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موجز ع ّمان
مركز دراسات النزاعات والتنمية وبناء السالم

المجتمعات المدنية في
العالم العربي بعد الثورات :التحديات
خالل مرحلة االنتقاالت السياسية
تشـكّل موجــة الثــورات الشــعبية التــي اجتاحــت الــرق األوســط وأفريقيــا يف العــام  2011حدثـاً تاريخيـاً غـ ّـر ديناميــات الســلطة املحليــة يف املنطقــة
بشــكل جــذري .رغــم الــدور البــارز الــذي قــام بــه املجتمــع املــدين ،بــدا تأثــره مرتاجعــا .يســتعرض هــذا املوجــز بعــض التحديــات األساســية التــي
تواجههــا املجتمعــات املدنيــة يف العــامل العــريب يف خــال مرحلــة االنتقــاالت السياســية الجاريــة ،وهــي:
W Wاالنقسامات الداخلية يف صفوف املجتمع املدين التي تعيق التعاون الف ّعال؛
W Wاملفاضالت بني مختلف الهياكل التنظيمية ؛
W Wالتوترات الناجمة عن العالقات بني املجتمع املدين ومجال النشاط السيايس؛
W Wالعالقات الحرصية واملتناقضة بني السياسات الدولية والجهات املانحة.
هــذا املوجــز هــو األول ضمــن سلســلة مــن الوثائــق التــي تســتعرض النتائــج املرحليــة ملختلــف األبحــاث واملشــاورات التــي جــرت بالتعــاون مــع رشكاء
متن ّوعــن ،برعايــة مركــز دراســات النزاعــات والتنميــة وبنــاء الســام التابــع ملعهــد الدراســات الدوليــة العليــا والتنميــة .ومــن شــأن هــذه املبــادرة،
التــي ت ُع ـ ّد جــزءا ً مــن مــروع يجــري العمــل عليــه حالي ـاً وتحمــل إســم “الربيــع العــريب :التحديــات خــال مرحلــة االنتقــاالت السياســية ودروس
مقارنــة للمجتمعــات املدنيــة يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا” ،أن ترمــي إىل تعزيــز دور املجتمــع املــدين ومشــاركته املســتدامة يف منطقــة الــرق
األوســط وشــال أفريقيــا يف خــال مرحلــة ترســيخ االنتقــاالت الجاريــة .ولبلــوغ هــذه الغايــة ،توفّــر املشــاورات اإلقليميــة:
W Wمساحة للحوار والتفكري للمجتمع املدين؛
W Wدروس مقارنة مستقاة من العمليات االنتقالية التي حصلت يف السابق خارج منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛
W Wتبادل الخربات بني مختلف جامعات املجتمع املدين ،والسياسيني ،والخرباء اإلقليميني والدوليني ،والجهات املانحة.
ُعقــدت مشــاورات عـ ّـان ،التــي يســتند إليهــا هــذا املوجــز ،يف  12نيســان/أبريل  ،2012وهــي مثــرة التعــاون بــن مركــز دراســات النزاعــات والتنميــة
وبنــاء الســام ،ومؤسســة فردريــش ايــرت ،ومبــادرة اإلصــاح العــريب ،ومركــز جنيــف لسياســة األمــن.
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الخلفية
ولّــدت موجــة االحتجاجــات التــي ه ـ ّزت منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا يف
العــام  ،2011وامل ُشــار إليهــا عــاد ًة بـــ “الربيــع العــريب” ،مجموعــة مطالــب تصاعديــة
ومســتدامة ترمــي إىل إحــداث تغيــر اقتصادي-اجتامعــي شــامل وتحــ ّول ســيايس
كل بلــد مــن بلــدان املنطقــة حاجــز الخــوف مطالبـ ًة
جــذري .لقــد كــرت الشــعوب يف ّ
باح ـرام حقوقهــا اإلنســانية ،ووضــع حــد لالســتبدادية ،وبلــورة عقــد اجتامعــي جديــد
قائــم عــى التمثيــل .مل تتبــع البلــدان كلهــا املســار نفســه ،لكنهــا فرضــت عــى الســلطة
والعالقــات القامئــة بــن الدولــة واملجتمــع تحديــات كــرى عــى نحــو ال رجعــة فيــه.
مــن أجــل تحديــد بعــض التحديــات الرئيســة املتعلقــة بهــذه التغــرات ومعالجتهــا،
ُعقــدت يف نيســان/أبريل  2012مشــاورات اقليميّــة يف َعـ ّـان (األردن) يف إطــار مــروع
“الربيــع العــريب” الــذي يجريــه مركــز دراســات النزاعــات والتنميــة وبنــاء الســام .جــرت
هــذه املشــاورات بالتعــاون مــع مؤسســة فردريــش ايــرت ،ومبــادرة اإلصــاح العــريب،
ومركــز جنيــف لسياســة األمــن ،وجمعــت بــن أكــر مــن  70مشــاركاً مــن مــر ،وتونــس،
وليبيــا ،واليمــن ،واملغــرب ،والجزائــر ،ولبنــان ،واألردن .ويضــ ّم هــؤالء املشــاركون
ناشــطني مــن املجتمــع املــدين ،وباحثــن إقليميــن ،وخـراء دوليــن مــن أمــركا الالتينيــة
وأوروبــا الرشقيــة ،فضـاً عــن دبلوماســيني وممثلــن عــن الجهــات املانحــة .أ ّمــا الجمهــور
امل ُســتهدف بنتائــج هــذه املشــاورات فيشــمل جامعــات مــن املجتمــع املــدين يف املنطقــة،
ومنظــات دوليــة غــر حكوميــة ،وباحثــن ،وصانعــي سياســات ،وجهــات مانحــة.

التحديات
 )1االنقسامات الداخلية
السياق :االنقسامات القامئة داخل املجتمع املدين
يتألــف املجتمــع املــدين مــن مجموعــة كبــرة مــن املنظــات التــي تتميــز بالعمــل
الطوعــي الجامعــي .ويتمحــور عملهــا حــول مصالــح وغايــات وقيــم مشــركة تختلــف
عــن تلــك املتعلقــة بالدولــة ،والعائلــة ،والســوق .يف منطقــة الــرق األوســط وشــال
أفريقيــا ،غالبـاً مــا يتـ ّم التفريــق بــن مفهومــي “املجتمــع املــدين” و”املجتمــع األهــي”.
يشــر األول إىل الروابــط املدنيــة ،ويســتخدمه يف معظــم األحيــان الناشــطون يف مجــال
حقــوق اإلنســان ،كــا أنّــه يتوافــق مــع األجنــدة املعــارصة للتنميــة .أمــا املصطلــح
الثــاين ،فهــو ،عــى العكــس ،يشــر إىل أوجــه التضامــن األساســية ويســتخدمه عــدد أكــر
مــن املنظــات الخرييــة املحليــة والتقليديــة (الدينيــة عــادةً) .إال أن هــذا التفريــق غــر
املنهجــي بــن امل ُصطل َحـ ْـن ،الــذي يجــب أن يوضــع ضمــن ســياق معـ ّـن ،يشــكل الســبب
األســايس لالنقســام الكبــر بــن جامعــات املجتمــع املــدين الدينيــة والعلامنيــة .مــع ذلك،
قــد تــرز انقســامات مامثلــة بــن املنظــات الريفيــة والحرضيــة كــا بــن املنظــات
التــي تــر ّوج للقيــم الدميقراطيــة وتلــك التــي تــر ّوج للقيــم غــر الدميقراطيــة.
التحدّ ي :تزايد االنقسامات التي تعيق التعاون
ســمحت املراحــل االنتقاليــة التــي شــهدها التاريــخ بــروز مشــاريع متنافســة غــر
متناغمــة دامئـاً .وإذا كان الهــدف املشــرك مــن تغيــر النظــام يو ّحــد الجامعــات املختلفــة
يف خــال فـرات الثــورة ،فيبــدو أنّ املجتمــع املــدين قــد بــدأ يفقــد دوره الحاســم وبــات
عــان
مجــ ّزءاً بحســب االصطفافــات السياســية بعــد الثــورة .الواقــع أن مشــاورات ّ
كشــفت النقــاب عــن الهــوة اآلخــذة يف االتســاع بــن “العلامنيــن” و”اإلســاميني”.
فمــن جهــة ،يخــى الناشــطون الشــباب والنســاء الذيــن كانــوا يف طليعــة االنتفاضــات
أن يتع ّرضــوا للتهميــش مــن اإلســاميني الذيــن يعتــرون أهــم الرابحــن السياســيني مــن
التحــوالت الجاريــة .ومــن جهــة أخــرى ،غالبـاً مــا يعمــد الفاعلــون الغربيــون إىل تهميــش
اإلســاميني دون التفريــق بــن التيــارات املختلفــة داخــل اإلســام الســيايس .فمــع أن
املظــامل املتعــددة وانعــدام الثقــة بــن مختلــف جامعــات املجتمــع املــدين مــن األمــور
التــي ميكــن تجاوزهــا ،غــر أنّهــا يص ّعبــان بنــاء مجتمــع مــا بعــد املرحلــة اإلنتقاليــة
ويحــدان مــن تأثــر املجتمــع املــدين عــى املســارات السياســية الجاريــة.
الخطوات التالية
 Wاإلقـرار بوجــود انقســامات داخليــة يف صفــوف املجتمــع املــدين ،ومــن ضمنــه اإلســام
الســيايس الــذي يعتّــم عــى بعــض التوجهــات الليرباليــة والعمــل عــى لجمهــا؛
 Wتعزيــز مشــاركة أطيــاف أوســع مــن املجتمــع املــدين تتخطّــى الجامعــات العلامنيــة
والليرباليــة؛
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تشــجيع العمليــات السياســية واالجتامعيــة الشــاملة التــي تدمــج مختلــف الــرؤى
للعالقــات بــن الدولــة واملجتمــع بعــد املرحلــة اإلنتقاليــة؛
تعزيز التعاون وبناء الثقة بني مختلف جامعات املجتمع املدين.

 )2التحديات التنظيمية
السياق :املنظامت القامئة مقابل التعبئة االحتجاجية العفوية
إن رشائــح املجتمــع املــدين التــي تتمتــع بوعــي ســيايس ناشــطة منــذ عــدة ســنوات ،
غــر أ ّن الثــورات الشــعبية التــي شــهدها العــام  2011اندلعــت مبعظمهــا عــى نحــو
عفــوي فيــا كانــت تفتقــد إىل قيــادة محــددة .كذلــك ،أدّت وســائل التواصــل االجتامعــي
التقليديــة والجديــدة دورا ً هامــاً يف هــذا املســار ،مــا ســاهم يف اســتحداث جــ ّو مــن
التضامــن “االفـرايض” وعبّــأ الجامعــات للتحـ ّرك .بشــكل عــام ،شــارك معظــم الناشــطني
يف املجتمــع املــدين يف االحتجاجــات بصفــة أفـراد أكــر منــه باســم منظــات معينــة .وقــد
ســمحت التحالفــات الحــرة التــي نشــأت ،إىل جانــب الهيــاكل التنظيميــة األفقيّــة ،بــروز
نــوع مــن املرونــة التكتيكيــة ملواجهــة القمــع الــذي متارســه الحكومــات.
التحدي :املفاضالت بني مختلف الهياكل التنظيمية
يتوفــر عــدد مــن املفاضــات بــن الهيــاكل التنظيميــة الطوعيــة ،واملرنــة ،واملوحــدة مــن
جهــة ،والهيــاكل التنظيميــة املهنيــة ،والرســمية ،والهرميــة مــن جهــة أخــرى .فبينــا
تســمح األشــكال التــي يكتســيها النــوع األول مــن الهيــاكل بتحقيــق األنشــطة والنمــو
بشــكل أرسع وأكــر أهميــة ،يســعى النــوع الثــاين مــن الهيــاكل إىل تعزيــز البقــاء
التنظيمــي عــى املــدى الطويــل .ويبــدو أ ّن التأثــر املتواصــل يف إدارة الدولــة يف مرحلــة
مــا بعــد الثــورة يدعــم الجامعــات األكــر رســوخاً أو تنظي ـاً عــى املســتوى الهرمــي
املجالــن الحــري والريفــي)،
التــي تتمتــع بقاعــدة واســعة (أي عــى ســبيل املثــال
ْ
ومتلــك أجنــدات محــددة (أي عــى ســبيل املثــال ،حقــوق اإلنســان ،اإلصــاح اإلنتخــايب)
أو تعتمــد مقاربــات مع ّينــة (شــأن الضغــط ،املشــاورة ،املراقبــة) .لكــن عــدد كبــر
مــن الجامعــات التــي تــم تشــكيلها حديث ـاً ال متلــك مثــل هــذه القاعــدة وال ترغــب يف
إحــداث مثــل هــذه التغي ـرات التنظيميــة أو هــي غــر قــادرة عــى ذلــك .يف الواقــع،
تظهــر التجربتــان العربيــة والدوليــة أ ّن أولئــك الذيــن “يصنعــون” الثــورة ليســوا عــاد ًة
َمــن يســاهمون يف بلــورة النظــام االجتامعــي والســيايس الجديــد .وال يــؤدي هــذا الوضــع
إىل الشــعور بــأن الثــورة قــد “اختُ ِطفــت” فحســب ،بــل يضــع مختلــف الجامعــات أمــام
ق ـرارات تنظيميــة صعبــة للمســتقبل.
الخطوات التالية:
 Wتشجيع التن ّوع داخل هياكل املجتمع املدين ومنظامته؛
 Wتعزيــز مشــاركة الــركاء عــى قــدر أكــر مــن املســاواة الســتحداث شــعور بامللكيــة
املحليــة؛
 Wاســتيعاب االحتياجــات املحليــة الخاصــة بســياقات معينــة (مثــل بنــاء قــدرات
الجامعــات الجديــدة)
 )3العالقات مع مجال النشاط السيايس
السياق :حرصية دخول مجال السياسة وانعدام الثقة إزاء الدولة
قبــل انــدالع الثــورات ،حاولــت األنظمــة االســتبدادية يف منطقــة الــرق األوســط وشــال
أفريقيــا بشــكل فاعــل تقويــض الــدور الســيايس البــارز ملنظــات املجتمــع املــدين .فقــد
متكّنــت عــر االســتيعاب وفــرض القيــود القانونيــة والعقوبــات مــن إضعــاف عــدة
جامعــات مــن املجتمــع املــدين وتهميشــها ،ال ســيام الجامعــات الليرباليــة والدينيــة منهــا.
ونتيجـ ًة لذلــك ،تج ّنــب عــدد كبــر مــن الناشــطني ومنظــات املجتمــع املــدين السياســة
مــن خــال القنــوات املؤسســية الرســمية ،بســبب ضعــف القــدرة عــى دخــول معــرك
السياســة أو الخشــي ًة مــن أن يتعـ ّرض عملهــم للخطــر.
التحدي :مدى انخراط املجتمع املدين يف معرتك السياسة وطبيعة هذا االنخراط
يُعتــر املجتمــع املــدين مســتقالً عــن املجــال الســيايس ،غــر أنّــه مو ّجــه نحــوه ويتفاعــل
معــه عــن كثــب .ويف خــال املرحلــة اإلنتقاليــة ،ســيكون شــكل هــذه العالقــة حاسـاً يف
تأثــره عــى التغـرات الحاصلــة .ويف أعقــاب الثــورات ،يتوجــب عــى مختلــف جامعــات
املجتمــع املــدين أن تقــ ّرر بــأي شــكل وإىل أي مــدى ستشــارك يف السياســة .وهــذا
األمــر بالــغ األهميــة مبــا أ ّن التجــارب الدوليــة تظهــر أ ّن دور املجتمــع املــدين يف عمليــة
االنتقــال الســيايس يكتــي أهميــة أكــر مــا إن تســقط األنظمــة االســتبدادية وتبــدأ
املرحلــة االنتقاليــة .يحــدث هــذا القـرار توتـرات شــديدة بــن املنظــات وداخلهــا ،ذلــك

أن تأييــد املجتمــع املــدين يســاهم يف توفــر الرشعيــة للعمليــة السياســية .وقــد يأخــذ
انخ ـراط املجتمــع املــدين عــى نطــاق أوســع يف معــرك السياســة أشــكاالً مختلفــة:

لــه مؤخ ـرا ً منظــات غــر حكوميــة تتلقــى التمويــل مــن الخــارج ،مــا أثــار عالمــات
اســتفهام حــول نواياهــا ،وعملهــا ،ومرشوعيتهــا.

األحزاب السياسية
يف أعقــاب الثــورات ،تختفــي عــدة حــركات اجتامعيــة أو تتحــول إىل منظــات غــر
حكوميــة أو إىل أحـزاب سياســية (كانــت محظــورة يف الســابق) .وينطبــق الخيــار األخــر
بشــكل خــاص عــى جامعــات مثــل الحــركات اإلســامية املنظّمــة بشــكل جيــد والتــي
تتمتــع باملرشوعيــة بفضــل انخراطهــا يف مجــال النشــاط اإلجتامعــي .الواقــع أن تشــكيل
األح ـزاب السياســية يقــرن بنتائــج تؤثــر يف مســار اإلصالحــات السياســية ،ســواء كانــت
هــذه اإلصالحــات انتخابيــة أو دســتورية أو مرتبطــة بالعدالــة اإلنتقاليــة .ينطبــق ذلــك
بشــكل خــاص حــن تجــري اإلنتخابــات يف مرحلــة مبكــرة مــن العمليــة االنتقاليــة.

كذلــك ،تــرز مشــكلة أخــرى تفرضهــا حقيقــة أ ّن املســاعدات الخارجيــة تؤثّــر يف
مامرســات املجتمــع املــدين باعتبــار أنهــا تــؤدي إىل ازديــاد عــدد املنظــات الحكوميــة
املحرتفــة التــي تتخــذ طابعــاً تنظيميــاً ،مــا يؤث ّــر يف طبيعــة عمــل هــذه املنظــات.
وبــدالً مــن البحــث عــن مقاربــة متوازنــة بــن املناطــق الريفيــة والحرضيــة مــن جهــة
والطوعيــة واملهنيــة مــن جهــة أخــرى ،تركّــز هــذه العمليــة بشــكل غــر متكافــئ عــى
املنظــات املهنيــة يف املناطــق الحرضيــة .فعوضـاً مــن تلبيــة حاجــات خاصــة عــى أرض
الواقــع ،غالب ـاً مــا تهت ـ ّم منظــات املجتمــع املــدين باملشــاريع املتوخــاة مــن الجهــات
املانحــة الدوليــة مــن دون أخــذ الســياق املحــدد بعــن اإلعتبــار كث ـرا ً.

مراكز السياسية
كذلــك يســتطيع الناشــطون يف املجتمــع املــدين اإلنخــراط بشــكل فــردي يف السياســة
الحزبيــة لتســهيل العمليــة اإلنتقاليــة أو العمــل يف الخدمــة املدنيــة للمســاهمة يف
اإلصالحــات السياســية مــن الداخــل .وهــذا مــا جــرى يف مثانينيــات القــرن العرشيــن مــع
قائــد الحـراك الشــعبي يف بولنــدا ليــخ فاليســا ،ومــع فــاكالف هافــل يف تشيكوســلوفاكيا
الجديدتــن اللتــن
الجمهوريتــن
يف خــال التســعين ّيات؛ وقــد تــرأّس هــذان الرجــان
ْ
ْ
أبرصتــا النــور .قــد تــؤدي مثــل هــذه التحــركات الفرديــة املنتقلــة مــن املجــال اإلجتامعي
إىل املجــال الســيايس إىل نتائــج هامــة تصــب يف مصلحــة الدولــة واملنظمــة التــي نشــأت
عنهــا التحــركات.

أكّــدت التجــارب الدوليــة صحــة هــذه االتجاهــات التــي الحظتهــا مختلــف جامعــات
املجتمــع املــدين التــي شــاركت يف مشــاورات عـ ّـان .فتجربــة أمــركا الالتينيــة أظهــرت
أ ّن التمويــل املفــرط يف بلــد واحــد أو لصالــح قضيــة معيّنــة يحــول دون نشــأة مجتمــع
مــدين مســتقل ،وشــعبي ،ومحــي .كــا أ ّن تغيــر منــاذج املســاعدات قــد يعرقــل تط ـ ّور
الالعبــن يف املجتمــع املــدين.

اإلصالحات والترشيعات السياسية
تســتطيع جامعــات املجتمــع املــدين ،حتّــى وإن بقــت رســميّاً مبنــأى عــن السياســة،
املشــاركة يف النقاشــات السياســية ،واملســاهمة يف تحديــد إتجاهــات اإلصالحــات ،وتوفــر
الرشعيــة للنظــام الســيايس الجديــد .وميكنهــا بشــكل مبــارش أن تســاهم يف صياغــة
الدســاتري والقوانــن الجديــدة وأن تدعــو إىل إصــدار أحــكام معينــة ،وأن تراقــب مختلــف
العمليــات السياســية كاإلنتخابــات وأن تحــثّ عــى إرســاء العدالــة اإلنتقاليــة .باإلضافــة
إىل ذلــك ،يجــدر القــول إن عمــل املجتمــع املــدين ضمــن إطــار زمنــي أكــر إلحاحـاً مــن
الرؤيــة الطويلــة األمــد التــي يعتمدهــا الالعبــون السياســيون ،مـ ّـا يحتّــم مشــاركة هــذه
الجامعــات يف املســار الســيايس.
الخطوات التالية
 Wتشــجيع املجتمــع املــدين عــى املشــاركة بأســاليب متن ّوعــة يف مجــال النشــاط
الســيايس؛
 Wإيــاء اإلنتبــاه إىل تسلســل اإلنتخابــات واإلصالحــات الدســتورية لتج ّنــب إلحــاق
الــرر بالجامعــات الجديــدة وزيــادة اإلنقســامات داخــل املجتمــع؛
 Wالرتويــج للحلــول الفريــدة مــن نوعهــا للمشــاكل الخاصــة بــكل بلــد ،والتــي مــن
شــأنها إعطــاء املرشوعيــة للنظــام الســيايس الجديــد وتأمــن اإلجــاع عــى العقــد
اإلجتامعــي الجديــد.
 )4العالقات بني السياسات الدولية والجهات املانحة

الخطوات التالية
 Wبلــورة منــاذج متويــل مبتكــرة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا تكــون
مفصلــة عــى قيــاس حاجــات كل بلــد؛
ّ
 Wاملســاهمة يف إنشــاء آليــات متويــل وطنيــة وإقليميــة عــر االســتثامر يف بنــاء القدرات
وزيــادة التعــاون بــن مختلــف منظــات املجتمــع املــدين؛
 Wالســاح بتحديــد الحاجــات املحليــة قبــل االنخ ـراط يف تطويــر املشــاريع ،وبالتــايل
ـس أكــر بامللكيــة؛
ضــان التم ّتــع بحـ ّ
 Wاإلنخـراط مــع الالعبــن يف املجتمــع املــدين بكافــة أطيافــه ،والحـ ّد مــن االســتقطاب
وبنــاء الجســور بينهــم؛
 Wمواصلــة الضغــط عــى الحكومــات والتعــاون معهــا لدعــم توفــر ظــروف قانونيــة
وسياســية وماليــة مؤاتيــة لعمــل املجتمــع املــدين.

الخالصات :توفري مساحة ملشاركة املجتمع املدين يف املراحل االنتقالية
ومــن إحــدى أبــرز نتائــج الثــورات الشــعبية التــي اندلعــت يف العــام  2011والعمليــات
االنتقاليــة التــي تلتهــا ،تحــ ّول االنتبــاه مــن السياســة الدوليــة إىل القضايــا املحليــة.
تتمتــع املجتمعــات املدنيــة بالقــدرة عــى أداء دور هــام يف املــروع املتشـ ّعب الجــاري
العمــل عليــه حاليـاً والرامــي إىل إحــداث تحـ ّول اجتامعــي وثقــايف وســيايس واقتصــادي
كــا يف الجهــود الهادفــة إىل بلــورة مجموعــة جديــدة مــن العالقــات بــن الدولــة
واملجتمــع .لكنــه يتوفــر عــدد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي قــد تحــول دون
مشــاركة املجتمــع املــدين بشــكل ف ّعــال يف العمليــات االنتقاليــة الجاريــة.
املؤسســاتية العامــة
عــى الصعيــد الداخــي ،تشــتمل هــذه العوامــل عــى البنيــة َ
للمنظمــة ،وتعويلهــا عــى العمــل الطوعــي واملهنــي ،فضــاً عــن موقعهــا ،وقاعــدة
الدعــم التــي تتمتــع بهــا ،واملجــاالت التــي يرتكّــز عليهــا عملهــا .كــا أ ّن تأثريهــا يختلــف
بحســب مــدى انخراطهــا يف مجــال النشــاط الســيايس ،وطبيعــة هــذا االنخـراط ،وعالقات
املنظمــة مــع جامعــات املجتمــع املــدين األخــرى والالعبــن الدوليــن ذات الصلــة.

السياق :السياسات الدولية الحرصية واملتناقضة
يف املــايض ،أدّى الالعبــون الدوليــون دورا ً متناقضــاً يف املنطقــة إذ عملــوا يف الوقــت
نفســه عــى تأييــد األنظمــة االســتبدادية الســائدة والرتويــج لقيــم الدميقراطيــة وحقــوق
اإلنســان كمعايــر عامليــة .وقــد أفــى هــذا التناقــض الواضــح بــن املصالــح والقيــم إىل
تقويــض مرشوعيتهــم بــن جامعــات املجتمــع املــدين والجمهــور العــام أيض ـاً .باإلضافــة
إىل ذلــك ،لطاملــا كان اســتيعاب الجهــات املانحــة الغربيــة لالعبــن يف املجتمــع املــدين
يف املنطقــة ضيقــاً ومق ّيــدا ً .فقــد أخــذت هــذه الجهــات املانحــة تتعامــل يف معظــم
األحيــان مــع جامعــات علامنيــة وليرباليــة معينــة وقامــت بتهميــش اإلســاميني،ما أدى إىل
بلــورة عالقــات حرصيــة بــن بعــض جامعــات املجتمــع املــدين والجهــات املانحــة الغربيــة
والعربيــة وإىل تفاقــم االســتقطابات القامئــة.

أمــا عــى الصعيــد الخارجــي ،فيشــكل صمــود النخــب السياســية الســابقة ،وقوانــن
الدولــة ،واملنــاخ الســيايس العــام ،فضـاً عــن درجــة الثقــة التــي يك ّنهــا املجتمــع املــدين
ملؤسســات الدولــة عنــارص أساســية لتحديــد مشــاركة املجتمــع املــدين .كذلــك ،يســاهم
وجــود تحالفــات محليــة بــن جامعــات املجتمــع املــدين التــي تؤمــن باملبــادئ نفســها،
والدعــم الــدويل الــذي تقدّمــه املجتمعــات املدنيــة ،والجهــات املانحــة ،وصانعــو
السياســات الخارجيــون يف أداء دور هــام يف هــذا الصــدد.

التحدي :املحافظة عىل االستقاللية وتحديد األولويات الخاصة
أي دعــم يســتوجب تواجــد أجنــدة معينــة ،تجــد املجتمعــات املدنيــة يف منطقــة
مبــا أ ّن ّ
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا نفســها حاليــاً يف رصاع بــن رضورة االســتفادة مــن
املــوارد والخــرات الدوليــة ،والرغبــة يف الحفــاظ عــى درجــة مــن االســتقاللية عــن
الجهــات املانحــة .يكتــي هــذا األمــر أهميــة خاصــة نظـرا ً إىل الهجــوم الــذي تعرضــت

بشــكل عــام ،ال ت ُحـدّد املســاحة املتاحــة أمــام املجتمــع املــدين للتحـ ّرك مبــدى االنخـراط
الــذي تــو ّد املجتمعــات املدنيــة تحقيقــه (اســتنادا ً إىل هويتهــا ،واســتعدادها ،وقدرتهــا
عــى اإلنخـراط يف الدولــة) فحســب بــل بالحــدود التــي ترســمها الدولــة .وليســت هــذه
الرتكيبــة ثابتــة وإمنــا مرنــة وباســتطاعة الفاعلــن عــى املســتويات املحليــة ،والوطنيــة،
واإلقليميــة ،والدوليــة التحكــم بهــا بســهولة.
www.graduateinstitute.ch/ccdp

املنظامت املشاركة
املعهد الفرنيس للرشق األدىن ،سوريا
مؤسسة فردريش ايربت ،أملانيا
مؤسسة املستقبل ،األردن
مركز جنيف لسياسة األمن ،سويرسا
جمعية “ه ّيا بنا” ،لبنان
مركز هوية ،األردن
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،األردن
جامعة جافريانا ،كولومبيا
مركز بولونيا يف جامعة جون هوبكنز ،إيطاليا
مرصد اإلصالح األردين ،األردن
مركز الشفافية األردين ،األردن
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،تونس
وزارة الخارجية ،الرنويج
منتدى الشباب املغريب ،املغرب
جمعية نسوية ،لبنان
املركز الوطني لحقوق اإلنسان ،األردن
لجنة الحوار الوطني ،األردن
املنظمة الوطنية ملكافحة القبلية واإلقليمية ،ليبيا
املدرسة الجديدة للبحث اإلجتامعي ،نيويورك ،الواليات املتحدة
املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان ،املغرب
مركز الفينيق للدراسات اإلقتصادية واملعلوماتية ،األردن
الجامعة البابوية الكاثوليكية ،بريو
مؤسسة سمري قصري ومركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية سكايز ،لبنان
السفارة السويرسية ،األردن
مجلس شباب طربق ،ليبيا
أمم للتوثيق واألبحاث ،لبنان
الجامعة األردنية ،األردن
مؤسسة التنمية الشبابية ،اليمن
مجلس شباب الثورة ،مرص

مركز البديل ،األردن
مركز الجزيرة للدراسات ،قطر
رابطة املرأة العربية ،مرص
الجامعة األمريكية يف بريوت ،لبنان
الجامعة األمريكية يف القاهرة ،مرص
مؤسسة أنا ليند ،مرص
املعهد العريب لحقوق اإلنسان ،تونس
مبادرة اإلصالح العريب ،مرص
جمعية النساء العربيات ،األردن
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،مرص
الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب ،املغرب
جمعية عائالت املفقودين ،الجزائر
الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات ،تونس
الجمعية التونسية للصحوة الدميقراطية ،تونس
مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية ،املغرب
مركز األبحاث الجامعية حول األخالقيات وحقوق اإلنسان ،املغرب
مركز جاك بريك ،املغرب
مركز دراسات النزاعات والتنمية وبناء السالم التابع ملعهد الدراسات الدولية العليا
والتنمية ،سويرسا
الحملة املدنية لإلصالح اإلنتخايب ،لبنان
مؤسسة التنمية املدنية ،اليمن
تيار املجتمع املدين ،لبنان
اإلتحاد النسايئ بدرنة ،ليبيا
الجمعية املرصية للنهوض باملشاركة املجتمعية ،مرص
املركز املرصي لحقوق املرأة ،مرص
املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،مرص
معهد الجامعة األوروبية ،إيطاليا
إذاعة فرح الناس ،األردن
الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية ،أملانيا

يشــكل مركــز دراســات النزاعــات والتنميــة وبنــاء الســام مرك ـزاً تابع ـاً
ملعهــد الدراســات الدوليــة العليــا والتنميــة يُعنــى باألبحــاث يف مجــاالت
تحليــل النزاعــات وبنــاء الســام والعالقــات املع ّقــدة بــن األمــن والتنمية.
وتصــب مشــاريع األبحــاث التــي يجريهــا هــذا املركــز اهتاممهــا عــى
العوامــل والفاعلــن املنخرطــن يف إنتــاج وإعــادة إنتــاج العنــف داخــل
املجتمعــات والــدول ويف مــا بينهــا ،كــا عــى السياســات واملامرســات
الراميــة إىل الحــد مــن العنــف وانعــدام األمن وتعزيــز التنميــة ومبادرات
بنــاء الســام عــى املســتويات الدوليــة واملحليــة وعــى صعيــد الدولــة.
إن موجــز عـ ّـان هــو مثــرة املــروع الــذي أعــدّ ه مركــز دراســات النزاعــات
والتنميــة وبنــاء الســام بعنــوان “الربيــع العــريب :التحديــات خــال مرحلــة

االنتقــاالت السياســية ودروس مقارنــة للمجتمعــات املدنيــة يف الــرق
األوســط وشــال أفريقيا”وقــد عملــت عــى تنســيقه الدكتــورة تانيــا
بافنهولــز .للمزيــد مــن املعلومــات ،الرجــاء زيــارة املوقــع اإللكــروين:
http://graduateinstitute.ch/ccdp/ccdp-research/
projects/current-projects/arabspring.html.

هــذا املوجــز مــن إعــداد ســوزانا هوداكوفــا ،مســاعدة بحــث يف مــروع
الربيــع العــريب الــذي يجريــه مركــز دراســات النزاعــات والتنميــة
وبنــاء الســام ،بالتعــاون مــع لينــا قامطــي ،خبــرة إقليميــة مبتدئــة
يف املــروع .هــا تتابعــان دراســات الدكتــوراه يف معهــد الدراســات
الدولية العليا والتنمية.
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