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  المنظمات غير الحكومية صنو الحكومات

  في تكريس العيش الالئق مع العد التنازلي لبدء مسيرة العولمة

  
   *زين العابدينمحاسن 

  
  

 إذ أن العمل ،إن التطوع والعمل االجتماعي الفردي والجماعي سمة إنسانية ضاربة بجذورها منذ القدم
بد من تعاون بني البشر الستيفاء حاجاتهم األساسية   بينما كان ال،المؤسسي المنظم لم يظهر إال حديثاً

هذا . وكانت المبادرات الفردية هي الرائدة في تجميع الجهود البشرية. وصد المخاطر وتقلبات الطبيعة
وقد .  من القبيلة وانتهاء بالدولة بدء، هي األصل في تكوين الحكومات،العمل الجماعي والحاجة للقيادة

، ي غالبيتها من التنظيمات الدينية انبثقت ف ليصبح في شكل تنظيمات اجتماعيةاعيتدرج العمل االجتم
 فالمالجئ واألديرة والتكاية واالبروشيات والوقف والنذور والهبات كلها ،إسالمية كانت أم مسيحية

   .ةدمة اجتماعيمظاهر دينية لتقديم خ
  

إذ أن ما . د ظهور الدولة بمعناها الحديث فقد برز بشكل واضح بع،أما العمل التطوعي المؤسسي المنظم
حدث من تطور وتغييرات اجتماعية واقتصادية واسعة نتيجة للثورة الصناعية أحدث فجوات عجزت 

 مما أدى إلى ظهور النظم واللوائح ،التنظيمات االجتماعية التقليدية التطوعية عن مواكبتها ومواجهتها
ومنها ظهور قوانين الفقر . لعجز في مواجهة الفرد للحياةالحكومية التي تنظم عملية تغطية مواطن ا

 ي تنظيم األعمال التطوعية لم يلغهذا التوجه ف. المتوالية في إنجلترا منذ أوائل  القرن السابع عشر
الصور التقليدية للرعاية االجتماعية خاصة في الدول اإلسالمية والعربية والدول النامية عموماً التي ال 

  .المجتمع القبليزال يسودها 
  

تي وقت ساد فيه اعتقاد أن العمل في مجاالت التنمية والرعاية االجتماعية هو عمل مؤسسي أوقد 
مين أتتوفر من خالل أنظمة الضمان والتحكومي، وأن  معظم  االحتياجات المترتبة عليه  يفترض أن 

 الفعلية أثبتت أن العمل المؤسسي إال أن التجربة. والرعاية االجتماعية المقدمة من األجهزة الحكومية
وظهرت . جتماعية واالقتصادية المتسارعةالحكومي ليس كافياً وحده لمواجهة التحديات والتغيرات اال

نواقص حتى في الدول التي تتوفر بها قوانين حماية وضمان اجتماعي ورعاية اجتماعية، ناهيك عن 
  .االجتماعي ألفرادهامين والضمان أدول التي ال تملك اإلمكانيات للتال
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 انتعاشة حقيقية ومنظمة وتطوراً ملموساً في مسيرة العمل التطوعي خالل القرن وكان نتاج ذلك
وكان للمنظمات التطوعية الخيرية سجل مشرق من اإلسهام والمشاركة والدور المسئول . العشرين

 جنباً إلى جنب مع األجهزة والبناء للعمل المؤسسي المنظم ومجابهة كل التغيرات واألحداث الطارئة
 فهي إلى جانب أنها ركيزة أساسية لإلسهام الشعبي والمسئولية .ية والمنظمات اإلقليمية والدوليةالحكوم

الوطنية ألفراد المجتمع تجاه قضايا إنسانية ملحة في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية فهي وسيلة 
الت المعيقة لمسيرة التنمية وتهيئة األفراد أنفسهم لمواجهة هذه ناجعة إلزالة أو التقليل من حجم المشك

 بل هي ،والمنظمات غير الحكومية ليست بديالً عن المؤسسات الحكومية. المشكالت والمساهمة في حلها
دعم هي من قبل امتداداً لها تسد منافذ الثغرات في العمل المؤسسي الحكومي وتدعمه، بقدر ما تُ

  .أنشطتها وتعزيزهاالحكومات لتفعيل 
  

ن جهودها تصب في إ ف،واألجهزة الرسمية بقدر ما تسعى إلى التطوير والتنمية واالرتقاء بالمجتمع
بينما نجد أن المنظمات غير الحكومية . الغالب لما فيه المصلحة العامة وفق نسق تنظيمية وقانونية جامدة

 وهي بحكم هذا القرب أكثر التصاقاً ،فردبقدر ما تقترب من األفراد وتكرس برامج عناية خاصة بال
إذ أن التعامل مع قوانين . ن حرية التحرك في مجاالت خدمة الفرد تكون أكثر معقوليةإ ف،وقرباً بمشاكله

 في التعامل مع ثبت عدم كفاية وفاعلية، واثبت خلالًأس جامدة في المسائل االجتماعية، ولوائح وأس
 ويجعل تدخل منظمات ،اً في كثير من األحوال دون الكفاية والعدلالفروقات الفردية، مما يشكل عائق

  .العمل غير الحكومي ضرورة الزمة
  

ا هئ وتقوية بنا؛سسة العمل التطوعي انبثقت في البدء لمواجهة التأثيرات السلبية للثورة الصناعيةؤم
إذ أن االتجاه المتنامي . ن ضرورة تقتضيها الثورة االقتصادية الجديدةالمؤسسي ونظرتها الشاملة هي اآل

العمل على  االستفادة من ايجابياته والتهيؤ و مي أصبحت أمر البد من التسليم بهلنظريات االقتصاد العال
 والعمل .شر بين الدول اقتصادياً وثقافياً إن إلغاء الحدود الجغرافية والتواصل المبا.المبكر لدرء سلبياته

 سوف تطال ،اع االقتصادي ومؤسساته األقوى، وسيطرة السوقعلى تقاربها في سيطرة متكاملة للقط
 بالمؤسسات االقتصادية  ومواردها لتظل رهينةً ثرواتها،سيادتها االقتصادية،  سيادتها القومية،الدول

  .العالمية
  

.  على المؤسسات االقتصادية المحلية وعلى عالقات اإلنتاج فيهااً مباشراً سوف يؤثر تأثير،هذا التوجه
 إنما البد من أن تنتهج الدولة بمؤسساتها المختلفة تدابير شاملة لتنمية . يفيد كثيراً مقاومته أو تجاهلهولن
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وتقوية االقتصاد القومي بالعمل على كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرات اإلنتاجية للفرد ودعم 
   .تلشركات الكبرى متعددة الجنسياة لوتعزيز سبل االستثمار القادر على التنافس في ظل المنافسة الحامي

 وعلى ،لدول النامية والدول األقل نمواً سوف يطال كل الدول وسيكون بالغ األثر على ا،هذا التحول
ومما يزيد سلبيات هذا التحول على هذه . الدول التي تكثر فيها األمية وتتدنى فيها قدرات الفرد وإنتاجيته

 وتقليل الكلفة والفائض في ،ور وتأثيرها على كفاءة استخدام المواردالدول االستخدام للتقنية فائقة التط
  .استخدام القوى العاملة

  

 فرص التشغيل في القطاعات التحول بالكامل إلى القطاع الخاص وتدني،ومن مظاهر وآثار هذا االتجاه
لحماية وانحسار مظلة ا، صرف وعدم استقرار أسعار ال،والتأثير على العمالت المحلية، العامة

 وتردي األحوال االجتماعية للعاطلين عن ،االجتماعية واالنخفاض الشديد في مستوى األجور الحقيقة
ن العالم مهدد باالنقسام إلى أناس أبد من االعتراف ب وال. العمل وازدياد فقر الفقراء في المال والقدرات

  .يعيشون داخله وأناس يعيشون خارج التاريخ تطالهم  قساوة العيش من كل صوب
  

من هنا يأتي منطلقنا عن أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به كافة الجهود الرسمية والشعبية للعمل 
تفعيل القدرات اإلنتاجية  ،ل الراهنة حل المشاك،د البشريةعلى بناء القدرات الفردية والمؤسسية للموار

الترويج  ،تشجيع أفراد األسرة على االدخار ،االرتقاء بمساهمات المرأة في التنمية واإلنتاج ،لألفراد
  .االستثمار وتخطيط المسارات الوظيفية واإلنتاجية للعاطلين عن العمل ،للمبادرات الذاتية

  

نظمات غير الحكومية العاملة في مجاالت التنمية بد من أن تلعب الم  ال،وفي إطار هذا السياق
 إذ أن التطورات المتالحقة . يتفوق على دور األجهزة الرسمية ويتكامل معهاً رائداًاالجتماعية دور

تقوية البناء ، و وتحري مواطن الضعف والعجز، الدولوالمؤثرة تستوجب التحليل المتعمق لواقع
ون شريكاً فاعالً في النهوض بالتنمية البشرية المستدامة والتصدي المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني لتك

  .لمؤثرات التغيير
  

 مفهوم يكرس دور قد يتساءل البعض ولكن ما هو الدور الذي تضطلع به األجهزة الحكومية في سيادة
 القيام ن ذلك ال يعفي األجهزة الحكومية منأبد من القول ب وللرد على هذا السؤال ال؟ الفرد والجماعات

 ، ويأتي في مقدمة ذلك الحفاظ على الثروات القومية وأهمها اإلنسان،بالدور المناط بها في إدارة المجتمع
ومناط بها تعزيز أدوار كافة مؤسسات المجتمع . إنما لألجيال المستقبليةو ،ليس فقط لألجيال الحاضرة

راكه في اتخاذ القرار وإشراكه في ن تعزيز قدرة اإلنسان وتطويرها من خالل إشإ. المدني وهيئاته
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ه  فإنها تؤكد مسئوليت، إلى جنب مع الحكوماتاًالتنمية بقدر ما هي تعزيز لقدراته في تحمل المسئولية جنب
تدعيمها والعمل على خلق مستقبل أفضل لألجيال القادمة بوعي من و في الحفاظ على الثروات المحلية

  .صاد العالمي الجديد على الدول الصغيرة المستهلكةيستشرف اآلثار القاسية للعولمة واالقت
  

حكومات الدول النامية والدول الفقيرة على وجه  ،ن متطلبات المرحلة تقتضي تعاون وشفافية الحكوماتإ
التحديد على تقوية ومساندة كافة التنظيمات األهلية دون تمييز أو محاباة أو تسييس للعمل االجتماعي 

و االقتصاد العالمي الجديد بقدر ما يفتح آفاقاً جديدة للنماء بقدر ما تزيد مخاطره  فالتوجه نح.اإلنساني
، وهو عالم لن يرحم القصور في القدرات الذاتية اعي والرفاه وسوق العمل واإلنتاجعلى التكامل االجتم

  .لألفراد أو الدول
  

رتقاء برأس المال البشري، ومنظمات العمل االجتماعي مطالبة أكثر من أي وقت على العمل الجاد لال
 وتدعيم ،والسعي نحو تطوير مساهمة  الفرد واألسرة في المجتمع وفي النشاط االقتصادي اإلنتاجي

  .القدرة اإلنتاجية للفرد من خالل العمل المؤسسي
  

 سيتحولون إلى فئات ،ن على المنافسة في سوق العمل واإلنتاج في ظل العولمةون األفراد الذين ال يقوإ
 يتعين ، من ذلك.وسوف تتكدس المدن الكبرى بالمعوزين والمتسولين. همشة تعاني الفقر والحرمانم

على المنظمات األهلية العاملة في المجاالت االجتماعية السعي نحو التنسيق والتشبيك وتوفير المعلومة 
  .من خالل قواعد معلومات متكاملة تتيح للجميع العمل على أرضية راسخة وواقعية

  

والمنظمات غير الحكومية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتخطيط االستراتيجي اإلنمائي الوقائي 
فقد آن األوان إلزالة اللبس المتصل بفهم . وتحاشى اللجوء إلى عوامل الرتق ومعالجة ظواهر المشكالت

يتناسب والتحديات التي ن األوان لنعمل جميعاً على فهم آ و.أن إزالة الفقر يتم عن طريق الهبات والعطايا
  .تجابهنا في هذا القرن والتي تقوم على مفهوم التنمية البشرية المستدامة

  

 ألنها تسلب ، وهي عملية إغاثية وقتية وسلبية في آن واحد،فالهبات والعطايا لن تكون سبيالً إلزالة الفقر
 إلى  وتؤدي،مة في ركب اإلنتاجاألسر الفقيرة الفرصة في إعادة تقييم قدرات أفرادها وتطويرها للمساه

وهي بالتأكيد ال تتناسب . تجاه األفراد الذين يتحولون إلى فئات اتكاليةإقتل روح المبادرة في تغيير 
والطموح الذي نسعى إليه في إقامة مجتمع يتعدى دور األفراد فيه المصلحة الشخصية ويتيح للجميع 

   .العيش الالئق
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 وتنمية القدرات في ، وإكساب المهارات،تية للموارد البشرية بتطوير التعليمإن استهداف بناء القدرات الذا
 ورفع الكفاية اإلنتاجية لألفراد من خالل التأهيل والتدريب ،كافة المجاالت المهنية والتقنية والحرفية

لقاعدة  ا هي،تهيئة والتأهيل نحو سوق العمل وإيجاد آليات لتطوير فرص عمل جديدة، وإعادة ال،والتحفيز
  .التي يجب أن تخطو نحوها كافة منظمات العمل األهلي اإلنساني

  

وقد آن األوان لوضع آليات مناسبة تنسق وتنظم عمل المنظمات غير الحكومية بدعم تام من المؤسسات 
 على الحوار اإليجابي الحكومية المعنية للوصول إلي عالقة إيجابية وتكاملية بين هذه التنظيمات مبنيةً

عاون الوثيق بعيدا عن التنافس أو التظاهر أو التجاهل وفق سياق واضح ونظرة شمولية لخطط والت
  .ةمنتقا
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