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السياسية وتعزيز المصالحة لمّد الجسور وسط الانقسامات  فعتعبئة المجتمع المدني كقوة د

 1في بلدان ما بعد الحرب

 مكرم عويس

 الأمريكيةأستاذ مساعد في العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية 

 

وجود عوامل رئيسية عديدة تحّط  منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيافي المجتمع المدني  الدراسات حولتبيّن 

في مّد الجسور وسط الانقسامات السياسية وتعزيز المصالحة في بلدان ما بعد الحرب. عملياً تؤدّي  همن دور 

التحّولات الاجتماعية التي تنتج عن الصراع والعنف بشكل مباشر، والعوامل المرتبطة بالمجتمع المدني نفسه، إلى 

 الحؤول دون قيام المجتمع المدني بدوره المتوّقع.

الصراعات الطويل من تاريخ الانعدام العدالة الهيكلي والنتائج الكامنة وراء التحّولات المجتمعية و يتؤّد في الواقع، 

 ،مع جّو من انعدام الثقة بالتوازيانقسامات عميقة في المجتمع ، إلى خلق والشكاوى العالقة والولاءات لأمراء الحرب

الوضع أكثر نتيجة سنوات من العنف وانعدام الإرادة أو القدرة يتعّقد و . للتغّلب عليهاتستغرق وقتاً هي بكل الحالات و

(. وفي الحالات التي يقود فيها العنف إلى نزوج Pouligny 2005 ،496الحكومية على تطبيع العلاقات بين الناس )

 يصبح جماعي للنخب المتعّلمة والمعتدلة، التي اعتادت أو لديها القدرة على لعب دور في مرحلة ما بعد الصراع،

 تجنيدفي المجتمع، بما يؤّخر قدرة المجتمع المدني على  والأضعفلأفراد الأكثر عدوانية وتخريباً لالمشهد خالياً 

 (.Stanksi 2005 ،208أعضاء ناشطين ومؤّثرين في المجتمع )

الجسور توضح هذه الورقة أن فعالية المجتمع المدني في لعب دور بناء في عمليات المصالحة الوطنية ومّد 

( المساحة المتاحة 1لتقليص الانقسامات السياسية في مجتمعات ما بعد الحرب ترتبط مباشرة بأربعة عوامل: 

( مستوى القوة 3المجتمع المدني، لدى تعبئة القدرة على ال( الخبرة المتراكمة و2للمجتمع المدني لينشأ ويتنّظم، 

( قدرة أمراء الحرب وقادة الحرب على أن يكونوا لاعبين أساسيين 4التي يمتلكها أمراء الحرب السابقين وقادة الحرب، 

 (.Abi Yaghi; Yammine & Jagarnathsingh 2019 ،3-5في المؤّسسات السياسية )

آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبلد بين  يتباين مستوى وجود منّظمات المجتمع المدني ودرجة تأثيره

(Marchetti and Tocci، 2009 ،201-2017 قبل سقوط الأنظمة الاستبداية في بلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا، لم .)

فقد في الأنظمة شبه الاستبدادية،  ، أّما(Samad ،2006 ،6-12يكن يسمح بتواجد منّظمات مجتمع مدني مستقّلة )

الرقابة المشّددة التي كانت  برزت بعض منّظمات المجتمع المدني التي حصلت على مساحة للنمّو على الرغم من

 ،تخضع لها بشكل منتظم من قبل الحكّام والأنظمة خشية من تطّورها وزيادة تأثيرها على المجتمع واكتسابها قوة

وشهدت البحرين هذه الظاهرة بدءاً من أواخر التسعينيات، وكذلك السودان في عهد الرئيس عمر حسن أحمد البشير، 

 (.Hafidh and Fibigier ،2019 ،114-117ئيس علي عبد هللا صالح )واليمن خلال فترة حكم الر 

وعلى الرغم من تواجد المجتمع المدني في البلدان شبه الاستبدادية، وبمعزل عن استعدادها للعمل ومعرفتها 

أنها  (، إّلاPouligny ،2005 ،495-501بالوضع السياسي التي تغلب عليها الطبيعة العاطفية في كثير من الأحيان )

(. Stanksi ،2005 ،216-217تواجه بخبرات محدودة في مجالات الإصلاح السياسي والعدالة الانتقالية وحّل النزاعات )

                                                                 
1 This paper is an Arabic translation of Makram Ouaiss, “Civil society mobilization as a driving force in bridging the political divide 
and promoting reconciliation in postwar countries”, POMEPS Studies 37: Challenges to the Middle East North Africa Inclusionary 
State, February 2020, https://pomeps.org/wp-content/uploads/2020/02/POMEPS_Studies_37_Web.pdf 
 



وتتفاقم هذه التحّديات بسبب الموارد الضئيلة والقدرة المحدودة على بناء تحالفات وائتلافات فّعالة في مجتمع 

(، بما يقّلص من فعاليتها ونجاحها في إجراء إصلاحات سياسية Kinninmont and Sirri ،2014 ،16-19مقّسم بشّدة )

 ومصالحات بعد الحرب.

يمكن تصنيف بلدان المنطقة التي شهدت دوراً ناشطاً للمجتمع المدني في السنوات الأخيرة، ولا سيّما بعد فترة 

المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق العنف والصراع السياسي، وفقاً لثلاث فئات؛ الفئة الأولى يتركّز فيها دور 

المنكوبين ولو أتى ذلك على حساب السلام الأهلي وعدم قدرتها على لعب دور في عملية الإصلاح السياسي، 

ويمكن إدراج البحرين ضمن هذه الفئة خصوصاً أن عدداً كبيراً من منّظمات المجتمع المدني انسحبت نحو الصراع 

ت الأخيرة، ما حّد من قدرتها على المساهمة في المصالحة وبناء الجسور وسط السياسي الُمتجّدد في السنوا

(. في الواقع، تميل هذه منّظمات نحو العمل مع أحد أطراف النزاع بما Wimmen ،2014 ،6-11الانقسامات السياسية )

لإصلاح السياسي والمصالحة يؤدّي إلى زيادة التوترات السياسية، وبالتالي الحّد من قدرتها على التأثير في عملية ا

(Wimmen ،2014 ،12-15.) 

، والتي 2009أّما الفئة الثانية فتضّم بلدان مثل اليمن في منتصف تسعينيات القرن الماضي والعراق في أواخر العام 

(، حيث لعبت بعض المجموعات دوراً ناشطاً Lussier & Fakher ،2018 ،920شهدت دوراً مختلطاً للمجتمع المدني )

وفّعالاً في مجال الإصلاح السياسي والمصالحة، ولا سيّما منّظمات المجتمع المدني ومجموعات مراقبة الانتخابات 

، Marchetti and Tocci؛ Safa ،2005والدفاع عن حقوق المرأة والشباب والمجموعات العاملة في مجال التنمية )

2009 .) 

 حالة لبنان

نفتاحاً مثل لبنان حيث نشأ مجتمع مدني وكان له دور واضح. وعلى الرغم من تضّم الفئة الثالثة مجتمعات أكثر ا

، إّلا أنه تمكّن من التطّور والاتحاد في وقت لاحق 1990و 1975محدودية تأثيره في فترة الحرب الأهلية بين العامين 

الألفية الثانية. في الواقع، يمكن  متحّدياً الممارسات القمعية للاحتلالين السوري والإسرائيلي خلال التسعينيات وبداية

للمجتمع المدني أن يلعب دوراً في تخفيف حّدة النزاع بعد فترة الصراع، لا سيّما إذا تمكّن من التأثير بشكل سلمي 

على الإصلاحات السياسية. وترتبط القدرة على لعب دور مماثل في الخبرات المتراكمة والدرجة العالية من التعبئة 

 المتقّدمة من القدرة على التشبيك المحّلي والدولي.والمستويات 

 يمكن تلخيص المساهمة الفعلية للمجتمع المدني في لبنان والحالات المماثلة في محورين أساسيين وهما:

النشاطات التي مّهدت الطريق للإصلاحات المؤّسساتية والنشاطات التي ساعدت في لئم جراح الحرب وبناء بنية 

مستدام. مثل إصلاح قانون الإنتخابات، وحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والتشريع من أجل حوكمة تحتية لسلام 

أفضل وشفافية أعلى، وتعزيز حقوق العّمال والمرأة وخلق ودعم الحوارات بين القادة السياسيين واللاجئين )ولا سيّما 

ه على الحّد من مخاطر الحرب وتشّجع على المساءلة الفلسطينيين( وتشجيع لبنان للانضمام إلى اتفاقيات قد تساعد

 والمحاسبة والتعاون مع المنّظمات الدولية لتحسين الحوكمة بشكل عام.

النشاطات المرتبطة ببناء السلام، بحيث ساهم المجتمع المدني، ولا يزال يساهم، في مّد الجسور لتقليص 

حة بين الناس، وبينهم وبين الحكّام. وفي هذا السياق، يمكن الانقسامات السياسية والمذهبية والتشجيع على المصال

الإشارة إلى العمل الُمنجز في الشوف لتحقيق المصالحة بين المجتمعين المسيحي والدرزي أو في طرابلس بين 

المجتمعين السني والعلوي، بالإضافة إلى تنظيم مخيّمات للأطفال والقيام بمشاريع للشباب من مناطق مختلفة 

ف جمعهم واستكشاف الآخر وبناء هوية وطنية جامعة. وتشمل هذه الأنشطة أيضاً زيادة الوعي حول مصير بهد

(، فضلاً عن بناء التحالفات من أجل السلام الأهلي، مثل ائتلاف Khodr, Al Jazeera ،2018المفقودين والمخطوفين )

ط على السياسيين وصّناع القرار لتبني أولويات وحدتنا خلاصنا الذي يضّم مجموعة من المنّظمات الفاعلة في الضغ

داعمة للمصالحة والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى مجموعات الضغط المطالبة بمشاركة السياسيين في الحوار مثل 



اتفاق الدولة لحّل خلافاتهم سلمياً، أو متابعة الحوادث المذهبية في بيروت والبقاع وطرابلس وغيرها من المناطق. 

برز أيضاً نشاطات أخرى مثل تنظيم احتفالات في ذكرى الحرب لدفع النخب السياسية لإعلان التزامهم علناً وت

بالمسارات السلمية لحّل الخلافات، وتندرج تحت هذه المظّلة أيضاً الأعياد الدينية المشتركة والرمزية، مثل عيد 

التي تجتمع خلالها الأحزاب السياسية والزعماء الدينيين (، Grandchamps ،L’orient Le Jour ،2019السيدة العذراء )

وغيرهم من صّناع القرار. وأيضاً يمكن الإشارة إلى بعض النشاطات التي حّققت نجاحاً في أوقات مختلفة مثل حشد 

الوعي المهنيين وصّناع القرار لاتخاذ مواقف علنية ضّد العنف السياسي واستخدام الفن والمسرحيات والحوار لزيادة 

 بين الأجيال الجديدة.

لقد كان السبيل مفتوحاً أمام المجتمع المدني لأن يتقّدم في جدول أعماله ويضغط على جميع الأطراف السياسية 

للاتفاق على خطوات ترعى السلام وتحافظ عليه، وتضّمن علاقة متساوية بين جميع الأطراف بما لا يشكّل خطراً 

ى الرغم من ذلك، لم تتمكّن هذه الجهود من إزاحة أمراء الحرب السابقين عن على وجودها في السلطة. لكن عل

ألف مفقوداً ومخطوفاً في الحرب الأهلية، أو تبّني  17السلطة أو معالجة القضايا الشائكة والملّحة مثل مصير نحو 

ّدي لانتهاكات حقوق الإنسان منهج موّحد ومحّدث لمادة التاريخ، أو التعامل مع إرث جرائم الحرب والاغتيالات والتص

 (.Baytiyeh ،2016 ،552في السجون خلال الحرب )

 الخلاصة

تتباين النتائج الُمستخرجة من المقابلات التي أجريت مع عشرة ناشطين في المجتمع المدني اللبناني، لعبوا دوراً 

تعزيز المصالحة في بلدان ما بعد رائداً في مرحلة ما بعد الحرب، في مّد الجسور لتقليص الانقسامات السياسية و

 الحرب.

ففي حين تدرك الغالبية مدى تأثير المجتمع المدني في الدفع نحو بعض الإصلاحات السياسية الأساسية، إّلا أنهم لا 

يزالون يشكّكون في فعالية الجهود المبذولة لإعادة بناء العلاقات بين الناس وتحقيق المصالحة وقدرتهم على التغّلب 

التهديدات المستقبلية. وهو ما يبرز بشكل واضح في غياب الحكومة في مقابل نجاح البرامج التي قام بها على 

المجتمع المدني لإعادة فتح قنوات التواصل وتجّنب تجّدد الصراع في المدى القصير. وكذلك يمكن أن ينسب الفضل 

مرتبطة بإحقاق المصالحة على المدى  إلى المجتمع المدني في تسليط الضوء باستمرار والعمل على قضايا

 الطويل، وهو عمل سيبقى غير مكتمل طالما أن الذين خاضوا الحرب لا يزالون يمتلكون السيطرة السياسية.

، الدور الناشط 2019تشرين الأّول/أكتوبر  17إلى ذلك، أبرز الاستياء الاقتصادي والاجتماعي الذي قاد إلى ثورة 

ير على الخطاب السياسي والمطالب السياسية للإصلاح. وعلى الرغم من أن الثورة لا تزال للمجتمع المدني في التأث

بعيدة من تحقيق أهدافها الأسياسية إّلا أنها أحرزت خطوات كبيرة في إعادة تأكيد تجاوز المذهبية نحو بناء هوية 

دة الحرب وإصلاح النظام السياسي وطنية جامعة، أقّله لدى شريحة مهّمة من المقيمين، الذين يطالبون برحيل قا

 المختل والفاسد الذي تركوه في البلاد.
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