
 

 

 

 

 

 دعوة لتقديم ملخصات بحث 

 في المدني لمجتمعدورا – ادلة إجتماعياع أخرى إلى ةإعادة إعمار نيوليبراليسياسات من 

 وليبيا الدراق، سوريا، اليمن عمار ما بدد الناا  فياإلسياسات إعادة صميم ت

0292ايلول  02-91فريدريش إيبرت للمختصين، بيروت ، ورشة عمل مؤسسة   

 

تشهد منطقة الشرق األوسط و شمالي أفريقيا حالياً عدداً من الصراعات العسكرية الطويلة في كل من 

 عادةإ جهود فيها ستحتل سياسية تسوية مرحلة إلى حتما ستصل التيالعراق، سوريا، اليمن و ليبيا ، و

 .استدامتها شمولية التسوية و عن النظر بغض الصدارة، مكان اإلعمار

 و حروبال مزتقتها التي األربعة لبلدانفي ا تقتصاديةاالو جتماعيةاالو سياسيةال ظروفال إختالفبالرغم من 

لدائرة االصراعات الطويلة  إنالدمار المادي والتدخل العسكري األجنبي، فو الخسائر البشريةدرجات تفاوت 

إلى ظهور نقسمة السياسية المالسلطة من جهة أدت ف . من العواتقب الهيكليةمتشابهة وعة ممجفيها ولدت 

 يةمن جهة ثانو، وإلى إنقسام جغرافي. أطراف عسكرية متنافسة بما في ذلك الجماعات األصولية اإلسالمية

اتقتصاد وطني مشلول واستقطاب اجتماعي  في ظل الخدمات لتقديم من اإلدارة المحلية التيظهرت أشكال 

 .( مضطرداوالطائفي)

اإلعمار إعادة واجهتو
1
و  انتشاربسبب  تعقيدا تزداد متعددة، تحديات هذه صراعال بعد ما ظروف في 

 الوطنية الرأسمالية النخب تواطؤ أنثبت  وتقد. اإلعمار إعادةسياسة  على النيوليبرالي سيطرة الفكر

 حقيقلت النضالفقط  قييعال  هذه اإلعمار إعادة سياساتمثل  وتنفيذ تصميم في الدولية المانحة والجهات

ى عل الخاصة للمصالح األولوية إعطاء خالل من المساواة عدم أوجه تفاتقم من يزيدو بل االجتماعية، العدالة

 .العامة حساب المصلحة

المدني لمجتمعيمكن ل في هذه السياق
2
 التعبير على تقادرا كان إذا الدورة هذه كسر في مفصلياً  دورا يلعب أن 

 المهمة، هذه تحقيقول. أفعالهم عن مسؤولون الدولة في القرار صانعيجعل و مصالح المجتمع عن الفعال

                                                           
 1 

 أن ينح وفي". للمجتمع واالتقتصادي االجتماعي واإلطار المادية الهياكل بناء إعادة" باعتباره اإلعمار إلعادة ضيق تعريف إلى ورشة العمل ستستند
 لثالثا المهام هذه معالجة إلى مما يجعل الحاجة ملّحة ،وثيقاً بإعادة اإلعمار ارتباطا األحيان من كثير في ترتبط الدولة بناء أو/  و السالم بناء عمليات
 .أولى كخطوة اإلعمار إعادة محددات على تحليلي بشكل التركيز إلى تهدف العمل ورشة فإن ،في النهاية كلي بشكل

 

 2 

 ميرس غير اآلخر البعض يكون وتقد رسمية، عضوية منظمات شكل بعضها يتخذ ،"مؤسسية اجتماعية شبكات" أنه على هنا المدني المجتمع فهموي  
 الحشد و المناصرة، جماعات،  ةالمستقل ،جمعيات البحث اإلنسان حقوق مراتقبو، والنقابات السياسية الرابطات ذلك على األمثلة ومن. بطبيعته

 ....ذلك إلى وما الثقافية والمجتمعات التعليمية المبادرات، اإلنسانية المنظمات



أجل تحقيق  من والمالية البشرية الموارد حشد على تقادرةتكون  أن المدني المجتمع منظماتعلى  يجب

 وغيرها. االجتماعية الثقة تعزيزو المتبادل التعاون دعمالمشتركة والعامة  المصلحة

 باحثينوال األكاديميين تدعو منظمة فريدريش إيبرت ،ماسبق تحقيق المدني للمجتمع يمكنكيف  و لبحث

و أ البحث في الواسعة الخبرة ذوي أو) وليبيا واليمن وسوريا العراقكال من  من المدني المجتمع وممثلي

  .0292 سبتمبر/ ايلول  02-91  ، بيروت في للمختصين عمل ورشة في للمشاركة( البلدان هذه في العمل

 :التاليين الموضوعين حول أحد ملخصات تقديمبالمشاركة في ورشة العمل مدعوون ل نيالمهتمجميع 

 إعادة اإلعمار بدد نهاية الناا  في الوكالة. 1

 من خرجت التي المجتمعات في القرارات اتخاذ عملياتو الرسمية السياسية النظم تفكك يخفي ما غالبا

 ،ة اللبنانيةالحال في نرى وكما. الوطني المستوى على السياسية لسلطةفي ا نيالحقيقيوكالء ال نزاعات طويلة

 واسعا مجاال تفتحكانت تقد  المشروعة الديمقراطية المؤسسات غياب في اإلعمار إعادة عمليات فإن

 صانعيلالمحسوبية  وشبكات ةالخاص الرأسماليين مصالح تخدم التيو غير الشفافةو الفاسدة للممارسات

 .المجتمع في وحاجة ضعفا األكثر لفئاتل الوضع االجتماعي تتجاهل حين في القرار،

 لسياسيةا النخب مثل السيناريو اللبناني والذي تم فيه استغالل إعمار إعادة سيناريو لتجنبيمكن  كيفإذاً، 

 المجتمع حساب علىأداة لخلق دخل ريعي ك اإلعمار إعادة عملية أخرى أحياناو المتنازعة  أحيانا، المتعاونة

 خدمي أساس علی اإلعمار إعادة المتعلقة بمقاربات القرارات اتخاذأن ترتكز عملية  ضمان يمکن کيفو ؟كله

أو  أداة تکون أن من نفسها حماية المدني المجتمع لمبادرات يمکن وکيف ؟الشكل االمثلب العامة المصلحة

 ؟ ينالسياسي ينلفاعللعميلة 

 :ن النقاط التاليةواحد م على الموضوع هذا إطار في المشاركين التي تقعمساهمات  تركز أن وينبغي

 تغيير لىع المترتبة اآلثار واستكشاف القرار، صنع في المشاركة والشبكات والنخب الطبقات تحليل 

 يف يةمستقبلال ما بعد النزاع اإلعمار إعادة مرحلة في الخاصة ومصالحها السياسية السلطة هياكل

 .سةودرمال األربعة البلدان أحد

 والتي ربما تقد بدأت فعال  تتصدى أن المدني المجتمع في الفاعلة للجهات يمكن كيف مناتقشة أو(

 لىإ وتدعو الوطني، المستوى على المحتملةالريعية  عمارإلا إعادة لمقاربات بفعالية بالتصدي(

 .وشفافة شاملة تقرارات اتخاذ

 الناا   انتهاء بدد اإلعمار إعادة أثناء المتبدة السياسة. 0

 ومالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ) البنك الدولي وصندوق النقد الدولي( تعمل المنظمات ال

مقترض ال سةسياتتعلق بال توصيات وصياغة السيناريوهات تخطيط بكل طاتقتها على الرئيسية المانحة الدول

وألن هذه هي مهمتها و سبب وجودها،  .وليبيا واليمن وسوريا العراق في اإلعمار إعادة مراحلفي   إتباعها

مقابل  كالشري لبلدفي ا اإلعمار عادةإل وتقروض منح من هائلة مبالغبتقديم  الدولية المالية المؤسساتوم ستق

 لهيكليا للسياق طفيفةالمراعاة رغم ال. االتقتصادية السياسةالمتعلقة ب شروطال منبحزمة كبيرة  اإليفاء

 حريروت السوق تحرير نحو فيها رجعة ال خطوات تشكل ما عادةشروط ال هذه فإن الشريك، للبلد والتاريخي

 .الدولة دور ليصوتق التجارة



 في ياقسالغير محددة ال ةالنيوليبرالي مقارباتال نتائج إتباع مثل هذهل الحافل السجل إلى بالنظر، ولكنو

كان ة بمالضرورفإنه من  واالتقتصادي، االجتماعي التفاوت أوجه تفاتقمالمتمثلة بو  اإلعمار إعادة سياسات

 .الديون لمشروطية المفرغة الحلقةيجد مخرج من  أن المدني للمجتمع يمكن كيف مسألة مناتقشة

 :أحد النقاط التالية على الموضوع هذا إطار في المساهمات تركز أن وينبغي

 المانحة والبلدان الدولية المالية المؤسسات بها أوصت التي اإلعمار إعادة سياسات محتوى تحليل •

 ويمكن .الوطنيين المصلحة أصحاب مع تفاعالتها طبيعة عن فضال الدراسة، تشملها التي البلدان لحكومات

 لسياسةا أو االجتماعي، الضمان توفير أو الملكية، وحقوق االستثمار تقوانين على مثالً  خاص بوجه التركيز

 .العمل سوق أو تحرير الصناعية،

 اولةمح في البلدان هذه من المدني المجتمع الجهات الفاعلة في وفاعلية نشاطاتالمناصرة  تجربة مناتقشة •

 التحالفات وبناء بالعمل العام، المتعلقة التكتيكات ذلك في بما اإلعمار، إعادة سياسات محتويات على لتأثيرا

 .بديلة سياساتل توصيات ووضع والتوافقات

 طريقة التقديم و بدض المدلومات اإلضافية:

 (العربية أو اإلنجليزية باللغة) كلمة 022و  022 بين كونت أن يجب تيال الملخصات إلرسال النهائي الموعد

 .،(reconstruction@feslb.org) اإللكتروني البريد عنوانعلى ال وذلك 0292تموز  0هو 

 نفقات طيةتغب و ستقوم أيضاً  ،مع نهاية شهر تموز المشاركين اختيارب إيبرتتقوم مؤسسة فريدريش  سوف 

 للمشاركين. واإلتقامة السفر

 النقاش في والمشاركة ،أثناء ورشة العمل مساهماتهم/  أوراتقهم تقديم المختارين المشاركين من وسيطلب

 .ةلقادما األشهر في أهمية األكثر ورشات العمل مساهمات نشر المؤسسة وتعتزم. بشكل فعال

 :اإللكتروني البريد عنوانمراسلتنا على  في تترددوا ال أخرى، أسئلة في حال وجود أية

reconstruction@feslb.org 

 

 

 


