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دور مؤسسات اجملتمع املدني يف بناء السالم والتعايش
هديل نواف أمحد 
تأريخ القبول2020/2/9 :

تأريخ التقديم2019/11/3 :
المستخلص:

دور فاعل واجتماعيا ضمن إطار
تعد مؤسسات المجتمع ذات أهمية؛ لنها تؤدي ا

الدولة ،إذ اكتسب مصطلح المجتمع المدني أهمية وخاصة في مجال بناء السلم ومعالجة
النزاعات ،ويشير المصطلح إلى جملة واسعة من المنظمات وهي المنظمات السكانية
المنظمات غير الحكومية ،نقابات العمال ،المنظمات الخيرية ...الخ.

والتعرض لمفهوم المجتمع المدني هو من المسائل المهمة في وقتنا الحاضر؛ إذ يعد

قياس وتطور المجتمعات من خلل وجود مؤسسات المجتمع المدني والدور الذي يمكن أن

ت ِّ
ؤديه تلك المؤسسات في حال حصولها على الحرية الكاملة والدعم المستمر من الحكومة
وتكمن أ همية وجود مؤسسات المجتمع المدني في الدور الكبير الذي تؤديه تلك المؤسسات

في تحقيق السلم ،ودورها في تجميع المصالح وتحقيق النظام والتعايش في المجتمع.

إن مؤسسات المجتمع المدني هي تنظيمات تطوعية حرة تعمل على تعزيز قيم التسامح
واحترام الرأي والرأي اآلخر ،وتشمل تلك المؤسسات كل الهيئات االجتماعية والسياسية من

أحزاب ونقابات واتحادات وأندية ومنظمات حقوق اإلنسان ومجتمعات حماية المستهلك
والرعاية الصحية واالجتماعية والمنتديات االقتصادية.
ويقوم البحث على فرضية مفادها بأن مؤسسات المجتمع المدني ال تملك القدرة
الكافية لتحدث تغييرات إيجابية دون وجود دولة فعالة وديمقراطية لكي تقدم الدعم لهذه
ميز في بناء المجتمع والسلم.
المؤسسات لكي تأخذ دورها بوصفها عامل م ا
الكلمات المفتاحية :سلم ،تسامح ،تطوع.
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هديل نواف أمحد

دور مؤسسات اجملتمع املدني يف بناء السالم والتعايش

المقدمة

تع ددد مؤسس ددات المجتم ددع الم دددني الس ددلطة الخامس ددة ف ددي الس ددلطات الت ددي أنتجهددا العق ددل
البشد ددري لتنظد دديم شد ددؤون الحيد دداة والمجتمد ددع ،فقد ددد جد دداءت بعد ددد السد ددلطة التش د دريعية والتنفيذي د دة

والقضائية ،وهذه السلطة لم تكن موجودة في العراق؛ ولكنها ظهرت بشكل ملحوظ بعدد عدام
.2003
تنبع أهمية البحث حول مؤسسدات المجتمدع المددني ودورهدا فدي تحقيدق السدلم؛ لنهدا

تعددد نبضد دا حقيقيد دا لحاج ددات المجتم ددع وتطلعات دده وله ددا م ددن الص ددفات الخ ددرا ذات االرتبدداط
بددالمجتمع ممد دا يجعله ددا مؤهل ددة لتحقي ددق الس ددلم؛ إذ تش ددكل مس ددألة بن دداء الس ددلم إح دددا أبددرز
المشكلت التي تواجه الدول المتأزمة بالصراعات.

وتقوم فرضية البحث على كيفية قيام مؤسسات المجتمع المددني بددورها دون وجدود دولدة

قوية وديمقراطية تقدم الدعم لهذه المؤسسات ،ومدن هندا يؤكدد البحدث علدى ضدرورة أن تأخدذ
مؤسسددات المجتمددع المدددني دورهددا الكبيددر فددي بندداء السددلم فددي حددال تضددافر الجهددود لبندداء
مؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني.

وانقسم البحدث إلدى مبحندين فضدل عدن مقدمدة وخاتمدة ،تنداول المبحدث الول مفهدوم

المجتمددع المدددني والتعريددء ببندداء السددلم فددي حددين تطددرق المبحددث الندداني المجتمددع المدددني

والتعد ددايش السد ددلمي فضد ددل عد ددن تقيد دديم دور المجتمد ددع المد دددني ومسد ددؤولية النخد ددب فد ددي خلد ددق
التعايش بين الطوائء ،واتبع البحث المنهج التحليلي الوصفي.
المبحث الأول
المجتمع المدني وبناء السالم
المطلب الول :ما هي مؤسسات المجتمع المدني:

تعددد مؤسسددات المجتمددع المدددني عددامل رئيسددا فددي مسدداعدة الحكومددات علددى تحقيددق

إدارة رشديدة للحكددم مدن خددلل توسددطها فدي العلقددة بدين الفددرد والمجتمددع عبدر قدددراتها كأبنيددة
مجتمعية على استغلل امنل لجهدود وطاقدات الفدراد ،والتدأنير فدي السياسدة العامدة وتعميدق
اطر المسألة والشفافية.
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إن جدوهر مؤسسددات المجتمدع المدددني يكمددن فدي عدددم السددعي إلدى الدربح الخددا

 .ان

ما يميز مؤسسات المجتمع المدني هو:

 .1العضوية الطوعية.
 .2عدم السعي للربح.

 .3استقلليتها عن الدولة.
 .4تجنب المنفعة الشخصية.
 .5مشاركتها في الشأن العام.

وتمك د دين مؤسسد ددات المجتمد ددع المد دددني م د ددن الدولد ددة والمجتمد ددع يسد ددهم فد ددي فاعليتهد ددا

وتشددجيعها علددى تحقيددق اهدددافها منددل محاربددة الفقددر والحددد مددن البطالددة ،ونشددر الديمقراطيددة

وتحقيق قيم العدالة والمساواة االجتماعية والدفاع عن حقوق اإلنسان(.)1

إن مفهددوم المجتمددع المدددني ولددد وتبلددور مددع والدة المجتمعددات البرجوازيددة والعلقددات
ال أرسددمالية والص دراع الطبقددي فددي أواخددر عصددر اإلقطدداع فددي الق درنين السددابع عشددر والنددامن
عشر.
ووالدة المجتمع المدني لم تكن ممكنة بدون نجاح النورات السياسدية والبرجوازيدة فكدان

نجاح هذه النورات في القدرنين الندامن عشدر والتاسدع عشدر بمنابدة االعدلن الحقيقدي لعصدر
النهضة الذي انتقلدت أوروبدا فيده مدن مجتمدع الطبيعدة المحكدوم بدالحق اإللهدي إلدى المجتمدع

المدني(.)2

يعرء المجتمع المدني بأنه "مجموعة التنظيمات التطوعيدة المسدتقلة عدن الدولدة التدي
تمددا المجدال العددام بددين السدرة والدولددة أي بددين مؤسسددات الق اربددة (السدرة والقبيلددة والعشدديرة)
ومؤسس ددات الدول ددة الت ددي ال مج ددال للختي ددار ف ددي عض ددويتها ه ددذه التنظيم ددات تنش ددأ لتحقي ددق

( )1محمددد زيددن العابدددين :مؤسسددات المجتمددع المدددني ،الواقددع والطمددوح ،ط ،1دار عددالم النقافددة ،الردن،
.25
( )2غددازي الصددوراني :تطددور مفهددوم المجتمددع المدددني وأزمددة المجتمددع العربددي ،ط ،1مركددز د ارسددات الغددد
العربي ،فلسطين،2004 ،

.63

483

هديل نواف أمحد

دور مؤسسات اجملتمع املدني يف بناء السالم والتعايش

مص ددالح أ عض دداءها كالجمعي ددات الهلي ددة والحرك ددات االجتماعي ددة كم ددا تنش ددأ لتق ددديم خ دددمات
اجتماعية ومساعدات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة"(.)1

ويعددرء المجتمددع المدددني فددي الفكددر الغربددي (المدرسددة الكلسدديكية) "هددو كددل مجتمددع

بشري تطور من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية وبهذا المعنى فد ن المجتمدع المددني هدو

المجتمع المنظم تنظيما سياسيا".

أم دا مفهددوم المجتمددع المدددني فددي الفكددر الغربددي الحددديث (الليب ارلددي) فهددو حسددب رأي
هيجل هو مجتمع الحاجة والنانية ،وعلدى هدذا فهدو بحاجدة إلدى المراقبدة الدائمدة مدن طدرء

الدولة.

لقددد عدرء الكسددي توكفيددل مؤسسددات المجتمددع المدددني بأنهددا "سلسددلة ال متناهيددة مددن

الجمعيات والنوادي التي سدينظم إليهدا المدواطنين بكدل عفويدة" ويتضدح مدن هدذا التعريدء ان
مؤسسات المجتمع المدني تتمتع باسدتقللية نسدبية مدن الندواحي الماليدة واإلداريدة والتنظيميدة
عددن الدولددة فضددل عددن كونهددا تجسددد قدددرة اف دراد المجتمددع علددى تنظدديم نشدداطاتهم بعيدددا عددن

تدخل الدولة( ،)2وينطوي مفهوم المجتمع المدني على نلنة أركان اساسية(:)3

الركن الول :الفعل اإلرادي الحر :ويعني أن المجتمع المدني يتكون باإلرادة الحرة لفراده.

الددركن الندداني :التنظدديم الجمدداعي :ويعنددي أن المجتمددع المدددني مجموعددة مددن التنظيمددات كددل

تنظيم فيها يضم أعضاء اختاروا عضويتهم بمحض إرادتهم.

الركن النالث :الركن الخلقي والسلوكي :وينطوي على قبول االخدتلء والتندوع بدين الدذات
واآلخرين.

( )1عبد الغفار شكر ،اختراق المجتمع المدني في الوطن العربي (الدولة الوطنية وتحديات العولمة) ،ط،1
مكتبة مدبولي،2004 ،

.177

( )2عماد وكاع عجيدل :منظمدات المجتمدع المددني ودورهدا فدي تحقيدق الديمقراطيدة "لبندان انموذجدا" ،رسدالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الموصل ،كلية العلوم السياسية،2012 ،

.30

( )3محمد زاهي المغيربي ،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في ليبيا ،ط ،1القاهرة ،مركدز ابدن خلددون
للدراسات اإلنسانية،1995 ،

.39
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لدديس مددن السددهل االدعدداء ان جميددع المفكد درين فددي العصددر الحددديث خاصددة ينظددرون إلددى
مفهددوم منظمددات المجتمددع المدددني نظ درة موحدددة ،لكددن ال درأي السددائد عنددد تعريددء منظمددات

المجتمددع ال مدددني بأنهددا "مجموعددة مددن الحركددات االجتماعيددة التددي تقدداوم هيمنددة الدولددة علددى
المجتمد ددع وممارسد ددتها للسد ددلطة التعسد ددفية وتتمند ددل هد ددذه الحركد ددات بالمؤسسد ددات والمنظمد ددات

الطوعيددة غيددر الرسددمية التددي تعمددل باسددتقلل عددن سدديطرة الدولددة التددي اعتددادت أن تفددرض
هيمنتهد ددا علد ددى المجتمد ددع بالسد دديطرة علد ددى هد ددذه المؤسسد ددات وغيرهد ددا س د دواء كاند ددت حديند ددة أم

تقليدية"(.)1

المطلب الثاني :بناء السالم :

يمكددن القددول إن الملمددح الولددى لهددذا المفهددوم بدددأت مددع مبدداد ويلسددون الربدع عشدرة

التددي كددان ينظددر إليهددا علددى أنهددا ركددائز لديمومددة السددلم بعددد الحددرب العالميددة الولددى ،لكددن
هذا المفهوم بدأ يتبلور مع تقرير المين العام السبق لامدم المتحددة بطدرس غدالي فدي عدام

 1998عددن "أسددباب الص دراع والعمددل علددى تحقي دق السددلم والتنميددة المسددتدامة فددي أفريقيددا"
وذهب إلى القدول "مدا أقصدده بعبدارة بنداء السدلم هدو اإلجدراءات المتخدذة فدي نهايدة الصدراع

لتعزيدز السدلم ومندع عدودة المجابهدة المسدلحة" .وفددي هدذا التقريدر انطلقدت فكدرة انشداء هيئددة
مستقلة في منظومة المم المتحدة يوكل إليها مهمة بناء السلم(.)2

ويعد ِّدرء جددون بددول ليددد ار بندداء السددلم بأن ده "مفهددوم يضددم العمليددات التددي يقددوم بهددا

الفواعددل المحليددة التددي هددي قددوا المجتمددع افدرادا وجماعدات ،والفواعددل الدوليددة مددن مؤسسددات
دولية وغير دوليدة والتدي تهددء إلدى انعداش المجتمدع المددني وقدد تسدعى هدذه العمليدات إلدى

( )1حليم بركات :المجتمدع العربدي فدي القدرن العشدرين ،بحدث فدي تغيدر الحدوال والعلقدات ،ط ،1بيدروت،
مركز دراسات الوحدة العربية،2001 ،

.925

( )2خول ددة مح ددي ال دددين :دور الم ددم المتح دددة ف ددي بن دداء الس ددلم ،مجل ددة جامع ددة دمش ددق للعل ددوم االقتص ددادية
والقانونية ،المجلد  ،27العدد (،2011 ،)3

.491
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اقامددة هددذه المؤسسددات بمددا يمنددع نشددوب الحددرب م درة اخددرا والتددي مددن شددأنها تدددفع لتقويددة

عملية بناء السلم"(.)1

يتضح ممدا سدبق أن عمليدة بنداء السدلم تتحقدق بمعالجدة أسدباب الندزاع وذلدك باشدراك

الفواعل الداخليدة أو المحليدة وتركيدز االهتمدام علدى إصدلح البنيدة الهيكليدة للدولدة بمسداعدة
منظمددات أو مؤسسددات حكوميددة وذلددك ب عددادة بندداء العلقددات مددن خددلل مشدداركة سياسددية

واقتصادية ،واعادة بناء النقة بين الطراء المتنازعة.
وال ينبغ ددي ص ددياغة الس ددلم عل ددى أند ده غي دداب العم ددال والح ددداث الت ددي تعط ددل ه ددذه

العملية ولكن على أنه يحقق عالما نقيدا سدليما ومدن المنلدة عليهدا "إعدادة النظدر فدي بعدض
االض ددطرابات الت ددي تح دددث ف ددي عملي ددات الس ددلم من ددل انهي ددار المحادن ددات ب ددين الحد دزاب أو

العند ددء وعد دددم رغبد ددة الجما عد ددات فد ددي تطد ددوير ب د درامج بند دداء السد ددلم أو أشد ددكال معيند ددة مد ددن
االض ددطرابات العام ددة ،وت ددرا النظريد ددات النقدي ددة ان من ددل ه ددذه الحد ددداث ق ددد تنط ددوي علدددى
المقاومددة والتددي هددي ليسددت مجددرد نشدداط بددل يمكددن االدعدداء بانهددا أقددوا إلددى حددد مددا لعدددم
احتوائهددا علددى المقاومددة بمفردهددا ولكددن لتأسيسددها عناصددر جديدددة مددن العددالم اإلنسدداني والتددي
قد تتعارض أو تتنافس مع تصورات بناة السلم"(.)2

المطلب الثالث :التربية من أجل بناء السالم:

تشددارك التربيددة مددن أجددل السددلم فددي خلددق جيددل جديددد فددي منددا جديددد بدده نقافددة

السددلم ،التددي يمكددن أن تكددون نتيجددة عمليددة المصددالحة ،إال أن هددذا النظددام التعليمددي يددوفر
لاجيال الشابة القيم والفكار والمعتقدات والهداء التي تعد ضدرورة للعمدل اإليجدابي؛ لن
التعل دديم إل ازم ددي ،وأفض ددل ش دديء عن ددد ب دددء التربي ددة م ددن أج ددل الس ددلم ه ددو ال ددوعي ب ددالظروء

( )1محمد أحمد عبد الغفار :فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربية ،ط ،1دار هوما للنشدر ،الج ازئدر،
،2003

.22

( )2محسد دن يوس ددء :الش ددباب م ددن أج ددل نقاف ددة الس ددلم ،ط ،1المرك ددز الق ددومي للترجم ددة ،الق دداهرة،2007 ،
.18
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السياسية واالجتماعية التي قد تسهل أو تعوق عملية التربية

()1

فهدذا الدوعي بمنابدة البوصدلة

لما هو ممكن في المجتمع ،كما يمكن أن "تزدهر التربيدة مدن أجدل السدلم تحدت أي ظدرء
بم ددا ف ددي ذل ددك العن ددء بس ددبب أن مواض دديعها ومحاوره ددا ت دددعم اإلنس ددانية والديمقراطيددة والق دديم

الساسددية المشددتركة مددن المجتمعددات فمعظددم المجتمعددات ال تعتددرض علددى المفدداهيم الهامددة
منل التسامح والسلم وقبول اآلخر ورفض العنء ومع ذلك ف ن المجتمعات التي هي علدى
استعداد للمشاركة في عمليات السلم ومهيدأة لتغييدرات نقافيدة هامدة وصدعبة للسدلم يتطلدب
منهددا ان تددذهب لبعددد مددن ذلددك بكنيددر باإلضددافة إلددى التركيددز علددى التعلدديم العددام مددن أجددل

الديمقراطي ددة واإلنس ددانية ،وان تع ددالج مباشد درة الس ددباب الت ددي تغ ددذي روح الصد دراع وال ددذكريات
الجماعية للصراع والتوجهات المصاحبة لها"(.)2

المطلب الرابع :عالقة مؤسسات المجتمع المدني ببناء السالم :

يعد الكنير من المراقبين ارتفاع مستويات مشاركة المؤسسات المدنيدة فدي الوقايدة مدن

النزاعات وبناء السلم فقد ساعد ذلك إلى زيادة الشفافية في صنع القرار.
"لق ددد ظه ددرت العدي ددد م ددن مب ددادرات المجتم ددع الم دددني إذ اكتس ددب بن دداء الس ددلم ف ددي

المجتمع المدني أهمية إضافية بالنسبة للمنظمات الدولية وأطلقت مبادرات المجتمدع المددني
لتعليم السلم وتمكين المرأة ورعاية الحوار بين الديان والتعامل البناء مدع الماضدي وتونيدق
جد درائم الح ددرب ،وس دداهمت بع ددض الجه ددود ف ددي التغل ددب عل ددى نقاف ددة العن ددء وتج دداوز الح دددود

العرفيددة والفسدداد كمددا نشددطت مبددادرات الشددباب؛ إلش دراك أجيددال المسددتقبل مددن أجددل التغلددب
علددى تفشددي الظ دواهر السددلبية ،ونجحددت بعددض المؤسسددات فددي تحفيددز الشددباب علددى تحمددل
المسددؤولية بوصددفهم م دواطنين فددي مجتمعدداتهم كمددا نجحددت فددي إرسدداء الشددعور بددان الف دراد
الناش ددطين يمك ددنهم إح ددداث تغيي ددر ،وس دداهمت ه ددذه المب ددادرات ف ددي ال ددتعلم ف ددي إط ددار تع دددد

النقافات"(.)3

( )1نسرين عبد العزيز :المصدر السابق،
( )2المصدر نفسه،

.64-63

.65

( )3مارتينددا فينشددر :المجتمددع المدددني ومعالجددة الن ازعددات ،ترجمددة :يوسددء حجددازي ،مركددز بحددوث برغهددوء
لإلدارة البناءة للنزاعات،2009 ،

.8
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علددى ال درغم مددن هددذه المبددادرات التددي ال حصددر لهددا إال أن مبددادرات المجتمددع المدددني
المكرسة بشكل واضح لبناء السلم أو معالجدة الن ازعدات أو مراقبدة حقدوق اإلنسدان مدا ازلدت
نددادرة ،إذ نشددطت بع ددض المؤسسددات فددي تعل دديم السددلم العددابر للح دددود وسددعت إلددى إرسدداء
معددايير التسددامح وممارسددة الضددغط علددى المؤسسددات الحكوميددة لتحنهددا علددى نبددذ الحكددام

المسبقة والتصورات العدائية إلى جانب التوعية بالمسؤولية الجماعية.

يرا بعضهم أن الحكومات لهدا الحدق السداس فدي بنداء السدلم وأنهدا الفاعدل الكندر
كفاءة في هذا المجدال ،إذ كيدء سدتبني الحكومدات مؤسسدات ديمقراطيدة إذا عزفدت الجيدال

الصدداعدة عددن المشدداركة فددي االنتخابددات أو صددوتت لصددالح الحدزاب المتطرفددة ،وهنددا يددأتي
دور الناشددطين فددي المجتمددع المدددني والسدديما فددي مجددال التنقيددء السددلمي ومبددادرات الشددباب
در تعتمددد الحكومدة علدى المجتمددع المددني فدي سددبيل
واتحدادات الطدلب ونقابددات العمدال وأخي ا
خلق اجماع اجتماعي يؤسس لإلصلحات السياسية.
"يتطلددب بندداء السددلم ومعالجددة الن ازعددات منهجددا كددامل يخاطددب مؤسسددات الدولددة والمجتمددع
المدني اذ ان مفهوم بناء السدلم مدا زال قدابل للتطبيدق لكدن لديس مدن المفيدد تطبيقده بصدورة
أفقيددة واقتصدداره علددى التحالفددات بددين فواعددل المجتمددع المدددني بددل يتمنددل التحدددي فددي تطبيددق
التحالف ددات بطريق ددة عمودي ددة ،أي ب ددين ف دداعلي المجتم ددع الم دددني عل ددى المس ددتويات المحلي ددة
واالقليمي ددة والدولي ددة ،وف ددي الوق ددت عين دده إنش دداء تحالف ددات ب ددين الفد دراد والمجموع ددات داخ ددل

اإلدارات الحكومية والحزاب السياسية والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني"(.)1

البد لمؤسسات المجتمع المدني ان تتبع بعض اآلليدات فدي التعامدل مدع قضدية بنداء السدلم

المجتمعي وهي(:)2

 .1علددى هددذه المؤسسددات االق درار بالتعدديددة المتحققددة التددي تعنددي ان المجتمددع متكددون مددن
مختلء القوا والتكوينات العرفية والدينية والقبلية.

( )1مارتينا فينشر ،المصدر السابق،

.10

( )2عبداس فاضددل محمددود :دور منظمددات المجتمدع المدددني فددي تعزيددز البنداء الددديمقراطي فددي العدراق ،كليددة
التربية /ابن رشد ،مجلة الستاذ ،العدد ،2012 ،203
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 .2إقد درار مب دددأ المواطن ددة وم ددا يترت ددب علي دده م ددن حق ددوق وواجب ددات وذل ددك م ددن خددلل توعي ددة
المواطن من انه مهما كان انتماءه فان ما يجمعه هو العيش في الوطن الواحد.

 .3اعتماد لغة الحوار البناء والتدي تتميدز بانهدا ينبغدي ان ال تكدون لغدة التحدريض الطدائفي
أو القد ددومي أو العرفد ددي ،وعلد ددى مؤسسد ددات المجتمد ددع المد دددني ان تلتد ددزم فد ددي نشد دداطاتها بقددديم

ومعايير االحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والشفافية وتقبل النقد البناء.

 .4إن كل ما تقددم يعتمدد بالدرجدة السداس علدى الصديغة الساسدية المعتمددة فدي الدولدة إذ
تقر حق الجميع في التعبير عن هويته النقافيدة ،ف نهدا سدتعمل بالتأكيدد علدى ترسديخ الوحددة
الوطنية ويدعو إلى انفتاح تكوينات المجتمع مع بعضها بعضا.
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المبحث الثاني
المجتمع المدني والتعايش السلمي
المطلب الأول :دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الشاملة :

مؤسسات المجتمع المدني هي "مجموعة من التنظيمات التطوعيدة الحدرة التدي تمدا

المجال العام بين االسرة والدولة لتحقيق مصدالح افرادهدا أو مندافع جماعيدة ملتزمدة فدي ذلدك

بق دديم ومع ددايير االحتد درام ،وتض ددم المنظم ددات غي ددر الحكومي ددة واالحد دزاب والنقاب ددات العمالي ددة
والمعاهد والتجمعات االجتماعية والنوادي االجتماعية وغيرها"(.)1

لقد ددد صد ددار الحد ددديث عد ددن المجتمد ددع المد دددني فد ددي الع د دراق مرتبطد ددا بطبيعد ددة النظد ددام

السياسددي ،فهندداك مددن يددرا ان مؤسسددات المجتم ددع المدددني فددي الع دراق وسدديلة مددن وسددائل
الغرب الختراق المجتمع العراقي واشغال المجتمع العراقي بمهمات نانوية منل حقدوق المدرأة
والطفددل أي ان مؤسسددات المجتمددع المدددني فددي الع دراق هددي الوجدده اآلخددر للسددلطة وتوجههددا

السياس ددي()2؛ إذ أسد دهمت تل ددك المؤسس ددات ف ددي بداي ددة تفعيله ددا ب دددور إغ دداني وخي ددري مح دددود
وبمبددادرات قددد تكددون فرديددة ،وخاصددة بعددد عددام  ،2003وبقيددت هددذه المؤسسددات شددكلية أو

شخص ددية تنقص ددها الخبد درة والتخصد د

واالع ددداد وتع دداني م ددن ض ددعء المهني ددة ،فض ددل ع ددن

تعرضددها لتحددديات كني درة لعددل أبرزهددا االحددتلل والعنددء واإلرهدداب واستش دراء الفسدداد والرشددوة

فضل عن البطالة(.)3

المطلب الثاني :أسس تحقيق التعايش في الموصل:

يعد مصطلح التعايش من المصطلحات المهمة في الوقت الدراهن ،ويعندي التعدايش فدي

اللغدة :عايشده :عداش معدده وهدو العديش علدى هددذه الرض مدن بندي قدم دون تفريدق ،ويعنددي
( )1ريهددام احمددد خفدداجي ،مؤسسددات المجتمددع المدددني الغربيددة ،قددراءة فددي االدوار المحليددة والدوليددة ،ط،1
مركز نماء للدراسات والبحوث ،بيروت،2017 ،

.30

( )2عبددد الحسددين شددعبان ،المجتمددع المدددني ،سدديرة وسدديرورة ،ط ،1دار االطلسددي للنشددر ،بيددروت،2012 ،
.69
( )3المصدر نفسه،

.75

490

حزيران (2022/6/16م) 1443/هـ

العدد ()89

االش ددتراك ف ددي الحي دداة عل ددى االلف ددة والم ددودة ،والتع ددايش عل ددى وزن تفاع ددل أي وج ددود العلق ددة

المتبادلة بين الطرفين(.)1

أم دا مصددطلح التعددايش فددي عددالم السياسددة فهددو البددديل عددن العلقددة العدائيددة بددين الدددول

ذات ال ددنظم االجتماعي ددة المختلف ددة ويمك ددن اس ددتخدامه ف ددي العلق ددات االجتماعي ددة ب ددين اتب دداع

الديانات المختلفة وبخاصة المقيمين في دولة واحدة(.)2

ان التعايش يستند على عدة نقاط أساسية يمكن إجمالها باآلتي(-:)3
 .1التسامح وهو دعامة أساسية لرفد مفهوم التعايش.
 .2ضرب مفاهيم االستبداد والغاء اآلخر واقصاءه.

 .3التأكيددد علددى مفهددوم الوطنيددة العراقيددة وهددذه هددي مهمددة المنقددء الع ارقددي وهددي بددل شددك
مهمة صعبة.

 .4أن يكون الدب والفن مدن شدعر وقصدة وروايدة وغيرهدا فدي خدمدة الواقدع والتركيدز علدى
مفهوم التعايش السلمي.
"واليددوم نحددن فددي الع دراق نحتددار هددذه المفددردة وتطبيقاتهددا أكنددر مددن أي وقددت مضددى
حيددث أن بلدنددا فيهددا مددن الطوائددء واالننيددات والعرفيددات الشدديء الكنيددر فدداذا لددم يكددن هندداك
تعددايش سددلمي لددن نضددمن اسددتق ار ار فددي الع دراق وخاصددة الموصددل؛ لنهددا تمنددل التنددوع لتلددك

الطوائء.

ال يتطلب بناء السلم فدي محافظدة نيندوا والمنداطق المحدررة جهددا حكوميدا فقدط بدل

يسددتلزم جه دددا مددن المجتم ددع المحلددي وخاص ددة مؤسسددات المجتم ددع المدددني فض ددل ع ددن دور
وسدائل االعدلم ورجددال الددين؛ لن مديندة الموصددل تشدكل ع ارقدا مصددغ ار فدي تنوعهدا الددديني
والطددائفي والعرقددي ،فمددن أجددل بندداء السددلم البددد مددن اج دراء عمليددات اعت دراء متبددادل بددين

( )1معجم المنجد في اللغة واالعلم،

.540

( )2مجموعة مؤلفين ،مشكلة الحرب والسلم ،ترجمة شوقي جلل وسعد رحمي ،ط ،1دار النقافة ،مصر،
د.ت،

.210

( )3ياس ددر جاس ددم قاس ددم :كي ددء يمك ددن تحقي ددق التع ددايش الس ددلمي ف ددي العد دراق مرك ددز الجس ددور ل دددعم حد دوار
الحضارات.www.siroonline.org .
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المكونددات الدينيددة والطائفيددة مددن أجددل تحقيددق السددلم والتعددايش ،ومددن هنددا نؤكددد علددى مبدددأ
التسامح فالتسامح يعني االحترام والقبول والتقدير للتنوع النقافي.

يحت ددار التع ددايش الس ددلمي وبن دداء الس ددلم ف ددي مدين ددة الموص ددل إل ددى ادراك عدددد م ددن

المتطلبات التي يكتمل بها والتي يأتي في مقدمتها المتطلبات السياسدية والقانونيدة والتدي لهدا

النددر الكبيددر فددي التعددايش .فسياسدديا؛ البددد مددن وجددود عمددل سياسددي يدددرك معنددى مشدداركة
الجميددع ويتجدداوز خطدداب الكراهيددة كمددا أن المشدداركة السياسددية والقبددول بتوزيددع السددلطة يعددد
مسددتلزما أساس دديا لتحقيددق التع ددايش الكامددل ،أمد دا قانونيددا فد د ن تطبيددق الق ددانون وعدددم التميي ددز

تشدكل عدامل ومتطلبدا اساسديا ،فضدل عدن تفعيدل العدالدة االنتقاليدة المدر الدذي يفضدي إلدى

إيجاد أرضية سليمة لي تعايش في الموصل(.)1

مما سبق يبدو أن عملية بناء السلم في مدينة الموصل تحتار عدة مددخلت أساسدية

وهذه المدخلت تحتدار إلدى قليدات معيندة ،كدأن تكدون خليدة ازمدة تكدون لهدا وظدائء محدددة
منل اسداء النصح بتجميع الموارد واقتراح استراتيجية متكاملة لبنداء السدلم والتعدايش وبلدورة
تعاون متكانء بين االطراء السياسية والمنية.
المطلب الثالث :مسؤولية النخب في خلق التعايش بين الطوائف :

إن االنتقددال إلددى الديمقراطيددة يحتددار إلددى نخددب سددليمة النيددة وحسددنة النقافددة وتحددر

عل ددى تهدئ ددة المخ دداوء المتوقع ددة وترف ددع الشد دوائب الطائفي ددة العالق ددة ف ددي نقاف ددة الفد دراد ،لك ددي
يتحولدوا مددن مرحلددة الحددذر مددن اآلخددر إلددى مرحلددة النقددة بدده والتعددايش معدده" ،إذ ان فددي هددذه
المرحلة ستكون فوضى نقافية يختلط فيها الماضدي بالحاضدر ،وسدوء تدؤدي هدذه الفوضدى
إل ددى ارب دداك تفكي ددر الفد دراد وته دديج عد دواطفهم .وف ددي ه ددذه اللحظ ددة س ددوء يب ددرز دور النخ ددب
االجتماعيددة والسياسددية والنقافيددة فددي تهدئددة ال درأي العددام وترتيددب القضددايا حسددب الولويددات،
وش ددرح فوائ ددد االنفت دداح والتع ددايش ومخ دداطر االنغ ددلق والتص ددارع وطبيع ددة تح ددديات العص ددر

وحقائقدده ،ولجددل ان تمددر هددذه المرحلددة االنتقاليددة بسددلم ويبددرز فضدداء نقددافي واسددع يحت دوي

( )1مددروان سددالم الع لددي :اآلليددات االسددتراتيجية لبندداء السددلم فددي محافظددة نينددوا .بحددث متدداح علددى شددبكة
المعلومات الدولية على الموقع.http://www.social.fcds.com :
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جمي ددع أبن دداء الطوائ ددء ف ددي ظ ددل الهوي ددة الوطني ددة الموح دددة ،وس ددينظر عن دددها إل ددى الصد دراع

الطائفي على انه حدث يستحق ان يرقد في متاحء التاريخ"(.)1

ان العدالددة والمصددالحة تد ِّ
دز فددي تطبيددع الح دوال فددي محافظددة نينددوا ومددن نددم
دور مميد ا
دؤدي ا
يجددب وضددع خطددة واضددحة مددن أجددل منددع أعمددال االنتقددام التددي يجددري تنفيددذها مددن قبددل كددل

الجهات الداخلية والخارجية والتي سوء يكون لعملها دو ار في زيادة تعقيد الوضع.
المطلب الرابع :تقييم دور مؤسسات المجتمع المدني:

إن مؤسسات المجتمع المدني ذات قدرات معينة وحددود واضدحة ،ولهدذا السدبب ينبغدي

تقييمها ،لكن ال يعني التقليل من أهمية إسهاماته في الوقاية مدن العندء وبنداء السدلم وحدل
النزاعات ،ويتمنل ذلك باآلتي(:)2

 .1الخبرات المالية واإلدارية المحدودة.
 .2القدرات المحدودة للمؤسسات.

 .3انخفاض مستويات االستدامة القائمة على الذات.
 .4االنعزال وقصور التواصل والتنسيق داخل المنظمات.
 .5القصور في فهم السياق االجتماعي واالقتصادي.

"ان القليد ددل مد ددن فد دداعلي المجتمد ددع المد دددني يمتلد ددك المعد ددارء والوسد ددائل والسد ددلطة

اللزمددة لعددلر القضددايا المعقدددة المحيطددة بددالحروب (أي الق دوات المسددلحة – والمليشدديات)
باإلضافة لذلك غالبا ال تدرا مبدادرات المجتمدع الصدورة الكاملدة لاحدداث وتركدز علدى جدزء
واحددد مددن مجمددل الصددورة الكبي درة ولنهددا ال تدددرس حالددة الندزاع ككددل فهددي تغفددل عددن ارتبدداط

ذلك بمسائل العدالة والشرعية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان"(.)3

( )1خالد عليوي العرداوي :الطائفية والتعايش السلمي في العدراق ،مركدز الفدرات للبحدوث والد ارسدات .متداح
على الموقع.http://www.fcdrs.com :
(2) Alex Austin, Martin Fischer, Peace and conflict impact critical views
outheory and practice, Berlin, Berchof center research, 2003.
(3) Martin Fischer, peace building and civil society in Bosnia, ten years after
dyton, Manster, London, 2006, P. 49.
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تمنل مؤسسات المجتمع المدني قوة شعبية والتدي سديؤدي تقويتهدا وتعزيزهدا إلدى إقامدة سدلم

دائم وهذا ليس دائما لنها(-:)1

 .1قادرة فقط على تمنيل تلدك المجموعدات القويدة التدي لدديها درجدة كافيدة مدن الدوعي؛ لن

تصبح قوية تاركة المجموعات الضعيفة دون تمنيل.

 .2اذا كدان تمنيلهدا بشدكل كامددل النطداق للدرأي العدام والمصددلحة العامدة للمجتمدع ،ف نهدا قددد

تقدددم وجهددات النظددر التددي يمكددن ان تكددون متعارضددة ،وأحيانددا قددد تكددون رجعيددة إلددى الحددد
الذي يمكن ان تضم فيه تلك المؤسسات المجموعات التدي اشدتركت فدي الماضدي بالصدراع

العنيء.

 .3مهمددا كددان المجتمددع المدددني يجددذب الدددعم المددالي الدددولي ،فاندده لددن يكددون محصددنا مددن

التأنير السياسي أو المالي للمصالح الوطنيدة وعلدى الدرغم أنده مدن الواضدح ان الكنيدر منهدا
بعيدة عن السياسة ،إال أن الكنير منها لديها تعاليم ومباد هادفة.
 .4ان الحكومات والمنظمات تعتمدد علدى المجتمدع المددني فدي تقدديم الخددمات فدان الكنيدر
مددن الندداس ينجددذبون إلددى هددذا القطدداع بسددبب الدددخل الددذي يحقددق ولدديس االيديولوجيددة التددي
يؤمنوا بها.

( )1سانام ناراجي وجودي البشدرا :المجتمدع المددني :متداح علدى الموقدعhttp://www.international- :
alert.org
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العدد ()89
الخاتمة
خرر البحث بجملة من النتائج:

 -يمكن القدول إن مؤسسدات المجتمدع المددني عنصد ار مهمدا فدي الحدرب وكدذلك قدوة مدن أجدل

السددلم لندده يملددك قدددرة كامنددة قددد تحدددث تغيي درات ايجابيددة وعلددى أي حددال ال يمكددن للمجتمددع

المدددني ان يحددل محددل الدولددة فهددو يعتمددد علددى المددن وامكانيددة التقدددير المسددبق اللددذين توفرهمددا
دولة فعالة وديمقراطية ترأسها حكومة.

 إن بندداء العلقددات وارسدداء نقافددة السددلم بهدددء التغلددب علددى نقافددة العنددء مددن الوظددائءالهامددة التددي ال يمكددن للمبددادرات الحكوميددة ان تنفددذها وحدددها إذ ال يمكددن للمؤسسددات الحكوميددة

ان تكسددب النق دة إال عندددما تكددون فعالددة وبالمقابددل فددان تنميددة المجتمددع المدددني مسددتحيلة دون
وجود حكومة تعمل بشكل جيد وفي أفضل الحوال سوء تتشكل أنظمدة مجتمدع مددني منعزلدة
ومقابل ذلك ال يمكن للمواطنين ان يتقبلوا الكيانات السياسية بوصفها هويتهم الخاصة فدي ظدل
غياب مجتمع مدني يعمل بشكل جيد.
 إن عمليددة إنشدداء المجتمددع المدددني ال تعنددي انشدداء منظمددات غيددر حكوميددة جديدددة فحسددب،وانما التعاون مع المواطنين لفسح المجال لمشاركتهم في قليات الحكم الذاتي.

 إشاعة نقافة ديمقراطية قائمة على الحوار واحترام الرأي اآلخر والتسلح ونبذ العنء. تنقيء المجتمع وهذا يلقى على عاتق الحكومة وتحويدل الدوالء بصدورة تدريجيدة مدن العائلدةوالعشيرة إلى المة والدولة وهذا يتحقق من خلل تطوير علقة مؤسسات المجتمع المددني مدع

الدولة.
 أن يكددون هندداك تحدداور بددين كددل الطوائددء والقوميددات وهددذا التحدداور يجددب ان يبنددى علددىأس ددس متين ددة م ددن الص دددق م ددع اآلخ ددر واإلخ ددل

ويك ددون أيض ددا حد دوا ار مبني ددا عل ددى المص ددالح

المشددتركة ال علددى مصددلحة طددرء دون قخددر وان يسددبق هددذا الح دوار تنظيددر علددى المسددتويات
ويكدون بددين رؤسداء الطوائددء فددي البلدد وان ال يسددتننى احددد مدن هددذا التحدداور الدذي سيضددع جدوا

مددن الحددب والتعددايش والتقدداء اآلخددر والقددرب مندده بعيدددا عددن كددل المشدداحنات واالتهامددات وغيرهددا
من المور.
هناك مجموعة من التوصيات ملدزم العمدل بهدا أي أن تددخل فدي حيدز التنفيدذ وان ال

تبقى حبر على ورق وهذه التوصيات تتضمن أمور عديدة:
 .1التأكيد على وحدة الطوائء.
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. عدم التفريق بين الطوائء حسب العرء أو المذهب.2
 أن تبنى أجهدزة الدولدة علدى أسداس الكفداءات بعيددا عدن المحاصصدات الطائفيدة التدي تنيدر.3
.النزاعات

 أن يكون رجال الدين طرفا أساسدا ومشداركا فعداال فدي المدؤتمرات والحدوارات والتركيدز علدى.4
.مسألة مهمة وهي دور الدين في التسامح واشاعة مفاهيم الرأفة والرحمة

 إشاعة المفاهيم الدينية الصحيحة بين أفراد المجتمع وطرح الكتيبات والكراسات التي تحث.5
.على مناهج التعايش

The Role of Civil Society Institutions in Peace Building and
Coexistence

Hadil Nawaf Ahmed
Abstract

The building peace is one of the problems that some states
suffered from struggles. This study talked about the role of civil
society states in building peace because it achieved society needs
and it had other adjectives that related with the society .
The definition of civil society issue is an important question
now a days, it is a measure of the development of societies through
the existence of civil society institutions. And the role that they
obtain complete freedom, and continuous support from the
government. The institution of civil society are important in her role
in achieving peace. Order and peaceful coexistence in society .
The study adopts the descriptive analytical research tools stating
definitions and approaches .
This research is divided into two sections the first talked about
the role of the civil society in building peace while the two sections
talked about the comparison of the role of this civil society and the
responsibility of toast to create the coexistence between the sects.
Keywords: peace, tolerance, volunteering.
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