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 م��ص

�مر�العصور  �ع�� �التدافع �أنواع �أسوأ �املس�� �ال��اع �من�و �ُ�عد �التدافع �ل�ذا �ملا �ال�سيطة �وجھ �ع�� ��ماكن �إختالف

�مض�ية��غية�التخلص�من��ثار�الناجمة�عن��ذا�التدافعو ،�امل�انو �ية�ع�����ساننتائج�سلب
ً
مع�و ،�تبذل�املجتمعات�ج�ودا

�مدمرة�ع���الب���التحتية
ً
سا�مت�����شر�د�املالي�ن�حول�العالم��مر�الذي�و �تطّور�تكنولوجيا�السالح�أصبح�لل��اعات�آثارا

�مناطق�ال��اعات�التطو�ر���و �يقلل�من�فرص�التنمية �ت��أ�و ،
ً
��مد����كث���من�املناطق�دائما ملا��انت�ال��اعات�غ���طو�لة

�ال��اع �أفسده �ما �إلصالح �ال�ادفةو �املجتمعات �التنمو�ة �ال��امج �بإرساء �آثار�ا �تجاوز �عن�و �تحاول �أولو�ا��ا ��� �تختلف ال��

�مع�ذلو ،�ال��امج�التنمو�ة����املجتمعات�املستقرة
ً
�نا�يرد�و ،�ك��س���ا���ومات�إ���إعداد�برامج�ملرحلة�ما��عد�ال��اعا�ساقا

�جابة�ع����ذا�ال�ساؤل���دف�و،�)ما����آليات�تحقيق��ستقرار�التنمية�املستدامة����مرحلة�ما��عد�ال��اع�( �ساؤل�مفاده�

قبلية�ملا�سي�ون�عليھ�املجتمع�عقب�رسم�صورة�مستو ،�إ���تحديد��ولو�ات����إحداث�التنمية�وفق�خصوصية��ل�منطقة

��ثار�املادية �ال��اعو ��جتماعيةو�إزالة �النفسية�ل�ذا ��ذه�ال��امج�واقعيةو ، �ت�ون �ع���أن قابلة�و �شاملةو �ذلك�للمساعدة

  .  امل�ان�ع���حد�سواء�و ���تم�باإل�سانو �للتطبيق

    وئام�املجتم���ـ��عمار�الشاملال��اع�املس���ـ�التنمية�املستدامة�ـ�ال: �لمات�مفتاحية�
 Abstract  :  
    Armed conflict is considered the worst kind of rivalry throughout the ages and in different places 

on the world , because this does not defend the negative consequences for people and place, and societies 
make strenuous efforts in order to get rid of the effects of this rivalry ,  and with the development of 
weapon technology ,conflicts have had devastating effects On the infrastructure, and contributed to the 
displacement of millions around the world, which reduces the opportunities for development and 
development in conflict areas, and since conflicts are not protracted in many areas ,  societies always 
resort to repairing what has been spoiled by the conflict.And to overcome their effects by establishing 
targeted development programs that differ in their priorities from development programs in stable 
societies, and in line with that , governments seek to prepare programs for the post-conflict phase, and 
here a question arises: (What are the mechanisms for achieving sustainable development in the post-
conflict phase  ?(  , And the answer to this question aims to define priorities in bringing about development 
according to the specificity of each region, and to draw a future picture of what society will be like after 
removing the material, social and psychological effects of this conflict, in order to help these programs be 
realistic, comprehensive and It is applicable and concerned with both people and the place .    

Key words : armed conflict - sustainable development - community harmony - comprehensive 
reconstruction 
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  :ـ�مقدمة��1

�للبناءو ��انت   
ً
�معرقال

ً
،�ع���مختلف�الصعد�و �التطو�ر����املجتمعات�ال���ت�شأ���او �الزالت�ال��اعات�املس��ة�عامال

�من�البحاثو �لذلك�اك�س�ت�أ�مية�قصوى و 
ً
�بالغا

ً
نتائج�ا�و �ذلك�لت�بع�أسبا��ا�ا��و�ر�ة�العميقةو �الدارس�نو �نالت�أ�تماما

ألسباب�سياسية�تولدت�نزاعات�����2011لي�يا�حيث�احتذم�الصراع�عقب�سنة��و ،�ماكن�ال���حدثت�ف��االسلبية�ع���� 

ترتب�ع���و ،�اجتماعية�����عض��حيانو �ر�ما�ألسباب�اقتصاديةو �لذات��سباب����مجمل�او �جان�ية����كث���من�املناطق

�دأت�مقدرات�الدولة����و ،�ولة�ع���كث���من�أنحاء�لي�يا�ذه�الصراعات�حالة�من�الفو����الناجمة�عن�ضعف�سيطرة�الد

أصبحت�املحافظة�ع���ما�تبقى�و �مما�ترتب�ع����ل�ذلك�توقف���لة�التنمية�����ل�أنحاء�الدولة،����يار�واحدة�تلو��خرى 

�الدولة �إليھ ��س�� �الذي ��ساس �ال�دف �سواءو ��� �حد �ع�� �املواطن �املستداو ، �التنمية ��انت  ملا
ً
�م�شودا

ً
��دفا �و �مة

ً
خيارا

�ال�يمكن�ا��ياد�عنھ�أصبح�من�الضروري�التفك���خارج�الصندوق�لرسم�مالمح�املستقبل��غية�ال��وض���ذا�البلد�
ً
اس��اتيجيا

�اجتماعية �نزاعات �من �بھ �حدث �ملا �ن�يجة �مقدارتھ �الكث���من �فقد �الذي �ال��اع�و �النامي �صفة �أغل��ا ��� �أخذت سياسية

�املس�� �واقعية�ذلكو ، �برامج �للتحقيقو �شموليةو �بأعداد �قابلة �بدقة، ��ولو�ات �ف��ا رتب
ُ
�ت �التنمو�ة��و ، �املشار�ع �ف��ا حدد

ُ
ت

عيد�الدولة�اللي�ية�إ���حيو���ا
ُ
  .تجدد�شباب�املجتمع�اللي���و �الناجعة�ال����

  ـ��ي�لية�الدراسة��2

  :ـ�مش�لة�الدراسة��1ـ��2

عد�ال��اعات�املس��ة�أخ     
ُ
�تواجھ�املجتمعات� من�و �ذلك�ملا��س�بھ�من�مآ����ع���صعيد��فرادو �طر�املشا�ل�ال��

من�ضعف�للدولة�ا��اكمة�باإلضافة�لآلثار�السلبية�ال���و �من�تصدع�ع���املستوى�املجتم��و �شرخ�ع���الصعيد��جتما��

��ستد���إعداد�برامج�دقيقة�لتال����ل��ذه�النتائج�امل�شآت��قتصادية�مماو �تخلف�ا����الب���التحتية����املناطق�العمرانية

�نا�ي��ز�و ،�ت��ز�كخيار�اس��اتي���ال�حياد�عنھ،�امل�انو �ألن�التنمية�املستدامة������سب�أل��ا��س��دف�إصالح���سانو 

أقدر�ا�و �أنجع�ال��امج�ذلك�للوقوف�ع��و �)ما����آليات�تحقيق�التنمية�املستدامة����مرحلة�ما��عد�ال��اع�(�ساؤل�مفاده�

  .ع���تحقيق�ال�دف�

  :ـ�فرضيات�الدراسة��2ـ��2

 الوئام��جتما����و�الضامن�الرئ�س�لإلستقرار�����الدولة�. 

 إستقرار�الدولة�أولو�ة�م�ّ�ة�لتحقيق�التنمية�املستدامة�. 

  التطو�ر�و �قابليتھ�للتطبيق�يضمنان�مشاركة�املواطن�ن����التنميةو �واقعية�ال��نامج�التنموي. 

 ال��امجية�سمة�أساسية�ل��امج�التنمية�املستدامة�النا��ة�و �الشمولية�امل�انية. 

  :ـ�أ�داف�الدراسة��3ـ��2

  :��دف�الدراسة�ملا�ي���

 رأب�صدع�املجتمع�اللي���و �محاولة�إعداد�برنامج�للوئام��جتما���الذي�يضمن�استقرار�الدولة. 

 ستدامة����لي�يا�حسب�خصوصية��ل�منطقة�ف��ا�تحديد�أولو�ات�ال��امج�التنمو�ة�امل. 

 قابلة�للتطبيق�و �شاملةو �رسم�صورة�وا��ة�املعالم�لل��امج�التنمو�ة�املستدامة�بحيث�ت�ون�واقعية. 

 حفظ�حق��جيال�القادمةو �لب�ئةحماية�او ��عز�ز�املبادئ�السامية�ال���تدعو�ل�ا�التنمية�املستدامة��اإلستمرار�ة. 

 :���الدراسة�ـ�من�4ـ��2

��ذه�     �عليھ �ُبن�ت �الذي ��ساس �ف�م �عل��ا �يطلع �ملن �لي�س�� �وا��ة �بمن��يات ���اديمية �الدراسات تضبط

�الدراسة ��ف�ار�و ، �لتوضيح �مناسب �كمن�� �ا��الة �دراسة �من�� �يأ�ي �خصوصي��ا �ل�ا �بحالة �تتعلق �الدراسة ��ذه ��انت ملا
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املن����ستقرا�ي�كمن���يب���عليھ�توقعات�املستقبل�ملا�ست�ون�و �)نتائجھ�و �أسبابھ(  املتعلقة�بتحليل�ال��اع�املس������لي�يا

  .التطو�ر����لي�يا�و �عليھ�برامج�التنمية

  :ـ�أدوات�الدراسة��5ـ��2

�امل�شورةو �الكتبو �التقار�ر و ��عتمد��ذه�الدراسة�ع���البيانات   �كذلك�استمارة�است�يان�تناولت�املواضيعو �املجالت

  :التالية�

  الوئام��جتما������مرحلة�ما��عد�ال��اع�املس�� 

 ستقرارو�الوئام��جتما��� 

 برامج�التنمية�املستدامة����مرحلة�ما��عد�ال��اع�املس�� 

�انت��جابات�و �ع���شبكة��ن��نت�ع���وسائلو �) 20( و�تم�توز�ع��ذه��ستمارة�ع���أساتذة�جامعة�ب���وليد��عدد�

�ا �ع�� ��جتما�� �استمارة)  50( لتواصل �املئو�ةو ، �ال�سب �باستخدام �النتائج �تحليل �مستقبل�و �تم �استقراء �ملحاولة ذلك

  .تطو�ر�او �تم�ن�ب�نمية�املجتمعاتامل�و �التنمية�املستدامة����لي�يا����مرحلة�ما��عد�ال��اع�من�خالل�استطالع�آراء�املختص�ن
  

  ـ�ا��انب�النظري � 3

  :ة�ال��اعات�املس��ة�ـ�ما�ي�1ـ��3

�ال�شري     �التدافع �بدأ �أن �منذ �ا��رب ��قتصاديو �برزت �النفوذ �مناطق �ع�� �س��اتي���و�السيا���و �التنافس

�محلية��انت�أم�دولية�إ���ع�د�قر�ب ��وسيلة�حاسمة�للمنازعات ذلك�باعتماد�ا�مبدأ���ق�طرٍف�آلخر�ينافسھ�إل��اء�و ،

الذي��عت���أحد�أخطر�الظوا�ر�ال�شر�ة�ع���و �صفاتھو �ا��رب��ع���ال��اع�املس���ب�ل�مالمحھو ،�ال��اع�دون�قيود�أو�شروط

���سان �ع�� �آثار�مدمرة �من �ل�ا �ملا �امل�انو ��طالق  و ،
ً
�وجودا �أش�ال�او �تدور ��انت

ً
�أيا �املجتمعات �حركة �مع

ً
أنماط�و �عدما

�عّرف�ال��اع�ع���أنھ�حالة�خالف�و ،�) 1) (  2019�،160،�العبيدي( دية�مستو�ا��ا��قتصاو �تركيبا��ا��جتماعيةو �مع�ش��ا

�التوتر �شديدة �اش�باك�و ، �ي�ون �قد �عسكري �بصراع ��ستكمل �التطرف �من �قصوى �حالة �إ�� �يصل �الذي ��جتما�� ال��اع

�لتعقد�ا��ياة�السياسيةو �،)2) ( ،�1997،�حماد( قد�يتحول�إ���حرب�أ�لية��و �مس��
ً
�جتماعية�لل�شر�و��قتصاديةو�نظرا

�ففي�كث���من�املناطق�يصعب�تمي���ال��اعات�املس��ة�ف��ا�
ً
�كب��ا

ً
ع���سطح��ذا�ال�وكب�تداخلت�ال��اعات�املس��ة�تداخال

�النخراط��عض�الدول�فيھ��ش�ل�مباشر 
ً
�نظرا

ً
�دوليا

ً
��ع��ه�آخرون�نزاعا

ً
�داخليا

ً
�مس��ا

ً
�شر�غ���مباو �فما��عت��ه�البعض�نزاعا

    :���كما�ي��و ،�ذه�املفا�يم�بدقةلذلك�حدد�القانون�الدو����و �ظ�ر�مصط���ا��رب�بالو�الة،و 

  ـ�ال��اع�الدو���املس����2ـ��3

،�2019،�العبيدي( �عّرف�ال��اع�الدو���وفق�القانون�ع���أنھ��دعاءات�املتناقضة�ب�ن���ص�ن�قانوني�ن�أو�أك����        

�متعددة����و �ة�حول�العالم�كث��ة�م��ا�ما��و�نزاع�قانو�ي�ساحة�أروقة�املحاكم�مثلو،�)  167
ً
منھ�ما��و�سيا����يأخذ�صورا

�النفوذ ��و�مس��و �توسيع �ما �بر�طانياو �منھ �ب�ن �حدث �كما �ال��ص�ن ��ذين �ب�ن �املس��ة �املواج�ة ��� �يتمثل ��و�الذي

قد�ي�ون�و ،�غ���ا�من�ال��اعات�ا��دودية�حول�العالمو �ناغورنو�اراباخ�أذر�يجان���و �أرمي�ياو ��رجنت�ن����جزر�الفوكالندو

مما�و ،�لي�يا�إبان�ف��ة��ستعمار�و �حركة�تحرر�����ذه�الدولة�كما�حدث����ا��زائر و �ال��اع�املس���ب�ن�دولة�تحتل�دولة�أخرى 

�تفاقيات�الدولية�سميت�قوان�ن�و�عن�املعا�داتيجدر��شارة�إليھ��و�أن�ال��اعات�املس��ة�ضبط��ا�قوان�ن�دولية�ان�ثقت�

�أم�و �القوان�ن�ال���تنظم�س�� و ����عبارة�عن�مجموع�املبادئو �ال��اعات
ً
عملية�الصراع����زمن�ال��اع�املس���سواًء��ان�محليا

 
ً
دود�استعمال�القوة�أثناء�حو �تحدد�العالقات�املتبادلة�ب�ن��عض�م�البعضو ،�الواجبات�للمتنازع�نو �تحدد�ا��قوق و ،�دوليا

�الصراع �املدني�نو ، �الس�ان �حقوق �القوان�ن ��ذه �تضمن �للدول ، �قانونية �مسئولية �أقّرت �لألفراد�و �حيث �جنائية مسئولية

  ) .3) ( 1982�،22،�طھ( الطبيعي�ن�
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  ـ�ال��اع�املس���املح����3ـ��3

�ألن�أغلب���اياه�من�املدني�نو �ت�قسوةأشد�أنواع�ال��اعا) املح���( �عت���ال��اع�غ���الدو���      
ً
�عرف�و �أبلغ�ا�تأث��ا

،�أو�)4) ( 2011�،956،�أفك��ين( ع���أنھ�ال��اع�ال���تخوضھ�القوات�املس��ة�للدولة�ضد�فئة�أو�فئات�داخل�ترا��ا�الوط���

ا�النوع�من�ال��اعات�قد�يك�سب��ذو �أنھ�الصراع�املس���ب�ن�فئت�ن�أو�أك���داخل�نطاق�دولة�ال�يتعدى�حدود�ا��قليمية،

قد�مّ���القانون�الدو�����سا�ي�ا��رب���لية�عن�و ،�دعمت�أحد�أطرافھو �صفة�الدولية�إذا�تدخلت�دولة�أخرى����مجر�اتھ

�غ���الدولية �املس��ة �ال��اعات �عديدةو ، �حاالت ��� �املس�� �النواع ���شأ �من�، �جزء �ع�� �سيطر��ا �الدولة �تفقد �عندما م��ا

أو�عندما�ت�شق�مجموعة�عن�،�ليم�ا�فتمارس�عليھ�مجموعة�من�املس���ن�السيطرة�ف�ستخدم�القوة�إللغاء��ذه�السيطرةإق

�بي��ا �فت�شب �الدولةو �ا���ومة �ت���ل �أو�عندما �املجموعة ��ذه �إخماد ��غية �قتالية �أعمال �ا���ومية �القوات تفقد�و ���ن

السياسية�ت��ز�و ��جتماعيةو�إعمال�سلط��ا����املجاالت��قتصاديةو �يوميةإدارة�ا��ياة�الو �ا���ومة�قدر��ا�ع���السيطرة

تتحول�الدولة�إ���ساحة�حرب�ال��عرف�ف��ا�و �فينخرط�ف��ا�املدنيون ،�للسيطرة�ع���الدولة�) ميل�شيات(مجموعات�مس��ة�

�ش���الدراسات�القانونية�إ���أن�و ،�)5) ( 280 - 2018�،282،�ياز��( �نا�يمكن�وصف�ا�با��رب���لية�و �املد�ي�من�املقاتل

�م�أؤلئك�املقاتلون�الذين�ي�تظمون�تحت�قيادة�و �ال�يجان�الشع���الذي���دد�الوحدة�الوطنية�للدولة�يتحول�أفراده�إ���ثوار 

وا�ع���إقليم�ما�إذا�سيطر و ،�قد��ع��ف���م�دول�أخرى و �منظمة�قد��ع��ف���م�الدولة�ذا��ا�لرفع�املسئولية�القانونية�ع��ا

�الدولة �عليھو �داخل �فعلية �سلطة �ل�م �أصبحت �محار��نو ، �إ�� �يتحولون �وا��ة �قيادة �قوان�ن�و �ل�م �عل��م �تنطبق �التا��

  ).2018�،283،�ياز��( ا��رب�كغ���م�من�القوات�النظامية�للدولة�

  ـ�حالة�ال��اع����لي�يا��4ـ��3

إ���أن�خلفية��زمة�اللي�ية�تمثلت��2011ف��اير���17زمة����لي�يا�عقب�ثورة��ش���التقار�ر�السياسية�ال���تناولت�    

� �نجاح�الدولة�ا��ديثة �من �قلل �مما �ع�د�اململكة �مف�وم�املواطنة��� �اجتما���ير�� �عقد �عدم�وجود ،�آخرونو �نوفل( ��

سنة�أل����42تحواذ�ع���السلطة�ملدة�الذي�مكنھ�من��س�1969خاصة��عدما�حدث�إنقالب�القذا������العام�)6) ( 2017�،8

أضعف�املؤسسات�باستحداث�نظام�سماه�النظام�ا��ما���ي�يقوم�ع����دارة�و �غّ����عض�ا��خر و �خالل�ا��عض�القوان�ن

�القذا�� �حماية �ع�� �ال���تقوم ��منية �املؤسسة �عدا �الدولة�فيما �مؤسسات �ل�ل ��داء �مستو�ات �تد�ي �أس�م��� �الشعبية

املتطوعون�من�املوال�ن�للقذا���من�و �ا��رس�الشع��و �ال���دعم��ا�ال��ان�الثور�ةو �2011واج�ت��حتجاجات����العام�ال���و 

ملا��ان��حتقان�الشع���كب���بدأت�ثورة�ف��اير�باحتجاجات�شعبية�سرعان�ما�تحولت�إ���و ،�القبائل�املتحالفة�مع�او �قبيلتھ

�مس��ة �املحتجو و �مواج�ات �بنغازي تحّول �مدينة �ع�� �سيطر��م �ثوار��عد �إ�� �وج�� و �ن �زمن ��� �جاور�ا ��ؤالء�و �ما �اس�يالء

حيث�استخدمت�،�مساعدة��عض�الدول�ل�م�إك�سب�الصراع�صفة�ا��ربو �الثوار�ع���مخازن��س��ة����املنطقة�الشرقية

الدول�ضد�قوات�القذا���ال���تك�سب�صفة��دأ�يأخذ�صفة�ال��اع�الدو���بتدخل�القوات�ا��و�ة�لبعض�و ��ل�أنواع��س��ة

نزعت�صفة�الشرعية�ع��ا�بإع��اف�ا�باملجلس�الذي�و �القوات�ا���ومية�مع�أن��ذه�الدول�انت��ت�إ����ذا��مر�منذ�البداية

��نتقا�� �الوط�� �املجلس �مس�� �الثوار�تحت �العدلو �ش�لھ ��وز�ري �القذا�� �ح�ومة �عن �امل�شق�ن ��عض �يقوده �الذي

��سارع�و �)7)( 2017�،79،�املر�ض( قام�عمل�املجلس�ع���ما�ورد�بوثيقة�دستور�ة�ُسميت�باإلعالن�الدستوري�و ،�خليةالداو 

تل�القذا���رأس�النظام�السابق
ُ
نتخب����العام�و ��حداث�ق

ُ
��2012رزت�أجسام�سياسية�أول�ا�املؤتمر�الوط���العام�الذي�أ

�)الرئا����ـ��ع���للدولة�ـ�النواب�( باتفاق�ال����ات�ال���ان�ثقت�عنھ�املجالس�الثالث��ان��تو � 2014ثم�ال��ملان�الوط������

�و  �عن �تز�د �ال�� �اللي�ية �للدولة �الشاسعة �للمساعة
ً
�كيلوم���مر�ع�1,6نظرا �جيوسياسية�و �مليون �معضالت �ع��ا �ترت�ت ال��

�ا��دود �ع�� �الدولة �سيطرة �عدم ��� �تمثلت �الصعو�ة �و �بالغة �ا���ومةو ��قتصاديةاملوارد ����و �ضعف اقتصار�دور�ا

التحكم�من�قبل�مجموعات�مس��ة�توجت�و ��ذا��لھ�جعل�من�مقدرات�الدولة�عرضة�لل��بو �املدن�الك��ى�فقطو �العاصمة

�و �بإقفال�ا��قول  �مما�س�2015املوا�ئ�النفطية����العام ��جن�ية �أمام�العمالت �عليھ�إ��يار�الدينار�اللي�� �ترتب ����مما �ب
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الصراع�و �ا��رابةو �حيث�ان�شر�ا��طف،��ل�ذلك�ا�عكس�ع����وضاع��منية����لي�ياو ،�الت��مو �نقص�السيولة�النقدية

�الدروعو ��رزت�العديد�من�ال�شكيالت�املس��ة��امليل�شيات�داخل�العاصمةو ،�خارج�او �ع���مناطق�النفود�داخل�العاصمة

لعل�من�املفارقة�الغر�بة��و�أن��ذه�املجموعات�تد���و �املس��ة�ال���اتخذت��سميات�عديدة�املجموعاتو �ميل�شيات�املدنو 

كأحد�أ�م�و ،�تنضوي�تحت�مس���ا���ش�اللي���مع�أن��عض�ا�يقوده�أمراء�حرب�ال�عالقة�ل�م�با���ش�اللي��و �الشرعية

� �داعش �بدولة ��عرف �ما �ظ�ور �امل��دي ��م�� �للوضع �� ( التداعيات �العراقالدولة ��� �و �سالمية ����) الشام �سرت �مدينة ��

ال���ان��ت�سيطر��ا�ع���املدينة�بحرب�ضروس�قاد��ا�ح�ومة�الوفاق����عملية�الب�يان�املرصوص�بمساعدة�و �وسط�لي�يا

�لتعدد�الفصائلو ،�أمر�كية
ً
س��ة�املجموعات�املس��ة����الدولة�عقب�انتصار�الثورة��ش�ت�العديد�من�ال��اعات�املو �نظرا

�فجر�لي�يا �حرب ��ش�ت �العاصمة �ففي �اللي�ية �املدن �الكرامةو�داخل �حرب �بنغازي �با��ماعات�و ��� �مدعوم�ن الدروع

�املتطرفة �الكرامةو��سالمية �ب�ن �درنة ��سالميةو ��� ����و�ا��ماعات �الدولة �من �امل�لفة �الزاو�ة �كتائب �ب�ن �لي�يا �غرب ��

آخر�ا��انت���وم�قوات�الكرامة�و ����ا��نوب�اللي���ب�ن�املجموعات�القبليةو�رشفانةا��ارج�ن�عن�القانون����و و �طرابلس

�مكن�إيجاز�أسباب��زمة�ال���تولدت�ع��ا�و ،�ال���ُز�قت�ف��ا�أرواح��الف�من�الشبابو �ع���العاصمة��غية�السيطرة�عل��ا

  :�ذه�ال��اعات�فيما�ي���

 كم�القذا���الفاعلة�طيلة�حو �غياب�املؤسسات�القو�ة. 

 تكدسھ�مما�أدى�إ���وجود�فصائل�مس��ة�و �س�ولة���ر�بھو �ان�شار�السالح. 

 قليمية�و�تفاقم�التدخالت�الدولية�. 

 العمل�املس���و �انخراطھ����الشأن�السيا���و �املناطقيو �ازدياد�البعد�القب��. 

 13 - 2017�،14،�آخرونو �نوفل( الصدام�و �نافر الفكر��سالمي�أدى�إ���التو �بروز�أيدلوجيات�متناقضة��اللي��الية . ( 

�ا���ومية �ال�يا�ل �خارج ��عمل �الزالت �املس��ة �ا��ماعات �و �و�ا��دير�بالذكر��و�أن
ً
�أسميا

ً
�مدمجا ��عض�ا ��ان إن

�الدفاع �وزارات �ا���ومت�نو �ضمن ��� �الداخلية �ح�وميةو ، �مرتبات �ع�� �ا��دودو ��تحصلوا �ع�� �ا��ماعات ��سيطر��ذه

 2019�،3،�مجلس�حقوق���سان( قابل�لإلنفجار����أي�وقت�و �الزال�ال��اع�بي��ا�قائمو ،�ال��ون و �امل�شآت��س��اتيجيةو 

��ذه�ال��اعات�ما��انت�ألسباب�سياسية�بحتةو �)8)(
ً
ترتب�ع����ذه�ال��اعات�و ،�نزعات�قبليةو �غذ��ا�أف�ار�أيدلوجية،�غالبا

�للقتالالقرى�الو �تدم���املدن
ً
حدوث�شرخ�اجتما���ب�ن��عض�م�ونات�املجتمع�اللي���و ،�ساحات�ل��ربو �����انت�مسارحا

�بي��ا ��عزز�الثقة �مخا��ة�مجتمعية ��مر�الذي��ستلزم �امل�ونات �من�فرص�التفاعل��يجا�ي�ب�ن��ذه �قلل �من�و �مما تقلل

�جراء��ذه�ال��اعات�حالة��ستقطاب�ا��ادة�ال����عا�ي�م��ا�لي�يا�حاو �حدة�التوتر 
ً
  .ليا

  ـ�آليات��نتقال�من�الفو����إ����ستقرار��5ـ��3

 ،�جزر و ��وضاع����لي�يا�ب�ن�مدو�2011منذ�العام�    
ً
�آخرو ���دأ�حينا

ً
�نفجار�توّزع�ع���و��ذا�ال�دوءو ،�تنفجر�حينا

ر�الذي�جعل�ا���ومة����العاصمة�أو�ح���املواز�ة�ل�ا�����م،�من�شمال�ا�إ���جنو��او �ا��ارطة�اللي�ية�من�شرق�ا�إ���غر��ا

�ال�دوء �استدامة �ضمان �عن �عاجزتان �الشرق �إلن�شار�السالحو ، ��جراميةو �ذلك �املجموعات �عليھو �استحواذ �ا���ادية

 و 
ً
�س�ال

ً
ان��ت�بتدخل�دو������مع���اية�حرب�طرابلس��خ��ه�ال���و ،�تم��س�ا�ب�ن�املدني�ن�مما�جعل�القضاء�عل��ا�ل�س�أمرا

2020� 
ً
�نتقال�من�حالة�الفو����العارمة�ال���عصفت���ا�و�يتطلع�اللي�يون�إ���دوام�حالة�الالحرب�ال����ع�ش�ا�لي�يا�حاليا

نوجز�ا�و �قابلة�للتحقيقو ��ذا��نتقال��عتمد�ع���آليات�وا��ةو ،�ملا�يقارب�العشرة�أعوام�إ���حالة�دائمة�من��ستقرار

  :���فيما�ي
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 ـ��عز�ز�الثقة�ب�ن��ل��طراف�1ـ��5ـ�� 3 

�النظر�و ،�السيا�������الظ�ر�عقب�ال��اعات�املس��ة�ب�نامي�الشعور�بالثقة�����خرو �تبدأ�مالمح��ستقرار��م��    

��مر�بوضوح ��ذا �ُيلمس �لي�يا ��� �املتصارعة �لألطراف �تمت، �ال�� �املجموعات ��عض �ب�ن ��يدلو�� �السالحفاإلختالف �لك

د�حالة�من�الالثقة�ب�ن��عض�ا�البعضو �املتوسطو �تتم��س�خلف�ترسانا��ا�املد��ة�ب�ل�أنواع�السالح�ا��فيفو 
ّ
،�الثقيل�ول

كذلك�ا��ال�ب�ن�الفصائل�املس��ة�ال���،�جنو��او �املناطقية����غرب�لي�ياو ��ذا��مر�يمكن�مالحظتھ����امليل�شيات�القبليةو 

�السياسي �السياسي�نو �ون يدعم�ا �تطول و �القبائلو �املدنو �املناطقو ���ن �القائمة �ب�ن�و ، �الثقة �من �حالة ��عت���خلق لذلك

�ة�ي�ب���العمل�عل��ا�من�خالل�ا��وارات�ال�ادفة�البناءة�املعتمدة�ع���و ،��عز�ز�ا�خطوة�أو���لإلستقرارو �اللي�ي�ن
ّ

ضرورة�م�

�املساواةو �اعتماد�مبادئ�سامية�تب���عل��ا�الدولة�م��ا�العدلو ،�ت�ب�ن��ل�اللي�ي�نالواجباو �مقار�ة�ا��قوق و ،�وضوح�الرؤى

�ينازع�غ��ه����الوطنو �قبول��خر و ��قصاءو��بتعاد�عن�لغة�ا��الفو
ً
����الوطن�ال�خصما

ً
�عز�ز�الثقة�و ،�اعتباره�شر��ا

�يتمكن�من�القيام�بھ�اللي�يون�و ،�الدي�يةو ���ت���باملؤسسات��جتماعيةو �يبدأ�من�املؤسسات�التعليمية
ً
�ذا�لن�ي�ون�س�ال

ذلك�بإعداد�برامج�واقعية�فاعلة�كما�حدث����و ،�لوحد�م�بل�يجب�ع���املؤسسات�الدولية�ذات�العالقة�مساعد��م����ذلك

  .كمل�وجھ��ناء��يا�ل�املؤسسات�ع���أسس�حديثة�يمك��ا�من�القيام�بدور�ا�ع���أو ،�دول�البلقانو �رواندا

 ـ�وضع�دستور�للدولة�2ـ��5ـ��3

�عت���من�أفضل�الدسات����1963املعدل����العام�و �1951مع�أن�الدستور�اللي���املصاغ�عقب��ستقالل����العام�      

 من�قبل�القذا���جعل�منھ��س�1969واقعيتھ�ـ�إال�أن�إلغاءه����العام�و �ذلك�لشموليتھو �أفر�قياو ����املنطقة�العر�ية
ً
�م�سيا

ً
�يا

لم�يؤخذ�من�ذلك�الدستور�إال�و �تمت�صياغة�إعالن�دستوري�مؤقت�2011ح������عام�الثورة�،�لم�ُ�عد�يذكره�أحدو ���ر و 

�تم�انتحاب���نة�لصياغة�الدستور�ا��ديد����2016العام�و،�كأن��ناك�يٌد�خفية�أرادت�أن��عبث�بالبلدو ،�ال�شيدو �العلم

 و ��عد�أعوام�من�املماطلةو 
ً
��نا��انت�الطامة�الك��ى�ألن�ش�ل��ستفتاءو �اش��طت��ستفتاء�عليھو �التعنت�أخرجت�دستورا

�جدالو �توقيتھو  �محل �الزالت �ردو �أخذو �آلياتھ �البعضو ، �يقاطعھ �الذي �الدستور ��ذا �ع�� ��ستفت �لم ��ن ��تقده�و �إ��

��رسم�ال�ي�ل��قتصاديو �إ���دستور�ينظم�ا��ياة�السياسية�طاملا�الدولة�لم�تحتكمو ،�لم�يتفق�عليھ��عدو �البعض��خر 

لذلك�ي�ب����سراع�باعتماد�الدستور����و ،�ست�ون�عرضة�للتقلبات�ا��اضعة�لألمزجةو ���دأو ��ضمن�ا��قوق�لن��ستقر و 

  . أسرع�وقت�لضمان�استقرار�الدولة�

 ـ�إقامة�كيان�سيا����موحد�3ـ��5ـ��3

�منذ       �لي�يا ���عا�ي �السيا����2013العام ��نقسام �من �النواب�، �ملجلس �ال�سليم �العام �املؤتمر�الوط�� �رفض فمع

�ع��اف�و�الغرب�ع���الشرعيةو �تناوب�الشرق و ،��خرى����الغربو�اقسمت�الدولة�اللي�ية�ب�ن�ح�ومت�ن�إحدا�ما����الشرق 

� �الف��ة �ففي �الشرق �2013 – 2015الدو�� ����ومة �الشرعية ��انت �و ، ��ن�2015من �أصبحت�و �إ�� �ال����ات �اتفاق �عد

�الغرب ����ومة �املاليةو �الشرعية �الدولية �مؤسسات �انقسام ��نقسام ��ذا �ع�� �الرقابيةو �ترتب �طرابلس�و ، �حرب �عد

ا�فاقم�من�مم،��انت�الن�يجة����بوادر�أنقسام�الدولة�إ���دولت�ن�ال���بدأت�تلوح�����فقو ،�انقسمت�املؤسسة�ال�شر�عية

��منية �الفو��� �ألن�و ��دار�ة،و�حالة �املؤسسات �بقية �تتوحد �ل�ي �السيا��� �الكيان �توحيد �الضروري �من �أصبح �التا��

���أسرع�وقت�العمل�ع���خلق�كيان�و�لالنتقال�لالستقرار�يجبو ،�انقسام�ا�س�ب����أضرار�جسيمة�ع���مختلف�الصعد

  .�منيةو��قتصاديةو�دار�ةسيا����موحد�تنضوي�تحتھ��ل�املؤسسات�� 

 �قتصادية�و�ـ�توحيد�املؤسسات��دار�ة�4ـ��5ـ��3

املتمثلة�و �انتقال�ا���ومة�إ���خارج�العاصمةو �ظ�رت�أسوأ�نتائج��نقسام�السيا����عقب�انتخاب�مجلس�النواب       

�املالية �املؤسسات �انقسام �املركزي و ��� �املصرف �فانقسم �النفطمؤسو �الرقابية �املحاسبةو �سة ��دار�ة�و �ديوان الرقابة

 و ،�املا������الدولةو �رفع�وت��ة�الفساد��داري و �مما�أضعف�من�أدا��ا،�باإلضافة�ل�ل�الوزارات
ً
��التا���ازدادت�املشا�ل��عقيدا
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ملؤسسات�إ���سابق�ع�د�ا�لتال����ل�ذلك�البد�من�إيجاد�برامج�محكمة�إلعادة��ذه�او ،�التطو�رو �تضاءلت�فرص�التنميةو 

حيث��ش����ل�الدراسات�إ���أنھ�ال�يمكن�وجود�استقرار����،�اتباع��ليات�املناسبة�لتحقيق��ذا��مرو ،�كمؤسسات�مّوحدة

 .���املعاي���ال����عتمد�ا��ذه�املؤسسات����أداء�أعمال�ا�و���ا�ازدواجية����املؤسساتو ،�دولة�منقسمة�ع���نفس�ا

 العسكر�ةو �ـ�بناء�املؤسسات��منية 5ـ��5ـ��3

�ال���ل����املؤسسة�العسكر�ة�عقب�إن��اء�ا��رب�ال���خاض��ا�لي�يا�����شاد����ف��ة�الثمان�نات        ا�شقاق�و ،�بدأ

مع�شيوع�فكرة�الشعب�و ،�انضمام�م�لفصائل�املعارضة����ذلك�الوقتو ��عض�العسكر��ن�الذين�أسر��م�القوات�ال�شادية

طة�إ���ما��شبھ�تحولت�من�قوات�منضبو �ا��دمة�الوطنية�شارفت�املؤسسة�العسكر�ة�ع������يار و �تجي�ش�املدنو ���املس

�عمل �دون �املرتبات �تتقا��� �ال�� �العمل �عن �العاطلة �الفصائل �التدر�بو ، �برامج �الضباطو �انخفضت �إ���و �تحول ا��نود

�عمل �بأي �يقومون �ال �الشرطيةو  ،موظف�ن �املؤسسة ��� �أقل �بدرجات ��مر��ان ��ذا �و ، �أحداث ��ستطع��2011عقب لم

�الفو��� �مواج�ة ���و �املؤسستان �أغل��ا�تفككت �املؤسسة�و ، �بناء �ع�� �ا��اد �العمل �من ��ستقرار�البد �استمرار�ة لضمان

�ناء�املؤسسة�الشرطية�لضمان�و �املتطرف�نو �امل�ر��نو �حماي��ا�من��خ��اقات�من�قبل�املجرم�نو �العسكر�ة�لضبط�ا��دود

�أ��ام�ا �بمختلف �املراكز�العمرانية �داخل ��من ��ستقرار�دو ، �يتحقق �ي�ناسبلن �بما �املؤسست�ن ��ات�ن �بناء ��م�و �ون

مراكز�ا�العمرانية�و �كيلوم�� �4500ل�ا�حدود�بر�ة�يتجاوز�طول�ا�و �حاصة����بلد�ب��م�لي�يا،�املسئولية�امللقاة�ع���عاتق�ما

  . من�شرة�����ل�أرجا��ا�

 تفكيك�امليل�شيات�و �ـ�جمع�السالح�6ـ��5ـ��3

�حكمھ      �ف��ة �طوال �القذا�� �تقليدية�دأب �عسكر�ة �ترسانة �بناء �قرابة�و �ع�� �اللي�ية �الدولة �عل��ا �أنفقت �دلك

�قدر�ما�يرى�البعض�أن��ذه�القدرات�العسكر�ة����ء�جيد�لدولة�م��امية��طراف�يقط��ا�عدد�قليل�و �ا��مس�ن�مليار�دوالر�

أفراد�و �إذ�سرعان�ما�توزعت�ع���فصائل،�من�الس�ان�ال�يتجاوز�ستة�مليون��سمة��انت��ذه�ال��سانة�نقمة�ع���اللي�ي�ن

�التا���صار�جمع�و ،�ضد��عض�م�البعض�فيما��عدو ����مختلف�أنحاء�الدولة�استخدمو�ا�إلسقاط�حكم�القذا���بادئ��مر 

�و �السالح
ّ

�أمر�م� �امليل�شيات �قصوى و �تفكيك �ضرورة �شئون�و ، ��يئة �إ�شاء �خالل �من ���ولة �بمحاوالت �ا���ومة قامت

��عت�عليھ��مم�و �حظي�جمع�السالح�با�تمام�دو��و ،�الشرطةو �ن�ال�����دف�إ���دمج�املقاتل�ن����مؤسس���ا���شاملحار��

تجدر��شارة�إ���و ،�املتحدة�إال�أن�حالة�الالثقة�ال����ع�ش�ا�املسيطر�ن�ع���السالح�جعلت��ل�محاوالت�جمعھ�تبوء�بالفشل

ألف�م��م���148لتحاق�بالوظائف�العام�بلغ�عدد�م�قرابة�و�حرس�ا��دودو �رطةالشو �أن��ناك�من�أراد��نضمام�ل���ش

 
ً
�مقاتال ��ان �و �من �العمل �عن

ً
�عاطال ��ان �من �شيف�س( م��م �مارتي��، ،2014� ،17 ) (9(� �التمو�ل، �ضعف �عاقب�و �إال�أن

املقاتل�ن����ترك�السالح�حال�دون�تنفيذ��ل��عدم�جديةو ،�خارج�او �ا�شغال�ا����املنازعات�املتكررة����العاصمةو �ا���ومات

 و ،�برامج�ال�يئة
ً
  .فرص��ستقرار�ض�يلة����ظل��ذا��ن�شار�و ��ذلك�اليزال�السالح�من�شرا

  ـ���ستقرار�دعامة�الوئام��جتما����6ـ��3

�الض         �ألنھ �املس��ة �ال��اعات �لإلستقرار�عقب
ً
�أساسيا

ً
��دفا ��جتما�� ��ذا��عت���الوئام �لديمومة �الرئ�س امن

 و ��ستقرار 
ً
�مجددا ��طراف �ب�ن �ال��اعات ��شوب �عدم ����و ، �املجتمع �داخل �الوئام �من �حالة ��و�خلق

ً
�جدا �امل�م �من لذلك

�النواع ��عد �ما �مرحلة �الوئام�و ، �أن �تبّ�ن �مصادر�املعلومات �كأحد �الدراسة ��ذه �عليھ �إعتمدت �الذي ��ست�يان �خالل من

اس�يفاء�ا��قوق�أو�التنازل�ع��ا�و �غاية��س���ا��ميع�لتحقيق�ا�ال�يمكن�تحقيقھ�دون�ج���الضرر و �م�شودة��جتما���كحالة

  ) . 1( تدخل�الدولة����ذلك��ش�ل�عادل�يحقق�الوئام��جتما����ـ�جدول�رقم�و �من�قبل�أ��ا��ا
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  تحقيق�الوئام��جتما��)  1( جدول�رقم�

  ال�أوافق  أوافق  البيان

  76 24  �جتما���ال�يتم�إال�بتجاوز�أ�ل�الضرر�عن�حقوق�م����الوئام

  37  63  تطبيق�قانون�العدالة��نتقالية�يحقق�الوئام��جتما��

  43  57  دفع�التعو�ض�من�قبل�الدولة�يحقق�الوئام��جتما��و �ج���الضرر 

 2020الدراسة�امليدانية���
  

يمكن�أن�يتحقق�إال�إذا�حصل��ل�املتضرر�ن�ع���حقوق�م�أل��م�لن��من�خالل�ا��دول�ي�بّ�ن�أن�الوئام��جتما���ال 

�ع��ا �الدولةو �يتجاوزوا �أن ��شعروا �لم
ً
�طاملا �يؤرق�م �

ً
��اجسا �أنصفو�مو �ستظل �ضرر�مو �املجتمع �بتطبيق�و �ج��وا ذلك

دفع�التعو�ضات�و ����الضرر ع���أن�تتكفل�الدولة�بج،��أخذ�ع���يد�الظالمو �قانون�العدالة��نتقالية�الذي�ينصف�املظلوم

كما�تبّ�ن�من�نتائج�الدراسة�امليدانية�ال�يمكن�أن�يتحقق��ستقرار�و �املمتل�ات�ألنھو �املناسبة�ال���تر����املتضر�ن�����رواح

زقھ�ضمان�ديمومتھ����مجتمع�تمو �أن��ستقرار�ال�يمكن�تحقيقھ)  2( حيث�يو���ا��دول�رقم�،�إال�ب�شر�الوئام��جتما���

�البغضاءو �الكرا�ية �تفتتھ �الفرقةو ، �ب�بذ �البدء �التنافر��جتما��و ���ب�� �إ�� �يؤدي �الذي �الكرا�ية �خطاب �من ،�التقليل

�الشعبيةو  �املشاركة �ألن �املستدامة �التنمية �ر�ائز�تحقيق �أ�م �أحد �ُ�عد �الذي ��يجا�ي ��جتما�� �التفاعل �يتضاءل ��التا��

�ال�يمكو  �املجتم�� �الوئامالتفاعل �من �حالة �وجود �دون �وجود�ما �أو���و �ن ��ستقرار�كخطوة �حول �سؤال �طرح �خالل من

مما��تجدر�و ،�لتحقيق�الوئام��جتما����انت��جابات�تؤكد�ع���أن�الوئام��جتما����و�الذي�يحقق��ستقرار����املجتمع

كن�أن��ستقر�كذلك�ال�يمكن�تنفيذ�برامج�التنمية��شارة�إليھ��و�أن�املجتمع�الذي�تحس�فيھ��عض�شرائحھ�بالق�ر�ال�يم

  .املستدامة����املجتمعات�غ���املستقرة�ألن�حالة�عدم��ستقرار�ستقوض�أية�مشار�ع�تنمو�ة�ترتقي�باملجتمع�

  التنمية�املستدامةو ��ستقرار و�الوئام��جتما��)  2( جدول�رقم�

  ال�أوافق  أوافق  البيان

  18  82  من�رئ�س�الستقرار�الدولة����الوئام��جتما���ضا

 
ً
  86  14  من�ثم�الوئام��جتما��و �استقرار�الدولة�أوال

  19  81  �عرقل�التنميةو ��حساس�بالق�ر��جتما�����دد��ستقرار 

  4  96  ال�تنمية�بدون�استقرار

  2020الدراسة�امليدانية�

  : ا�ـ�التنمية�املستدامة�عقب�ال��اعات�املس��ة����لي�ي�6ـ��3

�متجددة      �مجتمعية �حركية �عملية �بقدر�ما��� �فحسب
ً
�فكر�ا

ً
�املستدامة�إطارا �ال��عت���التنمية �موارد�، �عن تبحث

�قتصادية�ـ��جتماعية�ـ�( املجتمعية�و �تل���ا��اجات���سانيةو �شاملة�ل�ل�منا���ا��ياةو ��عتمد�بدائل�جديدةو �جديدة

� �)البي�ية ��مدو ، �طو�لة �متواصلةو ��� ��ضرار�بالب�ئة، �دون �املوارد ��ستخدم �وضع�و ، ��� �الشعبية �املشاركة �ع�� �عتمد

�التنمو�ة �تنفيذ�او �السياسات �ا��اضر و ، ��� ��ستقرار��قتصادي �إ�� �املستقبلو �تقود �املتاحة�و ، �املوارد �باستخدام ذلك

�ع�و ،�)10)( 5 – 2017�،6،�منا�ي(كفاءة�و �بفعالية
ً
��ذلك�فإن�ما�ية�التنمية�املستدامة�ال����عت���م��اج�عمل�للتطو�ر�تأس�سا

�الكر�مو ��جتما��و��قتصادي �الع�ش ��� �الشعوب �تطلعات �عن �دقيق ��ع����ش�ل �باملجتمعات �لل��وض �أساسية �رك��ة

�ا��ضارةو  �بركب �ملواطن��او �ال��اق �الرفا�ية �تقديم ��� �املتقدمة �الدول �مجاراة �و ، �لي�يا �أن ��ساسية�مع �املقومات تمتلك

�بالنجاعة �تكن �لم �املتبعة �السياسات �إال�أن �مستدامة �حقيقية �تنمية �املرجّوةو �إلحداث ���داف �تحقق �بحيث ،�الفاعلية

عد�لي�يا�حالة�است�نائية����تار�خ�ال��اعات�املس��ةو ،�2011خاصة��عد�أن�مزق��ا�الصراعات��عد�ثورة�ف��اير����العام�
ُ
��،



 )���لي�يا��املستدامة�قراءة�اس�شرافية�للتنمية(  التنمية�املستدامة����مراحل�ما��عد�ال��اع�املس����ستقرار�و �آليات�تحقيق

 
403 

�� �لم �باملواردحيث
ً
�غنيا

ً
�بلدا �ا��ديث �التار�خ �مزقتھ�و �عرف

ً
�جدا �الض�يل �س�انھ ��عدد �مقارنة

ً
�جدا �كب��ة �املادية قدراتھ

�لي�ياو �ال��اعات ��� �حدث �ما �مثل �الصراعات �أ��كتھ �ا��رب�و ، �ف��ات �عقب �لي�يا ��� ��وضاع �إليھ �آلت �ملا �فاحصة �نظرة

تطو�ر�املدن�لم�يجِر�كما��ان�ير�د�اللي�يون�بل�و �تطّور�ا��دماتو �قتصادييالحظ�أن��نتعاش���2011املتعاقبة�من�العام�

�كب��  �ا��دميةو ��ع����ش�ل �مرافق�ا �كث���من �الدولة �فقدت �السيا���و ، �التوقف �حالة ��س�ب ��م��و �ذلك ��نفالت �حاالت

ما�و �ھ�التنمية�املستدامة����مرحلة�ا��روب�التا���أصبحت�فرص�التنمية�تتضاءل�مع�تزايد�التحديات�ال���تواجو ،��داري و

��عق��ا �يالحظ�أن�التحديات�ال���و ، �حد�ذا��ا �جسيمة��� �إ����ستقرار�تحديات �الفو��� �من �تمثل�آليات��نتقال �قدر�ما

  :�مكن�إيجاز�ا������ي�و ����مختلف�منا���ا��ياة�و�تواج��ا�التنمية�املستدامة�متعددة

 تحديات�سياسية 

 أمنية�تحديات 

 تحديات�اجتماعية� 

 تحديات�قانونية� 

 تحديات�ثقافية 

 تحديات�فنية� 

 تحديات�إدار�ة� 

 تحديات��شر�ة 

�اعتماد��عر�ف�و ،��مكن�تحقيق�ا�إذا�ما�تحقق��ستقرار�ب�ل�ما��عنيھ�ال�لمةو �و�تظل�فرص�التنمية����لي�يا�مواتية

دائمة�موج�ة�وفق�إرادة�وطنية�مستقلة�من�أجل�إيجاد�و �واعية�أ��ا�عملية�مجتمعية( التنمية�املستدامة�الذي�ينص�ع����

��ي�لية �سياسيةو �تحوالت ��غ��ات �املجتمعو �اجتماعيةو �إحداث �نمو�مضطرد �بتحقيق ��سمح �مستمر�و �اقتصادية تحس�ن

� �فيھ �ا��ياة �الرفا��) ( لنوعية ،2007� ،24 ) (11 (� �ح�ومية �خطة �ل�ست �املستدامة �التنمية �بأن �القول ����يمكن بقدر�ما

�ا���ومة �توج��ا �مجتمعية ��ي�ليةو �عملية �تحوالت �إيجاد �سياسيةو ��س��دف �متعددة �مستو�ات �ع�� ��غي��ات �إحداث

�النمو و �اجتماعيةو  �معدالت �من �ترفع  و �اقتصادية
ً
�حاضرا �ا��ياة �جودة  و �تحسن

ً
�تمثل�و �مستقبال �ال�� �الب�ئة �ع�� تحافظ

  ،�الوعاء�الذي��ستوعب��ل��ذه�التغ��ات

  ـ�فرص�التنمية�املستدامة��7ـ�� 3

�مع�ما�تقدم�ت��ز�فرص�التنمية��ش�ل�ج��ّ 
ً
�ملا�تملكھ�لي�يا�من�إم�انات�مادية�تجعل��ذه�و �ا�ساقا

ً
وا������لي�يا�نظرا

لذلك�ي�ب���أن�و �الفرص�قابلة�للتطبيق�شر�طة�أن�ت�ون�واقعية�بمع���أ��ا�ترتكز�ع���القدرات�ا��قيقية�للمجتمع�اللي��

�للتحقيقتأ
ً
��قابال

ً
�شموليا

ً
�واقعيا

ً
  :��دوث��ل�ذلك�ي�ب���إتباع�ما�ي���و �خذ�التنمية�مسارا

  إصالح�نظام�التعليم�،�3�،7�،1

ذلك�و ،��عا�ي�الكث���من�الدول�النامية�من�جمود�أنظمة�التعليم�ف��ا�مما�يجعل�ا�تتوقف����محطة�الر�ود�لعقود     

�ال �أساليب �ع�� �النظم ��ذه �ا��فظإعتماد �ع�� �املعتمدة �التقليدية �البناء�و �التلق�نو �تعليم ��� �التطبيقية �ل��وانب إ�مال�ا

�لكنھ�يمثل�طاقة�و ،�املعر���للطبقة�املتعلمة
ً
�بمعلومات�نظر�ة�غز�رة�جدا

ً
�محشوا

ً
�متفوقا

ً
لذلك�من�املمكن�أن�تجد�طالبا

���ح�ن�تجد�نظ��ه����دولة�متقدمة�ال�،�وقتو �من�أموالما�صرف�عل��ا�و �م�درة�ال��ستفاد�م��ا�بقدر�ما�تحمل�من�معلومات

�املعلومات �من �الكم ��ذا ��علمھو �يحمل �مما ��ستفادة �يراد �عندما
ً
�كث��ا �يفيد �لكنھ �حفظ�و ، �ب�ن �شاسع �بون ��ناك �ذلك

�استخدام�او �املعرفة �م��او���ن ��ستفادة �ل�يو ، �لي�يا ��� �التعليم �نظام �إصالح �يجب �ذلك �ع��
ً
��عليم��تأس�سا �من يتحول

�املعرفة �املعرفةو �تبادل �تبادل �إ�� �بلو�حفظ�ا �م��ا �صناع��او ��ستفادة �إنتاج�او �ح�� �من�و ، �التعليم �يتحول �أن �يجب �نا
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،��غطي��ل��حتياجات����سوق�العملو �النمط�النظري�إ���النمط�التطبيقي�العم���الذي��ساعد�ع���تطو�ر��ل�القطاعات

�و  �ي�ب�� �املتوسط�التا�� ��شقيھ �التق�� �التعليم �العا��و �ال��ك���ع�� �مرافق�، ��ل �إدارة �ع�� �قادرة �فئات �خلق ��ستطيع ل�ي

��جب����يع�الشباب�ع����نخراط�����ذه�املؤسسات�التعليميةو ،�)ا��دمية�ـ�الزراعية�ـ�الصناعية�( الدولة��قتصادية�

  .املؤسسات�إعداد�برامج�لتوف���فرص�عمل��ستوعب�مخرجات��ذه�و 

  البناء�و ��شر�ثقافة�العمل،�3�،7�،2

�عت���مبدأ�الدولة�ا��ادمة�من�أسوأ�املبادئ�ال���اعتمد��ا�الدولة�اللي�ية�ا��ديثة�منذ��شأ��ا�عقب��ستقالل����   

ظيفة�الدولة�����ذا�املبدأ�ا�عكس�ع���الثقافة�ا��معية�للمجتمع�اللي���الذي�تر������أذ�ان�أفراده�أن�و و ،�1951العام�

ال�يقدم�الكث���م��م�و �فتكدس�مئات��الف����الوظيفة�العامة،�عقب�مماتھو �الضامن�الوحيد�لتدفق�املال�طوال�حياة�الفرد

�البناء ��� ��سا�م �أعمال �التطو�رو �أي �املقنعةو ، �بالبطالة �وصف�م ��مكن �الثقافةو ، �العمل�و �لتغي����ذه �ي�ب�� �الرؤ�ة �ذه

�مؤ  ��� �العاما��ث�ث �التعليم �الوعظو �سسات �العملو��رشادو�مواقع �ثقافة �ل��سيخ �وسائلھ �بمختلف ،�البناءو ��عالم

توسيع�دائرة�و ،�ع���ما��ستحوذو ��قدم�ال�فيما�يملكو �ترسيخ�فكرة�الوجودية�البناءة�ال����ع���قيمة���سان�فيما�يحسنو 

      .  ��ت�لعقود�مضت�ذه�الثقافة�ب�ن�ال�شء�إلزالة�الثقافة�ال���تر 

  ���يع�القطاع�ا��اص�،�3�،7�،3

�ال�يتجزأ�من�الب�ية�الشاملة�للمجتمع�ب�ل�و ��عت���القطاع�ا��اص����الدول�النامية�ب�ل�إنجازاتھ    
ً
إخفاقاتھ�جزءا

����مجتمع��عا�ي�من�الكث���من�أو �سلبيا��او �إيجابيا��ا
ً
�الفقر و �وجھ�التخلفلذلك�ال�يمكن�للقطاع�ا��اص�أن�ي�ون�نا��ا

�قرم( �مية�و ،2003� �إ���الرأسمالية��ع���القطاع�ا��اص�و،�)12)( 5، �أقرب�إ����ش��اكية�منھ
ً
�ال���انت��ت�ن��ا ���لي�يا

ال���حاول�النظام�تطبيق�التجر�ة�ا��ما���ية�ال���قوضت�)  1977 - 1990( �ش�ل�كب���خاصة����سنوات�املد�ا��ما���ي�

����مشار�ع�التنمية��قتصادية،�أضعفتھ��ش�ل�كب��و �صالقطاع�ا��ا
ً
�ض�يال

ً
�و �يؤدي�القطاع�ا��اص�دورا

ً
�ستوعب�عددا

�من��يدي�العاملة�ألنھ�ال�يوفر�أك���من�
ً
قد�يرجع�تضاءل�دوره�إ���و ،�من�فرص�العمل�للشباب�الباحث�ن�عن�العمل%  5قليال

كذلك�عدم����يع�الدولة�للمنتج�املح���،�سلسة�تنظم�القطاع�ا��اصقوان�ن�و �عدة�أسباب�أبرز�ا�عدم�وجود��شر�عات

كذلك�للثقافة�ا��معية�ال���تقلل�من�شأن�العامل�ن�عند�غ���م�خارج�و �عدم�توف���ا��ماية�ا��مركية�لھو �بمختلف�أصنافھ

ال�يمكن�أن�تتحقق�التنمية�و ،�لذلك�يالحظ�أن�مسا�متھ����التنمية�محدود�ع���مر�العقود�السابقةو ،�إطار�العمل�ا���ومي

�دون����يع�القطاع�ا��اص
ً
  .ت�شيطھ�و �فتح�آفاق�جديدة�الس�يعابھو �املستدامة�مستقبال

  دعوة��س�ثمار��جن���املباشر�للمسا�مة����التنمية،�3�،7�،4

�ب�ن�الدول�النامية�ع���ارتفاع�وت��تھ�فيما��عد�القرن�العشر�ن�أصبح�التنافس�محتدو �مع�تطّور��قتصاد�العال��   
ً
ما

�املعاش �الواقع �يفرض�ا �ساطعة ��س�ثمار�حقيقة �جذب �و ، و�� �الدَّ �النقد �صندوق ��عر�ف �التعاون�IFM) (حسب ومنظمة

� �والتنمية ����) OECD(�قتصادي �دائمة �فائدة �اك�ساب �ل�دف �املخصصة ��س�ثمارات �تلك �بأنھ ��س�ثمار��جن�� �عرف

�داخ ��شاط�ا �تمارس �أخرى مؤسسة �دولة �تراب ��س���شؤون�, ل ��� �قرار�فعلية �سلطة ��خ����و�امتالك ��ذا ��دف و��ون

عّرفتھ�املنظمة�العاملية�للتجارة�بأنھ�ذلك��س�ثمار�الذي�يف����إ���عالقة�طو�لة�و ،�)13) ( 2004�،19،�جسب�هللا( املؤسسة�

م����فرع�أجن���قام����دولة�مضيفة�غ���تلك�ال���املدى،و�عكس�منفعة�وسيطرة�دائمت�ن�للمس�ثمر��جن���أو�الشركة�� 

كما�و�قصد�باالس�ثمار��جن���املباشر�بأ��ا�تلك��س�ثمارات�ال���،�)14) ( 2019�،9،�آخرونو �جديدي( ي�تميان�إ���ج�سي��ا�

ا��س�ب�ملكيتھ�ال�املة�ل�ا،�أو�لنص�ب�م��ا�يكفل�لھ�حق��  )  1984�،65،�الز�راوي . ( دارةيملك�ا�و�دير�ا�املس�ثمر��جن���إمَّ

تذبذب�ف��ا��س�ثمار��جن���املباشر�من�����1997لي�يا�ال���بدأت����ع�ع����س�ثمار��جن���املباشر�منذ�العام�و،�)15(

مما�تجدر�و ،�)16) ( 2006�،9،�ال��ومي،�الفار���(  2005مليون����العام���521ش���الدراسات�إ���أنھ�تجاوز�و �سنة�إ���أخرى 

حيث�تبّ�ن�،��شارة�إليھ��و�الدور�ال�ام�الذي�يقوم�بھ��س�ثمار��جن�������عز�ز�التنمية�املستدامة����املناطق�املضيفة�لھ
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،�ارتفعت�معدالت�النمو�ف��ا��ش�ل�م��وظو ،�أن�الدول�ال����سرت�دخول�املس�ثمر��جن���زادت�ف��ا�فرص�العمل�للشباب

ال�شر�عات�ال���و ��ذا�املناخ�يتمثل����القوان�نو ،�ار��جن���املباشر�إ���مناخ��ساعده�ع���القيام�ب�شاطاتھ�حتاج��س�ثمو 

�ال�شاط��قتصادي�للدولة�،�العرقلة�داخل�الدولةو �تحميھ�من��ب��از  ��س�م����انخراطھ��� �الب���التحتية�ال�� كذلك�إ��

  .فّعال�و ��ش�ل�سلس

  تنمو�ة�الواعدة�املشار�ع�ال،�3�،8

�مشار�ع�      ��يئة �ع�� طبق
ُ
�ت �لم �إذا

ً
�نفعا �ال�تجدي ��ف�ار�النظر�ة �أن �املستدامة �بالتنمية �امل�تم�ن �عت���الكث���من

�ف��ا �ال�مراء �واقعة �كحقيقة �املواطن �يلمس�ا �املعالم �وا��ة �تنمو�ة �الواقعو ، �ع�� �تكن �لم �ما �باستدام��ا �القطع �ال�يمكن

�ع���الثالث�جوانب�أساسية�ستدامة��نا��و �املحافظة�ع���الب�ئة�( ���و ، ��ستمرار�ة�ـ ��جيال�القادمة�ـ �ال�)حق ،�حيث

��داء �مستدامة�دون�استمرار�ة��� �الب�ئةو �تنمية �ع�� �املحافظة �ظل ��� �الوت��ة �عدم��ضرار���او �صيان��او ��نفس حفظ�و ،

استخدام�و �عدم�املساس���ذا�ا��ق�من�خالل��ستغالل�غ���املرشدو �لد�جيال�القادمة�من�حيث�حقوق�م����مقدرات�الب

الذي��عتمد�ع���استغالل�أك���قدر�ممكن����و ��داية�القرن�العشر�نو �املبدأ�ا��دي�الذي�ظ�ر��مع���اية�القرن�التاسع�عشر 

  .ميع�حول�العالمالذي�ينا�ضھ�ا��و ��أقل�الت�اليف�لتحقيق�أع���العوائد��قتصاديةو �أقصر�وقت�ممكن

 برامج�التنمية�املستدامة����مرحلة�ما��عد�ال��اع�املس��)  3( جدول�رقم�
  ال�أوافق  أوافق  البيان

�من�الناس
ً
  17  83  ال��امج�غ���الواقعية�ال�تلقى�قبوال

  20 80  املركز�ة�تقلص�من�دائرة�املشاركة�الشعبية

  13  87  الشمولية��ع���استفادة��ل�املناطق�من��ل�ال��امج

  51  49  ضمان�جودة�التطبيقو �عقب�الفو����املركز�ة�مطلو�ة�لضرورة�املراقبة

  33  67  ال�شر�عات�تحتاج�لتغي���لتناسب�ضرورات�املرحلةو ��عض�القوان�ن

  26  74  النظم��دار�ة�ا��الية�غ���مناسبة�لتحقيق�التنمية�املستدامة

  9  91  .ة�املستدامة��حقق�التنميو �ترسيخ�فكرة�املواطنة�يدعم��ستقرار 

  27  73  البناء�املعر���ا��يد�لل�شء�يحقق�التنمية����أسرع�وقت

  35  65  بناء�املؤسسات�خطوة�م�مة�لتحقيق�التنمية�املستدامة

  8  92  �جب�مراعا��او ��قتصاديةو�ل�ل�منطقة�خصوصي��ا��جتماعية

 2020الدراسة�امليدانية�

�امل�تم�� �رأي �استطالع �خالل �من �أ��اب�تبّ�ن �من
ً
�قبوال �تلقى �ال �غ���الواقعية �ال��امج �أن �املستدامة �بالتنمية �ن

��سان�( أن�املشاركة�الشعبية�ال����عتمد�مبدأ�و ،�املص��ة�ا��قيقية����التنمية�سواًء�القائم�ن�عل��ا�أم�املستفيدين�م��ا

ظمة�ا��كم�املح���ع���توز�ع��ختصاصات�ع���لذلك�يجب�أن�تقوم�أنو �تتقلص�مع�وجود�املركز�ة) أدا��ا��و ��دف�التنمية

�الدنيا �املحلية ��دارات �املركز�ةو ، �حدة �من �التقليل ��ل�و ، ��شمل �بحيث �التنمو�ة �للمشار�ع �ا��غرا�� �التوز�ع �دائرة توسيع

مع�أن�و ،�ص���ل�ا�التا���مشار�ع�تو �موارد�او �ال��س�ث���م��ا�أي�منطقة�مع�مراعاة�أن�ل�ل�منطقة�قدرا��او �مناطق�الدولة

�لذلك
ً
ال�أداة�مناسبة�و �ا��ميع�يجمع�ع���أ�مية�املراقبة�الدقيقة�لضمان�جودة�التطبيق�لك��م�ال�يرون����املركز�ة�ضامنا

تطّور�و ��ساليب��دار�ة�املتبعة�ملواكبة�متطلبات�املرحلةو�لذلك�ي�ب���العمل�ع����عديل��عض�القوان�نو ،�ل�ذه�املراقبة

أن�الوطن�ي��ض�و �ما��ساعد�����ذا��مر��و�ترسيخ�فكرة�املواطنةو ،��دارة�ا��ديثة�لضمان�تحقيق�أفضل�النتائجأساليب�

��ساعد�ع���تحقيق�التنميةو ،��ستفيد�من�خ��اتھ�ا��ميعو �بھ�ا��ميع
ً
�س�م����بناء�و �لذلك�يجب�بناء�ال�شء�بناًء�معرفيا

  .ة�املستدامة�قادرة�ع���تحقيق�التنميو �مؤسسات�فاعلة
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  ـ�ا��اتمة��4

�ع���ما�تقدم�تحتاج�ال��امج�التنمو�ة����لي�يا�عقب�ما�ش�دتھ�من�أحداث�جسيمة�أودت�بحياة��الف�من�   
ً
تأس�سا

�املدنو ��طفالو�الشباب �من �العديد �القرى و �دمرت ��عز�ز�و ، �أجل �من �شاقة �ج�ود �إ�� �لي�يا ��� ��قتصادية �ا��ياة أ��كت

الوئام��جتما���إ���مسارا��ا�ال��يحة�و ��قتصاديةو�العمل�املض���إعادة�ا��ياة�السياسيةو �فئات�الشعب�اللي��الثقة����

،�ال���تأ�ي�مشار�ع�إعادة��عمار�����مقدم��او ��التا���يمكن�إرساء�العديد�من�املشار�ع�ال���ت��ض�بالبلدو �ليتحقق��ستقرار 

�صغرى ����يع�الشباب�ع����نخراطو  املشار�ع�و �الطاقات�املتجددةو �تنمية�السياحةو �متوسطةو ����العمل����مشروعات

�النقلو �ا��دماتو �الزراعية �املتاحةو �خدمات �املوارد �ع�� ��عتمد �ال�� �الواعدة �املشار�ع �من �غ���ذلك �إ�� املوقع�و �ال��ن

  .ا��غرا���املتمّ����
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  �وامشلـ�ا�5
                                                           

1 � �عرموش �سو�د �سعود ،� �املس�)  2019( العبيدي �ال��اع �مف�وم �مجلة�، ،� �الداخ�� �املس�� �ال��اع �عن �و�تم��ه �الدو�� �

 . 51،�العدد��13الدراسات�العليا�ـ�جامعة�النيل�ن�،�مجلد�
�لبنان�،�مجد�املؤسسة�ا��امعية�للدراسات�و�)  1997( حماد�،�كمال�،� 2 ،�ال��اع�املس���و�القانون�الدو���العام�،�ب��وت�ـ

  . ال�شر�،�الطبعة��و���
،�القانون�الدو���و�منازعات�ا��دود�،�ا��رطوم�ـ�السودان�،�م�شورات�جامعة�)  1982( عبدالرحمن�ع���،��ـ�طھ�،�فيصل 3

  .ا��رطوم�،�الطبعة��و���
  .،�القانون�الدو���العام�،�القا�رة�ـ�مصر�،�دار�ال��ضة�العر�ية�،�الطبعة��و���)  2011( ـ�أفك��ين�،�محسن� 4
ل��اعات�املس��ة�غ���ذات�الطا�ع�الدو���ب�ن�ا��رب���لية�و�ال��اع�املس���غ���الدو���ـ�مفا�يم�،�ا)  2018( ـ�ياز���،�أمل� 5

  . ،�العدد��ول��34أساسية�،�مجلة�جامعة�دمشق�للعلوم��قتصادية�و�القانونية�،�املجلد�
 13رق��وسط���ـ��ردن�،�العدد��زمة�اللي�ية�إ���أين�،�مركز�دراسات�الش)  2017( ـ�نوفل�،�أحمد�سعيد�و�آخرون�،� 6
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