي كنيدي وجونسون، وقد وضعت الوكالة األ

هذه األفكار التزال حية إلى حد كبير في عالم اليوم وذات تأثير على دوائر . بناء على مفاهيم محور التحديث

 ).الجنوب والشمال(صناعة السياسة في كال شطري الكرة األرضية 

 Rostow, W: 1990. Stages of Economicللمزيد حول نظرية التطور والمراحل التاريخية أنظر  15

Growth: A Non-Communist Manifesto.3rd edition, USA: Cambridge University Press.  
ساد في الفكر التنموي لعالم ما بعد الحرب  التبني لتاريخ وتفاعل خطي مع المتغيرات السياسية واالجتماعية  16

لمركزانية األوروبية وعلى اعتبار التجربة األوروبية هي التجربة الوحيدة واالقتصادية مبني بشكل اساسي على ا

الجديرة باالهتمام والتماثل معها، بالتالي تصبح للحركة االستعمارية أثارها اإليجابية والتنموية على المجتمعات الال 

 أواث ريحركزانية األوروبية  الماركسيين في فخ المنمن جهة أخرى، وقع كثير من المفكرين واألكاديميي. أوروبية

ير يالمجتمعات األوروبية والتجربة األوروبية مفتاح التطور، فهذه التجربة هي وليدة التحضر ومبادرات التغفي 
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. االجتماعي كما انه الحاضنة للرأسمالية، حيث جادلوا بالتأثيرات اإليجابية للرأسمالية على المجتمعات الالرأسمالية

 ه المحاور أنظر للمزيد حول هذ

Young, R: 2001. Postcolonialism, a historical introduction. London.      
  :أنظر .  من أهم مؤسسي هذه المدرسة التي عرفت باسم المدرسة التبعيةAndre Gunder Frank يعتبر 17

Frank, A: 1967. Capitalism and underdevelopment in Latin America: Historical case 

studies of Chile and Brazil. New York: Monthly Review Press. 

  :أنظر. المقابل يعتبر سمير أمين من أهم المنظرين لهذه المدرسة من خارج أمريكا الالتينيةفي 

ترجمة برهان . دراسة في التشكيالت االجتماعية للرأسمالية المحيطة: التطور الالمتكافئ. 1974أمين، سمير

  .    ون، بيروتغلي

كان لظهور المدرسة الماركسية الجديدة أثره الواضح والكبير على فكر مدرسة التبعية، حيث تبنت هذه المدرسة  18

التحليل الماركسي المنطلق من أرضية حتمية العالقات االستغاللية في الرأسمالية وبالتالي ال وجود لدول العالم 

 على فائض ت فوجود هذا العالم مرتبط بتطور الرأسمالية التي اعتمداامالثالث كمعطى مسبق تاريخي، بالعكس تم

هذه . القيمة المنتج في تلك المجتمعات ووجودها كأسواق استهالكية، اعتمدت على ذلك كأساس تطورها وتوسعها

. مال الس حيث مثل هذا العالم عملية تطور ونمو قدرات وإمكانيات قوى رأا مختلفا ثالثاالمقولة مثلت لنا عالم

 في عالقتها ا إيجابياالرأسمالية محركفي أن الماركسية الكالسيكية كانت ترى إلى تجدر اإلشارة في هذا السياق 

االنقطاع الحاد مع هذه . االنتقال من مرحلة الالرأسمالية إلى الرأسماليةعلى بالعالم الثالث والتي سوف تساعده 

 الذي أشار في عمله .Paul A.Baran,1957. The Political Economy of Growth:المقولة جاء في عمل

أن التجربة التاريخية أثبتت بأن  حيث أكد ، واقع حراك االقتصاد السياسي للرأسمالية في العالم الثالثإلىهذا 

هذا . الثالثطبيعة الرأسمالية المبنية على االستغالل كانت العامل المهيمن في عالقة أوروبا الرأسمالية مع العالم 

 الخط التحليلي لـ Frankالخط في التحليل تم تطويره من قبل الماركسية الجديدة والمدرسة التبعية، حيث تبنى 

Baran  . 

ويمكننا اعتبار ذلك أحد . ثبات هذا الترابط بين الظاهرتين، وزنا كبيرا في أدبيات محور التبعيةإشكلت عملية  19

 .أهم إشكاليات هذا المحور
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نتاج دة نمط اإلالعالقة البنيوية بين االستعمار والتخلف ووالضح لنا مهدي عامل في أكثر من مكان يو 20

  : الكولونيالي أنظر

 ".شتراكي في حركة التحرر الوطنيمقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر اال" في 2+1الملحق  §

 "بية؟أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العر"الفصل الثاني في  §

تحفظا من نوع حسم العالقة مسبقا باتجاه أن القوى االجتماعية قد يثير افتراض حالة التبعية للقوى االجتماعية،  21

 في حالة تبعية، على أن هذا التحفظ يسقط من خالل سيرورة النقاش حول التبعية البنيوية كحالة  هيفي الجنوب

النظام الرأسمالي العالمي يفرض نفسه في يح أن الشرط المادي المتمثل اجتماعية وما يطرحه هذا النقاش من توض

 حالة التبعية ليست حتمية بقدر ما هي شرط مادي في تشكل القوى  فإنعلى القوى االجتماعية في الجنوب، وبذلك

 . االجتماعية

وقت يتيح لنا أن نرى القوى نفس الفي هذا الفهم للتبعية البنيوية يتيح لنا تجاوز الخطية في فهم التبعية و 22

ومن ناحية . يرهيوليس بكونها أدوات لتكريس الواقع أو تغ. االجتماعية ككقوى فاعلة حقيقية ضمن وحدة الكل

 .أخرى يموضع عالقات التبعية كمقولة تميز المركز والمحيط وليس المحيط فقط

 وما يعالجه كوكس World systemالمية من المهم هنا التفريق بين نظام دولي كما تطرحه مدرسة النظم الع 23

ففي حين تعالج النظم العالمية قضية نمط االنتاج العالمي كمحرك على . World Orderضمن النظام العالمي 

ة على كلمة لويمكن استخدام كلمة النظيمة للدال.  الدولي، يركز كوكس على الترتيبات والقواعد الدوليةىالمستو

systemالدار . الطبعة الثانية. مفهوم العقل). 1997. (العروي، عبد اهللا: انظر.  اهللا العروي كما يترجمها عبد

  .المركز الثقافي العربي: البيضاء

 . 1981 كوكس قدم هذه المداخلة في الهيمنة الدولية عام  أنجدر اإلشارة إلىت 24

ت المتحدة وأوروبا الغربية واليابان،  لتضم القطاعات األكثر فاعلية في الواليا1973أسسها ديفيد روكفلر عام  25

في العالم الرأسمالي المتزامنة مع الضغوطات الشعبية " أزمة الديمقراطية"ولتتخصص بشكل معمق في دراسة 

 .للتأثير في الحلبة العامة

  :انظر.  في هذا السياق من الجدير مالحظة مداخلة ألثوسير في قراءة مفهوم الهيمنة لدى غرامشي 26
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Althusser. 1999. “ For Marx”  in Eagleton (ed.). Ideology. London: Pearson Education 

Limited.87-111 
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  : شتباك الثالثاال

  في نمط الهيمنة العالمي والمنظمات غير الحكومية

 

المهمة السياسية الحقيقية في مجتمع مثل مجتمعنا هي نقد عمل المؤسسات التي تبدو "

في الوقت نفسه محايدة ومستقلة، بطريقة تزيل النقاب عن العنف السياسي الذي مورس 

  "دوما عبرها

  مشيل فوكو

لحالي ال يركز على السيادة واالستقاللية، كما كان الوضع في فترة مشروع الهيمنة ا"

والمساعدات ) الليبرالية الجديدة(الحرب الباردة، بل على الديمقراطية واقتصاد السوق 

الخارجية تذهب اليوم إلى ما يسمى المجتمع المدني، والذي يجمع بين الديمقراطية 

  جوني عاصي  "واقتصاد السوق

    

  مقدمة

الفصل يتمحور حول االقتصاد السياسي لتشكيل عالم العولمة وموقع المنظمات غير الحكومية في هذا هذا 

قشناها في اسوف نحاول الدخول إلى الترتيبات الدولية لعالم العولمة من نوافذ الهيمنة كما كنا قد نو. التشكيل

 عن تموضع المنظمات غير الحكومية بحيث نجادل في هذه التشكيلة الدولية في محاولة للبحث. الفصل السابق

ومن المهم أن ننوه هنا بأننا ال نطمح في هذا الفصل، كما في الدراسة ككل، إلى تقديم تصور . منها وفيها

وعلى أن نقطة التركيز هي المنظمات غير الحكومية، فقد يغيب . شامل للنظام الدولي بقواه ومركباته ومنطقه
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لتحليل لقوى اجتماعية أخرى، نرى أنها ال تخدم عملية التركيز على محور عن هذا الفصل التطرق بالشرح وا

  .ب ال ينتقص من قدرة التحليل أو من عملية تحديد موقع المنظمات غير الحكوميةيعلى أن هذا التغي. الدراسة

 

ف تحديد  أقسام، سيتم من خاللها عرض بالتحليل لنمط الهيمنة العالمي وذلك بهدثالثةيتألف هذا الفصل من 

بحيث يعرض القسم األول مداخلة في التشكيل السياسي لمقولة . موقع المنظمات غير الحكومية منه وفيه

لتغيرات الدراماتيكية في المستويات البنيوية والسلوكية للنظام الرأسمالي العالمي في عملية تحديد لو ،العولمة

ليتم في . كلت معطيات والدة نمط الهيمنة العالميالحادثة منذ سبعينات القرن الماضي والتي نجادل بأنها ش

ومحركات تكوين نمط الهيمنة القسم الثاني التجادل مع مكونات نمط الهيمنة العالمي من خالل إبراز اآلليات 

لقوى االجتماعية المعولمة كآليات لهذا النمط من الهيمنة، وسوف يتم إلى ا في القسم الثالث لنطرق. العالمي

 سوف نناقش هذه نا، على أن البداية على تلك القوى المرتبطة عضويا بالمنظمات غير الحكوميةالتركيز منذ

   . نمط الهيمنةموضعة المنظمات غير الحكومية من وفيل القوى االجتماعية

  

 مداخلة في التشكيل السياسي للحاضر. 1.3

 في عملية  قد قطعت أشواطا واسعةالرأسمالية لقرن العشرين، أن ا  منيبدو للمتتبع ألحداث الربع األخير

 ". العولمة" لميالد نظام عالمي جديد اختصر بتسميته لتمهد الطريق ،يعولمة اإلنتاج والتبادل االقتصاد

 Fukuyama ("الحقيقة"خر  آ الواقع المادي الوحيد الذي يحمل صفة الحتمية، أو بمعنى، العولمة، لتصبح

ذا التوجه في المالحظة، بأن العولمة برزت بمنطق وآلية جديدة  أصحاب هوقد جادل .)2002، جيدنز 1992

 العالقات االقتصادية من أشكال التحكم السياسي ومن جملة القيود ربحيث تتحر. لترتيب الفضاء العالمي
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 زمن ذلقنوات المؤسساتية التي مكنت، منل قالسياسية التابعة للدولة ، وإغالوالتشويهات التي فرضتها القوى 

     )187، أ2004: رودريك في روبيرتس وهايت( على آليات السوق ، القوى االجتماعية من التأثيرقريب

  

 التغيرات البنيوية على بنية االقتصاد  رصد من نوعهذه النظرة، وبالرغم من أنها تعتمد على مالحظات دقيقة

لطة في قراءة الرأسمالية اعبر عن مغ ت إال أنها،)1وليس السيادة المطلقة(العالمي، واستهداف السيادة المحلية 

 وهي  ونشأتها،فعولمة االنتاج والعالقات االقتصادية كانت قاعدة مركزية في تطور الرأسمالية. والعولمة

  : كما يخبرنا فالريشطايناحد ذاته في بالتالي ليست مرحلة

تبر من سوء فهم ويع. كانت الرأسمالية منذ نشأتها شأنا من شؤون االقتصاد العالمي وليس الدول

[ وهذه [...] دعاء أن الرأسمالية أصبحت منتشرة عالميا في القرن العشرين فقط الوضع اال

ليست تدويال لرأس المال الوطني، بل ببساطة مطلب سياسي جديد لقطاعات معينة التي ] العولمة

. اد العالميسعت في كل األوقات إلى مضاعفة أرباحها في السوق االقتصادي الحقيقي، أي االقتص

  )  38، أ2004: فالريشطاين في روبيرتس وهايت(

  

مال  ال تعبير عن نمط جديد متميز من مراكمة رأسبل هيفي المقابل ال تعبر العولمة عن نظام دولي جديد،  

  :كما يوضح ذلك ديفيد هارفي

" الفوردية" من اسمي هذه النقلة العامة من أسلوب تراكم رأس المال القديم إلى أسلوب جديد، النقلة

إلى ) السياسية الجماهيرية، تدخالت دولة الرفاهيةخط التجميع الصناعي لإلنتاج بالجملة، المنظمة (

تتبع فرص مالئمة في األسواق، الالمركزية المترافقة مع انتشار حيز (تراكم مرن قابل للتكيف 

). رير التجارة والخصخصةاإلنتاج، انسحاب الحكومة الوطنية من سياسات التدخل المترافق مع تح

  ]األقواس في النص األصلي) [ 171، أ2004: هارفي في روبيرتس وهايت(
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 أيديولوجيالعولمة كنظام دولي جديد، تعبر عن  موقف خر، فإن الحتمية التي تميز قراءة آمن جانب  

ا كان ليتم لوال  تغفل جدلية أن هذا التطور ميهو ،)Fairclough 2003: 45 ( في حتميته)مقصود (اختزالي

هذا النمط . على المستوى العالمي ااجتماعيو ،اقانونيو سياسيا، حراكايضم  ،شموله لنمط عالمي من الهيمنة

 األزمة العضوية التي عصفت بالنظام الرأسمالي خالل عقد السبعينات من القرن الماضيالذي أخذ من 

دة، وأساليب حياة جديدة، ووسائل تحايل ثقافي انطالقة للبحث المذعور عن منتجات جديدة وتكنولوجيا جدي

عملية من إعادة تنظيم راديكالية لعالقات القوة والترتيبات إلى دي إلى الربح، باإلضافة ؤجديدة يمكن أن ت

 من الضروري التعمق في هذه اللحظة  فإنوبالتالي). 171، أ2004: هارفي في روبيرتس وهايت(الدولية 

  .هم التشكيل السياسي لحاضرناالمفصلية لكي نتمكن من ف

  

  تحديد أولي للظاهرة:  في االقتصاد السياسي لألزمة1.1.3

متدد م، وال1944لقد كان شكل اإلدارة الرأسمالية لعملية التنمية الدولية المنطلقة من مؤتمر بريتون وودز 

 بحيث .بعد الحرب  شكل العصر الذهبي لهيمنة الواليات المتحدة على عالم ما هولحوالي ثالثة عقود،

عتمدت هذه اإلدارة على مرتكزات أساسية متميزة بالهيمنة االقتصادية الشاملة للواليات المتحدة على جميع ا

تنمية ليبرالية قائمة على البلدان التي صنفت خارج المنظومة االشتراكية، من خالل االعتماد االستراتيجي 

إلى ي الدول الرأسمالية مسنودة بقاعدة تحويل العملة  فماليةوتحقيق إصالحات على تجارة حرة نسبيا، 

 بشكل مباشر في بناء نظام أسهمتهذه اإلصالحات النقدية . 2، وذلك لضمان استقرار نقدي عاملذهبا

 & Sinclair (.التجارة الدوليةمالت اوالفرنك الفرنسي في تعالدوالر الذي حل مكان الجنيه االسترليني 

Cox: 1996, 136(  
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 القوى  للعالقات بينتعريف على إعادة  أيضاشتملتات اقتصادية فقط، فقد اع لم تكن هذه المرتكز بالطب

لمراكز ل هذه المستعمرات  علىمبريالية األوروبية مع مستعمراتها التقليدية من خالل فرض عالقات تبعيةاإل

 عبر هذه التعريف الجديد عن وقد. )Amin 2003: 11( األمبريالية المهيمن عليها من قبل الواليات المتحدة

. السابق اقتصادية متشكلة ضمن نمط االنتاج الكولونيالي كما أشرنا إلى ذلك في الفصل -ترتيبات اجتماعية

  :ويمكننا توضيح بنية الهيمنة الدولية لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية في الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

 بعد الحرب، أن شهد موجة عارمة من االحتجاجات الرافضة لعالقاته ما لبث هذا النظام الرأسمالي لعالم ما

مقاومة فعلية على إلى لتتحول هذه االحتجاجات، مع نهاية عقد الستينات، . االقتصادية ونماذجه االجتماعية

 Hardt & Negri(المستوى العالمي لهذا النظام، مستفيدة من نجاحات الثورات الراديكالية في فيتنام وكوبا 

 الوطني، والحركات التحرر أكثر من فيتنام واحدة ممثلة بحركات  فإنبتعبير هاردت ونغري). 2000:260-1

إلى المناهضة لالمبريالية، والحركات النسوية الجديدة، والحركات العمالية في المراكز الرأسمالية، وصلت 

  .)المصدر السابق(  العالمي الي حول قاعدة واحدة ، وهي مقاومة النظام الرأسمتقاطعتو مرحلة النضج 

  

 محور التحديث
   الفورديوالمجتمع

منظومة 
االقتصاد 
 الكيينزي

 منظومة
بريتون 
  وودز

 1968-1945الدولية بنية الهيمنة 
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يرات على يشكلت حركات التحرر الوطني عبر المستعمرات القديمة، محركات ضغط متواصلة لفرض تغ

 التحررية على المستويين السياسي واالقتصادي األنظمة السياسية المحلية والدولية، مطالبة بتحقيق مقوالتها

نظريات التبعية المختلفة  أخذت التحديث كمقوالت للتنمية، اإيديولوجيمقابل في و. )132: 2006ماجدوف (

بل أيضا السياسات ) كما يصرح بذلك هاردت ونغري(تشكل، ليس فقط المقوالت اإليديولوجية العالم ثالثية 

 ،3هذه السياسات التي قامت على قواعد التأميم والحماية الشعبية. االقتصادية لدول المحيط وشبه المحيط

 زيادة تكاليف المواد الخام فيت في كثير من المواقع ح، ونجتقرار االقتصادي للنظام الرأسماليزعزعت االس

: فروبل وأخرون في روبيرتس وهايت ( باإلضافة إلى تصاعد أجور العمال،والطاقة والسلع الزراعية

   .)116، أ2004

  ضدةلعمالية الشديدة الموجه اات الرأسمالية المركزية موجات من االحتجاج الدول شهدت، ذلكفي مقابل

هجوم ضد (ورفض العمل في المصانع حيث انتشرت اإلضرابات العمالية . أنظمة العمل الرأسمالية

في . ، لتتحول هذه اإلضرابات إلى سمات أساسية في الممارسات الجماعية وصيغة حياتية جديدة)اإلنتاجية

من توحد االحتجاجات العمالية الرافضة للتدجين، حين خضع تقسيم العمل للتهديد بالجمود وحتى التعطيل، 

لتصبح الطبقة الرأسمالية . ية مضمونة ومستوى عال من الرفاه في المطالبة بتأمين أجور اجتماعةوالمتصاعد

الحاكمة عرضة للهجوم المباشر، فاإلضرابات العمالية والتوحد الطبقي للعمال، تضافرت في هجوم مواجهة 

 Hardt(، معبرة عن حراك سياسي بامتياز4عمل االجتماعي وبنى التحكم واالنضباطية ضد التنظيم القسري لل

& Negri 2000: 261(.  

 في كل من أوروبا وأمريكا مستفيدة من 5تزامنت هذه اإلضرابات العمالية مع تشكل حركات اجتماعية فعالة

نجازات إ من تصاعد ومتخذةنظام، والهوامش السياسية للنظام الرأسمالي، ومستعينة بالحراك الرافض لهذا ال

إن النضاالت " إلى ها، حيث يشير فريدريك جيمسونإيديولوجية لنشاط-ني ركيزة فكريةحركات التحرر الوط
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االجتماعية التي كانت في الستينات في العالم األول، وبخاصة في الواليات المتحدة وفرنسا جاءت حاذية حذو 

ن االستعمار القوية التي شهدها العالم الثالث في عقدي الخمسينات حركات التحرر م) بل وخارجة من رحم(

 كان لهذه الحركات األثر الواضح على إعادة إنتاج .)Hardt & Negri 2000: 458موثق في " (والستينات

  ).Young 2001 (6 في ظل النظام الرأسمالياالجتماعيةقونات العملية أليالفرد االجتماعي الرافض 

  

ات بريتون وودز الكينزية، أن غرقت في األزمة مع استمرار تقدم الحركات العمالية في الواليات ما لبثت آليو

لحركات المعادية لالمبرالية وحاضنتها من حركات التحرر الوطني لالمتحدة وأوروبا، مصحوبة باإلنجازات 

اعي من مجتمعات المحيط  والتي أثرت بشكل فعال في عملية انتزاع الفائض االجتم،في المستعمرات القديمة

 باالنتصار العسكري الفيتنامي على الواليات المتحدة، لتكون 1968حدث االنفجار عام يل. وشبه المحيط

 بانتشار التضخم المتزاوج مع الركود، في حين أخذت المؤسسة يالنتيجة المباشرة على المستوى االقتصاد

وما أن . بقتها الحاكمة، مع تزايد الرفض للمجتمع الفورديكل هيمنة طآالسياسية الرأسمالية تفقد شرعيتها وتت

أعلن الرئيس نيكسون عن فك ارتباط الدوالر بقاعدة الذهب حتى دخلت منظومة التحكم السياسي واالقتصادي 

  ).82: 2000الببالوي (التي اخترعها بريتون وودز باألزمة الهيكلية للرأسمالية 

  

محلية، كمحاولة جادة من الفعل المضاد للنظام التها اصعيد العالمي وبسياق هذه التطورات على الةيمكننا  رؤي

إنهاء إلى إعادة ترتيب القوى االجتماعية على المستوى الدولي لخلق واقع جديد هادف إلى الرأسمالي الساعي 

 أن يبرز بد من مع هذه المحاوالت كان ال. 7للوصول إلى هيمنة مضادة وهيمنة الطبقة الرأسمالية للمركز، 

  .على الساحة ترتيب رأسمالي جديد قادر على استيعاب واحتواء هذه الممارسات وأشكالها االجتماعية الجديدة
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  بناء استراتيجيات االحتواءمن األزمة العضوية إلى . 2.1.3

 بالتالي .األزمات محركا للقيام بتحوالت على منظومتها وهيكلتهافي ن الرأسمالية ترى إكما يخبرنا ماركس ف

والت الطبقات والشرائح المضادة من الوصول إلى نمط إنتاج ابد من إعادة هيكلة نظمها والتصدي لمح كان ال

ترتيب القوى االجتماعية  العمل على إعادة كانبذلك . خر منعها من تشكيل هيمنة مضادةآمضاد، او بمعنى 

  .ة العضوية، ضرورة موضوعية للرد على األزمباتجاه استراتيجيات احتواء

    

استراتيجيات  بناءللعمل امسار تطور رسم إحداثيات وبعيد في  إلى حد أسهمت أساسية أربعة محددات

  -74( جاءت لتتعامل مع األزمة العضوية التي عانى منها النظام الرأسمالي العالمي المحدداتهذه . االحتواء

 وتفاعالت ي لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانيةدز االقتصادونهيار نظام برتيون وفي اوالتي تمثلت  )1968

حتجاج، وتطورات حركة الحقوق  وتطورات الحرب في فيتنام وما رافقها من تصاعد حركات اال،أزمة الطاقة

قات الشمال ، وتعزز مواقع حركات التحرر الوطنية وثأثيرها في عال المترافقة مع اإلضرابات العماليةالمدنية

 بناء  عملية في أو التمفصالتسسةؤاإلحداثيات الموم في هذا المستوى بتتبع وسوف نق. والجنوب

حتواء األزمة العضوية للرأسمالية، بحيث تشكل هذه االستراتيجيات مداخل إلعادة بناء نمط ااستراتيجيات 

  .الهيمنة العالمي

  

ول العالم إلى دول المركز زيادة حجم وتسهيل عملية انتقال وتدفق الفائض االجتماعي من ح: التمفصل األول

 بحيث يتم من خالل هذا االنتقال، تجاوز اإلشكاليات االقتصادية المترتبة على تزاوج .الرأسمالي بشكل عام

 عبر هذا وقد .التضخم مع الركود، ويساعد في إعادة بناء القدرات االقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات

 وبدال من أن تتمركز الصناعات الثقيلة في .عمل على المستوى الدوليالتمفصل عن الحاجة إلى إعادة تقسيم ال
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حيث (دأت الشركات الكبرى وبشكل متزايد، بتفكيك ونقل مصانعها من المركز المراكز الرأسمالية، ب

  :)تتوفر اإليدي العاملة الرخيصة(إلى دول المحيط حيث ) إشكاليات اإلضرابات العمالية

العالم سيال من البضائع بين مصانع الشركة نفسها المنتشرة عبر وبشكل متزايد تصبح تجارة 

على سبيل المثال تسلم (العالم، أو على األقل سيال بين الشركات وشركائها باتفاقيات عقود فرعية 

 في B في ألمانيا االتحادية منتجات نصف مصنعة لمزيد من التصنيع إلى مقاول فرعي Aالشركة 

في هذه الحالة ). لمصنوعات المنتهية فيما بعد إلى داخل ألمانيا االتحاديةدول المحيط، ثم تستورد ا

فإن التجارة الخارجية ليست ببساطة مجرد تبادل للبضائع بين اقتصادين وطنيين، بل إنها بدقة 

العمل العالمي، مخطط له عن وعي من قبل الشركات الكبرى أكثر، تجسيد أكثر تحديدا لتقسيم 

    )125، أ2004: خرين في روبيرتس وهايتآفروبل و. (خاصة إلى أبعد مدىلتوسيع منفعتها ال

  

من إعادة تقسيم العمل على المستوى العالمي، أثر مباشر ليس فقط على قدرات الشركات وكان لهذا اإلجراء 

  : ظهور ترابط وتضامن بين الطبقات العمالية في الشمال والجنوبتقيدالكبرى، بل أيضا على 

 لقوة العمل، وجيشا صناعيا احتياطيا عالميا من ةخلقت للوجود سوقا عالمي] ات التطورههذ[

ووضع العمال في البالد الصناعية في سوق العمل .  لمواقع االنتاجةالعمال، مع سوق عالمي

المصدر . (، وأجبروا على التنافس على وظائفهم مع نظرائهم من البالد الناميةة الواسعةالعالمي

  .)129: السابق

  

هيمنة الطبقة الحاكمة في المركز الرأسمالي على المستويين تعميق وتوسيع   ضرورة منالتمفصل الثاني جاء

هيمنة الطبقة الحاكمة هو تمثيل مباشر لمصطلح الهيمنة . المحلي والعالمي، وذلك بشكل جدلي بين المستويين

 أشرنا في مناطق مختلفة في هذه كما(، ويجب أن نشير هنا )كما وضحنا ذلك سابقا(الذي طوره غرامشي 
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 أحد أهم منظري Keohne -إلختالف المركزي بين ما نقصده بالهيمنة وما يراه كوهينإلى ا) الدراسة

 والتي تصف بشكل مباشر حالة من استخدام القوة العينية ، كهيمنة-المدرسة الواقعية في العلوم السياسية

بالطبع ال أدعي أن المركز الرأسمالي قد تخلى عن . يطرةلتحقيق الس) القوة العسكرية(والعنف المباشر

 أود بلالشرطية كوسيلة مركزية في التدخل على المستوى العالمي والمحلي، و/استخدام القوة العسكرية

رسم السياسات التي تبرر حاالت التركيز على توسع وتعمق استخدام المنطلقات األخالقية والقيمية في عملية 

  ).Hrdt & Negri 2000:37(ر إلى ذلك هاردت ونغري ام القوة، كما أشالتدخل واستخدا

 كبير محليا من قبل الحركات االجتماعية  لتحدنة الطبقة الحاكمة في المركز خضعتالمقابل فإن هيمفي 

بات اتحركات العمال ضمن االتحادات والنقرضة للصبغة اإلمبريالية للمركز، ومن جهة أخرى شكلت االمع

أما خارجيا فقد شكلت حرب فيتنام والتجربة الكوبية نماذج ناجحة لحركات . يقيا على هذه الطبقةخطرا حق

 وسنقوم .التحرر الوطني واألنظمة التقدمية من دول الجنوب للفكاك من هيمنة التبعية للمركز الرأسمالي

        .بتفكيك هذا التمفصل بشكل موسع الحقا

  

 من خالل تطبيق وذلك يتم. يالفضاء العالم/الحيزسيادة  و،سيطرة علىال العي إلى شكل التمفصل الثالث

 اجتماعي والجغرافي الحيز العام اال)Fragmentation(وتفكيك  شرذمةسياسات وعمليات تفضي إلى 

، إال أن النسخة "فرق تسد"هذه العملية تذكرنا بالمقولة الكالسيكية لالستعمار . الجنوب السياسية لمجتمعات

  وتفكيكتجزئةخر آعنى ، بم مركبة سياسية واقتصاديةة المعدلة لهذه المقولة تمتاز بتضمنها عملياتالمعولم

  .8 االجتماعي والسياسيالفضاء العام/ للحيزا وأفقياعمودي
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 وإعادة فرض التحكم على مجمل  إحداث انقالبات كاملة في العملية االجتماعية،يسفر عن التمفصلهذا 

حيث يتم العمل على ربط شرائح اجتماعية فعالة بمنظومة رأس المال، وفصلها بالتوالي ب. الدورة اإلنتاجية

ليتم إنجاز إعادة هيكلة نظام قائم على الفصل التراتبي، . كثر عرضة للتهميشألعن تلك الشرائح والتجمعات ا

ندسة االجتماعية هلداخل كل دولة، وعلى الصعيد العالمي على حد سواء، وذلك من خالل سلسلة من عمليات ا

  :والتحكم بالمرونة والحراك االجتماعيين

، تم ]على مستوى عالمي[ تم إحداث انقالب كامل في العملية االجتماعية، فبعد إعادة تقسيم العمل 

ثم تم تقديم امتيازات معينة لمنظمات عمالية محددة من ومن . فرض التحكم على الدورة اإلنتاجية

 عن غالبية ا تدريجيافرض تباعدليلنظام الرأسمالي العام وبشكل خالل إعادة موضعتها ضمن ا

  )Hardt & Nigri, 2000: 267(ليتم تعميق تهميشهم وتعثر قدرتهم على التوحد . شرائح المجتمع

  

في مقابل هذه العملية من التفكيك، امتاز الحيز االقتصادي بالعمل الدؤوب على تكوينه وإعادة دمجه ضمن 

 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهذه تاحيث تكفلت مؤسس.  الصبغة الرأسماليةيمي ذاالقتصاد العال

  ).Peters 2005(المهمة 

  

إلى دفة بشكل مركزي اندماج الهفي الوقت ذاته، تميز المركز الرأسمالي بحركة واسعة من التنسيق واال

 ت وعمليات تقف على طرف النقيضياسالسيطرة على دورة اإلنتاج االقتصادي، وذلك من خالل تطبيق سا

 كوسيلة للخروج من أزمة الرأسمالية من خالل الحراك وجاء هذا .9الجنوبمن تلك المطبقة في مجتمعات 

لة الرخيصة وإنشاء اتحسين قدرات المركز الرأسمالي في الوصول إلى مصادر الطاقة والمواد الخام والعم

  . 10األسواق االستهالكية
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لتفاوض إلى انستطيع تتبع حاجة رؤساء الشركات الكبيرة [...] ينة دافس برحلة قصيرة إلى مد

والتعاون مع القيادات السياسية للدول الكبرى المسيطرة، كذلك مع رؤساء األجهزة البيرقراطية 

وهناك أيضا سنجد أن آليات التحكم السياسية ). صندوق النقد الدولي والبنك الدولي( العالمية 

 والعالمي ال تتعارض مع االقتصاد، بل نجدهما يعمالن بإنسجام تام وبأيد بمستوييها المحلي

  )Hardt & Negri, 2004: 167(. متشابكة

  

خذ بالتطور منذ بدايات ثمانينات لمتناقض من التفكيك والدمج اآل اإلدعاء بأن هذا الحراك الجدلي اك يمكننابذل

 كما ،بالتغيرات البنيوية الحادثة في النظام العالميكن تطورات ملحقة ي، لم القرن الماضي حتى يومنا هذا

ة ميزت وتميز حقبة تاريخية يهي ظاهرة طبيع  وال.)116-92: 1999أمين  (يدعي منظرو المدرسة التبعية

-220: 2004تون في روبيرتس وهايت غنهنت( يروج منظرو الليبرالية الجديدة  كما،من تطور البشرية

  .مركب مركزي في عملية بناء هيمنة قوى رأس المالبل هي أجندة سياسية و. )239

  

 هذه الهوامش عن ، بحيث عبرت وبؤر الصراعإعادة صياغة الهوامش االجتماعيةفي  الرابع تمثل التمفصل

ش وكان من الضروري استهداف هذه الهوام. لنظام الرأسمالي وهيمنة طبقته المسيطرةللتحدي امراكز تجدد 

 & Cox(  إعادة دمجها في االقتصاد السياسي المعولم  تساعد علىحاتا بإزوبؤر الصراع للخروج منها

Siniclair 1996:193-4(.بؤر الصراع في هذا المستوى، تعبر عن تلك المناطق الجغرافية حول العالم ، 

 حالة تمثلبحيث كانت هذه المناطق . والتي قدمت على مستوى عقود نماذج من التحدي للنظام الرأسمالي

عملية إعادة الصياغة تشكلت بشكل عام من خالل مشاريع .  للصراعات االجتماعية واإليديولوجيةتكثيف

 -حات للصراع من الشكل الطبقيا، حيث طرحت هذه المشاريع حالة من إز"بناء الدولة"عرفت باسم 

  : اإليديولوجي إلى أشكال اجتماعية أخرى محصورة في المستويات المحلية-االجتماعي
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يتي السابق، نموذجا لتلك يدول المنبثقة عن االتحاد السوفاللمستوى يشكل التعامل مع في هذا ا

. حيث تمركزت حول دمج هذه المناطق بالسوق المعولمة للرأسمالية" بناء الدولة "اةالمشاريع المسم

يتي السابق لمسارات التقسيم العالمي للعمل وإعادة توزيع القوة، يفمع تحول االتحاد السوف

صناعة االستيراد والتصدير والقدرات االقتصادية ة  مركزتخصة الصناعات الثقيلة، تموخص

ذات في و. بأيدي عائالت سياسية محددة، لتشكل هذه العائالت مجموعات الحكم في هذه الدول

بذلك .  إعادة تشكيل لمافيا روسية قوية تسيطر على توسع اإلجرام في هذه المجتمعاتتالوقت تم

مصطلح وفي مشاريع بناء الدولة كنموذج لتعميم الفساد، " التحول الديمقراطي"ك مقولة يمكننا تفكي

خر الفساد هنا قد يتناقض مع مقوالت تعزيز وجود حكومات محلية مستقرة، ولكنها من الجانب اآل

ذلك يجب أن ال لو.  للرأسماليةة عملية دمج هذه المجتمعات في السوق المعولم بالضرورةتسهل

. عندما يظهر مركب الفساد في عمليات بناء الدولة في الدول التي تدخل هذه البرامج أنتفاج

)Hardt & Negri, 2004: 179(     

  . وسيتم التعمق أكثر في هذا التمفصل ضمن حديثنا عن القوى االجتماعية المعولمة 

  

بنى والعملية السياسية، محاوالت إعادة تشكيل ال: استراتيجيات االحتواء حول ت تمحورالتمفصالت همن هذ

أيدلوجيات، ( يد وحتى إزالة أي قوى اجتماعية ي على تحوالعمل. ة تشكيل النظم االجتماعيإعادةإلى  باإلضافة

  .قد تشكل تحديا لـ، أو تمتلك إمكانيات مقاومة، نمط مراكمة رأس المال) مؤسسات، أطر، وقدرات مادية

سوف أحاول سبر غور هذه و .لبناء نمط الهيمنة العالميذات الوقت شكلت هذه التمفصالت مدخال في  و

 بحيث أجادل.  واقعنا المعاشالفاعلة، بشكل جدلي، في تطورات) نمط الهيمنة العالمي (المنظومة العالمية

األرتباط العضوي بين العولمة االقتصادية وإعادة تشكيل البنى والعملية السياسية، وانبعاث المجتمع المدني 
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كعماد أساسي الغنى حول العالم " المدنية"و" السياسية"إعادة هيكلة المجتمعات  بحيث تظهر عملية .حول العالم

   . عنه لبناء نمط الهيمنة العالمي

  

  نمط الهيمنة العالمي والدة .2.3

بمقاربة مع مقولة أزمنة نمط اإلنتاج عند مهدي عامل، حيث يظهر زمان التكوين لنمط اإلنتاج متداخال مع 

، من خالل هذه المقاربة سنذهب إلى تكوين نمط )39: 2001: عامل( التحويل لنمط اإلنتاج السابق زمان

  .الهيمنة العالمي من زمان األزمة العضوية للرأسمالية

  

   الديمقراطية وحقوق اإلنسان: 11 األولزمان التكوين .1.2.3 

ظام الدولي المتشكل تحت سيطرة في ظل الن  للصفات البنيوية للدولةهمقوالت جيمس بيترس في تحليل

أجسام "تعرف على أجسام زمان التكوين، بحيث يخبرنا عن ل ل تشكل لنا نقطة مركزيةمبريالية األمريكية،اال

مال السسة الحاكمة في الواليات المتحدة، مهمتها ترويج وحماية توسع نشاط رأس  داخل المؤ]وبحثية[تنفيذية 

  .)Cox & Sinclair 1996: 106 موثق في" (ضمن وخارج حدود الدولة

لقطاعات األكثر فاعلية ا لتضم 1973 ديفيد روكفلر عام جنة الثالثية التي أسسهالأحد أهم هذه األجسام كان الو

في " أزمة الديمقراطية"تخصص بشكل معمق في دراسة تلوفي الواليات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان، 

. )80-79: 2000تشومسكي (لضغوطات الشعبية للتأثير في الحلبة العامة  مع االمتزامنةالعالم الرأسمالي 

النظام في ألزمة العضوية الضاربة ل رأس حربة الواليات المتحدة في التصدي  عنكانت هذه اللجنة عبارة

  .12الراسمالي العالمي
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 النموذجي للمثقف ، مثل الشكل)1976-1973( سكيييجادل مفيد قسوم بأن الرئيس األول لهذه اللجنة برزنو

 بحيث ).Qassoum 2002 ( الرأسماليةالرأسمالي العضوي الذي قام بجهد نظري وعملي كبير لتجاوز أزمة

نفس الوقت بناء برنامج في يخبرنا قسوم عن محاوالت برزنيسكي الحثيثة لوضع الخطوط العامة لألزمة و

  .المواجهة

فريقيا وآسيا تتجمع خلف خطاب سياسي مضاد ، شعوبا جديدة من أى وللمرة األول1973شهد العام 

 وجملة جديدة من التطلعات  الجمعي بالثقة والوعيا جديدا إحساسللعالم المتقدم، هذه األحداث خلقت

 1973 والدة نظام عالمي جديد، شكل العام 1945 ففي حين شكل عام ]... [على المستوى العالمي

 كان نظام ]... [اية العمل على إعادة ترميمه وتشكيلهبداية نهاية هذا النظام وأمل في أن يكون بد

 دولة مشبعة 150 اليوم فالمجتمع الدولي يضم اأم. مها دول تابعةظ دولة، في مع40 يضم 1945

 االقتصادية واالجتماعية على المستوى ةانعدام المساوا القومية، ومشكله ببالتطلعات واألفكار

 من صراع بين الدول المتقدمة وتلك النامية، أكثر منه ،بعيد إلى حد ،اليوم يتشكل العالم. الدولي

 هذا الصراع الجديد، والتغير في مواقع ]... [ بين الدول الديمقراطية ونظيرتها الشيوعيةاصراع

رأي، التهديد في الدول المتقدمة، والتطلعات الجديدة لشعوب العالم الثالث اتحدت معا لتشكل، 

شعوب العالم (من المنظور العسكري فإن هذه الشعوب . ى لمجتمعاتنااألكبر للنظام العالمي وحت

ضعيفة جدا، ولكنها في نفس الوقت تمتلك القدرة على نشر العنف عبر العالم، وتهديد ) الثالث

  )Qassoum 2004: 189موثق في  (.االستقرار والتقدم على المستوى الدولي

  

 ثنائية تمحور حول اإلنزياح في الصراع الدولي منسكي تيمن الواضح أن الفكرة المركزية لدى برزن

المنظومة الرأسمالية الغربية مقابل المنظومة الشيوعية الشرقية، إلى المجابهة المفتوحة بين المنظومة 

مقابل الترسانة العسكرية الضخمة في و). الشمال ضد الجنوب(الرأسمالية مقابل مجتمعات العالم الثالث 

 القومية والوعي الثوري، أسحلة الجنوب في هذه للدولة  التطلعاتعميق للشمال، تشكلوالتطور االقتصادي ال
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 المستويين علىالمجابهة، والتي تمتلك القدرات النوعية في تهديد هيمنة الطبقة الرأسمالية الغربية الحاكمة، 

ي حجر الزاوية، وفقا من جهة أخرى، إعادة توزيع الثروة والقوة على المستوى الدولي، ه .المحلي والعالمي

    ."األزمة الروحية"ي أطلق عليها صفة تلبرزنيسكي، لألزمة التي يمر بها النظام الرأسمالي، وال

  

حق لبرزنيسكي كان لرسم سياسات الرد، ولكن قبل الخوض في هذا المجال، من المهم التعمق التطوير الال

تكمن اإلشكالية التي  حيث .ة برئيسها المميز برزنيسكيأكثر في مفاهيم األزمة كما تراها اللجنة الثالثية ممثل

 لتحقيق ثورات اجتماعية وسياسية راديكالية الجنوبها النظام الرأسمالي في الميول المتزايدة لشعوب هجايو

اديكالية هذه الميول الر ).Quassom 2004: 191(معادية للنظام الرأسمالي ومبنية على أسس من الماركسية 

حم شريحة مثقفي الجنوب الذين يعملون بشكل دائم على تثوير شعوبهم وتوجيه تطلعاتهم نحو  من رتتولد

السيطرة على مصادر الطاقة والقطاعات اإلنتاجية المتوافرة ضمن و ،مطالب من مثل إعادة توزيع الثروة

كالية كما يوضحها فاإلش. حيزهم الجغرافي، وذلك من خالل سياسات التأميم وخلق اقتصاديات الحماية الشعبية

 الخيار  فإنبالطبع و.دهاي تحيعلىبد من العمل على األقل  برزنيسكي، تكمن في هذه الشريحة، التي ال

العسكري في التعامل مع هذه الشريحة وثوريتها، قد أصبح خارج نطاق الممكن بعد أحداث حرب فيتنام التي 

إلى المقابل ال يرى برزنيسكي أي حاجة في  ).192المصدر السابق (شكلت الضربة القاتلة للمؤسسة الحاكمة 

 األمريكية في التعامل مع حركات اإلدارةتبعتها احتواء التي  مع هذه الشريحة، حيث سياسة االةلمواجها

  :السود، يمكن تعميمها على مستوى عالمي

توسيعه لمواجهة التقابل بين المدينة العصرية واألحياء العرقية الفقيرة في الواليات المتحدة، يمكن 

شكلت عملية ففي الواليات المتحدة . فية في مجتمعات العالم الثالثامعضلة النخب السياسية والثق

متصاص تلك النخبة السوداء من األحياء الفقيرة من خالل اختيار األشخاص الذين  الآلية" الدمج"

ى، يعني خسارة هذه هذا االمتصاص من جهة أخر. يمتلكون قدرات تتماشى مع المدينة العصرية
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زدياد أعداد العناصر ا، مقابل ]الالزمة لتحدي المدينة العصرية[ األحياء للقدرات والخبرات 

. تمارس التمييز العنصري المعكوس في محيطها المباشر" مزيفة"المسلحة التي ستشكل نخبة 

)Brzezinski in Quassom 2004: 193( 

. يتم من خالل تشكيل سياسات تستهدف هذه النخب والشرائح المثقفةه برزنيسكي، يلإهذا التقابل الذي يسعى 

  ".أسلوب الحياة األمريكية"سياسات يمكنها أن تجذب هذه النخب نحو 

  

نهي رئاسته للجنة الثالثية حتى عينه كارتر مستشارا لشؤون األمن القومي، لتبدأ ي برزنيسكي كادما 

التحول لسياسات الواليات المتحدة الخارجية، والتي توجت ب، أطروحاته وعمله المكثف في اللجنة الثالثية

بإعالن الرئيس كارتر عن تضمينه سياسات حقوق اإلنسان كمركب ثابت وأساسي في سياسات الواليات 

ويخبرنا برزنيسكي عن هذه ). 163 :المصدر السابق( المتحدة الخارجية وآليات المساعدات الخارجية

  :السياسات

لسياسية للعالم الباحث عن إعادة توزيع القوة االقتصادية والسياسية، خرجت الصحوة افي ظل 

 سياسة الواليات المتحدة ]... [سياسات حقوق اإلنسان المهتمة بالقضايا والتطلعات اإلنسانية البحتة

 ولكن -و اليجب أن يستهان بهما مع ذلك-الخارجية ال تعتمد فقط على القوة المالية والثروة المادية

إال أن . هذه الجاذبية ولألسف، قد خسرناها في السنوات الماضية. يضا على الجاذبية الروحيةأ

بحيث ساهمت . الرئيس كارتر أنعش هذه العناصر الروحية في تأثير الواليات المتحدة في العالم

ي تبناها الرئيس، في التغلب على األزمة الروحية في مجتمعنا وحسن لتسياسات حقوق اإلنسان ا

 )Brzezinski in Quassom 2004: 163. (صورة بالدنا حول العالم

  

هذه السياسات إعادة هيكلة للقدرات اإلمبريالية للواليات المتحدة، في أى جيمس بيترس من جهة أخرى ر

  :حيث يخبرنا عن أخالقيات توسعية هدفها الوحيد تعميق اإلمبريالية األمريكية
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.  التعبير اإليديولوجي لإلمبريالية األمريكية في زمان األزمةدئ األخالقية شكلإلى المباالرجوع 

هذه المبادئ هي ما تقدمة الواليات المتحدة لتحل مكان المطالبة بالتغيرات الجوهرية للنظام 

 إدارة كارتر بطرحها للمبادئ األخالقية تهدف إلى ترميم ]... [االقتصادي والسياسي العالمي

تعزيز دعم ويد نقد قوى يسار الوسط، يالكرة األرضية، و تحالهيمنة األمريكية على نصف 

  )Petras 1977: 43-50( .الجمهور المحلي في مواجهة القوى المعادية للرأسمالية حول العالم

  

، التي أعلنت من خالل رئيسها وأمام 13ناإال أن التطور األهم في هذا السياق جاء من إدارة الرئيس ريغ

ن احيث أكد ريغ.  حول العالم"ترويج الديمقراطية" مشروع نطالقاعن ، 1982ام في عالبرلمان البريطاني 

التطور ). Quassom 2004: 165( الالديمقراطية ات الدول والمجتمعجميعأن هذا المشروع يستهدف 

 )"NED(الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية "ن هو خلق مؤسسة شبه حكومية هي االنوعي في مشروع ريغ

ثية كز بحا بترويج الديمقراطية حول العالم، ومن جهة أخرى تم خلق مرةدارة المالية للمنح الخاصمهمتها اإل

. تنفيذ هذه البرامجستشارية للمساعدة في تصميم البرامج ودراسة المجتمعات المستهدفة ومساعدتها على او

 األولى مركزية يتم .المنحنوعين من " يد قسوم آليات عمل هذه األجسام حيث يشير إلى وجود ويشرح لنا مف

ر من خالل احيث تنفذ برامج محددة عبر البح) بشكل أساسي(ى الحزبين الجمهوري والديمقراطي توزيعها عل

يتم تقديمه للجهات المنفذة على األرض فأما النوع الثاني من المنح، . المراكز المتخصصة لهذين الحزبين

  ).المصدر السابق" (قتراحات تستحق التمويل البشكل مباشر، وذلك من خالل تقديم هذه الجهات

  

، جاء الديمقراطية في عقد الثمانينات، وما تبعه من تحرك حثيث للترويج لها" اكتشاف"يخبرنا جيدنز بأن و

خر، آ بمعنى ).139: 2002جيدنز " (السوق"ل الوقت اخل الديمقراطية طوالتعزيز الفكرة الليبرالية المبطنة د

 اإلنسان والترويج للديمقراطية، بهدف دفع عجلة السوق إلى األمام، بحيث كان المخفي جاءت سياسات حقوق
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 ابث الروح فيها من خالل سياساتهمن وتاتشر افي سياسات الترويج للديمقراطية صفة الليبرالية التي أعاد ريغ

  ).57: 2000تشومسكي ( تدخل الدولة يديتقاالقتصادية المبنية على الخصخصة و

  

تحديد إشكالية في هذه المعطيات المتمثلة . ذه المعطيات زمان التكوين األول لنمط الهيمنة العالميشكلت ه

، وتجديد البعد األخالقي للرأسمالية، ودخول كل من سياسات حقوق اإلنسان وترويج الديمقراطية في الجنوب

جتماعية على ب القوى االصلب السياسات والمساعدات الخارجية، كانت إلى حد بعيد مدخال إلعادة ترتي

، المهم اآلن متابعة التعرف على عناصر الحقاًسوف نخوض في هذا الترتيب . المستويين المحلي والعالمي

  .زمان التكوين

  

 المجتمع المدني:  زمان التكوين الثاني.2.2.3

يوعية وتفكك االتحاد يرتبط زمان التكوين الثاني لنمط الهيمنة العالمي، بانهيار منظومة الكتلة الشرقية الش

كفي اإلشارة إلى األطروحة التي ت، في اسباب انهيار هذه المنظومة، إذ لن نجادل، في هذا السياق. تييالسوفي

، 2002تيلور وفلنت : على سبيل المثال( يتقاسمها العديد من الباحثين المهتمين بالمنظومة الشرقية 

يتي في أزمة عضوية وتعرض لالنهيار بسبب عجزه ي، حيث دخل النظام السوف)2006، عاصي 2002جيدنز

إعادة اكتشاف المجتمع   مقوالت هوما يهمنا هنا. الهيكلي المتمثل في غياب المرونة لتجاوز هذه األزمة

  .المدني

     

 األزمة العضوية للرأسمالية  جراء14 المجتمع المدنيعبرت عن ذبولبخالف مداخالت هاردت ونغري والتي 

 & Hardt & Negri 2000:328 & 332(لخروج من هذه األزمة إلى االهادفة " براطوريةاألم"وممارسات 

: 2001كومار (فقد شكلت الثمانينات انتعاشا للمجتمع المدني، ومدخال لتجدد هيمنة الطبقة الرأسمالية . )336
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عمال المناهضة للسلطة المجتمع المدني كل األفكار واألفي وا أمثقفي أوروبا الشرقية، فقد رإلى  بالنسبة ).35

 مجمل التيارات المضادة التي تهدف إلى دمقرطة الحياة السياسية بذلك برنامجا بديال تدعمهليمثل . السوفييتية

 هذا التوجه في التعامل مع المجتمع المدني في أوروبا الشرقية، يعبر ).122 ،2006: عاصي(واالجتماعية 

الحزب، وهي بالضرورة تسعى إلى خلق ذوات -وجه تسلط الدولةعن المحاوالت إلحياء المجتمع المحلي في 

              )Frank in Wilber and Jameson 1992: 196-97(تي للمجتمع يجديدة فاعلة ومناهضة للشكل السوفي

  

ترويج "نموذجا لتمكين محركات أثار هذه التوجه اهتمام المراكز الرأسمالية، التي رأت في هذا الحراك 

في هذا السياق يقدم لنا جوني عاصي . خذة في التبلور في سياسات الواليات المتحدة الخارجيةاآل" طيةالديمقرا

بحقل من "النموذج الليبرالي التعددي للمجتمع المدني، كما يراه الري دياموند الذي يصف المجتمع المدني 

، ويمتلك القدرة القدرة على انتاج ذاتهالحياة االجتماعية المنظمة، التي تتميز باالنفتاح، وبالعمل الطوعي وب

عاصي " (لقواعد المشتركةعلى أن يكون مستقال عن الدولة، وهو مرتبط بنظام قانوني أو بمجموعة من ا

لتصبح قواعد المجتمع المدني الديمقراطي ممثلة في ممارسة المؤسسات المدنية في إدارتها  ).126: 2006

باإلضافة .  السلطةتداولية، المساءلة والمشاركة، والتشاور، والتمثيل، و الشفاف،الداخلية مبادئ الديمقراطية

في مقابل ذلك، العمل على مأسسة الحياة االجتماعية، وفقا . عدم التصلب في المواقفإلى استعدداده للتعاون و

 للديمقراطية لتكون النتيجة في كثافة المجتمع المدني خدمة.  أي محاولة تمثيل جميع مصالح أعضائها،للتعددية

  .)127المصدر السابق (

  

الذي ليس بعيدا عن هذا النموذج، قدم أنطوني جيدنز نقدا شديدا لربط المجتمع المدني بإحياء المجتمع المحلي 

المقابل يجب التركيز على الترابط بين المجتمع في ). 169: 2002جيدنز (  سيقود إلى دولة قومية عدوانية

والتضامن المدني، هذا الترابط يشكل قاعدة اجتماعية جديدة تمثل نطاق العالقات الرابطة المدنية المدني و
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الشخصية ومضمارا محوريا لعملية محتملة للدمقرطة، ويتغلغل تأثيرها مباشرة في األوساط التي يغلب عليها 

بتقسيمات ، وفق جيدنز، إلى أن هذه العملية تتعلق ونظرا. )168المصدر السابق ( الطابع العام والرسمي

مجتمعية، فإن احتمال دمقرطة الحياة الشخصية له أهمية أولى بالنسبة إلى كثير من جوانب اإلصالح 

 السياسي، ولكن في الوقت ذاته تتجاوز شكل المؤسسة السياسية لتتكامل في الوحدة الشخصية للفرد المدني

 هندسة اجتماعية شاملة قائمة على خر، يمكننا قراءة جيدنز في سياقآ بتعبير ).المصدر السابق (كوكبيا

أعتراف األفراد بأنهم مدنيون في عالقتهم بعضهم ببعض، على أساس قواعد من الثقة النشطة المتولدة من 

 هذه الثقة النشطة تمثل العدو  فإنرأي جيدنزفي و. جتماعيةالرابطة المدنية لألفراد المخلتفين في تركيبتهم اال

  .الحليف األقوى لديمقراطية الحوارنفس الوقت  في و،األول للنزعات القومية

  

طوره للمجتمع المدني، في هذا السياق، مع ذلك الذي ) واإليديولوجي(بالرغم من االختالف الجوهري و

 الطبقة الحاكمة  نزع الشرعية عن مركزية قدرة المجتمع المدني علىلتقاء تكمن فيغرامشي، إال نقطة اال

 فالتوجهات التي يهتم بها المجتمع المدني في زمان التكوين هذا، ). الدولة القوميةوهي هنا(لدولة إلى ا وصوال

  ). 164المصدر السابق (تذهب إلى إعادة تعريف العالقة بين الفرد والمجتمع وشكل الدولة 

  

 عالن موت الدولةإلى ان لإلمبريالية، السعي وهضاه المنفيهذا الهجوم المركز على الدولة القومية، يرى 

القومية التي برزت خالل األزمة العضوية للرأسمالية بوصفها سالحا بيد المضطهدين، سالحا لصالح معذبي 

فبعد انتصار حركات التحرر الوطنية، وبعد ظهور تحالفات . )2004، سمارة 1996أمين وغليون ( األرض 

هذه الشعوب والحركات من ، كان ال بد من حرمان  قادرة على زعزعة االستقرار،الجنوبدولية بين شعوب 

بعبارة أخرى، وباالستعانة بقراءات هاردت ونغري، . الدولة القوميةفي دعامتها المركزية والريادية المتمثلة 

فإن الدولة القومية التي كانت ضمانة النظام الدولي وحجر الزاوية بالنسبة إلى الغزو والسيادة اإلمبرياليين، ما 



  137 

لقوى المعادية لإلمبريالية واصطفافها في صف واحد، العنصر األشد خطرا لبثت أن أصبحت، بسبب صعود ا

وبالتالي، فقد تم إجبار اإلمبريالية، في أثناء أزمتها، على التخلي عن أفضل األسلحة . وتهديدا للنظام الدولي

   .)Hardt & Negri 2000: 336(شكل ترسانة معادية ت قبل أن االموجودة في ترسانتها الخاصة، وتدميره

  

أن الدولة إلى  جدا، يجب اإلشارة ا هاما تنمويا اقتصادياوبخالف المدافعين عن الدولة القومية، بوصفها محرك

من هنا . رجة عنهااحد ذاتها هي عبارة عن شكل محدد من ترتيب القوى االجتماعية وليست خفي القومية 

التضارب أو اإلنسجام بين . لقوى االجتماعيةتأتي أهمية المجتمع المدني الذي يعبر أيضا عن ترتيب معين ل

إعادة إنتاج عالقات إنتاجها، وبالتالي فهي تبحث عن إلى الترتيبين هو ما يهم الرأسمالية العالمية الساعية 

من هذه القراءة نستطيع بشكل أولي تفسير حتمية التعارض والتصادم . ترتيب جد محدد يضمن هذه القاعدة

في مجتمعات الجنوب، في حين هناك إنسجام وفي بعض األحيان تكامل بين لمدني بين الدولة والمجتمع ا

  .الدولة والمجتمع المدني في مجتمعات المركز الرأسمالي

  

 المكون الثاني في ي السوق هتكانل ب. من جهة أخرى، لم يرتبط المجتمع المدني بمقولة الدولة فقط

تعبر عن شكل من أشكال الروابط المدنية  فإن مقوالت السوق وكما يخبرنا جيدنز،. ارتباطات المجتمع المدني

ويبدو أن جيدنز يقصد تلك الشبكات والمنظمات الخاصة برجال األعمال واتحادات ). 166: 2002جيدنز (

بالرغم من هذا الترابط، إال أن اللغة واالتصال بين السوق والمجتمع المدني ليست لغة تجارية . العمل

  .االقتصاد: لتكوين الثالثإلى ايحيلنا هذا الترابط . ل روابط مدنيةوعالقات تجارية ب

  ليبرالية االقتصاديةال: التكوين الثالثزمان  . 3.2.3

ة االقتصادية، هو الذي يتبدى على الصعيد الكمي في بنيعمليات التحوالت في الإلى لعل المؤشر األوضح 

من السكان المنخرطين في كل المجالت اإلنتاجية، أو إلى حيث يشير إما إلى النسبة المئوية . المقام األول
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وبالفعل، فإن التغييرات الحاصلة في . النسبة المئوية للقيمة اإلجمالية المنتجة من قبل قطاعات اإلنتاج المختلفة

  خالل سنوات األزمة، تنبئ عن تحوالت ومقابالتها من العالم الثالثإحصائيات البلدان الرأسمالية المسيطرة

ة االقتصادية بنيغير أن من شأن هذه النظرة الكمية أن تقود إلى أشكال خطيرة من سوء فهم نماذج ال. 15شاملة

  .المتناتجة من زمان األزمة

  

تمحورت التحوالت في زمان التكوين االقتصادي، بضمور اإلنتاج الصناعي كنموذج مسيطر على األشكال 

حيث شهد الكثير من المراكز الرأسمالية، ). 119: 2000لببالوي ا( االقتصادية وصيرورة الحياة االجتماعية

من الصناعة إلى الخدمات، حيث يغطي قطاع الخدمات دائرة " الهجرة"نات، موجة من ي السبعمطلعومنذ 

بحيث تتشكل شروط العمل . واسعة من النشاطات ممتدة من الرعاية الصحية والتعليم إلى النقل واإلعالن

. ارة والمرونة، وما هو أهم من ذلك، الدور المركزي للمعرفة والمعلومات واالتصاالتضمن محددات المه

في هذا السياق يخبرنا هاردت ونغري عن نماذج اقتصاد . لتصبح المعلوماتية هي المحور البديل للتصنيع

 بين الخدمات في عالقات متباينةن ينموذجين من اقتصاد المعلوماتية مختلف"ن لـيالمعلوماتية الجديدة محدد

والتصنيع، حيث يميل النموذج األول إلى نمط اقتصاد خدماتي، تضطلع بقيادته كل من الواليات المتحدة 

وينطوي على تدهور سريع للوظائف الصناعية، وصعود مواز لوظائف قطاع . والمملكة المتحدة وكندا

مال ومتحكمة بالقطاعات اإلنتاجية الخدمات، معتمدة بشكل مركزي على الخدمات المالية التي تدير رأس ال

أما النموذج الثاني، فهو الصناعة المعلوماتية، الذي تجسده اليابان وألمانيا، فاالستخدام الصناعي . األخرى

 فضال عن ان عملية الدخول في عصر المعلومات تكون، وهذا األهم، وثيقة  ة،ئيتدهور بوتيرة متباط

           ).286: المصدر السابق( ."ئم، وعامل تعزيز لهذه القوةاالندماج بقوة اإلنتاج الصناعي القا
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فكما وضحنا سابقا، . ل اقتصاد المعلوماتية إلى الحيز اإلنتاجي، لم يكن وليد التطور الطبيعي للرأسماليةودخ

ل شكلت الحركات العمالية والحركات االجتماعية تحديا مباشرا لنماذج االقتصاد الرأسمالي المبني على شك

 بضرورة ا عميقا جمعياهذا التحدي كون ذوات اجتماعية جديدة ووعي. المصنع واالنضباطية الفوردية

بالتأكيد ال أدعي بأن اقتصاد المعلوماتية، هو إنجاز هذه الحركات، ولكن هو بالتأكيد الطفل  . التحويل

عيا باتجاه الحاجة إلى تحول  بدوره و طورالشرعي لجدلية صراع هذه الحركات ضد النظام الرأسمالي، الذي

في هذا السياق يوضح هاردت ونغري موقع هذه التطورات . نموذجي في اإلنتاج يمتلك قدرة تحيد هذا التحدي

 ومعها الموجة ،لو لم تقع حرب فيتنام، ولو لم يبادر العمال والطالب إلى إشعال تمردهم في الستينات"بصورة 

أس المال قانعا بالمحافظة على أسلوبه الخاص في اإلدارة، سعيدا من الحركات النسوية، لبقي رالثانية 

بالمقابل، لم يشكل اقتصاد  ).275المصدر السابق " (بخالصه من عبء إحداث تغيير في نموذج اإلنتاج

 لإلنتاج الصناعي، باألحرى لم يستبدل هذا النموذج الجديد أهمية الصناعة على أنها العمود االمعلوماتية اندثار

بحيث لم يعد من . بالمقابل شكل هذا النموذج الجديد تقسيما جديدا عالميا للعمل . فقري لالقتصاد الرأسماليال

هذه المصانع تصدير الضروري أن يتواجد المصنع ضمن الحيز الجغرافي للدولة الرأسمالية، ليتم بالمقابل 

عمالة رخيصة وغياب القوانين : انإلى مناطق جغرافية منتشرة حول العالم، تتوفر فيها ميزتان ضروريت

في هذا السياق تم تصوير التصدير على أنه تنظيم عالمي جديد ). Amin 2003: 17(والنقابات العمالية 

 االقتصادية بحيث تكون البلدان المسيطرة ذات اقتصاد خدمات معلوماتية ومالية، في حين تتبعها 16للمراحل

-63المصدر السابق (اية السلسلة دول ذات اقتصادات زراعية مباشرة دول ذات اقتصادات صناعية وفي نه

 الجنسيات ةهذه العملية من التحول إلى المعلوماتية وتصدير المصانع، عمق من قدرات الشركات متعدد .)65

  .التي وحدت جهودها ضد ضوابط الحركة، والتي مثلت الدولة القومية شكلها األمثل
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قومية، وبسبب صعود القوى المعادية لإلمبريالية واصطفافها في صف واحد، كما أشرنا سابقا، شكلت الدولة ال

ن وتاتشر، التشكل اللحظة االقتصادية للثنائي ريغ. لمنظومة توسع رأس المال العنصر األشد خطرا وتهديدا

اه نحالل دولة الرفاالقديم ب/تركز الهجوم على هذه الدولة من خالل نشر سياسات الحلم الليبرالي الجديد

ما  ).Peters 2005(وحيد في العالقات االقتصادية و كمحدد رئيسي ةالكينزية وإطالق آليات السوق الحر

 تطوير برامجهما إلىلبثت هذه السياسات أن شكلت األرضية الخصبة لدفع البنك الولي وصندق النقد الدولي 

التغير ، وفرض سياسات الجنوبدول وقنوات المساعدة باتجاه المزيد من التدخل في السياسات االقتصادية ل

المصدر السابق ( بسياسات السوق وتهميش دور الدولة االقتصادي ارتباطاالهيكلي لهذه الدول باتجاه أكثر 

11-12 .(  

  

التحول الجذري في بنية االقتصاد : بذلك نجد زمان التكوين الثالث وقد تركب من تمفصلين أساسيين هما

الثاني فيأتي من خالل تحرير السوق من دولة الرفاه وتحقيق مقولة الليبرالية كنشاط إنتاجي، أما التمفصل 

  ).171، أ2004: هارفي في روبيرتس وهايت" (دعه يعمل"الكالسيكية 

  

 يمكننا اآلن أن نشكل بنية هذا النمط، وهي ،بعد هذا العرض التحليلي لزمانية التكوين لنمط الهيمنة العالمي

 على أننا سوف نعبر عن هذا النمط العالمي بنمط الهيمنة الليبرالية الجديدة .لتاليكما هو موضح في الشكل ا

  :كما يوضح ذلك جوني عاصي

مشروع الهيمنة الحالي ال يركز على السيادة واالستقاللية، كما كان الوضع في فترة الحرب 

ات الخارجية تذهب والمساعد) الليبرالية الجديدة(الباردة، بل على الديمقراطية واقتصاد السوق 

عاصي،  (اليوم إلى ما يسمى المجتمع المدني، والذي يجمع بين الديمقراطية واقتصاد السوق

2006 :69(  
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في   سنعرضوترتبط بهذه البنية من نمط الهيمنة العالمي مجموعة من القوى االجتماعية المعولمة، بحيث

 التركيز في دراسة مكون اعلى أن هذ. تبطة بمكون المجتمع المدنيبتحليل تلك القوى المرالقسم التالي 

تي لعدم أهمية بقية المكونات، ولكن هذا التركيز يأتي في سياق موضعة المنظمات غير أالمجتمع المدني ال ي

  .الحكومية من وفي هذه البنية

  

  االمجتمع المدني نموذج: القوى االجتماعية المعولمة. 3.3

، فكما أشار جوني  حول موضوعة ما هو المجتمع المدنيات المستوى طرح تعريفات وقراءلن نحاول في هذا

مركب يجمع بين الديمقراطية كعاصي سابقا، يتمظهر المجتمع المدني في سياق نمط الليبرالية الجديدة للهيمنة 

ي دراسة من جهة أخرى تشكل قراءة عاصي لنمط الهيمنة مدخال مهما ف . 17)المصدر السابق(والسوق 

المساعدات   أهميةبحيث تشير المداخلة إلى) ضمن المجتمع المدني كنموذج(القوى االجتماعية المعولمة 

 ويشترك الكثير من المختصين والمهتمين مع عاصي .الخارجية في التطرق إلى موضوعة المجتمع المدني

، سمارة 1996بشارة (حث في طرح قضية االستثمار الغربي في المجتمع المدني كمقوالت تستوجب الب

الديمقراطية وحقوق 
 اإلنسان

االقتصاد 
 الليبرالي

المجتمع 
 المدني

 الليبرالية الجديدة  الهيمنة نمطبنية
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ومن المهم ). Smith and others 2007 ،Brynen 2000، 2006، حنفي وطبر 1998، المصري 2003

  .لهاجملة من المقوالت المكونة قبل التعمق أكثر في هذا المحور، أن نقوم بتفكيك هذه المداخلة إلى 

  

) عبر المساعدات والتمويل(ثمار الغربي  تزامنا بين ظهور المجتمع المدني وبين االستمداخلة عاصيتطرح 

بمعنى أن هذا التزامن يطرح .  أن نتعامل مع التزامن على أنه السببيةأ ومن الخط.في هذا المجتمع المدني

  :خرعالقة سببية بين المجتمع المدني واالستثمار الغربي فيه، على أن أحدهما يسبب اآل

تفسر هذه المنظمات نفسها وتطورها التاريخي  مافي خطاب المنظمات األهلية الفلسطينية، عادة 

وحسب وصف البعض، فقد ساهم .  مرتبط بشكل مباشر بزيادة تمويل المانحين المتاحهعلى أن

أو تقديم الخدمات، ولكنه فرض أيضا متطلبات جديدة /تزايد مصادر التمويل في توسيع النشاطات و

حنفي . ( هيكليات إدارية ومالية أكثر تعقيداعلى المنظمات غير الحكومية، ما أوجد الحاجة إلى

  ). 57: 2006وطبر، 

خلخلة هذه السببية كي نتمكن من  لذلك من الضرورييطرح هذا الفهم عالقة خطية واحدة بين سبب ونتيجة،  

 ما يطرحه عاصي ضمن مالحظته للهيمنة يتجاوز الفهم ذلك ألن،  من عالقات وترتيباتهينة ما تخفيامع

 التزامن اوسوف نستعين بثالث قراءات في هذ.  تصوره األدبيات في قراءة نظام المساعداتيذالخطي ال

  .هو مخفي في عالقة السببية التي تظهر للعين المجردةا للوصول إلى م

  

فبعد أن يحدد مرتكزات هذه . لنمط الهيمنة الدوليالقراءة األولى تأتي من جوني عاصي وفي سياق عرضه 

ضطرابات واألزمات االجتماعية قراءة سياقاتها المحلية التي تظهر كمرحلة من االالهيمنة يذهب إلى 

  :والسياسية
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كما األحداث في العراق ولبنان (المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية تشهد اضطرابات وأزمات 

 تنتج من محاولة إعادة تنظيم مشروع الهيمنة للدول الغربية التي تحاول أن تلعب دور) وفلسطين

  )69: 2006عاصي، . (تجاه العالم غير الغربي" المستبد المتنور"

فمن . اءة تحيلنا إلى عدد من التشابكات الحاصلة في مركب المجتع المدني واالستثمار الغربي فيههذه القر

 أيجانب تظهر الهيمنة كمقولة في العالقات بين المجتمعات الغربية الرأسمالية والمجتمعات غير الغربية، 

هذه العالقة تمتاز بكونها متجاوزة للشكل االقتصادي ومؤسسات الدولة، فهي . القة بين الشمال والجنوبكع

كد، جوني عاصي في قراءته لكوكس، تتم من خالل وضمن قوى اجتماعية يمثل المجتمع المدني ؤكما ي

قة بين الشمال والجنوب خر، تشير هذه القراءة إلى أن العالآمن جانب . حد أشكالهاأوالمساعدات الخارجية 

 سياسية وفكرية، يلعب المركز الغربي المهيمن دورا في إعادة -تأتي ضمن اضطرابات وأزمات اجتماعية

بحيث يظهر هذا المركز كفاعل . تشكيلها باتجاه وموضعتها ضمن سياق تطوره وديمومته كمركز مهيمن

.  الحل، أو مقولة في حل هذه االزماتأساسي في هذه االضطرابات واألزمات ولكن من مدخل أنه يمتلك

ي تتشكل العالقة بين الشمال والجنوب على قاعدة أن الجنوب يعاني من أزمات عضوية متداخلة البالت

ومتشابكة مع الشمال الذي، وبالرغم من أنه فاعل في هذه األزمات، يمتلك القدرة على تفكيك هذه األزمات 

وفي هذا السياق يقدم خليل نخلة قراءة في أسطورة التنمية في . ألزماتهذه ا" تجاوز"وإعادة تشكيلها باتجاه 

  : فلسطين، بحيث يقدم استنتاجا يمثل نموذجا لقراءة عاصي للعالقة بين المساعدات الخارجية والمجتمع المدني

 - المركز في شؤون العالم الثالث- الشمال-طبيعة تدخل الغرب]  تم في هذا السياق توضيح[

لهامش، والتحوالت التي طرأت في تحويل الدعم االقتصادي والسياسي إلى أدوات  ا-الجنوب

كما تمت اإلشارة إلى تراجع دور الدولة القومية في . للتدخل في سياق العولمة وعبور الحدود

الترتيب الجديد، بينما يتزايد االهتمام بمنظمات المجتمع المدني باعتبارها أدوات أكثر فعالية في 
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". ترويج الديمقراطية"نصب االهتمام في الدفع نحو اوبناء على ذلك، . سيطرة االجتماعيةعملية ال

  )21 -20: 2004نخلة، (

  

القراءة الثانية في تفكيك السببية، وبالتالي تفكيك مركب المجتمع المدني في بنية نمط الهيمنة الليبرالية الجديدة، 

 تحديد لمقولة إعادة صياغة مجتمعات جه إلى محاولةتتتأتي في ذات السياق الذي قدمه عاصي، ولكنها 

 الرأسمالية في ةبحيث تظهر مجتمعات الجنوب هنا كبؤر صراعات ونزعات تحررية مضادة للتراتبي. الجنوب

التزامن بين المساعدات الخارجية والمجتمع المدني كمقولة في إدارة هذه ويأتي . مستوييها العالمي والمحلي

خر، يتم قراءة مجتمعات الجنوب على أنها عبارة عن شرائح آبمعنى .  التحريريةالصراعات والنزعات

 بمقوالت عالجية لهذه الشرائح المرضية، مشروع الهيمنةمرضية ال تالئم العصر وتطور العلم الحديث ليأتي 

يل الناشف وتشكل مداخلة اسماع. والمجتمع على أرضية إعادة تعريف هذه الشرائح لعالقتها مع ذاتها امعتمد

  :تجسيدا لهذه القراءة

خطاب المجتمع المدني تكون من خالل صراعات القوى االجتماعية المختلفة مع النخب الحاكمة 

نزياح تم في السياق الفلسطيني في فترة ما بعد اال. في دول أوروبية ذات كيان سياسي مستقل نسبيا

يس من باب المصدفة أو الرؤيا الفكرية استحضار هذا النموذج من العالقات بين الفرد والمجتمع ل

نما نرى من خالل هذه الممارسات أن المركز األوروبي األمريكي يحاول أن يعيد إ. المحددة

بل أكثر من ذلك، . صياغة العالقات بين الفرد الفلسطيني وبين الجماعة الفلسطينية باتجاه جد محدد

بهذه المنظمات يثير عدة تساؤالت ومساءالت إن االستثمار غير العادي المادي والمعنوي الغربي 

  )39: 2004الناشف، . (من الضروري محاولة اإلجابة عليها

 تتعمق في دراسة االستثمار الغربي في المجتمع المدني، بحيث تأخذ من مداخلة ركيس مداخلة الناشف هذه 

عدات لدى براينن على أنها  لمنظومات المسا نقديةيطرح الناشف قراءة.  كنموذج لهذا االستثمار18براينن
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 إن هي استخدمت بطريقة فاعلة للتوفيق بين )وفقا لبراينن (الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي" حل"محرك في 

  :األقطاب السياسية المختلفة التي تتخذ القرارات لمتعلقة بحل الصراع

 موضوعي يجب أخذه الملفت في مداخلة براينن أنه يأخذ البعد اإليديولوجي للتبرع والتلقي كمعطى

بعين االعتبار للتغلب على الصعوبات التي تثيرها، وهو بهذا ال يدحض مداخالت نقدية من مثل 

بل ] مقوالت نقدية في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية[ التي يضعها هاردت ونغري 

لى حالة السلم، كما ففي االنتقال من حالة الحرب إ" [...] كشر ال بد منه"يثبتها في إطار مختلف 

وتحويلها، أي " أمراضها"حتواء الضحية من خالل عالجها من ابراينن، ال بد من يسميها 

هنا يكمن الدور المهم الذي يلعبه الوسيط من خالل حكوميته . ترويضها، إلى حالة التبعية الصحية

  )43 -42: المصدر السابق. (المحلية وغير حكوميته العالمية

  

 عاصي من  لما يطرحهإحدى التمظهرات تشكل  على أنهامداخلة الناشف في هذا السياقإلى ر ويمكننا النظ 

  .ضمن محركات إعادة تنظيم مشروع الهيمنة" المستبد المستنير"نموذج لـ 

               

، 19هاس على مفهوم المجتمع اإلدراكي أو اإلبستمي لدى قائمه تأتي من توجالقراءة الثالثة في تفكيك السببية، 

بحيث يتم التركيز على ممارسة النفوذ من خالل نشر أفكار والتأثير على المواقف التي يتبناها عدد كبير من 

  :ويطرح كل من سري حنفي وليندا طبر ملخصا لهذه القراءة. الفاعلين

تميز مقاربة المجتمع اإلدراكي مستوى األفكار كوسيلة لمعايرة مصالح المانحين وتحديد اآلثار 

بحيث تقع سياسات المانحين ضمن أجندة سياسة عريضة تدعمها [...] ى المجتمع المتلقي عل

كما . أشكال معرفية تطورت داخل مؤسسات هي نفسها تقع ضمن سياق تاريخي وثقافي معين

يوجد إقرار متزايد بأن المانحين والمنظمات األهلية المحلية يستخدمون اللغة نفسها، وكذلك العديد 
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بالموضوع عدد من القضايا بما فيها إنتاج وترتبط بشكل كبير .  التنظيمية المتشابهةمن السمات

تي يبدأ المانحون والمتلقون على حد سواء الالمعرفة وانتشار األفكار واألجهزة المفهومية 

ولهذا مؤثرات عميقة للنفوذ الذي يمارسه المانحون في المجتمع المحلي، كما أنه يؤثر . باقتسامها

  )44: 2006حنفي وطبر، . (العالقات بينهماعلى 

  

فهذه القراءات تحيل . تطرح كل من قراءة الناشف والمجتمع اإلستدراكي، بعدا هاما في تفكيك مقولة التزامن

 ضمن سياق تاريخي قضية التزامن إلى إطار من الفعل البشري الوعي والموجه إلعادة صياغة المحلي

خر تؤسس هذه العالقات بين آمن جانب . مالي على العمليات االجتماعيةوفكري محدد بهيمنة المركز الرأس

 ولكن ضمن مستويات مختلفة من الفعل، بحيث ،المتبرع والمتلقي وليس في الشكل الخطي متبرع ــ متلٍق

للقدرات المادية الموجهة لسياقات محلية، في حين يظهر المتلقي كممارس لنفوذ هذه يظهر المتبرع كمصدر 

خر يظهر المتبرع والمتلقي كوحدة فكرية واحدة من حيث قراءة آومن جانب . ات في السياقات المحليةالقدر

السياقات المحلية والدولية، بحيث ال يظهر المتبرع كوحدة فكرية مستقلة تفرض سياقا فكريا محددا على 

  . دهماالمتلقي، بل يتشارك المتبرع والمتلقي في صياغة الوحدة الفكرية الجامعة لوجو

  

بذلك يمكننا قراءة المخفي في التزامن الذي تطرحه بنية الهيمنة الليبرالية الجديدة في عالقة المساعدات 

الخارجية بالمجتمع المدني، على أن المجتمع المدني يشكل، وفي مقاربة من الكمبرادور االقتصادي، 

يتوافق مع مصلحة السياق األعم للعولمة،  يحول صياغة السياقات المحلية باتجاه ا جمعيا اجتماعياكمبرادور

خر، وفي تجاوز للفعل آومن جانب . بحيث توفر المساعدات الخارجية قدرات مادية لهذا الكمبرادور الجمعي

 في )متكاملة بين المتبرع والمتلقي (عملية متكاملة ،ممارسة هذه العالقةالمتلقي للكمبرادور، يتم ضمن 

ولكن الفرد أو . اغة وإعادة صياغة الفرد ونشاطه االجتماعي ضمن المجتمعتركيب الفكر واألخالقيات لصي
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 الفكري المعرفي، اهمستوب يخضع لذات العملية، لكن  أيضاالوعي البشري ليس فقط ما يتم نحته، والواقع

ا ، يتم تسويقها وتوزيعه"الحقائق"وبذلك تتشكل نماذج من الوعي البشري ونماذج من . وليس بمستواه المادي

  .ضمن المجتمع

  

 التساؤل الذي يتشكل عنبنية الهيمنة، من الضروري اإلجابة بعد هذا التفكيك لمركب المجتمع المدني ضمن 

خر آاكتسب هذا المركب شرعية في عملية صياغة السياقات المحلية؟ بمعنى / من هذا التفكيك، كيف يكتسب

لممارسات مركب المجتمع المدني " الحقيقة"وباستخدام مصطالحات التمرين الفوكوي، كيف يتشكل خطاب 

قراءة عملية االستثمار في إلى حاجة في جابة عن هذا التساؤل نحن في بنية الهيمنة الليبرالية الجديدة؟ لإل

المجتمع المدني عالميا، بحيث شكل خطاب التنمية المحمول من قبل المؤسسات الدولية القاعدة اإليديولوجية 

  .لهذا االستثمار

  

   ترتيب الفاعلينشرعنةمقولة في :  أجندة السياسات الجديدة1.3.3

قا، طرحت مقوالت أساسية في إعادة بالتغيرات الدراماتيكية في سبعينات القرن الماضي، والتي عرضناها سا

 العالقة السابقة تخضع لمقوالت الدولة كمحرك في الفعل قد كانتو. تعريف العالقة بين الشمال والجنوب

شكلت معطيات أزمة الرأسمالية العضوية الحاجة إلى إعادة و . وتنمية األسواقوكمقولة في التحديثالتنموي 

تعريف هذا الفاعل، وبالذات بعد صعود اليمين الجديد، ممثال بإدارتي ريغان وتاتشر، للحكم وما مثله هذا 

مقولة مركزية ووحيدة في الفعل ك دفع إيديولوجي إلعادة االعتبار لالقتصاد الليبرالي الكالسيكيالصعود من 

) ممثلة في نموذج دولة الرفاه(لتتم عمليات إعادة هيكلة االقتصادات المحلية على قاعدة فشل الدولة . التنموي

خر في هذا السياق، ظهر على السطح التطور اآل. في تحقيق مقوالت تنموية وضعفها في إدارة العمل التنموي

ية مركبات اجتماعية وقانونية من نوع محاربة الفساد وتحقيق الشفافية مقوالت ترى في العملية التنموك
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هرت هذه المركبات وقد ظ). 2006حنفي وطبر ، 2004نخلة  (والتمثيل الحقيقي للفئات المهمشةلة اءوالمس

سياسات إعادة هيكلة االقتصادات المحلية وفقا لوصفات البنك الدولي خالل سبعينات وثمانينات كملحقات ل

 شكلت حالة من تعزيز مركب الحرمان لدى جماهير واسعة في مجتمعات الجنوب  والتيرن الماضي،الق

قيم لألداء مع التأكيد على أن أزمة الحرمان ناتجة عن سوء إدارة ، مما دفع البنك إلى إعادة ت)1997سمارة (

          ).Hardt & Negri, 2004, 174(العملية التنموية من قبل الدولة 

  

 20"أجندة السياسات الجديدة"التطورات والتفاعالت وجدت لها مخرجا في طرح أجندة تنموية جديدة سميت هذه 

قتصادات المحلية ضمن بنية إعادة تشكيل اال: والتي طرحت أهمية أن يشمل الفعل التنموي مركبين عضويين

يشتمل على إعادة تشكيل فاني النموذج الليبرالي للسوق وتحرير االقتصاد من تدخل الدولة، أما المركب الث

بناء "بحيث شكل برنامج ). 30: 2006حنفي وطبر، (رية الديمقراطية الليبرالية العملية السياسية وفقا لنظ

خر شكلت القاعدة األساسية في صناعة آ، والتي من جانب محور هذه األجندة" الدولة وأسلوب الحكم السليم

 إلى مذاهب جديدة ذات تأثير واسع هذه األجندةقد تحولت ف . الجديدة التنمية في زمن نمط الهيمنة الليبرالية

حيث ينظر . على طريقة التفكير بالتغير االجتماعي والسياسي، وبطرق التعامل مع التنمية على المدى البعيد

نها ذات فعالية وكفاءة أكبر، كما أوإلى المنظمات غير الحكومية على أنها فاعل مركزي في عملية التنمية، 

، وتمتلك القدرة على تمثيل الفئات االجتماعية المهمشة ضمن  مقارنة بالحكومات، تقديم الخدماتأقل كلفة في

خر تطرح هذه األجندة، ضرورة أن تقوم الدولة آمن جانب  ).Van Rooy & Robinson 1998(المجتمع

، باتجاه توفير قاعدة ات عامةفضاءحاجة إلى االنسحاب من في ير موقعها في العملية التنموية، فهي يبتغ

  ).World Bank, 1997 (قانونية لمكافحة الفساد، وتوفير حكومة منتخبة، وإيضا إعادة تأهيل بيروقراطيتها
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بحيث تطرح هذه األجندة . 21 من تفكيك هذه المعطيات، وذلك بهدف قراءة ما تحتوية من مقارباتبد هناوال 

، وإعادة إعادة بناء قدرات أجهزة الحكم الرسمية: تين مركزيتينالفعل التنموي من خالل التركيز على وحد

وبالرغم من أن الوحدة األولى تطرح بعدا . هيكلة للقوة السياسية ضمن المجتمع من خالل المجتمع المدني

سياسيا من نوع الممارسة السياسية للمجتمع وعملية إنتاج وإعادة إنتاج مؤسسات الحكم، إال أن هذه األجندة 

  :تقنية-ها االستثمار المادي في صناعة التنمية تتعامل مع هذه الوحدة كقضية فنيةئ وراومن

البنك الدولي يعرف أسلوب الحكم على أنه كيفية ممارسة السلطة في إدارة مصادر الدولة  

. االقتصادية واالجتماعية من أجل التنمية، وأسلوب الحكم الجيد يساوي إدارة تنموية سليمة

بصفته حلبة سياسية :  بشكل أكثر دقة التناقض في هذه الصياغة كما تبين لنا هو أنهالمشكلة أو

. داري أكثرإ-أنه فنيأساسا، فإن أسلوب الحكم يبدو اليوم على أنه غير سياسي تماما، وعلى 

ويكشف هذا عن توتر جديد مستتر وراء سياسات المانحين التنموية المتعددة والثنائية األطراف 

ما بعد الحرب الباردة، حيث تصطدم برامجهم بالفضاءين االجتماعي والسياسي بدون في مرحلة 

اعتراف بخصوصيتهما، بل يتم تطبيع العملية برمتها من خالل اللغة الفنية للتنمية، وتوسيع 

  )36: 2006حنفي وطبر . (منطق إطار العمل من خالل المشروع

 التقني في مركب التنمية الجديد يأتي ضمن سياق -د الفنيفي ذلك يجادل خليل نخلة، بأن التركيز على البع

  :تعظيم استفادته من استثماراته في صناعة التنميةلعالمي من توجه المركز الرأسمالي 

مع ] ي المساعدة الفنيةيضمن سياق البعد الفني للتنمية يظهر المرتزقة الجدد تكنوقراط[ 

ندرجون في مخيم المرتزقة الجدد ال يبدون مراعاة الفوارق الفردية هنا وهناك، فإن من ي

. التزاما جديا باالنتماء إلى القيم الوطنية وتطلعات الشعوب التي يفترض أن يتفاعلوا معها

 ومتقدمة وغير معرفة تكتنفها وفي لحظات المواجهة، فإنهم يتسترون وراء قيم ليبرالية

والشفافية وأهمية المجتمع المدني شعارات براقة في سياق الحداثة والتقدم، ومواجهة الفساد 

والدمقرطة، وسيادة القانون والحكم الرشيد مع الممارسة الصحيحة والكفاءة واألهلية 
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وال يمكن للمرتزقة الجدد أن يقوموا بدور حاملي لواء التنمية . الخ...واإلنتاجية والنوعية

نخبة العابرة للحدود وفي المحصلة فإنهم ليسوا سوى ال. الحقيقية ال حاضرا وال مستقبال

. وتكنوقراطيي المساعدة الذين ينحصر دورهم في اإلدارة الفاعلة لرأس المال العابر للحدود

   )27: 2004نخلة، (

 التقني، على -تعبر فقط عن اللحظي المباشر في التركيز على البعد الفني) على أهميتها(إال أن هذه القراءة 

لحيز السياسي وحصرها في المجال الفني والتقني، عبر وبامتياز عن أننا نجادل هنا بأن سحب الدولة من ا

وحيث أن األنظمة السياسية للمجتمعات .  وكترتيب للقوى االجتماعيةمقولة سياسية ضد الدولة كبنية اجتماعية

ندة المعاصرة قد بنيت على تفاعالت أنظمتها االجتماعية واالقتصادية، تظهر األنظمة السياسية في معادالت أج

وضمن ذلك تفقد القوى .  المساعدات الفنية تقنية تبنى وتنحت ضمن حلقات- فنيةالتنمية الجديدة كبنية

تم إعادة هيكلتها على ت ممارسة أي دور سياسي عبر الدولة، ذلك أن الدولة تها علىاالجتماعية المختلفة قدر

  .22قاعدة استخداماتية فنية

  

، وحيث ع المدني كعملية في إعادة هيكلة لتوزيع القوة داخل المجتمعخر، تظهر مقولة المجتمفي الجانب اآل

ففي . أننا قدمنا قراءة في هذه الوحدة في القسم السابق، سأقوم بالتركيز على قضية التمثيل السياسي للمصالح

 للفئاتحين تظهر الدولة كحيز فني في عملية التعامل مع قضايا المجتمع، يظهر المجتمع المدني كممثل 

  : والتي بدورها تقوم بممارسة عملية تمثيل هذه الفئات ضمن المستويات المختلفة،االجتماعية ضمن المجتمع

ن الدعم الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية المحلية يكون عادة على أساس نظرية مجموعات إ

" المصالح"ي أن المصالح، أو على أساس النموذج التعددي للديمقراطية الليبرالية، ويفترض بالتال

مصالح "منظمة بالفعل كما هو الحال في الديمقراطيات الليبرالية الفاعلة ومن هنا يعتبر وجود 

أمرا مسلما به، كما يتوقع من بعض الفاعلين االجتماعيين، مثل النساء الريفيات " منظمة
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 النسوية الفقيرات، أن تضع نفسها في إطار مجموعة يفترض أنها تمثلها كما هو حال الحركة

      )222: 2006حنفي وطبر، . (في المدن

ن أجندة السياسات الجديدة قد ، نجد أةم السابقاقسذلك وبالعودة إلى النقاشات التي كنا قد خضناها في االل

 بدورها مرتبطة بالسياق العام العالمي  هي الفئات االجتماعية المختلفة بالمنظمات غير الحكومية التيربطت

هذا الترابط يحيلنا . برالية الجديدة، وذلك دون الحاجة إلى الدولة لتمثل هذه الفئات االجتماعيةضمن نمط اللي

 عملية صياغة إلىالتمركز األول يتم في مستوى عملية التمثيل، فكما أشرنا سابقا : ينيإلى تمركزين أساس

ية يتم بعد إخضاع هذه الفئات ن تمثيل الفئات االجتماعية من خالل المنظمات غير الحكومإللفرد والوعي، ف

بمعنى أن عملية التمثيل تأتي لنماذج اجتماعية . لفرد ونشاطه االجتماعي ضمن المجتمعلإعادة صياغة  لعملية

 التمركز الثاني فيظهر في اأم". حقيقة"يتم موضعة الفرد والفئات االجتماعية ضمنها ومن ثم تسويقها على أنها 

لم تستطع أن ترتبط بمنظمة غير حكومية، أو تلك الفئات التي ترفض االرتباط تلك الفئات االجتماعية التي 

  .المجتمع" حقيقة" فإنها تجد نفسها خارج عملية التمثيل وبالتالي خارج بنية ،بهذه المنظمات

   

أن  يمكننا قاشات، وبعد تفكيك بنية المجتمع المدني في بنية نمط الهيمنة الليبرالية الجديدة،ابعد هذه المن

فهذه المنظمات تشكل مقولة . موضع المنظمات غير الحكومية في ومن نمط الهيمنة الليبرالية الجديدةن

من جهة . ها الرمزي بتشكيل مركب المجتمع المدنيئإدعاب مركزية في عملية إنتاج وإعادة إنتاج نمط الهيمنة

يب الفكر واألخالقيات لصياغة ترك أخرى فإن هذه المنظمات تتموضع من نمط الهيمنة كمقولة في عملية

ولكن الفرد أو الوعي البشري ليس فقط ما يتم . وإعادة صياغة الفرد ونشاطه االجتماعي ضمن المجتمع

 على المستوى، لكن على المستوى الفكري المعرفي، وليس  أيضا الواقع يخضع لذات العمليةبل إننحته، و

 .، يتم تسويقها وتوزيعها ضمن المجتمع"الحقائق"ماذج من وبذلك تتشكل نماذج من الوعي البشري ون. المادي
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بحيث تخضع هذه المنظمات المجتمعات المحلية لعملية فك وإعادة ترميز لتخرج منها بفئات اجتماعية، تقوم 

  . بتمثيلها في المستويات المختلفة

  

  :الخالصة

نا بأن هذا النمط أخذ من األزمة في هذا الفصل تقديم قراءة في نمط الهيمنة العالمي، حيث جادلحاولنا 

نا أعلى أننا قر. العضوية للرأسمالية خالل العقد السابع من القرن الماضي مرتكزا أساسيا في عملية التكوين

في االزمة العضوية للرأسمالية، مرحلة تاريخية تمثلت بتقاطعات للفعل المضاد للرأسمالية على المستويين 

هذا الفعل المضاد دفع النظام الرأسمالي . لى حد ما، إلى تشكيل هيمنة مضادةالمحلي والدولي، والذي هدف، إ

خالت في عملية ا نقرأ هذه االستراتيجيات كمد أنولنااإلى تطوير استراتيجيات احتواء لهذا الفعل، حيث ح

  .طلحنا على تسميته نمط الهيمنة الليبرالية الجديدةصتكوين نمط الهيمنة العالمي الذي ا

  

 المجتمع ،)مركب إيديولوجي( الديمقراطية :بتفكيك هذا النمط من خالل الدخول من ثالثة محاور هيوقمنا 

في هذا المستوى قمنا ). مركب القدرات المادية( واالقتصاد الليبرالي ،)مركب المنظمات والمؤسسات(المدني 

منة، حيث جاء هذه التركيز بالتركيز على مركب المجتمع المدني كنموذج للقوى االجتماعية ضمن نمط الهي

 مقوالت ةوقد قمنا بالتجادل مع عد. باتجاه محاولة موضعة المنظمات غير الحكومية من وفي نمط الهيمنة

مقوالت، والتي ولنا أن نتجاوز الشكل الظاهر في هذه الاحومرتبطة بمركب المجتمع المدني في نمط الهيمنة، 

والت شكلت موقع هذه المنظمات في الهيمنة بحيث اذه المحه. عبرت عن تمثالت للمنظمات غير الحكومية

ها الرمزي بتشكيل مركب المجتمع ئإدعابعبرت عن مقولة مركزية في عملية إنتاج وإعادة إنتاج نمط الهيمنة 

تركيب الفكر من جهة أخرى فإن هذه المنظمات تتموضع من نمط الهيمنة كمقولة في عملية . المدني
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ولكن الفرد أو الوعي البشري . إعادة صياغة الفرد ونشاطه االجتماعي ضمن المجتمعواألخالقيات لصياغة و

، لكن على المستوى الفكري المعرفي، وليس  أيضا الواقع يخضع لذات العمليةبل أنليس فقط ما يتم نحته، و

ا وتوزيعها ، يتم تسويقه"الحقائق"وبذلك تتشكل نماذج من الوعي البشري ونماذج من .  الماديعلى المستوى

 بحيث تخضع هذه المنظمات المجتمعات المحلية لعملية فك وإعادة ترميز لتخرج منها بفئات .ضمن المجتمع

  . اجتماعية، تقوم بتمثيلها في المستويات المختلفة
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  : ال مبدأ السيادة للدول انظرز بين تهميش السيادة المحلية ي في موضوعة التمي 1

Hardt, M and Negri, A. (2001). Empire. Harvard University Press. 
 اعتمدت هذه االستراتيجيات على مبادئ االقتصاد الكينزي المعبر عن خلط دقيق لالقتصاد الحر مع إعطاء هامش  2

  .فعال للدولة للتدخل في العمليات االقتصادية

يتي ودول المنظومة االشتراكية، حيث يسات واإلجراءت تدعم بشكل مباشر من قبل لالتحاد السوف كانت هذه السيا 3

المقابل أخذت هذه السياسات توجد لها تجمعات في .  اإليديولوجية لهذه الدول- مع المنظومة االقتصاديةاشكلت انسجام

تبية السياسية واالقتصادية الدولية القائمة، في اعالمية، في هذا السياق وولدت مطالب إضافية، تتعلق بالتغير في التر

منابر مؤتمرات األمم المتحدة للتجارة إلى ، باإلضافة )1961عقد أول قمة في بلغراد (مؤتمرات قمة دول عدم االنحياز 

 هذه المؤتمرات لتصل إلى تبني الجمعية وتضافرت. 1964والتنمية، التي بدأت بالمؤتمر األول الذي عقد في جنيف 

  . العامة لألمم المتحدة ميثاق حقوق الدول االقتصادية، الذي يدعو إلى إقامة نظام اقتصادي جديد

  .نضباط المبني على الفوردية والتيلورية نظم اال 4

الحركات التضامنية مع قوى التحرر والرافضة لالمبريالية، الحركات النسوية الجديدة، في  تمثلت هذه الحركات  5

  .ة، حركات الحقوق المدنية وحركات السود في الواليات المتحدةالحركات الطالبي

  : للتوسع في هذه النقطة أنظر 6

Ashcroft, B, Griffiths, G & Tiffin, H (eds) 1995. The Post-Colonial studies Reader. New 

York: Routledge. 

Butler, J 1998. “Merely Cultural”, New Left Review, no.227. pp 33-44. 
 حول حتمية توحد هذه الحركات التحررية واالجتماعية والعمالية لتشكل بدايات الهيمنة فتراض متناٍما كان هناك  7

غير أن هذه الوحدة االفتراضية لم تتحقق كوحدة سياسية على المستوى العالمي، وبقيت تراوح بين التزامن . المضادة

  .اد  للمنظومة الرأسمالية العالميةوالتقاطع فيما بينها ضمن إطار الفعل المض

 جاءت هذه العملية مستهدفة بشكل مركزي مجتمعات المحيط وشبه المحيط التي اعتمدت سياستها االقتصادية على  8 

 كبير من أزمة عمقت إلى حدهذه المجتمعات . استراتيجيات التأميم والحماية والنماذج الشعبية في التنمية االقتصادية

 يوالتها االنفصال أو على األقل تحسين شروطها المادية ضمن االقتصاد العالمي ذالعالمية من خالل محالرأسمالية ا
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 القتصاديات المركز هذه السياسات كانت من األسباب المركزية لتعمق أزمة العرض الكلي. الصبغة الرأسمالية

     .الرأسمالي

انينات بتزايد الجهد المكثف لدول المركز الرأسمالي لبناء بشكل اساسي تميزت نهاية عقد السبعينات وبداية الثم  9

لسوق األوروبية المشتركة والحقا إلى افي هذا السياق يمكن اإلشارة . وحدات سياسية جغرافية واقتصادية مشتركة

  .، كأمثلة مركزية ممتدة من تلك الحقبة حتى يومنا هذاG7االتحاد األوروبي، و 

االقتصاد العالمي، الدولة : الجغرافية السياسية لعالمنا المعاصر "2002 تيلور وفلنت :نظر للمزيد حول هذا المحور أ 10

  ".القومية، المحليات

د ثالثة أزمنة للتكوين وهي في عالقة و وج على تقسيم زمان التكوين إلى ثالثة أقسام يجب أن ال يفهم على أنه تدليل 11

 يتلخص فيبالمقابل يأتي هذا التقسيم بهدف إجرائي بحت . هناتعاقب، فذلك يسطح النقاش الذي نحاول أن نخطه 

محاولة تركيز النقاش حول محاور مركزية في زمان التكوين، هذه المحاور هي بالضرورة مترابطة بشكل عضوي 

  .وخاضعة لذات العملية وضمن ذات الوحدة الزمانية

 عينحيث . أكملها تقريبا من بين صفوف هذه اللجنة لم يكن من قبيل الصدفة أن يتم تشكيل إدارة الرئيس كارتر ب 12

  . ن اللجنة الثالثيةع الشخصية األبرز ضمن هذه اإلدارة المنبثقة  فكانألمن القومي لكارترل ابرزنيسكي مستشار

ن إال أن أطروحات برزنيسكي شكلت محور السياسات اختالف تركيبت اإلدارة بين عهدي كارتر وريغا بالرغم من  13

ن هو في اختالف في إدارة ريغعلى أن اال. ن بنفس الدرجة التي أثرت في سياسات كارتر الخارجيةاجية لريغالخار

 ومن جهة أخرى تعميق استخدام ،خلق أجسام تنفيذية ممولة من ميزانيات الدولة لوضع تفاصيل البرامج في الميدان

  . لدولين لنفوذها داخل كل من البنك الدولي وصندوق النقد ااإدارة ريغ

ذلك التركيب الوسيط بين القوى )  بقراءة هيغل للمجتمع المدنيباالستعانة(المجتمع المدني في  يرى هاردت ونغري  14

كان ميدان تحول سلطة الدولة الحديثة "الكامنة لرأس المال والسلطة المتسامية للسيادة الحديثة، ليجادال بأن هذا المجتمع 

المجتمع وميدان حركة معاكسة في الوقت نفسه لعملية تحول )  جتمع الرأسمالينزوال إلى الم(إلى حالة كمون 

غير أن المجتمع المدني لم يعد، في أيامنا، يشكل نقطة توسط ).  صعودا إلى مرتبة الدولة (الرأسمالي إلى حالة تساٍم
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 Hardt & Negri" (تدريجيافالبنى والمؤسسات التي تؤلفه باتت اليوم متالشية . مالئمة بين رأس المال والسيادة

نهار مركباتها الداخلية ت أنوتعود مالحظتهما هذه إلى انهيار أسوار الدولة القومية وبالتالي من المؤكد ). 328 :2000

فذبول . لدى انتقال السيادة إلى مستوى الكمون، انهارت الحدود والحواجز في اإلطار القومي، وعلى المستوى العالمي"

 واألزمة العامة للمؤسسات االنضباطية، يتزامنان مع انحسار الدولة القومية بوصفها حدودا فاصلة المجتمع المدني،

  ). 332المصدر السابق " (وناظمة النقسامات الحكم في العالم

ة في العالم اآلثار االقتصادية للعولم"حصاءات المقدمة في مؤتمر  اإل :ات ودالالتها أنظرء للمزيد حول هذه اإلحصا 15

 Wilber & Jameson (eds) 1992. The Political Economy of Development and"لثالث وأوروباا

Underdevelopment. NY McGraw-Hill, Inc..  
كتماثل لمراحل روستو في البيان غير الشيوعي، وفي ثالثية " مراحل اقتصادية" في هذا السياق يتم استخدام مصطلح  16

  ). مركز، شبه محيط، محيط( العالمية مضادة لجغرافية محور النظم

 في الفصل األول مناقشة الترابط بين المجتمع المدني والليبرالية الجديدة، وال حاجة هنا إلى إعادة طرح ت تم 17

  .المناقشات التي سطرتها األدبيات حول هذه القضية

 Brynen, R. (2000). A very political economy: Peacebuilding and foreign aid in West Bank:  أنظر 18

and Gaza. Washington: Untied States Institute for Peace Press. 
 Hass, Peter (1992) “Introduction: Epistemic communities and international:  أنظر 19

coordination”, International Organization, Winter, Vol. 46, No. 1. pp69- 108.  
في تحول الفعل التنموي، إذ أن مركبات هذه  حدثا تكنجادل كثير من المتخصصين بأن أجندة السياسات الجديدة لم  ي 20

  )31، 2006حنفي وطبر، ( إعالنها من قبل البنك الدولي قبل سنوات مناألجندة قد وجدت 

  .قشنا هذا الجانب ضمن الفصل األوللبعد الفكري في مقوالت األجندة السياسية الجديدة، حيث أننا نإلى ا لن نتطرق  21

ل حجر زاوية في عملية تكون  كنا قد ناقشنا في تكوين نمط الهيمنة العالمي، كيف أن العداء للدولة القومية شكّ 22

ظهر لنا ضمن هذه القراءة ألجندة السياسات الجديدة آليات الهجوم على المؤسسات التي احتضنت فكرة نظام تو. الهيمنة

  . د للسوق، وأيضا نزع الشرعية عن النظم الشعبية اليساريةاقتصادي مضا
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  :شتباك الرابعاال

   في مقولة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

  وإعادة صياغة المحلي

  

خطاب المجتمع المدني تكون من خالل صراعات القوى االجتماعية المختلفة مع 

 في السياق .النخب الحاكمة في دول أوروبية ذات كيان سياسي مستقل نسبيا

 تم استحضار هذا النموذج من العالقات ]وأوسل [الفلسطيني في فترة ما بعد اإلنزياح

أنما نرى من . بين الفرد والمجتمع ليس من باب الصدفة أو الرؤيا الفكرية المحددة

خالل هذه الممارسات أن المركز األرووبي األمريكي يحاول صياغة العالقات بين 

  .الفرد الفلسطيني وبين الجماعة الفلسطينية باتجاه جد محدد

  اسماعيل الناشف

إن إحساسنا بمن نحن، إلى أين ننتمي، وعلى ماذا تشتمل التزاماتنا، وبإختصار هويتنا 

وبكلمات أخرى، نضع هويتنا بشكل . تتأثر بعمق إحساسنا بموقعنا في المكان والزمان

، )هذه سيرتي الشخصية، تاريخي(وزمانية ) أنا انتمي إلى هنا(واسع في معان مكانية 

) كاني في هذا العالم؟ ما المستقبل الذي يمكن أن أحظى به؟أين م(نشأت أزمة الهوية 

  .من ضغط الزمان والمكان

   ديفيد هارفي

  المقدمة

 في سياق إعادة صياغة المحلي ةيتمحور هذا الفصل حول مقوالت المنظمات غير الحكومية الفلسطيني

خضناها في الفصول  النقاشات التي  بتوظيفاق هذا الفصل،يسوف نقوم في سو. وطبيعته التصارعية

 الخطيةالعالقات ة  خلخل علىالسابقة، والتي جادلنا فيها بأن مقولة الهيمنة كعملية وممارسة تتمتع بقدرة

قدرتها على تجاوز إلى  باإلضافة ،التي قدمتها الدراسات حول المنظمات غير الحكومية الفلسطينية
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سنحاول في هذا الفصل تقديم مداخلة و. تالظاهر العلني في العالقات التي تتشكل ضمن هذه الدراسا

، على أننا نطرح هذه المداخلة من خالل إعادة  الفلسطينيةجديدة في دراسة المنظمات غير الحكومية

أن بكالرك  فكما جادل النظري، نا إطارضمن ومحاولة موضعة مقوالتها المتوفرةقراءة الدراسات 

كومية في إطار نظري أدى إلى تفسير معياري الفشل في وضع األثر السياسي للمنظمات غير الح

ات بدهيال ا منرها أنهادوأ مما شجع التوجه العتبار ،غير متناسب بالضرورة مع هذه المنظماتوواضح 

)Clarke:1998.38 .( من جهة أخرى نحن ال نطرح هذا الفصل كدراسة في عملية صياغة الواقع

  .ذه العمليةوالت المنظمات غير الحكومية في هالفلسطيني، بل ما نحاول القيام به هو تحديد مق

  

 سوف ندخل إلى مقوالت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في صياغة الواقع من هفي محاولتنا هذ

 نجادل من ضمنها بأن ما يسمى ،قراءة من الهندسة االجتماعيةيأتي ك المدخل األول .خالل ثالثة مداخل

 تم تشكيله وإعادة تشكيله باستمرار ضمن ،دث سياسي بامتيازالمجتمع الفلسطيني هو عبارة عن ح

المدخل الثاني يأتي في سياق تحليل تشكيل المنظمات و. معطيات عالقات القوة في فترات زمنية مختلفة

غير الحكومية الفلسطينية، بحيث نجادل بأن اللحظة التاريخية التي شهدت مأسسة ومهننة المنظمات غير 

 فهوأما مدخلنا الثالث . ظة نفاذ نمط الهيمنة العالمية للسياقات المحلية الفلسطينيةالحكومية شكلت لح

عملية تفكيك المقوالت المركزية التي تجتمع عليها الدراسات في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، 

ن محاولة تجاوز الظاهر العلني فيما تطرحه هذه الدراسات مهو عملية التفكيك هذه والهدف من 

 الفصل بهدف الخروج  هذا فيطرحنهاأما في القسم الرابع فسوف نحاول تجميع الخيوط التي . عالقات

  . بالمقولة المركزية للمنظمات غير الحكومية في عملية صياغة المحلي

  

  من الهندسة االجتماعية مدخل. 1.4

ها ومن فيلعاملين والمتناتجين تبدو الهندسة االجتماعية، كتركيب وصياغة للوحدات االجتماعية ولألفراد ا

فهذه الهندسة قائمة فقط بشرطية . في دراسة الواقع الفلسطيني خاللها، معبرة عن حالة من اإلشكالية



 

 
 
 

159 
 

ربما أقدم على .  االستيطانياالستعمار المتوالدة من صيرورة الصراع مع ةقوالسياسية وبنية عالقات 

 ه تشكلعن حدث سياسي بحت، ما يميزه أنو عبارة بأن المجتمع الفلسطيني ه نظرية بإدعاء مغامرة

بحيث تمظهر هذا المجتمع من خالل تشكل .  ما وفقا لمؤسسات نظام سياسييتم/ تم تشكيلهةوإعاد

 .مؤسسات النظام السياسي القائم، لتتم عملية صياغة له كأفراد وجماعات بما يستوفي شروط المؤسسة

تركيباته لتالئم معايير لية محو وطمس وإعادة تشفير وفي حاالت كثيرة عبر التاريخ أجريت عمل

 ليصبح المجتمع ).حظةل في تلك ال المسيطر الحراك السياسيبالضرورة التي تمثل (المؤسسة المسيطرة

 التي أفرزت أنظمتها "الحديثة" المجتمعات معظمالفلسطيني عبارة عن منتج لنظام سياسي وذلك بعكس 

  . سياسية محددةاالقتصادية أنظمة-االجتماعية

  

 ، إلى حد ما، خضعترةالمجتمعات المستعمف،  هذه الظاهرة ال تميز الحالة الفلسطينية وحدها أنربما

معرض المستعمرون في ف .النظام السياسي تمظهر المجتمع/ البناءحدد بحيث لذات التمرين السياسي،

 .الجتماعية واالقتصادية في مجتمعاتهماوالستعمار وخطابه وجدوا أنفسهم يتبنون بناه الفكرية ل تصديهم

وضمن وضع الحداثة الغربية كمعيار، القومية المستعمرة قامت على بناء دولتها القومية على نموذج 

التي كانت، كما يبين أندرسون، وليدة عصر التنوير في و (Chatterjee 1986)الدولة القومية الغربية 

السياق التاريخي في أوروبا مثل السيادة والحدود والعلمانية، أوروبا وتحمل الخصائص التي تطلبها ذلك 

 Anderson)وكلها جاءت نتيجة وتعزيزا للرأسمالية الصناعية التي ظهرت في أوروبا في ذلك الوقت 

2006)  . 

وعلى أساس االفتقار إلى السياق التاريخي الذي ظهرت فيه الدولة القومية في أوروبا ينتقد العروي قيام 

ية المستعمرة ببناء دولتها على النموذج الغربي، معتبرا أن المجتمعات المستعمرة لم تصل إلى القوم

الذي يمكنِّها من إقامة هذا النموذج من الدولة، فتجديد البنية االجتماعية في المجتمع " التطور"مرحلة من 

من تطور الغرب على أساس أنموذج جاهز غير معلن وأحيانا غير واع، مستنبط "العربي يجري 

هذا األنموذج كانت قائمة  تعمل الدولة القومية وتتصرف كما لو أن البنية االجتماعية التي تالئم. الحديث
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فالمشكلة كما يرى العروي تكمن في أن المجتمعات المستعمرة لم تصل  ).167: 1995العروي " (بالفعل

إن الدولة القومية في سعيها . قومية األوروبيةبعد إلى مرحلة التبرجز والتطور الصناعي الذي أدى إلى ال

" لحاق والتشبيه الذي يؤدي إلى ابتسار وإفقارالتأخذ نماذج أجنبية جاهزة معتمدة ا"نحو تغيير سريع 

 ذلك تتمظهر المجتمعات المستعمرة وفقا لمدى قربها أو بعدها عن النموذجول ).160: المصدر السابق(

  الهيمنة الثقافية، السياسية واالقتصادية االستعماريةختفاءاعية لهذا النموذج مع الغربي، لتختفي إشكالية التب

 ويمتلك ذات مكونات األزمة في  ليس مفاجئا، الذي يطرحه العروي،هذا المنظور .في طرح العروي

استخدام النموذج ، على أنه يختلف في لحظة  باستخدام نماذج جاهزةطريقة تشكل المجتمعات المستعمرة

  . والتي يجب أن تتم في لحظة أخرى عندما تصل هذه المجتمعات إلى تلك الدرجة من التبرجز

  

 تمثل مقولة ىاألول: 1 بمقولتين أساسيتينلحالة الفلسطينية، فقد ارتبطت الهندسة االجتماعيةإلى ابالعودة 

لفلسطينية التي من صطلح على تسميته فلسطينيا بالثوابت الوطنية اا أو ما المشروع والخطاب الوطني،

الممكن وصفها بالحد األدنى من القيم والمعايير واألفكار التي كانت تجمع كل الفصائل الفلسطينية 

  :عن ذلك يخبرنا الناشف. المنضوية تحت منظمة التحرير بغض النظر عن توجهاتها الفكرية المعلنة

ني من خالل تطبيع لمجتمع الفلسطيان هذه الثوابت كانت عبارة عن الصمغ الذي وحد إ

دة تعطي إجابات محددة حول األنا الفلسطينية الجمعية، أي أن هذه  محدمنظومة معاٍن

 بل هي مكونة أيضا لما يمكن أن نصفه منظومة توليد ا بحتا عقالنيالثوابت ليست فعال

ستقطبت الفلسطينيين في ا ورؤى افاقآ تهذه المنظومة خلق. المشاعر والعواطف الجمعية

 بحيث أن حدة وشمولية هذا االستقطاب إن دلت على شيء فإنما تدل ،اكن تواجدهمشتى أم

  )27: 2004الناشف . (على آليات االقتصاد السياسي لألنا الجمعية للفلسطينيين

   

 ،من هنا . على األقل، في العقديين األخرينبموضوعة المجتمع المدني،  المقولة الثانية فهي مرتبطةا أم

قتباس مداخلة لعزمي بشارة حول ا هذا النقاش الحقا، أجد من الضرورة  إليهودنايق سترتيبا على ماو
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والمجتمع الفلسطيني، وألهمية هذه المداخلة في تحليلنا الالحق سوف أوردها " المجتمع المدني الفلسطيني"

  .بكليتها

محتلة منذ عام كان لموضوعة المجتمع المدني الرائجة في العقد األخير اثر بالغ في المناطق ال

، التي وجدت نفسها وقد اختزلت فلسطين فيها رغما عنها، تلعب دور فلسطين وتعشق 1967

وربما كان علينا أن . أكثر مما هو واقع) simulation(الدور الذي تمثله، وهو تمثيل لواقع 

هل يوجد مجتمع مدني : نسأل، ونحن ال نفعل ذلك، هل يوجد مجتمع فلسطيني، قبل أن نسأل

لسطيني؟ فبأي معنى يشكل فلسطينيو الضفة والقطاع والجليل والمثلث والنقب ولبنان وسوريا ف

مرة (واألردن مجتمعا فلسطينيا؟ لقد كانت هنالك حركة وطنية فلسطينية تمثل بحضورها 

ف، ولذلك ايضا العشق .ت.وجود كيان فلسطيني مرموز إليه بوجود م) simulationاخرى 

. رمزية والذي امتد من السياسة إلى الشعر ثم إلى اإلنتاج الفكري عموماالفلسطيني المدمر لل

ولكن ماذا تبقى من هذا الشعب االعتباري المعنوي المعبر عنه سياسيا؟ يعتقد البعض أنه في 

 والواقع أنه مع أفول السياسة أو المجتمع السياسي -"المجتمع الفلسطيني"غياب السياسة يبقى 

فضل الحاالت، وليس المجتمع أالقديمة يبدأ مجتمع الضفة والقطاع في الفلسطيني بتركيبته 

فاألول، أي المجتمع الفلسطيني، غير قائم كوحدة . الفلسطيني وال المجتمع المدني الفلسطيني

اجتماعية من أي نوع، والثاني أي المجتمع المدني يجب أن يدلل على وجوده في الضفة 

هذا . و نموذج نظري محدد له، ونماذجه النظرية كثيرةأوالقطاع انطالقا من تعريف نظري 

يمكن اهمالها لتبرير الحاجة إلى استخدام مفهومه، أي األجابة  عدا الضرورة النظرية التي ال

  ).9: 1996بشارة (ماذا يساعد هذا االستخدام من الناحية النظرية؟ : على السؤال

ي خارج أوروبا قد لعب دورا مشبوها من خالل  المجتمع المدن أناعتبارإلى ليذهب بشارة بعد ذلك 

عملية أجهاض السياسة في األراضي الفلسطينية بعد دخول انتفاضتها أزمة عضوية وضمور شديد في 

هذا ب بعدم الوعي ا عذراهذا الدور المشبوه جاء من خالل المنظمات غير الحكومية وإن أعطاه. السياسة

   ).2006بشارة (الدور 

نتشار موضوعة المجتمع ها بشارة مرافقة الا فهم اللحظة التاريخية التي ير إذن من الضرورياربم

المدني، تلك الفترة التي ميزها، دائما وفقا لبشارة، أفول االنتفاضة نتيجة ألزمتها العضوية ونجاح 
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بمعنى وف، .ت.م المجتمع الفلسطيني متمثلين بقيادةاسرائيل في فرض شروط الهزيمة على السياسة و

  .تفاقيات أوسلوا ال بد أن نرى ما تشكله لحظة  فإنهرخآ

  

االستعماري في فلسطين، كما أنها لم تكن حدثا لم تكن عملية أوسلو واتفاقياتها، مقولة في حل الصراع 

عملية أوسلو جاءت تجسيدا .  ذاته بالمقارنه مع ما تالها من أحداث سياسية واجتماعيةحدفي مهما 

 فلسطينية  وطنيةثوابت، المبني على  منظمة التحرير الفلسطينية لقيادةالوطني وعللتشابك بين فشل المشر

 صيرورة الصراع التحريري وما تمثله من  ومن جهة أخرىسادت من خالل مؤسسات منظمة التحرير،

وصف هذه العملية بالهزيمة، هي عملية . ة بهذا الصراع االجتماعية واالقتصادية المرتبطىهز للبن

 للحدث، وهي تغطي أكثر من أن تكشف حجم االشتباكات المنطوية داخل نصوص االتفاقيات أختزالية

 هذه العملية، عن تحالف في مداخالت فرانس فانون تتحدث. 2تالها من أحداث سياسية واجتماعيةما و

القوة لعالقات استمرارية يضمن وهو تحالف بين البرجوازية الوطنية مع المنظومة االستعمارية الغربية، 

  : ولكن في أشكال أخرىبين مستعِمر ومستعمر

قد يكون تحليل فرانز فانون حول العالقة بين البرجوازية الوطنية وتحالفها مع المنظومة 

، قد يكون هذا مستعمرالوالمستعِمر  االستعمارية الغربية في المراحل المختلفة للعالقة بين

تمويه الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين / حلالتحليل مدخال جيدا لفهم ما جرى في محاوالت

تفاقيات ومن نصوص أذ أننا نرى من توالي األحداث التي أفضت لال. اشيهاوفي أوسلو وح

المعاهدات ومما تالها من أحداث سياسية واجتماعية، ندرك أن ما حدث هو عبارة عن إزاحة 

قديمة وليس حال أو تفكيك بناء / جديدةستعمارية بين الطرفين إلى فضاءات بؤرة التناقضات اال

: 2004الناشف، . (ستعمارية في فلسطينلهذه التناقضات المكونة للشروط التاريخية للحالة اال

25- 26(    

قديمة، هي ما يراها / إلى فضاءات جديدةهذه اللحظة المعبر عنها بإزاحة بؤرة التناقضات االستعمارية 

على قيادة منظمة التحرير، وبالتالي أفول المجتمع السياسي ة عزمي بشارة لحظة فرض شروط الهزيم

 كيف يقودنا هذا الفهم إلى قراءة مقولة ، ولكن ماذا يمكن أن نفهم من هذه المقاربة، بمعنى.الفلسطيني
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المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في صياغة المحلي؟ لتوضيح ذلك يجب قراءة هذه المقاربة من 

ولتنا فيهما، وتتمثل ااألولى، والتي ستخط لحظة توافق بين قراءة الناشف وبشارة ومحالزاوية : زاويتين

 ني التي ترمزا في انكسار الرمزية التي ميزت المشروع الوطني كمصنع إلنتاج المعهلحظة التوافق هذ

يني،  يتشكل المشروع الوطني كفاعل في هندسة المجتمع الفلسط أنخر، بدال منآبمعنى .  الفلسطينيإلى

/  لهذا المشروع إلى خانة المفعول به، أو إحدى البؤر الجديدةانزياح األوسلوي، تراجعشكلت لحظة اال

  .القديمة للتناقضات االستعمارية

المنظمات غير الحكومية، وهنا ال بد من توضيح /  فتتشكل من مركب المجتمع المدنيأما الزاوية الثانية

، 3ث يأتي البعد األول، وهنا لحظة توافق أخرى بين الناشف وبشارةبحي. األبعاد المختلفة لهذا المركب

مات السياسية الفلسطينية التي كانت حاملة يظتنالمنظمات غير الحكومية من التبعية لل" تحرر"من 

ن هذه التنظمات والفصائل في ا مك ليشغل، إلى حد ما،جاء" التحرر"هذا . وممارسة للخطاب الوطني

 في هذه المنظمات كقنوات بين المحلي فهو كامنأما البعد الثاني . ع الفلسطينيعملية ترميز المجتم

 ومن خالل مركب المجتمع المدني في بنية  وكما وضحنا في الفصول السابقة من هذه الدراسة،.والعالمي

 في تركيب الفكر واألخالقيات متكاملةالهيمنة الليبرالية الجديدة، فإن هذه المنظمات تمارس عملية 

  .لصياغة وإعادة صياغة الفرد ونشاطه االجتماعي ضمن المجتمع

  

 مقولة الهندسة االجتماعية في السياق الفلسطيني، إلى في مرحلة ما بعد اإلنزياح، وفي عودة ، فإنناذلكل

المنظمات ) simulation( ، الذي تمثلهالفلسطيني" المجتمع المدني"نجد أن هذه العملية تكثفت في بنية 

 ضمن هذا التوضيح من مدخل .كومية، ضمن العشق الفلسطيني المدمر للرمزية وفقا لبشارةغير الح

  .تحديد مقولة المنظمات غير الحكومية في إعادة صياغة المحليفي الهندسة االجتماعية سوف ننطلق 

  

  مداخلة في تشكيل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية. 2.4
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، زياد أبو 2002، مركز بيسان 2006حنفي وطبر  (الفلسطينييرجع العديد من الباحثين في الشأن 

 تشكيل المنظمات غير الحكومية إلى فترات زمانية تمتد في )Barghouthi 1994، 1995عمرو 

 وتواجد هذه بوجود حكم أجنبي على األراضي الفلسطينية) وبشكل ملفت للنظر(التاريخ ومعبر عنها 

 هذه المنظمات غير الحكومية بأشكال مختلفة من ت تمظهرقدو. 4المنظمات كمقولة في هذا التواجد

إال أن . 5 شكل الموقع االجتماعيفينتماء أو  شكل االفي شكل األداء أو سواء فيمات االجتماعية، يالتنظ

الء المهتمون جاء بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام ؤكد هؤالتطور النوعي كما ي

 تشكيالت اجتماعية لتدعيم األجندة اللفلسطينية الوطنية، وفي الوقت ذاته كردة فعل ورتتبل حيث ،1967

على تراجع التنمية المحلية بسبب غياب هيكليات خاصة بالسكان تمكنهم من تحديد خياراتهم التنموية 

 في هذا السياق، ظهر جيل جديد من النشطاء وصفهم البعض). 56: 2006حنفي وطبر  (واالجتماعية

تمتعوا وبأنهم عمال جدد من الطبقة الوسطى، وقد كان هؤالء األفراد متعلمين في الجامعات المحلية، 

وخلق هذا ). 26 -25: 2003خضر (بفرص للتحرك نحو األعلى من خالل قنوات االحزاب السياسية 

منظمات شعبية  وتشكلت .من خالل الحركة الوطنيةوالجيل من النشطاء بنية تحتية من المنظمات األهلية 

إلى شملت لجانا نسوية واتحادات عمال ومنظمات طالبية ومبادرات للعمل التطوعي، باإلضافة 

 مشكلة القاعدة األساسية لنظام )58: 2006هالل (لمؤسسات الخدماتية في مجاالت الصحة والزراعة ا

نظمة التحرير وكما يشير حسن خضر، فقد قامت م. تقديم الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة

وعكست النماذج التنظيمية ). 26: 2003خضر ( الفلسطينية بدور مركزي كمظلة تضم هذه المؤسسات 

الجهد األكثر شموال في تنظيم القاعدة مثل كون الهيكليات التنظيمية غير رسمية، والتركيز على العمل 

إدماج القاعدة في هذه واتسمت المنظمات بشعبيتها وباتت محاولة ). 7: 2007سمارة (التطوعي 

الهيكليات الجديدة واضحة في الطريقة التي شكلت فيها هذه اللجان المنظمات نفسها في أقاليم ومجموعات 

 الممارسات التنظيمية لهذه المنظمات تشكلت  أنوفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى. اجتماعية مختلفة

  :التنمويةمن خالل مزج األهداف ذات التوجه الوطني واألهداف 
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ني فعلي، المجتمع المدني للطبقات الشعبية التي تقود نفسها دوهذا هو المعنى الحقيقي لمجتمع م

نها الديمقراطية الحقة، حيث الدولة البيروقراطية غير إ. بنفسها في اإلنتاج والموقف السياسي

نتفاضة محرومة كانت الطبقات الشعبية قبل اال[...] موجودة، وحيث السلطة بيد الذين يقاومون 

من كسب استقاللها السياسي، قررت إقامة مجتمعها المدني بطريقتها، وبقيادتها للمستوى 

  )11: 2007سمارة . (االقتصادي والتنموي والمستوى السياسي االجتماعي النضالي اليومي

  

لزمن، تها لتحوالت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية على مر اتشير ريم حمامي في معرض قراءو

القاعدة في سبعينات أوال، تنظم المحرك األول لمدافعة :  مرور هذه المنظمات بثالث مراحل تكوينيةإلى

ثانيا، نشوء اللجان ذات الصبغة الفصائلية في منتصف . القرن العشرين من خالل األحزاب السياسية

وأخيرا . ية الخاصة بهامانينات من القرن الماضي والتي كانت تدير المنظمات التنموية والشعبثال

 1991تمأسست المنظمات غير الحكومية الملحقة باألحزاب السياسية على مر الزمن، وبحلول العام 

أنهم عاملون تنمويون مهنيون ب أطقم ممهننة تضم نشطاء يعرفون أنفسهم ار من تدت المنظماتكان

 :Hammami, 1995(الل المدافعة يرغبون في تمكين السكان من الناحية التنموية مقابل التمكين من خ

54-55.(  

  

 هذا السياق على أنه سياق تطورها  ترى المنظمات غير الحكومية الفلسطينيةفإن، معظمهافي 

وما يهمنا نحن في سياق هذه الدراسة، هو تلك اللحظة التي شهدت المأسسة والمهننة . التاريخي

موضوع المنظمات غير الحكومية بمهتمين ط اختالف بين الاحظة نقل بحيث شكلت هذه ال،للمنظمات

جهاضا إففي حين يرى كل من عادل سمارة ومفيد قسوم هذه اللحظة كلحظة تاريخية شهدت . الفلسطينية

، يذهب خطاب المنظمات )Samara 2001 ،Qassoum 2004(للنموذج الشعبي للتنمية والمقاومة 

ت كتطور طبيعي ألزدياد حجم التمويل ومتطلبات  أن هذه المأسسة والمهننة جاء إلىاألهلية الفلسطينية

خر يأتي هذا التطور آ، ومن جانب )57: 2006حنفي وطبر، ( التوسع في النشاط وتقديم الخدمات 

عبد (ة وفعالة للتغيرات الدولية والتوجهات الديمقراطية في منظومة التنمية الجديدة يكاستجابة حقيق
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 حيث أنها ترى التحول ،ما ذه التفسيرات تبسيطية إلى حدولكن ه). 25 - 24: 2002 وآخرونالهادي 

. بشكل خطي وهو دائما ناتج عن مبادرة خارجية تستجيب لها هذه المنظمات بصورة المأسسة والمهننة

 كيف يمكننا قراءة تحول هذه المنظمات إلى المأسسة والمهننة واالبتعاد التدريجي عن :ويبقى التساؤل

قشناها في الفصول السابقة، في هذا ا نستطيع االستعانة بمقولة الهيمنة، كما نالقاعدة الجماهيرية؟ هل

  السياق؟

  

 سابقا، فالمنظمات  التي استعرضناهامقوالتال  مندعدفي بداية اإلجابة، أجد من الضروري العودة إلى 

نتاج  نمط إنتاج محدد هو نمط اال هي بالتأكيد نتاج، كقوى اجتماعية،غير الحكومية الفلسطينية

 خر،آمن جانب . هي ال تقع خارج بنية هذا النمط الزمانية وشرطيته المكانيةفبالتالي و، الكولونيالي

  فقد عملية المأسسة،توبحكم تبعيتها للفصائل الفلسطينية، وليس العكس في الفترة الزمانية التي سبق

ذلك فإن ل .هذه الفصائل صاغته هذه المنظمات، وإلى حد بعيد، الخطاب الوطني ذاته الذي تمارس

ممارسة هذه المنظمات في الواقع الفلسطيني، وإن عبرت عن درجة معينة من النضج والمواجهة لخلق 

 إلى مرحلة كسر لنمط اإلنتاج، فهذه العملية تتم في سياق التحرر الوطني الشامل وليس البدائل، لم ترتِق

خر لم تتجاوز هذه آمن جانب . التحريريمن خالل إحداث تغييرات على شكل العالقة ضمن الصراع 

 .الخطاب الوطنيفي  في مرحلة ما قبل المأسسة، سقف المشروع الوطني الفلسطيني ممثال ،المنظمات

هذا الخطاب الوطني الذي وصفه اسماعيل الناشف باالقتصاد السياسي لألنا الجمعية الفلسطينية قد بدأ 

هذه .  االنتفاضة الفلسطينية سنتها الثانيةإنهاءه األنا مع  لهذإنتاجهني من أزمة عضوية في عملية ايع

ملنا معها كعملية إزاحة لبؤر الصراع مع المستعمر، ا والتي تع،األزمة التي توجت الحقا باتفاقية أوسلو

 انتقال الكثير من وقد ترافق ذلك مع. 6 مقوالت جديدة في األنا الجمعية الفلسطينيةظهوردفعت باتجاه 

 من الترويج للفكر السياسي المؤدلج إلى الترويج لفكرة التنمية  ما قبل المأسسة، المنظمات،هنشطاء هذ

عملية ). 19: 1996بشارة (والمجتمع المدني كشرعية فكرية للتغير الطارئ على نشاطهم السياسي 

ي األنا االنتقال هذه التي يموضعها بشارة بعالقة مع أزمة العمل السياسي الفصائلي، جاءت بمقولة ف
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ني، وعليه يجب علينا الجمعية الفلسطينية مفادها أن القائم هو تعبير عن أصل مأزوم، لم يعد ذا صلة باآل

هذا البديل موضعته، كما سبق، . اإلطاحة به، وإحالل بديل مكانه يخلصنا من تبعات هذا األصل المأزوم

من التنمية المقيدة من أجل الصمود "ي ، أو كما يورده عزت عبد الهادريم حمامي بفعل التنمية للتمكين

  .7)25 -24: 2002 وآخرونعبد الهادي " (والمقاومة إلى التنمية المتحررة

  

  :خر قدم عزمي بشارة مداخلة في القاعدة االقتصادية االجتماعية لهذا التوجه حيث أشارآمن جانب 

انينات بشكل خاص فنشأت وقد امتدت نزعة احتراف العمل السياسي إلى المناطق المحتلة في الثم

ومع احتدام . فئة واسعة نسبيا من نشيطي الفصائل الذين يعتاشون على العمل السياسي الحزبي

. نشأت الحاجة إلى مصادر تمويل أخرى[...] أزمة الفصائل السياسية وانقطاع المصادر المالية 

وأصبح [...]  الغربية وقد عرضت هذه المصادر ذاتها عن طريق صناديق الدعم المالي، والتنمية

المتنفس األساسي لفئة من محترفي العمل السياسي لتشهد الثمانينات والتسعينات عملية انتقال 

قامة منظمات غير حكومية بحثية إكوادر من العمل في الفصائل السياسية إلى المبادرة إلى 

  )19: 1996بشارة . (العمل فيهاووتنموية وصحية ونسوية 

      

 يجب أن ال يفهم أن أيتم التعامل مع مداخلة بشارة بشكل تقاطع ميكانيكي للمصالح، يجب أن ال ي

 في حالة وامصادر الدعم الغربية كانت متوفرة في انتظار أن تصرف، كما أن نشطاء العمل السياسي كان

قاء بين الطرفين على قاعدة التكامل في تلالبحث عن أي نوع من مصادر الدعم، وبالتالي يتحقق ا

تنا لهذه القاعدة، كما وضحها بشارة، تأتي من ءفذلك اختزال كبير لهذا الحراك، على أن قرا. الرغبات

فكما وضحنا في الفصل السابق في موضوعة تفكيك . نقطة نفاذ الهيمنة العالمية إلى السياق الفلسطيني

ن الشمال والجنوب تأتي الهيمنة تطرح عالقة بيمركب المجتمع المدني في بنية الهيمنة العالمية، فإن 

 سياسية وفكرية، يلعب المركز الغربي المهيمن دورا في إعادة -ضمن اضطرابات وأزمات اجتماعية

بحيث يظهر هذا المركز كفاعل . تشكيلها باتجاه وموضعتها ضمن سياق تطوره وديمومته كمركز مهيمن

. ، أو مقولة في حل هذه االزماتأساسي في هذه االضطرابات واألزمات ولكن من مدخل أنه يمتلك الحل
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تتشكل العالقة بين الشمال والجنوب على قاعدة أن الجنوب يعاني من أزمات عضوية متداخلة ومتشابكة 

مع الشمال الذي، وبالرغم من أنه فاعل في هذه األزمات، يمتلك القدرة على تفكيك هذه األزمات وإعادة 

خر تطرح لحظة التالقي بين المستوى العالمي المتمثل آنب من جا. هذه األزمات" تجاوز"تشكيلها باتجاه 

 عملية متكاملةين في حالتهم الجديدة كنشطاء مجتمع مدني، تطرح يمصادر الدعم والنشطاء الفلسطينفي 

 في تركيب الفكر واألخالقيات لصياغة وإعادة صياغة الفرد ونشاطه )متكاملة بين المتبرع والمتلقي(

 الواقع يخضع بل أنولكن الفرد أو الوعي البشري ليس فقط ما يتم نحته، . عاالجتماعي ضمن المجتم

وبذلك تتشكل نماذج من .  الماديعلى المستوىلذات العملية، لكن على المستوى الفكري المعرفي، وليس 

  .، يتم تسويقها وتوزيعها ضمن المجتمع"الحقائق"الوعي البشري ونماذج من 

  

قراءة لحظة المأسسة والمهننة التي شهدتها تجربة المنظمات االجتماعية ضمن هذا التحليل من الممكن 

خر لم آ وبمعنى .الفلسطينية، لتصبح ما اتفق على تسميتها المنظمات األهلية أو المنظمات غير الحكومية

تكن مقولة المأسسة والمهننة واالنفتاح على مصادر التمويل الغربية، لم تكن مقولة في إجهاض مشروع 

 حيث أن هذا النموذج لم يتجاوز في ،)كما يطرح سمارة وقسوم(وي بديل أو نموذج تنموي ثوري تنم

كما أن هذه العملية من المأسسة لم تكن . 8ي يفرضها نمط اإلنتاج الكولونياليته محركات التبعية الئأدا

جتماعية الملحقة استجابة مرنة وبريئة للتغيرات الدولية والحركة التنموية الجديدة والترتيبات اال

هذه المأسسة والمهننة في تشكيل المنظمات غير . 9بالديمقراطية كما يصورها عزت عبد الهادي

الحكومية شكلت نفاذ الهيمنة العالمية إلى السياق المحلي الفلسطيني في لحظة أزمة إنتاج األنا الجمعية 

نطرح هذه اللحظة كمرحلة ضمن عددة  وبالتأكيد نحن ال. جري عملية إعادة صياغتهاتالفلسطينية، والتي 

بل ما نقوم به هو توضيح تكثف الصراع حول األنا الجمعية ) بمقاربة مع طرح ريم حمامة(تمرحالت 

  .الفلسطينية في لحظة تاريخية معينة
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 وتوضيح حالة التكثف حول األنا ،بعد هذه المداخلة في سياق تشكل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

ة، سنقوم اآلن بالتطرق إلى محاور ممارسات المنظمات غير الحكومية في إعادة صياغة المحلي الجمعي

   .الفلسطيني

  

  مقوالت من المنظمات غير الحكومية:  في عملية صياغة المحلي3.4

تظهر المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الفضاء العام الفلسطيني في مرحلة ما بعد اإلزاحة 

 اوقد ترافق هذ. ير اجتماعي باتجاه تحسين حياة الفلسطينيينيية هادفة إلى إحداث تغكمقوالت تنمو

ل مؤسسات حكومية أخذت شكل الوزارات المتخصصة في دولة ذات سيادة، بحيث يالظهور مع تشك

 الجهات المعنية على أن الفلسطينيين قد دخلوا في لجميع تم تصويره وتسويقه اشكل هذا الترافق م

في الصورة ). Brynen, 2000 (يدة، هي مرحلة ما بعد الصراع واالنتقال إلى بناء الدولةمرحلة جد

 العمل في إعادة ئي جديد قد تشكل وبدوالخلفية لهذا التصور الذي سوق عالميا، كان هناك خطاب تنم

مجتمعات ويتعامل هذا الخطاب مع ال. تعريف العملية التنموية، ولم تكن فلسطين في هذا الخطاب استثناء

 في التغيير تطوير حياتها، باعتبار أن المنظمات غير الحكومية فاعل رئيسيإلى  سعيها معالجنوبية و

 تشكل مؤسسات اجتماعية قادرة على تدعيم الديمقراطية والمساهمة في مجتمع مدني االجتماعي، ألنها

ية الليبرالية في أرجاء  اهتمام الحكومات الغربية بتشجيع الديمقراطبدأوفي واقع األمر، . حيوي

العدالة  "مي دعم المؤسسات الدولية لما سأنمجتمعات الجنوب في أعقاب الحرب الباردة، كما 

وتمس ). 2004نخلة، ( مجاالت جديدة للحياة السياسية االجتماعية في سياسات التنمية  خلق،"االجتماعية

ة عددا كبيرا من القضايا، من مثل التمكين  الجنوبياالستثمارات الخارجية في المؤسسات غير الحكومية

ويشكل الدعم الدولي لجهود هذه المنظمات وحمالتها المحلية، وبخاصة تلك . والتمثيل والتحديث

لفاعلين المحليين أن يستغلوه لالمتزامنة مع ضغط خارجي على الحكومات المحلية، مصدر نفوذ يمكن 

هو موضعة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في هذا ما يهمنا في هذا السياق ". يريالتغ"لتدعيم 

. يريالسياق، بمعنى رصد هذه المنظمات في ممارستها لهذا النفوذ في السياق الفلسطيني وإحداث التغ
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وسنقوم بهذه العملية من خالل رصد لثالث مقوالت مركزية في هذه الممارسة المرتبطة بالمنظمات غير 

  .الحكومية الفلسطينية

               

  في عملية إعادة صياغة الفضاء االجتماعي: المقولة األولى 1.3.4

ما نقصده هنا في عملية إعادة صياغة الفضاء االجتماعي الفلسطيني هو تحديد المقولة االجتماعية و

نفسها كحامل  المنظمات  هذه بحيث تطرح،والسياسية التي تحملها المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

  : ة من المقوالت االجتماعية والسياسةلسلسل

ما يشير إلى أمر واحد، وهو وجود هوسواء اعتمدنا هذا التعريف البسيط أو ذاك، فإن كال

قطاعات اجتماعية واسعة، نسبيا، تحتاج إلى مساعدة واسناد جدي حتى تستطيع االستمرار في 

 وانحسار دور الدولة في تلبية وإذا ما ربطنا هذه الحقيقة بحقيقة أخرى، تتمثل بتقليص. لعيشا

االحتياجات االساسية والضرورية لألفراد، إضافة إلى المضمون التنموي الجديد، فإن هناك 

اتجاها واسعا بدأ يتبلور داخل البلدان النامية نحو الديمقراطية واحترام حقوق االنسان والعدالة 

شك فيه أن عمليات االنتقال ومما ال . االجتماعية وبناء مجتمعات شفافة وحيوية وفعالة

الديمقراطي مرتبطة بشكل كبير، بعمليات االصالح السياسي الجارية حاليا والمرتبطة أيضا 

 ارتباطا بهذا الميل، ومن خالل إعادة قراءة .بالتغيرات الهامة الحاصلة على صعيد كوني

ع بين االتجاهات  المجتمعي فإننا ندرك مدى التقاط-الفلسفة التي تقف وراء النشاط األهلي

فقد نشأ . الرئيسية للواقع الجديد، وبين الضرورة التي يمثلها العمل األهلي كاستجابة لهذا الواقع

  :وتطور العمل األهلي لتحقيق مجموعة من األهداف المترابطة من أهمها

  .االستجابة لضرورة تحسين األوضاع الحياتية لألفراد بشكل عام .1

السلطلت مجتمعية ذات طابع مدني والتي تقع خارج اهتمامات االستجابة لتلبية احتياجات  .2

 .التنفيذية

 .العمل على تحسين أوضاع فئات مهمشة أو مسحوقة .3
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االسهام في عملية التغيير االجتماعي من خالل التأثير في التشريعات والسياسات العامة  .4

 -5: 2002 وآخرونعبد الهادي  (.ومن خالل عملية توعوية وتثقيفية وتنويرية واسعة

6(  

إن هذا الطرح الذي يقدمه عزت عبد الهادي في إطار دراسة شاملة لدور المنظمات األهلية الفلسطينية 

في بناء المجتمع المدني،  يقدم منظومة من القيم الكونية التي تجتاح اهتمام البلدان النامية، ويبدو هذا 

حواله كدعوة أخالقية لنبذ القائم وتسويد قيم أفضل من حيث قدرتها على جعل حياة الطرح في أحسن أ

 ويعبر هذا الطرح عن قاعدة مركزية في مأسسة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية .الناس أفضل

   .ذلك من الضروري تفكيك هذا الطرح إلى جملة من المعطيات المكونةل، و10ومحور عملها

  

قضية تقديم الخدمات لتلك الفئات المهمشة ب األول مرتبط : في الممارسةالثة محاورثيظهر هذا الطرح 

ما يلفت النظر في هذا الجانب . ، أو الجهات التنفيذيةالتي تركت خارج اهتمام المؤسسات الرسمية للدولة

. ة التهميشالتي دفعت بهذه الفئات االجتماعية إلى خانوالشروط التاريخية آلليات إلى اهو عدم التطرق 

 لم يتم تفسير حالة التهميش التي تعاني منها هذه الفئات إال في مستوى أن هناك تغييرات على  أنهبمعنى

طر الدولة إلى التراجع في أداء أدوارها وبذلك تهمش ض بحيث ت، االقتصادية للمجتمع–البيئة االجتماعية 

تظهر حالة التهميش كمعطى مسبق يدفع  وهكذا). Sullivan, 2001: 5 (أو يتعمق تهميش هذه الفئات

  ننفي هنا وجود هذا ال فإننارفع حالة التهميش عن هذه الفئات، بالطبعل المنظمات إلى التدخل ههذ

هي بالتأكيد ظواهر متجسدة في ف  وغيرها،التهميش، بمعنى الفقر والتخلف وفقدان العدالة االجتماعية

هو على ا ء بماكتفإل وا،اهر ضمن إطار تحليلي عاملظوالمجتمع الفلسطيني، ولكن عدم تحديد هذه ا

تم قراءة المجتمع فت . إلى مقاربات خطية اختزالية مع الواقعبالتأكيد السطح في الحياة االجتماعية، سيقود

وفقا لمناطق نفوذ أو ممارسة نفوذ للدولة، أو بشكل أدق السلطة التنفيذية التي تختصر الدولة فيها، بحيث 

وبحكم أن دور الدولة خاضع . يش في تلك الفئات والتجمعات التي تقع خارج هذه الممارسةيظهر التهم

المقابل فإن الفئات التي تقع داخل نفوذ في . خذه بالتزايدآ الفئات هللتغيير وفقا للتوجهات العالمية، فإن هذ

ور الدولة أو بسبب ما بسبب تغير في دإأي لحظة، وذلك في أن تقع في خانة التهميش بالدولة، مهددة 
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 في مقابل ذلك تظهر المنظمات غير الحكومية، كوحدات اجتماعية .تسلط في ممارسة الدولة لنفوذها

هذا المجتمع من " إنقاذ"فاعلة غير متناتجة عن التبدالت والتحوالت ضمن المجتمع، بل ناتجة عن محاولة 

  . هذه التبدالت والتحوالتنتائج

تصبح للمنظمات غير الحكومية القدرة على تحديد من هي الفئة المهمشة ضمن هذه القراءة للتهميش، 

مقابل ذلك، فإن عدم تفكيك مقولة في  . 11عكس في برنامج أو مشروع يتم تقديمه للتمويلنوالتي عادة ما ت

بأن األشكالية منحصرة في إداء فني تعاني منه هذه الفئة المهمشة، مما يقودنا نطباعا االتهميش، تعطي 

  .ى المحور الثانيإل

  

 سري حنفي ولندا يتحدثوهنا . ري من آلية التعامل مع التهميش، بمعنى إحداث التغي هذا المحوريتشكل

، الذي شكل تقاطعا بين الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، طبر عن هذا المحور

مجموعة " المنظوران هما نهذا. ير ضمن منظورين مشتقين من النموذج الليبرالييبحيث يحدث التغ

، حيث تقوم المنظمات )223 -222: 2006حنفي وطبر، " (تقوية تنظيم المجتمع المحلي"و " المصالح

االستجابة لتلبية احتياجات  " ،غير الحكومية بدور المنظم للمجتمع المحلي وتمثيل مجموعات المصالح

يطرحه هذا المحور هو مقولة أن الشكل األولي ما . وفقا لعزت عبد الهادي" مجتمعية ذات طابع مدني

تقع خارج اهتمام  رفع حالة التهميش عن فئات اجتماعية ، يعيق وبالتالي،ريللمجتمع يعيق عملية التغي

لتخرج من الحالة " مجموعة المصالح" تمارس دور  أنحاجة إلىفي هذه الفئات ف .المؤسسة الرسمية

مجموعات "ليتم من خالل ذلك تنظيم المجتمع المحلي ضمن ة، الفردية للتهميش وتصبح في حالة جمعي

 في تقوية وتمكين هذه المجموعات من خالل اتلعب المنظمات غير الحكومية دورا هامف". المصالح

خر تقوم هذه المنظمات بلعب دور آمن جانب . برامجها التي تصمم للتعامل مع الحالة الجمعية للتهميش

التي تدفعها إلى خانة ) متمثل في السياسيات أو المؤسسات( والواقع الوسيط بين هذه المجموعات

 تحقيق أي تغير في موقعه  علىقدرةالالتهميش، بمعنى أن الفرد في عالقته مع الواقع الذي يهمشه يفتقد 
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ر  تغيعلىترتفع قدرة هذا الفرد الكلية  للعالقة مع هذا الواقع" المدني"ل يفي هذا الواقع، ولكن ضمن التمث

  .موقعه

  

رتبط أداء المنظمات غير الحكومية بعمليات  التحول الديمقراطي، بحيث يالمحور الثالث يأتي من

 االرتباط يأتي من تصور ال سياسي، اإال أن هذ. المجتمع وتعزيز المعايير والقيم الديمقراطية" دمقرطة"

بتعاد عنها كعملية  واالا للجماهير، ومستوى تمثيلهبمعنى قراءة الديمقراطية كعملية تأثير في السياسيات

ذلك تطرح المنظمات غير الحكومية التحول الديمقراطي كعملية، أو على ل). 10: 1996بشارة (سياسية 

 حيث أن المفهوم السياسي للتحول الديمقراطي منحصر في .األقل دورها في هذه العملية، خارج السياسة

ة في ؤغير ديمقراطية ومتخلفة وغير كف"هذه األحزاب، تجارب األحزاب والفصائل الفلسطينية، وهي، 

عبد الهادي " (االستجابة لالحتياجات واألولويات االقتصادية واالجتماعية، وغير قادرة على تمثيل الشعب

ذلك تطرح المنظمات غير الحكومية مفاضلة بين مسارين في التحول لو). 12: 2004ومشارقة، 

مسار السياسي عبر األحزاب والفصائل الفلسطينية المأزومة، أما الثاني األول ال: الديمقراطي في فلسطين

 بشارة من هذه يستنبطو". تنظيم المجتمع المحلي"و" مجموعات المصالح" المتمثل في "المدني"فالمسار 

  .)394: 1997  وآخرونبشارة(المفاضلة ما يسميه حالة الوهم بالعمل الديمقراطي 

  

ال حقا . محليلمقولة األولى للمنظمات غير الحكومية في عملية صياغة الافكيك ما قمنا به حتى اآلن هو ت

سوف نقوم بتجميع هذه المعطيات التي عرضناها هنا لتحديد ممارسة المنظمات غير الحكومية في عملية 

  .ولكن قبل ذلك سوف نستمر في عرض وتفكيك مقوالت المنظمات غير الحكومية في المحلي. الصياغة

  

  في تحديث البنى االجتماعية: المقولة الثانية 2.3.4
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ته النقدية الحادة لبنى االجتماعية، وبالرغم من قراءيقدم عزمي بشارة مداخلة قوية في مجال تحديث ا

للمنظمات غير الحكومية إال أنه يعتبر تحديث البنية االجتماعية في المجتمع الفلسطيني كأحد أهم الظواهر 

  :  الحكوميةاإليجابية للمنظمات غير

: بالطبع من ايجابيات قائمة فعال أهمها] ظاهرة المنظمات غير الحكومية[التخلو هذه الظاهرة 

التحول في مجال التنمية والخدمات المختلفة إلى نوع من المهنية، خاصة وأن أموال الدعم 

ات الخارجي تتطلب أنماطا من المحاسبة والمساءلة حول تنفيذ المشاريع تختلف عن متطلب

راعاة الشكليات في هذه الحالة تطورا موتعتبر المهنية وحتى . في حينه" أموال الصمود"

  )20: 1996بشارة ... (محمودا دون شك

  :خر يشير بشارة بتعمق إلى هذه اإليجابيةآوفي مكان 

تشير إلى جانب هام من عملية ] المنظمات غير الحكومية[ولكننا نبقى مع ذلك أمام ظاهرة 

تركيب البنية االجتماعية وازدياد في عدد األكاديميين، ونشوء مؤسسات متخصصة : التحديث

  )397: 1997 وآخرونبشارة . (في مجاالت الثقافة والتقنية واالتصاالت وغير ذلك

  

 المهتمين والفاعلين في مجال المنظمات غير معظمتحيلنا قراءة عزمي بشارة، التي يتقاطع معها 

 مرتبطة في قراءة المنظمات غير الحكومية ى األول: هذافي فعل التحديثن ا، إلى مقولت12الحكومية

ي تجده متخلفا ويحمل جميع صفات ذ وال، أو بشكل أدق للتركيبات االجتماعية لمحيطها المباشر،لواقعها

مر الذي يعيق العملية التنموية ويعزز حالة ، األوسمات المجتمع الطبيعي كالعشائرية والقبلية والفئوية

  .)40: 2002 عبد الهادي وآخرون(تخلف وفقدان العدل االجتماعيال

يتجسد المجتمع الفلسطيني لهذه المنظمات غير الحكومية، كمركب اجتماعي يعاني من أمراض مزمنة 

النهوض بالجهد التنموي وبناء بصبح هذا المجتمع في حالة تسمح له يجب معالجتها والتخلص منها لت

ني من اعتر تظهر هذه المنظمات ضمن هذا المجتمع كمركبات اجتماعية ال خآمن جانب . الديمقراطية

مما يوجه .  العالج األمثل لهذه األمراض االجتماعيةاحمل ضمن تركيبتهتالعكس بهذه األمراض،  بل 

عالقة المنظمات غير الحكومية مع المجتمع الفلسطيني إلى النموذج األبوي الكالسيكي وما يحمله هذا 
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 القراءة هو عدم تفكيك المنظمات غير الحكومية لمقوالت هالملفت للنظر في هذ. ن عالقات قوةالنموذج م

المجتمع الطبيعي ضمن سياق المجتمع الفلسطيني، بمعنى عدم قيام هذه المنظمات بعرض هذه الظواهر 

 أن ضمن تحليل معمق لظهورها وأسبابها وعناصرها إال في ما يختص بمجال واحد وهو التأكيد على

       ).1995، أبو عمرو 2006: هالل (13شتدت بعد فشل المشروع الوطني الفلسطينياهذه الظواهر 

  

 أن النظم الحديثة، حيث استيعاب قدرات هذه المنظمات على  منللواقع المحيط تأتيالمقولة المقابلة 

ت الخارجية، شكلت عملية مأسسة ومهننة المنظمات غير الحكومية لنفسها ودخولها في قنوات المساعدا

ولكن ). 397: 1997 وآخرونبشارة (قدرة هذه المؤسسات على تبني المعايير الحديثة للعمل التنموي 

 هذا في إطار .14أنها قادرة على نشر هذه القدرات التنظيمية ضمن المجتمعك  أيضاتظهر هذه المنظمات

ة متمثلة في تقديم تقارير، وتقييم ممارسات تنظيميالتوجه تبنت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية 

 من ما يطلبه المانحون  إلخ.."عقالنية"، واستخدام مصطالحات وتوجهات 15العمل، والبحث عن نماذج

   .رير مقابل ما يرسلونه من أموالامن وسائل وتق

  

جديد من أشكال / ضمن هذا السياق، نجد أن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تظهر ضمن شكل قديم

 فإن جيب الحداثة مرة أخرى يظهر في عالقة ، وللمفارقة.جيوب حداثة في فضاء تقليدي متخلف: التنمية

فالمنظمات غير الحكومية من خالل دخولها في قنوات التمويل الخارجي تتشكل . الغربي مع المركز

 تصميم آليات ، تسعى من خالل حداثيتها إلىدييوتتمظهر كبنية اجتماعية حديثة تعمل ضمن مجتمع تقل

  : أرتورو إسكوباريقول .ف عن هذا الفضاء التقليدي المحيطرفع التخل

أخصائي "ضمن صناعة التنمية، تصبح الحياة االجتماعية مشكلة فنية ال بد من إدارتها من خالل 

الثقافي، يصمم أخصائي /  النظر إلى مشاكل المجتمع في إطارها التاريخيمن، بدال "التنمية

ات وإجراءات تجعل من المجتمعات مالئمة لنموذج مسبق يضم هيكليات ووظائف التنمية آلي

. تعيد توجيه موقع الفاعل األهلي في المجتمعإن زيادة الدخول في التعاون التنموي و. الحداثة

فاألمر ليس مجرد انفصال المنظمة األهلية عن القاعدة الجماهيرية فحسب، بقدر ما يرتبط بتبني 
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ويتقدم أخصائي التنمية إلى المجتمع .  لطريقة معينة في تحديد عالقته مع المجتمعأخصائي التنمية

على أنه حقل فيه مشاكل يستطيع هو حلها من خالل عمليات تدخل ترتكز على معادالت تصف 

: 2006موثق في حنفي وطبر، (مسبقا مدخالت قابلة للتحديد، وتفضي إلى مخرجات ملموسة 

229(  

على ي إعادة صياغة المحلي الفلسطيني، إلى التحول الكبير الذي طرأ تشير هذه المقولة ف

المنظمات األهلية الفلسطينية التي كانت تمثل في فترة زمانية معينة حراكا اجتماعيا رافضا للشكل 

 والذي يطرح في محصلته جيوبا حديثة في عالقة مع محيط عام يوصف ،التقليدي لعملية التنمية

رقة تعكس بشكل كبير أثار دخول المنظمات األهلية الفلسطينية إلى قنوات فامهذه ال. بالتخلف

شكل وهياكل المانحين، ويصبح موظفوها مجرد فهي ستواجه خطر التحول إلى المساعدات، 

  .خبراء تنمية بعيدين عن سياقهم االجتماعي

  

  في عملية صناعة النخب:  المقولة الثالثة3.3.4

في سياق التشابك مع أجندة التنمية وظمات غير الحكومية الفلسطينية ضمن عملية مأسسة ومهننة المن

  : يقدم كل من سري حنفي ولندا طبر نموذجا من تشكل نخبة فلسطينية معولمة،الجديدة

أشرنا إلى وجود نخبة فلسطينية معولمة ناشئة مؤلفة من مجموعة من ممثلي المنظمات غير 

الدولية، ويمكن تعريف هذه النخبة بشكل فضفاض على الحكومية والممثلين المحليين للمنظمات 

أو متأثر بشكل وثيق بالماقشات واألجندات / أنها تكوين محلي يحصل على معلومات من و

. العالمية، إذا فهي نخبة لها عالقات مع العالمي، ولكن ال تلعب بالضرورة دورا في وضع أجندته

ة الفلسطينية ونقصان المساعدات القادمة من إن زيادة المساعدات التنموية للمنظمات األهلي

، وتشكلت هذه األطراف العربية أو األطراف التضامنية، قد خلق هرمية جديدة بين المنظمات

النخبة في سياق تنافسها على التمويل، واستطاعت أن تتفوق على النخبة القديمة المكونة من 

وتعكس . االت على نخبة المناطق الريفيةفاعلين مثل الجمعيات الخيرية التطوعية، وفي بعض الح

هذه النخبة المعولمة المرحلة الجديدة التي تمر بها األراضي الفلسطينية الخاصة بعملية السالم 
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حنفي . (والمعونة األجنبية المقدمة من أجل المساعدة على االنتقال إلى نظام ما بعد الصراع

  )252: 2006وطبر 

بحيث تظهر هذه : زات هذه النخبة المعولمة تتشكل من أربعة مكوناتويشيران بعد ذلك إلى أن أهم مي

النخبة كفاعلين معولمين يتمتعون إلى حد كبير بصفات النخبة العالمية إال أنهم، وفي تمايز عن النخبة 

جابي مع هذه ي ولكنهم مع ذلك يتمتعون بتفاعل إ.لقدرة على تصنيع األجندات العالميةاالعالمية، يفتقدون 

ويشاركون بكثافة في االجتماعات الدولية، وبشكل أساسي يستمدون شرعيتهم من عالقتهم مع جندات األ

مرتبطة بشكل عضوي مع ) ضمن تفاوتات بسيطة(خر فإن هذه النخبة آومن جانب . المستوى العالمي

ذلك فهذه باإلضافة إلى . الفلسطينية اإلسرائيلية وفي حالة تناقض مع الصراع المسلح" عملية السالم"

وهي حضرية المسكن، بمعنى . في المجال الذي تهتم به" الخبرة"و تدعي " مهنية"النخبة تمتاز بأنها 

وشكلت هذه النخب  ).253: المصدر السابق (16اهللا والقدس وغزة الكبيرة كرام تمركزها في المدن

ن على حد ي والسياسينمييلألكاديالمعولمة من خالل قواعدها في المنظمات غير الحكومية، نماذج جذابة 

 مما أدى إلى سحب كثير من الكوادر المهنية والنشطاء السياسيين من المجاالت االجتماعية ،سواء

بشارة (المختلفة لصالح التمركز ضمن المنظمات غير الحكومية في أمل الوصول إلى المستوى المعولم 

  ).2004، نخلة 1996

  

خطاب / دعاءاهذه النخب المعولمة مقولة في التناقض بين  في اوبالرغم من أن حنفي وطبر قد الحظ

 Hanafi and Tabar in Khan (المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وممارساتها في الحراك المحلي

and others, 2004: 234-235( إال أن حنفي بالذات يرى في عولمة هذه النخب فرصة حقيقة لتمثيل ،

بحيث يظهر هذا التمثيل للقضايا ). Hanafi 2001: 30(ة وفعالة القضايا الفلسطينية بصورة مهني

المصدر (الفلسطينية على أرضية أن الفلسطينيين ضحايا واقع احتاللي ويجب التدخل لمساعدتهم 

  ).السابق
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 تقودنا إلى أربعة  ،17هذه القراءة التي تتقاطع معها معظم الدراسات في تشكيل النخب الفلسطينية

  .هافي اساسية من المهم التعمق ية تناقضاشتباكات

  

 األول يتجسد في مقولة التنافس على التمويل الخارجي كمقولة مركزية في تشكيل النخبة االشتباك

 عدم قدرة هذه النخبة المعولمة على إعادة إنتاج نفسها محليا، فهي ال شتباكبحيث يطرح هذا اال. المعولمة

خر لم تتطور عالقات عضوية بينها آاالعتماد عليه، ومن جانب تمتلك قاعدة اقتصادية محلية من الممكن 

). 197: 1996بشارة  ( للتحركاوفر لها هامشي الذي من الممكن أن 18المحلي" القطاع الخاص"وبين 

 إال .بذلك فإن الطريقة الوحيدة لهذه النخبة إلعادة إنتاج ذاتها هو باستمرار العالقة مع التمويل الخارجي

مشروط بالسياق المحلي، بمعنى أن اللقاء بين قنوات التمويل الدولية وهذه ل الخارجي أن هذا التموي

 يلتقاء تم على أرضية إعادة صياغة المحلي ذاالالنخبة المعولمة، في زمان التكوين كنخبة، يفترض أن 

لتقاء، الطابع التصارعي باتجاه تخليص األخير من حالته المرضية، وما أن يتم ذلك تنتفي قاعدة اال

من خالل المنظمات " التغيير"يبدو أن مقولة بذلك . وتنتهي العالقة اإلنتاجية للذات لدى النخبة المعولمة

هو افتراض " التغيير"وهنا أدعي بأن افتراض اللقاء على أرضية . غير الحكومية تخضع لتساؤل مركزي

 العملية، على أن قاعدة اللقاء تتم ههذخاطئ فال قنوات المساعدات الخارجية وال النخبة المعولمة معنية ب

فبمالحظة سريعة نجد أن قنوات المساعدات الخارجية . على أساس إدارة األزمة كبديل لحل األزمة

 في عملية تعزيز نظام الزبائنية وهياكل القوة وفقدان العدالة االجتماعية في المحلي ظف محلياوتُ

  ).Hanafi and Tabar in Khan and others, 2004: 234-235(الفلسطيني 

  

 19في كثير من الدراساتف عن المتنافسين، ويل الخارجي تساؤال يطرح التنافس على التمأخرى،من جهة 

 يتمنافس ت بأنهتم طرح التنافس بين المنظمات غير الحكومية والسلطة الفلسطينية على مصادر التمويل، 

على . واحد" المستثمر"أو " المشتري"يقها، ولكن التي يتم تسو" البضاعة"بين طرفين مختلفين من حيث 
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 Khan(ذاتها " البضاعة"في ال " البضاعة"أننا نجد من حيثيات الممارسة، أن االختالف في شكل تسويق 

and others 2004.(      

  

، وهنا من الضروري مالحظة الثنائيات بين المحلي شتباك الثاني يقودنا إلى االرتباط مع الخارجاال

رجي والتي تظهر ضمنه هذه العالقة، على أن هذه الثنائية تهمش إلى حد بعيد ما هو حراك في هذا والخا

مقابل في وهنا تطرح مداخلة حنفي وطبر أن هذه النخبة المعولمة تستمد شرعيتها من الخارج، . االشتباك

تقوم بممارسة ذلك لو.  انفصال عالقتها مع المحلي في عملية الحصول على شرعية ماتقلص وإلى حد

مقابل ذلك يطرح عادل في . نفوذها في المحلي من خالل االستحضار الدائم لشرعيتها الممتدة من الخارج

، فالمنظمات غير مبرياليةسمارة هذه العالقة كتجسد لتخارج المثقف الفلسطيني وارتباطه باألجندات اال

إال أنني أرى في ). 2003سمارة  (مبرياليةالحكومية تمثل قواعد الستقطاب المثقفين لصالح األجندات اال

 فكالهما يتجاهل.  لحركة الواقع اختزاال)تصور الشرعية من الخارج والمثقف المتخارج (كال التصورين

خر عالقة هذه النخب مع المنظومة آموقع هذه النخب في المنظومة الدولية من جانب، ومن جانب 

تشكل قراءة فيصل دراج للمثقف الريفي نموذجا أشمل في هذا السياق . 20الفكرية للمستوى العالمي

  :للعالقة

ينظر المثقف الريفي إلى دوره كوسيط بين الجماهير والسلطة، األمر الذي يجعل من دوره عالقة 

فالمثقف ينظم في هذا الدور عالقات السيطرة والقبول، من وجهة نظر الطبقة . سياسية بامتياز

وقد يبدو، ظاهريا، أن الوسيط يمكن أن . قبول بسيطرة من يملكالمسيطرة، فمن ال يملك عليه ال

يكون محايدا في وساطته، غير أن عبادة الدولة التي تالزم تصور المثقف وتسكنه تجعل حياده 

وبشكل أخر، . مستحيال، ألن غاية المثقف القصوى هي اإلندراج في أجهزة الدولة التي يقدسها

اإلندراج في أجهزة الدولة، فلك ألن الدولة تحتل في تصوره فإن كانت غاية المثقف القصوى هي 

موثق في الناشف . (موقع المثقف األعظم، فيرى ذاته في الدولة وينظر إلى الدولة كإمتداد له

2004 :22(  

  



 

 
 
 

180 

 فهذه النخب تعتبر.  مقولة النخب المعولمةمع الثالث والرابع ينهذا الفهم من دراج يقودنا إلى االشتباك

ي يتوسط بينهما، فهي مصدر معلومات للمستوى المحلي عن ذ العالقة اليلومات لمستويكمصدر مع

 من القوة الرمزية في عملية نقل وتفسير لتشكل هذه النخب شكال. األجندات الدولية وصناعة التمويل

و هذه األجندات الدولية في السياق المحلي، وتشكيل ما هو حديث متوافق مع المعايير الدولية وما ه

النخب معلومات عن المحلي وتشكيالته، ومن الجهة األخرى توفر هذه ا. تقليدي يجب إعادة النظر فيه

على أن هذه النخب تضع المعلومات عن المحلي ضمن قوالب العالمي الجاهزة والتي تتبناها هذه النخب 

لومات من المحلي عملية نقل المعفإن وبالطبع . على أنها حديثة من روح التفكير العلمي والمنطقي

في ذلك و. على مستوى تمثيل المحلي لدى العالميأيضا  بل تتم ،تتم فقط بشكل التقارير للعالمي ال

  : يداخل جوزيف مسعد

المثقفون الفلسطينيون الجدد هم عبارة عن كمبرادورات ثقافية تعمل في مجال االستيراد 

جتماعية، واالعتذارات الومات ابحيث يصدرون نتائج استطالعات الرأي، والمعل. والتصدير

صفحات الجرائد الرسمية، والذكريات الشخصية باإلضافة إلى صوتهم وصورتهم في 

المقابل يستوردون أفكار صندوق النقد الدولي ومشاريع في . والمحطات التلفيزيونية الغربية

 الوقت يقفون ذاتفي و. البنك الدولي والمبادرات الدولية، والدعم المادي الغربي لمؤسساتهم

وهم مرتبطون . في وجه أية محاوالت أو ممارسات فكرية نقدية تخرج من الوطن أو الشتات

مبريالية، بحيث يظهرون كأول المستفدين المحليين كما هي طبقتهم بالمصالح والسياسيات اال

. إنهم بالفعل مثقفون عضويون بالمعنى الغرامشي وواضحون بارتباطهم الطبقي. منها

)Massad, 2006: 113(  

  

 ةبعد هذا التفكيك لمقوالت المنظمات غير الحكومية في عملية إعادة صياغة المحلي، تظهر لنا عد

هذه المعطيات تتجسد في . معطيات كانت إلى حد ما مغيبة في الدراسات حول المنظمات غير الحكومية

نه، وما هي شروط هذه  التهميش عرفعلمن هو المهمش وما هي آلية عملية قراءة هذه المنظمات 

حاجة إلى خبير في العملية من رفع التهميش التي تظهر بشكل مستمر على أنها قضية فنية ال سياسية 
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هذا الخبير التنموي ومع مجموعات أخرى تشكل النخبة . في التنمية لتحقيق مقولة رفع التهميش

  علىتاالتجاهيين، وتمتلك قدرالمعولمة التي تمارس دور الوسيط بين مستويي العالمي والمحلي وبا

كلية مقوالت المنظمات (لتشكل في كليتها . تحقيق تمثيل عصري للمستوى المحلي في السياقات الدولية

على أن هذه . حالة الكمبرادور الثقافي الجمعي) غير الحكومية الفلسطينية في إعادة صياغة المحلي

نما تشابكها المشترك في سياق إنتاج وإعادة إنتاج حد ذاتها ليست هي المقولة المغيبة، إفي المعطيات 

عالقات القوة وفرض سيطرة خفية على الحراك االجتماعي من خالل إعادة صياغته، هي المقولة 

  . في دراسات المنظمات غير الحكومية) ضمن تفاوتات(المغيبة 

  

   في عملية نحت الفرد والواقع الفلسطيني: الخالصة

مشروع الوطني والحركة الوطنية الفلسطينية، والذي أنتج إلى حد كبير تخلخال إن الشرخ األساسي في ال

في األنا الجمعية الفلسطينية، كما أشرنا سابقا، مكن مقولة المنظمات غير الحكومية من الصعود إلى 

ولكن ما يميز هذه المقولة، هو تحالفها الواعي، أحيانا، والمنبهر أحيانا . واجهة الحدث االجتماعي

            ).23: 1996بشارة، (السياسي الغربي ضمن نمط إنتاجه المعولم / خرى، بالمركز األكاديميأ

  

إعادة : تعاملت مقولة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية مع األنا الجمعية الفلسطينية  من مدخلينو

ث يتشكل المكان ضمن حي. تشكيل الواقع أو المكان، وإعادة موضعة الفرد الفلسطيني ضمن هذا المكان

. حيز جغرافي خرج من حالة صراع استعماري إلى مرحلة ما بعد الصراع وبناء الدولةمن ، هذه المقولة

 تجاوزها من يمكن" فنية“في مجملها إشكاليات هي ويتميز هذا الحيز بحياة اجتماعية تعاني إشكاليات 

 ضمن هذا الواقع في سياق أن الفرد ليتم بعد ذلك موضعة الفرد الفلسطيني. خالل خبراء التنمية

وتتم عملية . والجماعة الفلسطينيين بحاجة إلى تغيير مفاهيمهم حول أنفسهم كأفراد وكجماعة بشرية

 تدخل في عالقة تمثيل في المستويين  مدنيةعاتجمت كاالتغيير بعد أن تتمكن هذه الجماعة من تقبل نفسه

  .حكومية وتشابكاتها المعولمةالمحلي والعالمي من خالل المنظمات غير ال
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خر، ال بد لنا أن نفهم دخول المنظمات غير الحكومية الفلسطينية إلى قنوات المساعدة على أنه آمن جانب 

 تغير في النظام الداخلي للمؤسسات، بما في ذلك أنماط سلوكها التي أصبحت أقل مرونة رافقهاعملية 

تحول في طريقة تشكل العالقة مع الومن الممكن رصد . نحةوباتت تشبه األشكال التنظيمية للجهات الما

المجتمع بسبب سيطرة أسلوب العمل الموحد في التنمية الذي يؤثر على طريقة تشكيل المنظمة غير 

       . الحكومية لعالقاتها مع بيئتها الخارجية
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  جميعمن المهم اإلشارة إلى أن ما نطرحه هنا كمقوالت في الهندسة االجتماعية للمجتمع الفلسطيني ال تعبر عن  1

المقوالت التي يمكن تتبعها في هذا السياق، وتأتي عملية تحديد والتعمق في هاتين المقولتين دون سواهما بهدف 

  .إجرائي ومن الترابط العضوي بينهما

الذي نطرحه هنا سوف يجابه برفض شديد من أصحاب نظرية الواقعية الجديدة مجادلين بخيار  هذا التوجه  2

نطالقا من مقوالت الكسب النسبي والكسب المطلق والحرب غير المتكافئة وتوازن القوى اعملية أوسلو الواقعي 

 تكوين ا من للتاريخ نابعهذه المعطيات فهما خطيافي في المقابل ارى . على المستوى العالمي وقضايا اإلرهاب

  . إيديولوجي يجب فحصه ودراسته وليس إعادة إنتاجه ضمن الخطاب المعرفي

 يجادل عزمي بشارة بأن المنظمات غير الحكومية شكلت قاعدة لنشطاء العمل السياسي الفلسطيني بعد أزمة الثقة  3

أن هذه المنظمات كانت قائمة بي ذلك في حين يقارب الناشف ف). 19: 1996بشارة (بالعمل السياسي الفصائلي 

مات ينزياح شهدت هذه المنظمات االستقالل عن هذه التنظنزياح في الظل وتابعة لتنظيمات سياسية، وبعد االقبل اال

  )29: 2004الناشف (

  . هذه المقولة كانت تراوح بين التصدي لهذا التواجد واالعتماد عليه في االنتشار والتوسع 4

المؤسسة :  رام اهللا.المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين. 1995مرو، زياد أبو ع:  أنظر 5

  .الفلسطينية لدراسة الديمقراطية

 يمكن قراءة ظهور وانتشار الخطاب االسالمي في الساحة الفلسطينية في تلك الفترة كأحد المقوالت التي بدأت  6

  . العمل في تشكيل األنا الجمعية الفلسطينية

في أن نهاية الثمانينات شهدت ) أحد نشطاء العمل األهلي الفلسطيني(أحمد مسلماني .  في هذا السياق أشار د 7

مات اليسارية بهدف اقامة مؤسسات مهنية تهتم بالشؤون التنموية والصحية يعددة اجتماعات لنشطاء من التنظ

ف .ت. بين قيادة مية توقع حدوث حل تفاوضأن هذا التوجه جاء على خلفيإلى وقد أشار المسلماني . والزراعية

  11/1/2007أحمد المسلماني، مدير عام لجان العمل الصحي، . مقابلة مع د. واالحتالل اإلسرائيلي

 حالة تجاوز ا هذا النقد على أنه تقليل من اهمية التجربة، ولكن موضعة هذه التجربة على أنه يجب أن ال يفهم 8

راءة مغلوطة لحركة التاريخ والصراع االجتماعي التحرري، بحيث يظهر هذا تحرري تم إجهاضها يقود إلى ق

دي إلى تحوالت ؤرات معينة تي إلرادة أفراد يمكنهم في لحظة تاريخية معينة التدخل وإجراء تغياالصراع خاضع

 قبل من مات بناء على قرار اتخذ مني التنظه ال يمكن فهم تمأسس أو مهننة هذ أنهبمعنى. في صيرورة الصراع
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يجلس على رأس هذه المنظمة أو تلك في سياق تحالفه مع الغرب، وبالتالي ينتقل النموذج التنموي البديل بعد تلك 

   .اللحظة والقرار إلى مشروع إجهاض بعد أن كان مقولة تثوير

الطارئ على  هذا التوجه الذي يطرحه عبد الهادي يمثل استخدام خطاب المجتمع المدني كشرعية فكرية للتغير  9

على أن هذا الطرح يعبر عن . النشاط السياسي شريحة نشطاء المجتمع المدني الجدد وفقا لقراءة عزمي بشارة

  . استخدام النفوذ الجديد في عملية صياغة المحلي

تكرر وبشكل مستمر طرح هذه النقاط في الوثيقة البرامجية لشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية وهي تجمع ي  10

  . مؤسسة ومنظمة غير حكومية فلسطينية100 واليلح

خالل حوار مع أحد موظفي الصف األول في جمعية اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، أشار إلى منهج الخدمات   11

 تساعد في تحسين وضع المزارعين االتي تقدمها اإلغاثة بحيث يتم التركيز على طرح مشاريع نعتقد، كأغاثة، بأنه

ضمن هذه العملية ال .  أم الام المشروع وتحديد إن كان ناجحيبعد ذلك نقوم نحن في االغاثة بتقيالفلسطينيين، و

يوجد مشاركة حقيقية من المزارعين، فنحن منذ البداية حددنا بأن هذه الفئة من المزارعين تحتاج إلى مساعدة 

  .  م هذا المشروعيئنا نحن أيضا لتقيونحن من قام بتصميم المشروع وتنفيذه بمساعدة الفئة المستهدفة ومن ثم ج

  .1، المجلد العاشر العدد 2006. أفاق برلمانية:  أنظر 12

 يأتي هذا التحليل ضمن عالقة السبب والنتيجة، حيث أدى فشل المشروع الوطني وتراجع اليسار الفلسطيني  13

  .وصعود التيار االسالمي، إلى ظهور العائلية والعشائرية

مات األهلية الفلسطينية برنامج بناء القدرات على أنه مركب مركزي في خطتها البرنامجية  تقدم شبكة المنظ 14

من بأن ؤشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية ت: " وتحقيق لفعلها الداعم لنشر المهنية والمأسسة في الفعل المجتمعي

وقد شكل االهتمام . وممأسسةقوة المجتمع المدني الفلسطيني ترتكز على وجود منظمات غير حكومية مهنية 

بتطوير وخلق أجسام مهنية وممأسسة ضمن المجتمع المدني الفلسطيني، أحد أهم مجاالت عمل الشبكة خالل 

بحيث تهدف الشبكة إلى تعزيز وبناء قدرات أعضائها في مجال اإلدارة المهنية التي . السنوات العشر األخيرة

 PNGO Network’s Programme Document". (جتماعيةستساعدهم في تحقيق أهدافهم السياسية واال

2005(  

15  Logical Freamework Analysis.  
  . وتشكل هذه المدن حواضن للمؤسسات التمويلية الدولية 16
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  : أنظر على سبيل المثال 17

 معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات:  رام اهللا.خصوصية نشوء وتكوين النخبة الفلسطينية. 2003.  خضر، حسن

  .الدولية

المؤسسة : الطبعة الثانية، رام اهللا. دراسة تحليلة نقدية:  النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو.2006. هالل، جميل

  .الفلسطينية لدراسة الديمقراطية

Khan, Mushtaq and others (ed.), 2004. State Formation in Palestine: Viability and 

Governance During a Social Transformation. London: RoutledgeCurzon.   
 لحالة الكمبرادور ا ال أود الدخول هنا في إشكاليات مصطلح القطاع الخاص الفلسطيني من حيث كونه تجسيد 18

 بعالقات تبعية االقتصادي وعالقات القوى والتبعية، وعليه اكتفي بوضعه بين هاللين لإلشارة إلى كونه محمال

  .اج الكولونياليضمن نمط االنت
  : أنظر على سبيل المثال 19

دراسة ضمن برنامج أبحاث تجمع : دور المنظمات األهلية في بناء المجتمع المدني. 2002 .عبد الهادي، وآخرون

  .مركز بيسان للبحوث واإلنماء: رام اهللا. مؤسسة التعاون

إشكاليات العالقة : ومية الفلسطينية المؤسسات الحكومية وغير الحك. 2004. عبد الهادي، عزت وصالح مشارقة

  .معهد ابراهيم أبو لغد للدراسات الدولية: رام اهللا. والتنسيق

رسالة . التأثيرات الدولية والمحلية على تحديد رؤى المنظمات غير الحكومية وأدوارها. 2001. شلبي، ياسر

  . ماجستير غير منشورة مقدمة في برنامج ماجستير الدراسات الدولية

اإليديولوجي لالرتباط الخارجي في مستواه األولي، / في هذا السياق، فإن عادل سمارة يطرح البعد الفكري  20

على أن .  المنظمات غير الحكومية كآلية الستقطاب المثقف للموقف اإليديولوجي ومن ثم الموقف السياسيفيعتبر

  .الحركة اعقد من ذلك
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  الخاتمة

المنظمات غير الحكومية الجنوبية حاولت هذه الدراسة تقديم إطار نظري نقدي يمتلك قدرة رصد وقراءة 

بشكل عام، والفلسطينية بشكل خاص، كبنية اجتماعية و كمجال للممارسة االجتماعية وتفرضه هذه 

ألدبيات المعلقة على بحيث جادلت بأن افتقار ا. الممارسة من ارتباطات وترتيبات اجتماعية مختلفة

، أدى إلى إنتاج وإعادة إنتاج لهذه المنظمات المنظمات غير الحكومية الجنوبية لإلطار النظري النقدي

  .ولترتيباتها االجتماعية المفترضة بشكل إيديولوجي محدد يغيب الكثير من العالقات البنيوية المرتبطة بها

  

 العام الذي يتم من خالله إنتاج أشكال طاراإل  رصدوتشكلت نقطة البداية في هذه الدراسة من خالل

معينة من المعرفة عن المنظمات غير الحكومية في الجنوب، وكيف أن هذه األشكال جسدت توجها 

إيديولوجيا يضع الشمال الرأسمالي وتجربته التاريخية على أنه الفاعل المسيطر ومعيار التفوق، ويتمتع 

 تشكل الحل لتجاوز المقوالت المحلية التقليدية التي تعيق الفعل بمقوالت تنموية ذات صفة عالمية

حيث تم االعتماد على سلسلة من االختزاالت والمقوالت المعيارية والمعايير الكمية التي مثلت . التنموي

. مقوالت في إعادة ترتيب الفضاء االجتماعي لمجتمعات الجنوب وفقا لتوجه عام داعم القتصاد السوق

 نتج منها تشكيالتبحث فيها وتالت، وكأي مقوالت فكرية، أنتجت مقوالت نقدية مضادة، هذه المقو

ب يإال أن هذه المقوالت النقدية، لم تستطع تجاوز الشكل في نقدها، واستمرت في تغي. ا مضادااجتماعي

  . الجنوبيةعالقات بنيوية هامة جدا ضمن موضوعة المنظمات غير الحكومية

  

 البنيوية المغيبة في أدبيات المنظمات غير الحكومية في الجنوب، بالوتيرة المتسارعة ترتبط هذه العالقات

في سياق العولمة وتعاظم القوى العابرة للحدود، والتي أحدثت تغييرا عميقا في طبيعة العالقة بين الشمال 

ت اجتماعية تضمن على أن هذه العالقة قائمة على خلق ترتيبا. والجنوب، فيما يتعلق باألهداف واآلليات
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صيانة الشروط التاريخية لتحقيق الحد األقصى من اإلنتاج واالستقرار وضمان حركة رأسمال العابر 

 . للحدود

 

 أن لىع.  التعمق في موضوعة المنظمات غير الحكومية ومنظومة ترتيباتها االجتماعيةت الدراسةحاولو

 مقولة في عملية إحداث تغييرات الجتماعية، شكلّّهذا الترابط بين المنظمات غير الحكومية والترتيبات ا

بحيث اعتمدت هذه المقولة على عالقة خطية للسبب والنتيجة، . جذرية ونوعية في مجتمعات الجنوب

نطالقا امناقشة صورة العالم وقد قادتنا عملية التعمق هذه إلى . وتتعامل مع الظاهر العلني في هذا الترابط

 االشتباك المباشر مع هذه النظريات ة لنا ذلك فرصأتاحبحيث . ئدة في التنميةمن مناقشة النظريات السا

 وكيف انعكست وتمفصلت وتفاعلت عالقات القوة ،كممارسة في نمط اإلنتاج الرأسمالي كنظام دولي

 على أن الهيمنة شكلت . آفاقا جديدة للبحث بدورهاهذا االشتباك رسم لبدايات مقولة غائبة، فتحت. ضمنه

 الهيمنة كما طورها غرامشي وأعطاها صبغة حراك ت الدراسةذجا لهذه الممارسة، بحيث ناقشنمو

مجتمعي معرفي ترفض فكرة الفاعل السلبي، هذا الحراك الذي وجد فيه كوكس أرضية نقدية لتطوير 

 هذه مقولة نقدية تتعامل مع تكوين وتشكيل عالقات القوة ضمن فضاء عام يتمتع بالتغير المستمر، دراسة

    .العالقات هي بالضرورة دراسة للنظام الدولي الذي تشكله هذه القوى وعالقاتها

  

 يخلخل وجادلت الدراسة بأن رصد المنظمات غير الحكومية الجنوبية من خالل قراءة الهيمنة النقدية،

لمنظمات  في كثير من األحيان تحكم قراءة هذه ا كانت والتي،صنمية العالقات الخطية للسبب والنتيجة

 لمجاالت ا معينافكرة التغيير كسبب ونتيجة تطلبت ترتيب" هيمنة"أي أن . ومنظومة ترتيباتها االجتماعية

يتيح " الهيمنة" السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الفكري المعرفي، وتصدع هذه سواءالفعل، 

 .إمكانية إعادة فحص هذه الترتيبات
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 موقع المنظمات غير الحكومية من االقتصاد ت الدراسة، ناقشالنقديةمداخلة الهيمنة باالعتماد على و

 حيث .ها وممارستها في سياق تحليلي نقديئوضع أدالوذلك . السياسي للعولمة ومستوياتها المحلية

لية  بأن هذا النمط أخذ من األزمة العضوية للرأسماةجادلم،  الحالينمط الهيمنة العالميرصدت الدراسة 

 العضوية األزمة هذهعلى أن . خالل العقد السابع من القرن الماضي مرتكزا أساسيا في عملية التكوين

 مرحلة تاريخية تمثلت بتقاطعات للفعل المضاد للرأسمالية على المستويين المحلي  شكلتللرأسمالية،

د دفع النظام الرأسمالي هذا الفعل المضا. والدولي، والذي هدف، إلى حد ما، إلى تشكيل هيمنة مضادة

مداخالت في عملية تكوين نمط الهيمنة العالمي الذي ل  مشكلةإلى تطوير استراتيجيات احتواء لهذا الفعل،

  .اصطلحنا على تسميته نمط الهيمنة الليبرالية الجديدة

  

ت ل على مركب المجتمع المدني كنموذج للقوى االجتماعية ضمن نمط الهيمنة، حاوومن خالل التركيز

 مع عدة مقوالت ت الدراسةجادلتو.  موضعة المنظمات غير الحكومية من وفي نمط الهيمنةالدراسة

 تجاوز الشكل الظاهر في هذه المقوالت، والتي تمرتبطة بمركب المجتمع المدني في نمط الهيمنة، وحاول

 في الهيمنة هذه المحاوالت شكلت موقع هذه المنظمات. عبرت عن تمثالت للمنظمات غير الحكومية

بحيث عبرت عن مقولة مركزية في عملية إنتاج وإعادة إنتاج نمط الهيمنة بإدعائها الرمزي بتشكيل 

من جهة أخرى فإن هذه المنظمات تتموضع من نمط الهيمنة كمقولة في عملية . مركب المجتمع المدني

ولكن الفرد . ضمن المجتمعتركيب الفكر واألخالقيات لصياغة وإعادة صياغة الفرد ونشاطه االجتماعي 

، لكن على المستوى  أيضا الواقع يخضع لذات العمليةبل أنأو الوعي البشري ليس فقط ما يتم نحته، و

وبذلك تتشكل نماذج من الوعي البشري ونماذج من .  الماديعلى المستوىالفكري المعرفي، وليس 

ذه المنظمات المجتمعات المحلية لعملية  بحيث تخضع ه.، يتم تسويقها وتوزيعها ضمن المجتمع"الحقائق"

 .فك وإعادة ترميز لتخرج منها بفئات اجتماعية، تقوم بتمثيلها في المستويات المختلفة
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شكلت هذه المحاولة في تحديد موقع المنظمات غير الحكومية من وفي نمط الليبرالية الجديدة للهيمنة 

إن الشرخ األساسي في  حيث ذهبت الدراسة إلى .مدخال في رصد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

، والذي أنتج ، بعد مرحلة االنزياح المتمثلة باتفاقية أوسلوالمشروع الوطني والحركة الوطنية الفلسطينية

إلى حد كبير تخلخال في األنا الجمعية الفلسطينية، مكن مقولة المنظمات غير الحكومية من الصعود إلى 

 ولكن ما يميز هذه المقولة، هو تحالفها الواعي، أحيانا، والمنبهر أحيانا .واجهة الحدث االجتماعي

            .السياسي الغربي ضمن نمط إنتاجه المعولم/ أخرى، بالمركز األكاديمي

إعادة : وتعاملت مقولة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية مع األنا الجمعية الفلسطينية  من مدخلين

حيث يتشكل المكان ضمن . كان، وإعادة موضعة الفرد الفلسطيني ضمن هذا المكانتشكيل الواقع أو الم

. هذه المقولة، من حيز جغرافي خرج من حالة صراع استعماري إلى مرحلة ما بعد الصراع وبناء الدولة

يمكن تجاوزها من " فنية“ويتميز هذا الحيز بحياة اجتماعية تعاني إشكاليات هي في مجملها إشكاليات 

ليتم بعد ذلك موضعة الفرد الفلسطيني ضمن هذا الواقع في سياق أن الفرد . ل خبراء التنميةخال

وتتم عملية . والجماعة الفلسطينيين بحاجة إلى تغيير مفاهيمهم حول أنفسهم كأفراد وكجماعة بشرية

في المستويين التغيير بعد أن تتمكن هذه الجماعة من تقبل نفسها كتجمعات مدنية تدخل في عالقة تمثيل 

  .المحلي والعالمي من خالل المنظمات غير الحكومية وتشابكاتها المعولمة
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