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 2011أونتراك (في االتجاه الصحيح) أيار  من نشرة 48العدد 
 المحتويات
 وجهة نظر

 ما هو دور المجتمع المدني؟ –النزاع ومرحلة ما بعد النزاع 
 قيرغيزستان المجتمع المدني والنزاع: تجربة 

 في قبرص مع المدني في بناء الثقة والمصالحةدور المجت
 يمقراطية والتنميةالدو  نيالمجتمع المد –الصومال  أرض

 حتياجات الفقراءالاستعادة األمن تلبية 
 

 في هذا العدد
ربيع ق األوسط وشمال أفريقيا خالل على خلفية االحتجاجات الشعبية التي تعم مختلف أنحاء الشر يبحث هذا العدد، 

 ماعية وتجسير الفجوات.، الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في تعزيز التنمية االجت2011الثورات العربية
 
بعض النقاط المحددة للمجتمع المدني في منطقة الشرق  ويوضح ،الوضع الحاليوجهة نظره حول  رود ماكلويديبين و 

مختلفة سواء باقي مقاالت هذا العدد تجارب المجتمع المدني في مناطق  تبحثوبالمقابل األوسط وشمال أفريقيا.  
تشارلز بكستون  تقد.  ويعمن هذه التجارب المستفادةالدروس  وتقديمبعد النزاع، مرحلة ما  تعيش وأ تعرضت للنزاع

 لنزاع.مواجهة اقوة تعمل في يشكل في قيرغيزستان أن المجتمع المدني حاليًا 
 

بعض  على الضوءويسلط ، لفترة طويلةالذي استمر ص كمثال على االنقسام قضية قبر إلى  رمان جليسبيو ن ويشير
المركز الدولي للمنظمات غير الحكومية للتدريب والبحث (إنتراك) حول كيفية التي أجراها لبحوث لية النتائج األول

توماس دونلي إلى دور المعونات في تطرق ت.  و قبرصمساعدة المجتمع المدني في بناء الثقة وتعزيز المصالحة في 
نة، ولكن أيضًا أين يمكن استخدام هذه المعونة.  بكيفية استخدام المعو فقط تتعلق  المشيرًا إلى أنها حاالت النزاع، 

أهمية الدور الذي لعبه  على الضوءويسلطان  قضية أرض الصومال،وأخيرًا يناقش مايكل والز وستيف كايبل 
المجتمع المدني منذ إعالن االستقالل.  ويركزان على أمثلة ناجحة من أرض الواقع في بناء الدولة من قبل سكانها 

 األصلين.
 
 ما هو دور المجتمع المدني؟ –لنزاع ومرحلة ما بعد النزاع ا

في تونس، وقد بدأت هذه األحداث حداث األخيرة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا على اهتمام العالم.  استحوذت األ
للمطالبة  مناطق أخرى، وقد نزل الناس إلى الشوارع، إضافة إلى مصر، ومن ثم البحرين وليبيا وسوريا واليمين تهاوتل

 مستقبل أوطانهم.بناء ي ر فبدور أكبالحصول على 
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نبغي أن يترك تحديد طبيعة ي ،المواطنينحكوماتها كانت نابعة من  احتجت علىأن هذه الحركات التي  حيثو 

 على الغرباء أن ال يسعوا إلى فرض حلولهم.وبالتالي،  . لمواطنيهااألنظمة والحكومات 
 
من المهم أن ال نغفل الدور الذي يمكن أن إال أنه على الحكومات والقيادات السياسية، كون سيالتركيز بالرغم من أن و 

 ظهر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.ييمكن أن نظام يلعبه المجتمع المدني في أي 
 

 غير فّعال نهألوسط وشمال أفريقيا، ولكن ينظر إليه عادة على أالشرق ا منطقة المجتمع المدني في ويتفاوت دور
ت لحكومادور لأيضًا هناك تاريخية، ولكن إلى عوامل سباب جزء من هذه األعود مقارنة بمناطق أخرى في العالم.  وي

التي اعتبرت أن وجود مجتمع مدني قوي بمثابة و المدعومة في الغالب من قبل قوى خارجية)، ( في ذلك االستبدادية
هو له ف ،المجتمع المدني يبدأ من نقطة الصفردور أن أن نفترض الخطأ  نممعارضة و"عدم االستقرار".  و لل بداية

 لظروف الصعبة.ا في مواجهةته قابليغير متوقع،  في كثير من األحيان وبنحوجذور عميقة في المنطقة، وقد أثبت 
 

مع المدني، فإنه للمجت ةالحالي البنيةتطوير تظاهرات الشارع، و  تجلت فيوٕاذا كان من الممكن تسخير الطاقات التي 
هناك دور محتمل للمجتمع المدني في تعزيز التنمية االجتماعية وتجسير الفجوات في منطقة الشرق سيكون بال شك 

 األوسط وشمال أفريقيا.
 
ومرحلة  ي دور المجتمع المدني في النزاعأن نفكر ف لالهتمامفمن المثير في حين أن كل حالة هي فريدة من نوعها، و 

المسألة من مختلف الجوانب تلك يبحث هذا العدد من "أونتراك" في و العالم.   مشابهة فيحاالت في اع ما بعد النز 
 .بعض الدروس المستفادةيحاول تقديم و 
 

 خرىاألتجارب الالتعلم من 
 

 عام داثأحأيضًا الكتلة السوفيتية، و  عندما اجتاحت الثورات ،1989 عام مقارنة "الثورات العربية" بأحداثيتم أحيانًا 
مما يؤدي إلى المجتمع المدني  الديمقراطية وتطوير تعميمبرحب العديد عندما انهار االتحاد السوفيتي.  وقد  1990

 أنه لم يتم المحافظة على التقدم بكستون تشارلزيرى  ،.   ومع ذلكقيرغيزستانمستقبل مشرق في دول مثل بناء 
في دور  يتساءلونين" في الخمس سنوات الماضية،  فإن العديد ثورتحدوث "، وأنه بعد في ذلك االتجاه المستمر

في  بذل المزيد من الجهود المكثفةبكستون مسألة لنزاعات.  ويناقش في مواجهة اتعمل فاعلة المجتمع المدني كقوة 
 العرقية. تالفاتلتمكينه من العمل في المحافظات وضمن االخالتعرف على ودعم المجتمع المدني، 
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حل بعد، بالرغم من عدم التي لم تالجزيرة و  االذي شهدتهاالنقسام الطويل فترة من مثال حي على  رصقبوتمثل 
على بعض النتائج األولية المهمة الضوء  ليسبيغينورمان  يسلطحصول أي نزاع فعلي في اآلونة األخيرة.  و 

  ء الثقة وتعزيز المصالحة في الجزيرة.حول كيفية مساعدة المجتمع المدني في بنا إنتراك ها مركزاالتي أجر لبحوث ل
لتفاعل محاولة لالتصال واالمجتمع المدني فرصة و  ، يشكلطريق مسدودةوبينما قد تصل المفاوضات السياسية إلى 

أكبر "لآلخر".  وفي نهاية المطاف، قد يؤدي ذلك إلى  تفهم تعزيزيساعد على و ، يين واألتراكاليونانالقبارصة بين 
لألحزاب.  وبنفس الوقت يواجه  الراسخة المواقف األيديولوجيةيتجاوز س، الذي المتبادلالعتماد ادير بناء الثقة وتق

 لتغلب عليها.البد من ا منقسمة على نفسها، والتيالالمجتمع المدني العديد من التحديات في البيئة األوسع لقبرص 
 

نجاح بناء الدولة من قبل أبنائها، تجربة حول  كمثال أرض الصومالقضية  ستيف كيبلو مايكل والزويناقش كل من 
أن من .  وبالرغم 1991منذ إعالن االستقالل في عام  المجتمع المدني مشيران إلى أهمية الدور الذي يضطلع به

تكمن في  الخبرة المحلية والدوليةأهمية هناك الكثير يتعين القيام به من قبل كل من الحكومة والمجتمع المدني، فإن 
 اء على النجاح الحالي.لبنا
 

حوار مع ال تشجيعدراسة متأنية و  والحاجة إلى إجراءالنزاع  في قضايا المعونةدور مسألة  توماس دونلليويناقش 
المعونة ولكن أيضًا كيف يتم استخدامها.  وستؤثر موارد يتم استخدام يست مجرد أين فالقضية هنا لالمجتمع المدني.  

كيات السياسية واالقتصادية في المجتمع، ومن الممكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع كبيرة جديدة على الدينامي
"نزاع حساس" فترة الهش أصًال.  ويمكن أن يلعب المجتمع المدني دورًا مهمًا في ضمان أن يتم إدارة المعونة خالل 

 وتعزيز األمن المسؤول القائم محليًا.
 

 خلق مساحة أكبر للمجتمع المدني
لمجتمع المدني، لدور ا كبر، هناك فرصة لخلق مساحة أإفريقياالعودة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال  وفي

 :، وذلك في النواحي التاليةفي أماكن أخرى تحدثمن التجارب األخرى التي واالستفادة 
حق المجتمع  يأخذ في االعتبارمراجعة الدساتير الحالية)، يمكن أن إعداد دساتير جديدة (أو خالل أثناء  •

منصوص عليه وقابل للتنفيذ قانونيًا من خالل هذا الحق وأن يكون والعمل والمساهمة،  الوجودالمدني في 
 سلطة قضائية مستقلة.

 .وٕاعطاءها صالحيات محددة لدعم تطوير مجتمع مدني ناجح ودعم الوزارات واإلدارات تأسيسيمكن  •
المدني في عملية صنع القرار.  وتشكيل مجموعات  يمكن تطوير آليات لضمان زيادة مشاركة المجتمع •

عند صياغة يتم األخذ بها استشارية حول مواضيع محددة، للسماح ألصوات الفقراء والفئات المهمشة من أن 
 على الصعيدين المحلي والوطني. السياسات
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فهم والتعرف  تكون فيها الحكومات قادرة على، بشكل غير مباشر، بحيث ثقافة سياسية خلق يمكن تشجيع •
ولكن  التي من الممكن أن تنتقدها وتسبب لها بعض اإلحراج في بعض األحيان، على آراء المجتمع المدني 

 .أن تقلل من شأنهماواالستقرار، بدال من الحوكمة هذه اآلراء ز ستعز على المدى الطويل 
 

 تعزيز المجتمع المدني لمواجهة التحديات
ر.  فادة من البيئة المواتية بشكل أكبلشرق األوسط وشمال أفريقيا زيادة مجهوده واالستفي اعلى المجتمع المدني ينبغي 

 تحقيق النواحي التالية:وبشكل خاص ل
 .آراء مؤيديهماالستماع إلى ونقل  •
 ، ويلبي االحتياجات الحقيقية للمستفيدين.المهنية حسب المعاييرجودة عالية و يتميز بأداء عمل القيام ب •
العمل، بناءًا على التأثير على سياسيات و  المستدامةتنمية المزيد من الالخيرية لتشمل  عمالاألنطاق تجاوز  •

 .الحقائق الثابتة
 تعزيز الحوكمة والمساءلة الداخلية. •

 
في مساعدة المجتمع المدني في  ممن الداخل أو الخارج، دوره المؤيدون للمجتمع المدني، سواء وينبغي أن يلعب

، ودعم بناء ةلموارد وتسهيل التشبيك مع المناطق الخارجياالهتمام باه النواحي (على سبيل المثال المنطقة لتحقيق هذ
 القدرات).

 
 رود ماكلويد

 مدير البرامج لدى إنتراك
rmacleod@intrac.org 

 
 المجتمع المدني والنزاع: تجربة قيرغيزستان

 
من عدة جهات  النتقاداتتتعرض  ،لنزاعات في المجتمعافي مواجهة  تعملإن النظرة التقليدية للمجتمع المدني كقوة 

إلى الثورات  الحكومة التي تشيرجانب من وتأتي هذه االنتقادات في المقام األول االتحاد السوفيتي السابق.   في
 من النشطاء المتشددين الذين يشيرون إلىهناك انتقادات  المنطقة؛ ومن جهة أخرى الملونة الزاحفة إلى جميع أنحاء

قليل إذا ما لم يتم التعامل مع مسألة معنى  تكون ذات لفقراء" أو "التمكين" والتيل ناصرةم شعارات مثل "سياسات
كانت شروط اللعبة ليست في حال ما أو ، النزاع مسألة لم يتم استبعادما إذا  ،عني السلطة الصراعفقد تالسلطة.  

 .غير شفافةعادلة أو طريقة اللعب 
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الخمس فترة الثانية في  ثورتهلخمسة ماليين، اتعداده  القوي والذي بلغشعب قيرغيزستان  شهد، 2010وفي عام 
مما ا عن الحاجة لبناء األحزاب السياسية، افعو كانت المنظمات غير الحكومية بين أولئك الذين دسنوات الماضية.  و 

على التنسيق  مهمة في نواحيساعدت قد رضة "مجلس الشعب"، و ترأسها المعات واسعة النطاق، مجتمعية خلق حركة
وقد   ).المركزية لتدفئةلتعرفة الطاقة وزيادة الضد خصخصة شركة  االحتجاجاتللحركات الشعبية (على سبيل المثال 

إجراءات  بتنفيذفتيل الثورة، وقد ردت الحكومة  ،اإلجراءات المدنية والسياسيةالتي جاءت بسبب  ،أشعلت هذه األحداث
مواطن في الميدان الرئيسي في المدينة في شهر نيسان، ومن ثم  80ا إطالق النار وقتل أكثر من عنيفة من بينه

 شخص. 400 من جراء ذلك وقد قتل أيضاً  ،اللجوء إلى العنف السياسي واإلجرامي بين األعراق في الجنوب
 

مجتمع المدني وكذلك الكون يعندما وقد نتساءل كيف يمكن للوكاالت الدولية أن تساعد في إعادة بناء القدرات؟ 
وفقدان الزخم للتنمية ومشوشة وفقدت حماسها بسبب العنف  خرى من المجتمع منقسمة على نفسهاالقطاعات األ
 التي من الممكن أن تسهل ذلك: مثال قيرغيزستان بعض الوسائل وقد بّين االجتماعية. 

 
عقد تم لمجتمع المدني.  وقد واسع لٕاطار ضمن رؤية و  آراء المنظمات المحلية التي تعمل االستماع إلى .1

، وناقش عدة مطالب من الحكومة المؤقتة فيما يتعلق 2010نيسان  شهر منتدى وطني مدني في بداية
بشرعية واحترام القيم والمبادئ المدنية الراسخة.  بحيث تكون المنظمات قادرة على العمل ضمن تحالفات 

 واسعة في إنشاء شراكات جيدة. 
نظمات المجتمع المدني دورًا قياديًا في مرحلة ما بدع النزاع وجهود المساعدات اإلنسانية.  وقد إعطاء م .2

البًا غكانت المنظمات غير الحكومية المحلية في جنوب قيرغيزستان، من األوائل في تقديم المساعدة، ولكن 
اتخاذ القرار عملية في تدريج بالتم إشراكهم الدولية.  و  بكثير في برامج المساعدات ما كان لها دور أقل

من في العمل بشكل فّعال مع الحكومة، أكبر فرصة  لديهاأن يكون لجهود الدولية وال يمكن لوالتخطيط.  
 مهم على المدى الطويل. دون دعم منظمات المجتمع المدني المحلية، وهو أمرٌ 

في اجتماع عقد في سبيل المثال،  فعلىإجراءات لدعم قطاع أكبر من المجتمع المدني.   اتخاذإلى  العودة .3
 بأن تخفيضوالمتعلق بأولويات بناء القدرات في الجنوب، الحظ القادة المحليين  2010تشرين الثاني 

من عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة والعاملة في منطقتين من  لالتمويل وضعف الدعم الحكومي قل
، فقد تبين ةإيجابيمن ناحية و   .سنواتان عليه  قبل خمس مس ما كالعنف، بنسبة خُ بأكثر المناطق تضررًا 

) يهتم بالعمل التطوعي، ويحتاج هؤالء الشباب إلى التدريب الشباب(غالبًا من  اً جديد جيالً  أن العنف قد أوجد
 هذا الحماس.مثل والتشجيع ليستمروا في 

مثل  مهمةفي مجاالت متلك الخبرات كومية المؤهلة والتي تالعمل مع الخبراء المحليين والمنظمات غير الح .4
، وتشجيع التسامح، وتطوير القدرات الدبلوماسية للمواطنين، والعمل الدينية والمدنيةاالختالفات ضمن  العمل



ONTRAC 48 © INTRAC 2011  6 
 

 تستحق كذلكبالمقابل، يستطيعون لعب دور مهم في مكافحة العنف.  و الذين  من خالل القادة الشعبيين
 .الالزم الدعم كلتوفير ية الوطن الجمعيات التي تمثل األقليات

 
الواسعة بين القدرة الفجوة ويتعلق ب –وحل النزاعات  في منعإنتراك في قيرغيزستان إلى عامل آخر  مركزويشير عمل 

 -فجوة أكبر وجود ) من جهة أخرى.  إضافة إلى وفي المناطق (الريفيةمن جهة،  والتقدم على الصعيد الوطني
 الدولية بمختلف أنواعها، وتنفيذها على أرض الواقع. واالتفاقيات ي القوانين والحقوقبين تبن –تغطي جميع المنطقة 

 
الحكومة المؤقتة  حصلتفقد  – "العالي" مستوىالنتائج كبيرة على  2010تشرين األول  -أحداث نيسان شهدتوقد 

ٕانشاء قناة تلفاز و )، أسيافي وسط  حكومة ذات برلمان إيجاددستور جديد (حول إعداد  االستفتاءفي  تأييدٍ على 
الحكومة)  المضايقات من جانب حقوق اإلنسان بشجاعة (عادة يواجهون الناشطين في مجاليدافع في حين حكومية، 

 نرى نتائج أقلف ،على المستوى المحليأما زبكي.  المزيد من االعتداءات الجسدية أو القانونية على المجتمع األو ضد 
 .العميقةقتصادية االمصاعب المزيد من النرى الناس  بالنسبة لرفاهأما ، و بكثير

 
الذي يمكن أن تحققه المشاريع التنموية؟ في المناطق التي تأثرت بالعنف والنزاعات، مثل أوش وجالل آباد في  ما

.  على وجه االستعجال قادة المجتمع المدنيتقدم بها المقترحات التي ويجب أن يتم األخذ بقيرغيزستان، جنوب 
، المختلفة ، وتحليل االحتياجات واألوضاعلتدريب على حل النزاعات والتنوعاهذه المقترحات على إجراء مل وتش

ّعد يوالتفاوض، وتعزيز الشبكات القائمة والجديدة، ودعم الحوار بين المنظمات غير الحكومية.  و  وساطةومهارات ال
هو العرقية،  ن الجماعاتتمتع بعالقات طيبة بيت اكونه خر فيفالتي ت قيرغيزستانواجهها تالتي التحديات أحد أكبر 

قرارات الكيفية مواجهة الصراعات العرقية.  وستجد حكومة قيرغيزستان االئتالفية غير المستقرة، صعوبة في اتخاذ في 
ساعدها المهمة المتعلقة بالسلطات والموارد المتاحة لمختلفة الجماعات العرقية، وينبغي على المجتمع المدني أن ي

 ذه القضايا.همثل النظر في على 
 
تحدي صعبًا في الهنا كان من لم تتعرض الكثير من المناطق في قيرغيزستان للعنف العرقي، و في واقع األمر، و 

مع القادة الشباب في شمال قيريزستان  2010إيجاد سبل لتعزيز التنوع والتفاهم.  وقد بّين عمل إنتراك خالل عام 
ضمن هذه المواضيع في برامج بناء القدرات طويلة األجل (وليس  .  ومع ذلك من المهم إدراجا األمرصعوبة هذ

المتقطعة أو المصطنعة).  وقد الحظنا أن الشباب الذين شاركوا في حوارات حول التمايز بين الجنسين البرامج 
ومسألة لحوار حول القضايا الوطنية ، لم يجدوا صعوبة، عندما أصبح األمر الزمًا، في ااألخرى والقضايا االجتماعية

وجهات وٕاتاحة الفرصة لجيد وجود تيسير من خالل المشاكل الصعبة، عن .  ونعتقد أن الفرصة في التحدث اتالنزاع
 من النزاعات في المستقبل.تساعد على الحّد عد تجربة مهمة ونأمل أن يجديدة، النظر ال
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 تشارلز بكستون
 ، إنتراكأقدم في بناء القدرات أخصائي

charlesb@intrac.kg 
 

 دور المجتمع المدني في بناء الثقة والمصالحة في قبرص
االنقسام بين أكبر مجموعتين في  لجةفي معاحول دور المجتمع المدني في المساعدة القائم  هناك الكثير من الجدل

لسياسيين عامها الثالث، من دون مع دخول المحادثات بوساطة األمم المتحدة بين القادة او جزيرة قبرص المقسمة.  
إحراز أي تقدم، ذهب التركيز على القضايا األساسية التي تعنى بانعدام الثقة بين القبارصة اليونانيين واألتراك.  

تم إجراء فلم يالثقة والمساعدة على تعزيز المصالحة،  مجتمع المدني بعدة محاوالت لخلقوبالرغم من قيام منظمات ال
 تعزيز يةكيفلم يتم التطرق إلى ، واألهم من ذلك، في إحداث التغييرهذه المحاوالت حول أهمية  بيرك منهجي تحليل

 قبرص.حول قضية إنتراك  البحوث الحالية لمركز محور مشروع الموضوع هذه العملية في المستقبل.  ويعد هذا
 
 بداية االقتباس:[

(أخرى، م طوال الوقت، فإن العمل معًا على قضايا "ليس من المفترض أن نركز بشكل مباشر على قضايا السال
 جزء كبير من المصالحة". مشتركة) من الممكن أن يّشكل

 تراك األقبارصة داعمة للمنظمات غير الحكومية للممثل منظمة 
 ]نهاية االقتباس

 
 المساهمة في بناء الثقة

 تنميةية ص.  وكان أساس هذه العملقبر  نواحي فيعدة  ساهم المجتمع المدني في بناء الثقة والمصالحة في
وقد ساعد ذلك على تحسين معرفة وفهم كل طائفة لألخرى بين الطائفتين.   تفاعللفرص او  والمحافظة على االتصال

بما  -الخبرات المباشرة، بدال من االعتماد على وجهات النظر "الرسمية" أو المعرفة الخاطئة االستفادة من من خالل 
 وضمنالموجه سياسيًا.   المحلي اإلعالم فيالطائفة "األخرى" تمثيل  انعدامالتاريخ في المدارس و  تدريسكيفية فيها 

إلى القضايا الخاصة وقضايا اآلخر التي تهدف  بشأن ةبديلوجهة نظر هذا السياق تقدم منظمات المجتمع المدني 
 :هالحظ ممثل إحدى المنظمات غير الحكومية أنالسلبية.  وقد  المواقف، و قولبةمالاآلراء التصورات الخاطئة و مكافحة 

 
وما ، أو لغتهم انتمائهم العرقيأشخاص بغض النظر عن مختلف مع يمكنك العمل "إذا كنت تمتلك الصبر واإلصرار 

على تعمل الثقة، و  متبادل، فتستطيع تعزيز احترام هناكأن طالما  معهم يمكنك أن تجد وسائل للتواصلو .  إلى ذلك
 مشترك". تحقيق هدفٍ 
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، أدى التفاعل بين منظمات المجتمع المدني للقبارصة األتراك واليونانيين إلى تنمية المستوى االستراتيجيوعلى 
في  ، تمثلالمستوى التنفيذيالتحالفات والشراكات، سواء بين المنظمات المحلية أو مع الشركاء الدوليين.  وعلى 

.  أيضًا للمشاركة فيهاللناس  ةالفرص والمشاركة فيها، وٕاتاحة ن الطائفتينتقاسم الموارد وتنظيم األنشطة المشتركة بي
 من خالل تقديم التدريب الالزم أو توفير سواءً  الفوائد الملموسة،على اختبار  أعضاء الطائفتينبين  التفاعل وقد ساعد
، يعزز التفاعل بين أفراد سياق.  وضمن هذا الالطبيعية و من خالل تحسين البيئةأالدعم االجتماعي، أشكال مختلف 

 .على اآلخراالعتماد  الطائفتين إجراءات بناء الثقة، كما يدعم تقدير
 

مجتمعها.  ويؤدي داخل  تطوير قدرات منظمات ومشاريع أخرىوتساهم بعض منظمات المجتمع المدني أيضًا في 
في مختلف أشكال المجتمع  أفراد جانب فّعالة مناللمشاركة مزيد من االلحصول على اهذا الدعم للمجتمع المدني 

المشكلة القبرصية".  "بهج العملية والتي يشار إليها عادة بما فيها االهتمام بشكل أكبر في النُ  – المشاركة المدنية
عادة االندماج في حال التوصل توفير الظروف المالئمة إلفي  يلعب المجتمع المدني دورًا حاسماً هذا السياق  وضمن
 .في احتمال جعل مثل هذا االتفاق قابل للتحقيقنفسه في الوقت  ق سياسي بينما يساهمإلى اتفا

 
 اإلنجازات المحددة لمنظمات المجتمع المدني

بين مختلف األشخاص في غرفة واحدة كأطراف متخاصمة وبنفس الوقت كشركاء يهدفون لمناقشة الجمع إمكانية إن 
بالتأكيد سيؤدي إلى فهم (أنهم) سوف يحلون مشكلة قبرص، ولكن هذا  بالضرورةمسألة مًا بشكل معمق.. ال يعني 

.. وصياغة  تحديد االختالفاتل إلى تفاهم تاريخي، و توص، والهاهو المسؤول عنمعرفة ، و بشكل أفضل لمشكلةا
 .نمقترحات التخاذ اإلجراءات المالئمة".  ممثل منظمة غير حكومية للقبارصة اليونانييال
 

كيفية  يوضحفي تقديمها لنموذج  النسبة لتعزيز الثقة والمصالحة هوازات منظمات المجتمع المدني بلعل من أهم إنج
 يتجاوز وتمكين القبارصة من المشاركة بنحو، يةالحزب السياساتبغض النظر عن  األهداف هتحقيق هذالوصول إلى 

من الممكن  بالتأكيد كان  إال أنهبطيئًا، كان ة التقدم في تعزيز الثقأن  .  وبالرغم منةالسياسي اإليديولوجيةمواقف ال
ن بأمانحة رئيسة " جهة يأحد ممثل وأعربمنظمات المجتمع المدني.  الذي تقوم به عمل اللوال  ،بكثيرأن يكون أبطئ 

 أساس للتفاعل وتطويريسمح في وضع مما لثقة التمهيد لبناء اح لمنظمات المجتمع المدني هو في اجأكبر ن
في وممارستها أنشطتها واجد عدد من المنظمات للنجاح مثل تالملموسة مثلة بعض األوأشار آخرون إلى   العالقات".

، أشار البعض إلى كيف أن وفيما يتعلق بالمشاركة الفّعالة مع الهيئات العامةألمم المتحدة.  ل التابعةالمنطقة العازلة 
شطة منظمات المجتمع المدني، بما فيها المبادرات المشتركة مشاركة الهيئات المهنية والمنظمات غير الحكومية في أن

 األنشطة. للكثير من، قد أدت إلى الحصول على "صوت أكثر مصداقية" ذات الصلةبين الطائفتين والبحوث 
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مات المجتمع المدني) ومشاركة منظمات بناء على طلب منظهذا من خالل تحسين التغطية اإلعالمية ( تعزيزتم  وقد
بين داخل و  منظمات المجتمع المدني أيضًا في تعزيز الحوارنجحت ع المدني في شبكات دولية وغيرها.  و المجتم

لألفراد بالمشاركة  إضافة إلى السماح.  ضمن أطر الطائفة الواحدةلمشاركة المجتمع المدني  ةالفرص الطائفتين، ومنح
احتمالية التعاون في  زيادة، وبالتالي مخاطرغير محفوف بال إطارضمن في أنشطة المجتمع المدني  بشكل أكبر

التابعة األنشطة المشتركة  مشاركة أكبر في إلىشير أدلة تمشتركة.  وفي نفس الوقت، هناك القضايا الالمستقبل في 
قبرص.  ذا السياق تكون " وفي ه المشتبه بهم المعتادينب"في كثير من األحيان  إليهميشار من بدال ، للطائفة األخرى

األوروبية، أيضًا، بأن هناك المزيد يجب القيام به، وأن المجتمع المدني في قبرص، مقارنة بالدول  شير الحقائقوت
 إمكانية في الواقع إنهذا التطور في المجتمع المدني في قبرص التركية في الشمال.  و  غير متطور.  ويظهر ضعف

على معالجة االنقسام في قبرص، هو إنجاز آخر  رهالمتكافئ، وآثافضل لطبيعة هذا التطور غير بشكل أفهمنا 
 للمجتمع المدني.

 
 التحديات

بالرغم من الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني إال أنه ال بد من القول بأن هذه الجهود تحدث ضمن سياق 
القيام بالفصل اللغة، و بما فيها  –الثقافية  العقبات هذه العوامل مع عدد من هتشريعي وسياسي واجتماعي تكون في

مشاركته في بناء ناهيك عن تطور المجتمع المدني،  لحد منمجتمعة ل –وانعدام المشاركة المدنية  على ارض الواقع،
لقضية قبرص.  وتسعى  مرضية هناك رغبة في الحصول على نتائج تتحديات إذا كانالهذه يتعين مواجهة السالم.  و 

انتراك لمعرفة كيف يمكن مواجهة هذه التحديات من أجل تفّعيل  مركز جريهاي التيبحوث الالمرحلة الحالية من 
 االنقسام في قبرص. مشكلة مساهمة المجتمع المدني في حل

 
 نورمان غيليسبي

 باحث أقدم، قبرص، إنتراك
ngillespie@intrac.org 

 بمشاركة مساعدي البحوث فاسيليكي جورجيو وسفينك إنساي، قبرص
 

 المجتمع المدني والديمقراطية والتنمية -الصومال أرض 
في أرض الصومال.  وتعد هذه  فاعلةمنظمات المجتمع المدني باعتبارها قوة اجتماعية واقتصادية وسياسية  "نشأت

المنظمات ناشطة في مجال تقديم الخدمات والمساهمة في صنع السالم والمصالحة، وتعزيز حقوق اإلنسان، وٕاذكاء  
المدني، وترسيخ سمات الحكم الرشيد مثل المسائلة والشفافية.  وقد اضطلعت منظمات المجتمع التوعية والتثقيف 

 العدالة".  زاعات، ودعم سيادة القانون وقضاياالمدني ببعض المهام التقليدية للدولة مثل تسوية الن
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 .بروجرسيو لدى أرض الصومالمنظمة د. عدنان ابوكور، ممثل 
 

 جيبوتي وأثيوبيا ودولة بونت الند الصومالية،كل من منطقة القرن األفريقي لرف الشمالي أرض الصومال من الط يّحدُ 
مسلمون سنة.  تاريخيًا وهم من أصل صومالي و مليون نسمة  2.5سكانها  واليمن عبر البحر األحمر.  ويبلغ عدد

ويتم تسوية الخالفات الثقافية والحقوق  االنتماء السياسي،في  اً لقرابة دور تلعب ال.  و من الرعاة الرحّ جميع السكان  كان
الفردية والجماعية وسبل العيش من خالل العشيرة.  ويتم اتخاذ القرار بموافقة الرجال البالغين، وتخضع جميع 

، .  ومازالت التركيبة االجتماعية قائمة على النظام األبويالمقبوللألعراف والسلوك  ،األنشطة بما فيها النزاعات
خارج، ويشاركن في النشاط أغلبهن فترة في القد عاش جود العديد من النساء المتعلمات تعليمًا عاليًا، و بالرغم من و 

 المجتمع المدني وقطاع األعمال.أنشطة و  السياسي
 

، وذلك في أعقاب حرب أهلية 1991وأعلنت جمهورية أرض الصومال من جانب واحد استقاللها عن الصومال عام 
ار نظام سياد بري.  في حين أن المناطق الجنوبية من الصومال كانت تغرق في نزاع مزمن دامية، أدت إلى انهي

بالتركيز على بدأت أرض الصومال قد و  . لسالمالرسمية التي عقدت لمؤتمرات والعلى الرغم من الوساطة الدولية 
بالرغم من أن .  و بسيطأجنبي هذه األنشطة بتدخل  وقد تمت  لمصالحة وبناء الدولة.اتفاصيل  والعمل علىالداخل 

رئيس الدولة مرتين، وانتخابات لمنصب انتخابات إال أنه تم إجراء  غير معترف بها دوليًا، التزال رض الصومالأ
 .لمجلس النواب والمجالس المحلية

 
 ين في بناء الدولةينجاح السكان األصل

ويرى العديد أنه يمكن   ولة من قبل السكان األصليين.ناجحًا لبناء الد اً تقدم أرض الصومال نموذج ،الخلفيةإزاء هذه 
كونه أول البلد ب يفتخر هذا.  و الدروسالعديد من أن تستفيد الصومال والقرن اإلفريقي من هذه التجربة وتستخلص 

يقوم على  شتركر من خالل نظام حكم ماالستقرا تحققو السكان األصليين،  ن قبلتم بناءها محكومة أفريقية حديثة 
هذا النظام في إضافة  خفقي من ناحية أخرى.  و ةديمقراطيتعميم الب يهتم نظم اجتماعية تقليدية ضمن إطارستخدام ا

النسائية،  الجماعات، و ن، واإلسالميين السياسييالمغتربينبين ماضي وحاضر المعقد  إلى هذا الخالفعنصر 
 "الحراس"بين ما هذا النظام بالتعاون والتعارض  وقد شكل  .الجماهيرأصوات والمجتمع المدني المحلي والدولي، و 

 وبين أشكال األبوية الليبرالية والتقليدية.  "الضباط"و
 
ال االستقرار واألمن لمواطنيها.  و  توفراستطاعت أن إال أنها دولة متطورة،  ال تّعد أرض الصومال بالرغم من أنو 

المحلي، إضافة إلى  اإلنتاجصادها بانتشار الفقر وقلة قلة التمويل، ويتأثر اقتمن تعاني تزال الدولة ضعيفة و 
الرقابة قلة الشفافية و  انعدامت الخارجية.  وتعاني إدارة المالية العامة من يالحو تقائم على الالو  مستقرالغير  االستهالك

 على البرلمان.
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العودة إلى النزاع، والرغبة في رغبة عامة بتجنب وجود الديمقراطية كان الدافع وراء الكثير من أنشطة تعميم  وقد

أعلن رئيس  1999إشكالية.  وفي عام كان بمثابة ربط االثنين معًا أن الحصول على االعتراف الدولي، بالرغم من 
ين أن الديمقراطية في هياكل الدولة.  وقد تبالديمقراطية  إال بتعميمالدولة في ذلك الوقت إجال، أن االعتراف لن يأتي 

على العناصر الشكلية بشكل غير فّعال إلى التركيز أدى هذا مفيدة، وفي بعض األحيان ها كانت التي تم إدخال
لدولة القائمة على القومية، مع إعطاء اهتمام ضئيل إلقامة عالقة دائمة وبناءة بين الدولة والمجتمع الديمقراطية 

بريقراطي".  المن األعقيلة " أحياناً  وقد سادتذية المدني.  وقد سعى البرلمان لممارسة رقابة فّعالة على السلطة التنفي
لسيطرة على شبكة حقوق لالرئيس السابق على وجه الخصوص المجتمع المدني، في محاولة  أو قوض وقد تجاهل

 ، من بين إجراءات أخرى.SHURONETاإلنسان 
 

 العالقة بين الجماعات المحلية والمنظمات الدولية
الشاملة حسب الشبكات أي على أنشطة بناء القدرات، بما فيها أنشطة دعم الشبكات ( الدولية ركزت الجهات المانحة

وفيما لشباب.  شاملة ل، منظمة SONYOمرأة، و شاملة لل، منظمة NAGAADاللغة المتخصصة) مثل استخدامات 
التعبير بشكل على تمتلك القدرة تطورت العالقة بين الجماعات المحلية والمنظمات الدولية، أصبحت هذه الجماعات 

تشويه  اوية بين الجنسين، وانتقاد ممارساتمطالبة بحقوق متسوالالميزانية،  على رقابةتتعلق بال، واهتمت بأدوار أكبر
اللجان  وٕانهاءبحرية البث، المطالبة و ، اإلنسانواالستجابة والكشف عن انتهاكات حقوق األعضاء التناسلية لإلناث،  

انون، والمطالبة باستقالل القضاء، واالهتمام بالتثقيف المدني واالنتخابي.  وقد ضغطت األمنية غير الخاضعة للق
لمقاعد في ا% 30مقترحات بإدخال حصص نسائية بنسبة تقديم التمثيل السياسي مع الجماعات النسائية نحو 

 المخصصة للنساء في البرلمان.
 

جحت شبكات التحويالت والجاليات في توفير االستثمار متعارض. وقد ن إلى حٍد ما ويعد دور الجاليات في الخارج
هذه  تتجاوز فقد اإلنتاجي، وجمع األموال لمشاريع مثل التعليم العالي والمالية واألحزاب السياسية.  ومن ناحية أخرى، 

التي هي  ،ةلدولالمواطنين لمساءلة قوضتها وأضعفت وبالتالي ، سواء داخلها أو فيما بينها القنوات الحكوميةاألنشطة 
  .في األساس ضعيفة

 
، من الممكن أن تغير 2010كانت هناك آمال بأن الحكومة التي تشكلت بعد االنتخابات الرئاسية في حزيران وقد 

ذو إمكانية للتدخل بشكل  األمن البيرقراطي والممارسات غير الشفافة للرئيس السابق رايال، وأن تسعى نحو نموذج
 ء.لفقراالصالح أكبر ويعمل 
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 إللغاء اهماتفي اليوم األول للنظام الجديد قامت الحكومة بمنح مسف.  غير مكتملفي هذه النواحي التقدم ويعد 
لضغوط السلطة  خاضعالنظام القضائي غير فّعال وفاسد و  قد بقي.  و التي ال تحظى بشعبية واسعةاللجان األمنية 

الصحفيين  عدد من حفيين المستقلين، والدليل على ذلك اعتقالالقلق من الصبالحكومة الجديدة  التنفيذية.  واستمرت
 والمحررين.

 
وتسعى الجماعات %.  20% إلى 5من اإلناث في مجلس الوزراء بنسبة  رحب النشطاء بزيادة عدد الوزراء وقد

%.  وقد أعطى قانون جديد خاص 30 إلى النسائية إلى تحقيق تقدم ملموس، بما فيها زيادة نسبة الحصص
خبرات بالمجتمع ين عدد من الوزراء الجدد ممن لديهم يعتم تو تعمل ضمنه، لمنظمات غير الحكومية إطار قانوني با

ذلك، تم التعهد للمنتديات بإشراك المجتمع المدني المحلي في العمل مع الحكومة، ومراقبة  المدني.  باإلضافة إلى
مضاعفة  إضافة إلى ،امج للتعليم المجانينوتم التعهد بتوسيع بر  ٕامكانية المساهمة في عملية إعداد الموازنة. ، و األداء

 رواتب المعلمين وموظفي الحكومة، مع زيادة مستويات تحصيل الضرائب لتوفير التمويل الالزم.
 

تزال الدولة تعاني  الكثير الذين يتعين القيام به من قبل كل من الحكومة والمجتمع المدني.  وال هناك ومع ذلك، يبقى
ن قلة الموارد، ولكن تتوفر للحكومة التي نجحت في االنتخابات بسبب دعم النساء والشباب والمغتربين والمجتمع م

  .المدني، فرصة البناء على المعرفة الواسعة بالممارسات المحلية والدولية
 

 مايكل والز و ستيف كيبل
 2010حزيران  26ي أرض الصومال، المنسقان المشتركان في المراقبة الدولية لالنتخابات الرئاسية ف

  
 حتياجات الفقراءالاستعادة األمن تلبية 

في ، كما هو الحال العنف المنتشر خضملشعور باألمان، مثل أي شخص آخر.  وسواء في إلى ايحتاج الفقراء 
، ةأو عادل، يةالشرطة غير كافخدمات أو  ما زال القضاء(حيث  اً استقرار في بلدان أكثر  أو الصومال، أو أفغانستان

 من األهداف اإلنمائية. ن بحد ذاتهكو ي) فإن الحصول على األمن والعدالة ينبغي أن ةأو جائر 
 

 أمن من؟
في يشير  ، ولكن ذات تأثير كبير.  ففي بعض األحيان يكون هناك تصور بأن األمنتعد كلمة األمن كلمة بسيطة

من  اتخذتمن النهج البديلة (أشهرها "األمن البشري") التي ومع ذلك هناك العديد األنظمة.   وأاألساس إلى الدول 
 .انطالقوالمجتمعات نقطة األفراد أمن 
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من الخوف"  األمن خارج نطاق السالمة الجسدية و "التحرر لتركيز على أمن األفراد والمجتمعات فكرةقد وسع او 
من العوز"  "التحررأي التمكين السياسي ل مث –لتشمل أيضًا نواحي مهمة أخرى يحتاجها البشر "لتأمين" رفاهيتهم 

 .(على سبيل المثال أمكانية الحصول على التعليم والصحة)
 

.  حيث يعتمد أمن األفراد األخرى واحدةتستبعد يمكن أن ال ف و أمن "األفراد"أأمن "الدولة"  سواءومع ذلك 
تحتاج لألمن.  بالتالي ، و وسريعة االستجابة فاعلةدولة وجود على  في جزء منه على أقل تقدير والمجتمعات الضعيفة،

وما نحتاجه فعًال هو نهج "شامل" لألمن يستطيع تقدير احتياجات كل من الدولة والمجتمعات، وبالنسبة لنا في 
 احتياجات الفقراء بالكامل.تلبية ضمان  هو فيالمجتمعات التنموية، فإن التحدي الحقيقي 

 
 استعادة األمن من أجل التنمية

ألمن.  ففي بعض المناطق قد يعني الحصول على تحديد رؤيتهم الخاصة بالفرصة الالمجتمعات  يتم إعطاءب أن يج
عني حماية الثروة الحيوانية من السرقة، يفي مناطق أخرى قد لهجمات العنيفة واالغتصاب.  و األمن في إنهاء ا

 االستغالل في التعامالت التجارية. ةممارس يتمال أن ال تجرف الرياح الموسمية المحاصيل، وأن ضمان و 
 

األمنية  شواغلهافي تحديد  المحلية دعم المجتمعاتك –وتساعد الجهات الفاعلة التنموية في العديد من النواحي 
في حوار مع الحكومات الوطنية والجهات  راطاالنخو ، والعدالة يةالجهات األمنومساءلة ووضع الحلول المالئمة، 

 .على حد سواء لشعب والدولةلول كيفية تلبية االحتياجات األمنية المانحة الدولية ح
 

يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للحكومات  بالرغم من أنه ولكن هذا النوع من النهج "التنموية" لألمن والعدالة ال يمكن ضمانه،
 عن رؤيةبغض النظر في كل من الدول النامية والدول المانحة.  وينبغي أن نقوم نحن في المجتمعات المتقدمة، 

في تعزيز أمن الفئات الفقيرة  ألجندة التنموية، بالعمل على المطالبة بدورنا المحوريأمرًا مفروضًا على ابوصفها  األمن
 ودعم إمكانية حصولهم على العدالة.

 
إلى كيفية إضافة  – بشكل دقيق ومشترك والتنمية واألمن المعونة مسألةالبدء بمناقشة إلى نحن بحاجة من هنا فو 

على "عالم آمن"، بناءا على خبرتها في العمل  .  وتؤمن منظمةومتماسكةهذه النواحي لبرامج فّعالة ومتساوية  ةترجم
نقطة بداية  بأن النقاط التالية يمكن أن توفر بالنزاع، المتأثرةتعزيز األمن والحصول على العدالة في عدد من الدول 

 لمثل هذا النقاش:
 

لحصول على األمن و العدالة مثلما يحق لهم الحصول على التعليم والصحة والخدمات يحق للفقراء ا .1
 األساسية األخرى.
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 ال يمكن الفصل بين األمن والعدالة: فال يمكننا أن نحصل على واحدة دون األخرى. .2
 .يستند النهج الشامل لألمن على احتياجات الشعب والدولة .3
اإلصالح ويشارك فيه  على األمن والعدالة: يجب أن يشمل يمصمفي ينبغي أن يكون الشعب دائمًا ...  .4

للحقائق على أرض الواقع، وُيعزز من الفهم بشكل فّعال األشخاص الذين سيتأثرون به، وينبغي أن يغذى 
 دائمًا المساءلة والشفافية.

قد  أنها، بحيث السياق هو المفتاح: كيف تبدو بعض مؤسسات "األمن" و "العدالة" في بعض المجتمعات .5
 تكون مختلفة جدًا في مجتمعات أخرى.

تحتاج المساعدة على تلبية احتياجات الفقراء لألمن والعدالة إلى قيام الجهات الدولية الفاعلة بوضع سياسات  .6
هداف ألالتنموية  اتولكن هذا ال يعني بالضرورة إخضاع السياس –متناسقة، وتنموية، ودفاعية، ودبلوماسية 

 أخرى.
 

 مع المدنيدور المجت
 هذه القضايايشمل أي نشاط لم  أننا لم نأخذ في االعتبار مبادئ األمن والعدالة مثلما ينبغي علينا أن نفعل،حيث 

عندما أعددنا رؤية قوية ومتماسكة حول كيفية تلبية احتياجات الفقراء لألمن والعدالة بشكل أفضل، و بشكل كبير.  
والجهات المانحة الدولية لألخذ بمثل هذا النهج.  وحتى حين تكون  احتجنا إلى كسب تأييد الحكومات الوطنية

هناك تأثير على لتنفيذ حاسمين إذا ما كان عن ا الة جيدة، يكون الشركاء المسؤولونعدسياسات تعزيز األمن وال
 الناحية العملية.

 
لى تأمين الموجه نحو العمل عمائي دور محدود في هذا المجال، فإن غالبية التمويل اإلنكان له المجتمع المدني  وألن

وتكون مثل هذه الشراكات عادة جيدة في تأمين جانب   شراكات القطاع الخاص.من خالل  األمن والعدالة يتم إنفاقه
محاكم).  ويمتلك المجتمع المدني العديد الة أو بناء قاعات (مثل تدريب الشرط "التمويل" إلصالحات األمن والعدالة

خصوصًا في النواحي المهمة مثل إشراك المجتمع المدني، والنهج التشاركية وبناء المجتمع  –خبرات من المهارات وال
في تمكين السكان المهمشين والفقراء للمطالبة بفاعلية بالخدمات التي يحتاجونها  رئيسيةوتعد هذه النواحي  –المدني 

 فعًال ومساءلة حكوماتهم على تأمينها.
 

السياسات، ، فإن إعداد األمن والعدالة'ب' المتعلق حوارلمجتمع المدني غائب عن الكان ا، إذا في نهاية المطاف
 غائبة.قد تصبح عض سكان العالم األكثر فقرا وضعفا أصوات ب ، ولكنالبرمجة لن يتوقفالعمل على و 
 

 توماس دونللي
 منسق كسب التأييد في المملكة المتحدة، منظمة عالم آمن
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