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 م��ص

 �� �الدراسة �الداخلية�دف �تأث����زمات �ع�� �الضوء ��سليط �اعاق ،ا�� ��� �ا��ارجية �الصراعات �تحقيق�وا�ع�اس ة

�املستدامة �التنمية �بحبوحة�اقتصادية�و�ان .ا�داف �عاش�ف��ة �محددةتركزت����ق ،لبنان �زمنية �ف��ة �محدد�وخالل  .طاع

  .ث���من��نجازات�التنمو�ةن�يجة�التفاوت�املناطقي�وقضت�ع���الك�1975سا�مت����اندالع�ا��رب�عام�

�رئاسة�الوزراء�وض قروض�ع�برنامج�اعماري�تطلب�موارد�مالية�ع���و�عد�اتفاق�الطائف�ووصول�رفيق�ا��ر�ري�ا��

و�تواطؤ�مع�القطاع� ،����دارات�العامة  بفوائد�عالية�جدا،�وفساد�اداري مليار�دوالر��89ية�وصلت�الك���من�داخلية�وخارج

وسا�م�الوضع��قلي���. يتغذى�من�املالية�العامة�للدولة����استفادة�السياسي�ن�من�ا�شاء�قطاع�ا���باالضافة�ا ا��اص،

فاص�ب�. زادت�الط�ن�بلة�والعقو�ات��م��يكية�عتداءات��سرائيلية�كما�أن�ا��صار��والدو������اعاقة�التنمية�خصوصا

جن�ية�مقابل�العملة�الوطنية�فزادت��سر�الفق��ة�والتفاوت�عر�صرف�العمالت�� سوارتفع� ،ال�شاط��قتصادي�بال��اجع

  .الطبقي�وغ���ا�من�املؤشرات�ال����عيق��تحقيق�التنمية�املستدامة

وتب�ن�ان�الواقع�اللبنا�ي�واللي���م�شا��ان�����زمة�الداخلية�وتأث���الصراعات��قليمية����ا��د��من�تحقيق�ا�داف�

  .من��مور��التنمية�املستدامة���الكث�� 

  لي�يا�–لبنان��–�زمات��-التنمية�املستدامة�:ال�لمات�املفتاحية�
ABSTRACT 

The study aims to shed light on the impact of internal crises and the reflection of external conflicts in 
hindering the achievement of the goals of sustainable development. Lebanon had lived a period of 
economic prosperity, which was concentrated in a specific sector and during a specific period of time. It 
contributed to the outbreak of the war in 1975 as a result of regional disparities and eliminated many 
developmental achievements. 

After the Taif Agreement and the arrival of Rafik Hariri to the Prime Minister position, a 
reconstruction program was set up that required financial resources through internal and external loans 
that reached more than $ 89 billion with very high interest rates and administrative corruption in public 
administrations and in collusion with the private sector, in addition to the politicians ’benefit from the 
establishment of a civil sector fed by the state’s public finances. The regional and international situation 
contributed to hindering development, especially the Israeli attacks, as well as the US blockade and 
sanctions. The situation increased, so economic activity declined, and the exchange rate of foreign 
currencies against the national currency increased, so poor families, class disparities and other indicators 
impeded achieving sustainable development. 

It turned out that the Lebanese and Libyan reality are similar in the internal crisis and the impact of 
regional conflicts in limiting the achievement of the goals of sustainable development in many matters. 
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 املقدمة�.  .1

وضمان��ستفادة�القصوى�من�موارد�ا�ال�شر�ة�واملالية�والطبيعية�دون�،��س���الدول�لتحقيق�التنمية�املستدامة�

ع���املوارد�املتواصل�ضمان�عدم��فراط�����عتماد�مع� املواطن�ن،�تلبية�حاجاتب فتقوم.ة�املساس�ب��وات��جيال�القادم

  . غ���املتجددةالطبيعية�واملالية�

� �فان ��و�معروف �داخلية�وكما �ال���ازات �عرضة �تجعلھ �ومالية �واقتصادية �سياسية �ب�يو�ة �أزمات �من ��عا�ي لبنان

وت��افق��ذه��زمات�مع�محيط�. بھ�مقابل��خر�����ل�قضية�او�موضوع�حيث�يتصلب��ل�فر�ق�او�ج�ة����مطال. خط��ة

�الداخ��� �الواقع �بأن ��عتقاد �ا��طأ �ومن �اقتصادية؛ �وعقو�ات �عسكر�ة �وصراعات �مدمرة �حروب �ب�ن �ما �مشتعل اقلي��

�ومرحلية �آنية �أسباب ��و�وليدة �لبنان ��� �مباشرة�املأزوم �تزول �زمنية �وال�� �تراكمية ��و�عملية ��طراف�،بل ��ل سا�مت

 .باستمرار�االداخلية�����املجتمع�

�ظل��لقد ��� �تجاوزه �الصعب �كب���من �عبء �واملستقبلية �ا��الية ��جيال �تحميل ��� �س�ب �الر�عية �السياسات �انت

�املالية �املديونية ��ارتفاع �ان �الدين،خصوصا ��وخدمات � �خطة �اي �ورسوم�اصالحية �ضرائب �فرض �التتضمن �ان يف��ض

  .الطبقة�الفق��ة�بالدرجة��و���ش�ل�مباشر عب��ا��جديدة�تتحمل

 من��ية�الدراسة .2

الفرع��ول��كيف��سا�م��زمة�الداخلية�:طرح�اش�الية�بفرع�ن�مت�امل�ن�ال�بد�ان�ن�ذا�الواقع�اللبنا�ي�املأزوم�من�و 

�والفرع � �؟ �ذلك ��� �الدو�� �الصراع �ا�ع�اس �ظل ��� �املستدامة �التنمية �تحقيق �فشل �ال�شابھ��اللبنانية�� �اوجھ �ما�� الثا�ي

  و�ختالف�مع�لي�يامن�ج�ة�ثانية؟

  :ال�ساؤالت�التالية�ه��ش�اليةو�تفرع�من��ذ

ما�و� كيف�سا�م�القطاع�ا���ومي�و�����وا��اص�فيھ�؟ما�و�الواقع�التنموي�املأزوم����لبنان؟�وما���اسبابھ؟�و 

ال���يجب�ان� ما�����فق�و�س��اتيجيات -تالف�مع��زمة�اللي�ية؟ما���اوجھ�الشبھ�و�خ تأث���الصراع��قلي���والدو��؟

  �عتمد�لتحقيق�التنمية�املستدامة؟

  :��داف�3-

  �سليط�الضوء�ع����زمة�اللبنانية�من�خالل�الب�ية�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية،�����دف��ذه�الدراسة�إ� -

  .أزوم�داخليا�ودور�الصراع��قلي���الدو�������شديدالضغوطالتعرف�ع����سس�ال���ادت�ا����ذا�الواقع�امل -

  تحديد�العوامل�الفاعلة�لتحقيق�تنمية�مستدامة��شارك�فيھ�القطاعات��افة،��

   .تحقيق��غي���جذري����مجاالت�متعددة�مثل�تأم�ن�فرص�العمل�وال��ة�والتعليم�والسالمة�و�من��جتما�� -

   ع�اللبنا�ي�والواقع�اللي���ت�يان�التباين�وال�شابھ�ب�ن�الواق -

  :��مية�4-

من�خالل��س��اتيجية�ال���.تحاول�الدراسة�الكشف�عن�تأث���الب�ية�السياسية����فشل�تحقيق��التنمية�املستدامة

�الر�ع ��سياسة �و��ع�اسات� اعتمدت �اعتمدت �واملاليةال�� ��قتصادية �السياسات �لواقع
ً
�تقييما �سيقدم �البحث �ان � كما

كما�سي�ناول�البحث�التعرف�ع����ما�ية�) .عام�وخاص�وا����( ع���املواطن�،�ومدى�دور��ل�قطاع�����ذا�الفشل��السلبية

  .املوارد�والطاقات�ال�امنة�واملتاحة�لتحقيق�املس�ثمرة�التنمية�املستدامة

   :من���الدراسة5-

مــد�علــى�املــن���الوصــفي�التحلي���الذي�يقوم�ع������ضــوء�طبيعــة�البحــث�و��ــداف�الــ���ســ���إ���تحقيق�ــا،�سيعت

  استقراء�وتحليل�املعطيات��ذات�العالقة�بموضوع�البحث
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  �ول�واقع�التنمية����لبنان� املبحث-

  �ول�اسباب�ازمة�التنمية����لبنان�املطلب� 1- 4

��ا��دمات�التجار�ة�واملصرفية��عد�نيل��ستقالل�سادت�لبنان�وج�ة�نظر�اقتصادية�تقول�بضرورة�تخصص�لبنان��

�العر�ي �واملحيط �املتطورة �الغر�ية ��قتصادات �ب�ن �الوسيط �املركز��قلي�� �دور �ب��وت �ولعبت �أتت�. والسياحية، وقد

����يع� �مبدأ �حصر�ا �عل��ا ���يمن �لبنان ��� �اقتصادية �سياسات �نحو ��تجاه ��ذا �وتدفع �ل�ساعد ��قليمية الظروف

�نقالبات�العسكر�ة�ال���حصلت����كما�ان�. ��حساب�القطاعات��نتاجية،�الزراعية�والصناعيةالقطاعات�ا��دماتية�ع�

�روب�ادت�ا���،�حيث�جرى�تاميم��ل��مالك�واملمتل�ات�ا��اصةوتحول�اقتصادا��ا�ا���اقتصادات�اش��اكية�الدول�العر�ية

كماسمح�النظام��ا��ر�ة��قتصاديةلبنان��مان�و وجدوا����الرساميل�العر�ية�ا���لبنان،�وكذلك�رجال�املال�و�عمال�الذين�

وخصوصاموقعھ����عملية�الوساطة�التجار�ة�و�س�ثمار�ة�ب�ن�دول�. اللي��ا���ا��ر�الذي�سمح�بحر�ة��نتقال�والتنقل�ل�م�

� �العر�ي �الداخل �و��ن �الغر�ية �ال�.اورو�ا �لالقتصاد �قو�ة �دفعة �أعطت �ال�� �العوامل �من ��ان �ذلك ولل�شاط��لبنا�ي�ل

�ذا،�باإلضافة�ا���قدوم�الالجئ�ن�الفلسطي�ي�ن�ا�����قتصادي�الداخ������منطقة�محددة�من�لبنان�اقتصر�عل��ا�البحبوحة

�رخيصة �عاملة
ً
�يدا �اصبحوا �والذين �.لبنان �العر�ية�لقد �البلدان �عرفتھ �الذي ��ستقرار �عدم �من �كث�ً�ا �لبنان استفاد

  . نياء�العرب�ل��ر�ب�أموال�م�إ���لبنانوالتأميمات�ال���دفعت��غ

�بان�ب��وت�و�عض�مناطق�و 
ً
جبل�لبنان��انت�املستفيدة�الوحيدة�من��ذه�التطورات،�وان�الوسط�من��ان�وا��ا

�مر��؛���اماكن�اقامتھ�اب�املنت���ا���املحافظات��خرى�واملناطق�الطرفية�لم�يكن�يجد�فرص�العمل�ال�افيةبالعنصر�الش

ا���التفك���اما�بال��وح�ا���املدن�الك��ى�واما�املخاطرة�بال��رة�غ���الشرعية��وال���يدفع�ج���عمر�العائلة��ف��ا�الذي�دفعھ�

 .الكث���من�املخاطر�والصعو�ات�ال���ال�تحمد�عقبا�ا�

��زد�ار� �إن �لبنان �عرفھ �الذي �وثابتة، �قو�ة �إنتاجية �قاعدة �ع�� �مرتكًزا �يكن �لم �ا��ار بل �بالعوامل �جيةارتبط

مع�اعادة�املالحة�ا���قناة�السو�س�بحيث�خسر�لبنان�جزء�م�م�و ال����غ��ت�مع�اتفاق�السالم�املصري��سرائي���،��قليمية

� �ومركزه �املالية �وارداتھ �منافسة.من �خدماتية �اسواق � و�شوء �الدول �من �العديد ��� �إ�� �ال�شاط�أدى �من �جزء اضعاف

  .ا��دما�ي�

لت��
ّ
ال���اصابت�اماكن��ذا�ال�شاط��قتصادي�بالدمار�وا��راب�ورغم��انتقال��عض� ���1975لبنان��حداث�� وش�

��وال�شاطات���قتصادية�من� مؤسسات�ا���اماكن�اك���امنا���ان�الثقة�واستالم�القوى�املل�شاو�ةالسلطة�ع����وضاع

�ا���ال� �رة�الماكن�اك���امنا�او�التجأ�ا�����ب�وفرض�خوات�ع���ا��اب�املؤسسات�و��شطة��قتصادية�دفعت���ؤالء

مناطق��عت���لھ�امنة����ن�ا�عقادمؤتمر�الطائف�الذي�فتح��وة����الصراع�الداخ���وسمح�لعودة�ال�شاط��قتصادي�لكن�

ما�زالت�آثار�ا�قائمة�ح����ن���نقسام�و�سلم�امراء�ا��رب�اي�مسؤو���املل�شيات�املتحار�ة�ادارة�السلطة�السياسيةلكن

املتأ��ة�باستمرار�وارتباط�ا�املتداخل�واملتصل�باوضاع�طائفية��زمات�الداخلية�وا��ارجية�و�انت�السياسة�و�قتصاد،����

 .تنذر�دائًما�بانفجار�الوضع�ومذ�بية�ومناطقيةب�ن�الشوارع�و�حياء�

داء��قتصادي����لبنان�منذ�الر�عية�املفرطة�املتحكمة�باأل بان�السياسة��ان�الظن�لدى�مرو���امل��زة�اللبنانية،���

�من�مطلع��سعي�يات�القرن�املا���،�
ً
ستقرار�ع���الصعد��افة،�ولعل�الكيان�و� ��دد�خطر�ب�يوي��ا���شأتھ،�تحولت�بدءا

�عض��ؤالء�تملك�م�احساس�مج�ول�املصدر�أن�عناصر�امل��زة�املف��ضة�ال�تزال�صا��ة�لالستخدام،�وستعمل�ع���إنقاذ�

 .ي�من����يار����ال��ظة�ا��رجة،�ح���لو�تطلب��مر�سلوك�مسارب�غي�ية�لم���تد�إل��ا�علم��قتصاد��عد�قتصاد�اللبنا�

كرئ�س�للوزراء،�. رفيق�ا��ر�ري � 1992عام�السلطة،�ا��جلبت��نتخابات�. 1972أول�انتخابات�برملانية�منذ�عام��عد�

� �الذي ���دف �إلعادة�إعمار�البالد،
ً
���ما

ً
�ب��وتتب���برنامجا �وتجديد�العاصمة �بناء �إ���إعادة �رئ�سية �سا�م��بصورة كما
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استفادة�امراء�ا��رب����تقاسم�السلطةو���توز�ع�املغانم�بي��م�ذلك�من�خالل�ما�اعطا�م�من�سلطات��ل�ل�مركز�ومنطقة�

�ق��ق��اض،�فقد�تم�تمو�لھ�عن�طر . فقد��ان�ملشروع�إعادة��عمار��ذا�ضر��تھ�عديل�الدستور�حسب�اتفاق�الطائف�

�ح�ومية���مة �إ���عبء�ديون �الفوائد�. تم�تخفيض�الضرائب���ذب�املس�ثمر�ن�و���يع�م. وأدى�ذلك كما�سا�م�رفع

ع����موال�املوضوعة����البنك�املركزي�ا���ا��ام�عن��س�ثمار����القطاعات��قتصادية�وتفضيل�املردود�املا����املضمون�

و�عض�الب�ية�التحتية�مشار�ع�،�نتج�عنھ�اس�ثمار�محدود�فقط�����موال����تقشف�حاد�و�ذا�بدوره�أدى�إوعدم�املخاطرة

   و�التا���ا�سعت�الفجوة�أك���ب�ن��غنياء�والفقراء،. �جتماعية�وتزايد��عتماد�ع���الضرائب�غ���املباشرةالقطاعات�

 ات�املتتاليةر�قة�التعاطي�معھ�من�قبل�ا���ومط�ن�يجة���ب�ية��قتصاد�اللبنا�ي،��ازمةيمثل�الدين�العام�املتصاعد�

،�من�دون�إغفال�العنصر�السيا�����برز�الذي�سا�م�وصل�ا���مئة�مليار�دوالر�بلغت�مراحل�متقدمة�ح�� ھمؤشرات����تزايد

� ��زمة، �. بتفاقم �موقد�اتبع �زاد �مما �ع����ستقرار�النقدي �معدالت�الفوائد�لإلبقاء �رفع �سياسة �أعباء�املصرف�املركزي ن

ضيف�إل��ا�غياب��ستقرار�السيا���،�
ُ
ا�لالس�ثمارات،�خاصة�إذا�أ

ً
�محبط

ً
ْين�العام،�ألن�الفوائد�املرتفعة��انت�عامال �لفة�الدَّ

كما�ان�الصراع�املفتوح�ب�ن�املقاومة�والكيان�الغاصب�لفلسط�ن�من�خالل�ليصبح��قتصاد�والسياسة����عالقة�تبادلية�

ال���استمرت��2006وحرب��1996وحرب��1993نت�تتوج��ل�مرة�بمعارك�واسعة�النطاق�نذكر�م��ا��عتداءات�اليومية�و�ا

القرار�السيا����ومعھ��يتأثر�بھكما�سا�م�بان�ع����خر��واحد�يؤثر��لاك���من�ش�ر�دمر�ت�ا���ر�وال�شر��ل�ذلك��ان�

  .بارات�سياسيةسواء�بفرض�عقو�ات�أو�بإقفال�حنفية�الدعم�العر�ي�والدو���عن�لبنان�إلعت

.. آذار،�طبعت�وال�تزال�تطبع�املش�د�السيا����الداخ���14و�8ش�د�الداخل�اللبنا�ي�انقسامات�عمودية،�ما�ب�ن�قوى�

ة�ا��روب�الدامية����املنطقة�وع���رأس�ا��زمة�السور�ة
َّ
�ذه�التناقضات�و�ختالفات�جعلت�لبنان�ب�ئة�. ومما�زاد�الط�ن�َبل

و�عد�مرور�عقود�ع���. مواج�ة�أية�أزمة،�بل�ع���العكس�أصبحت�ب�ئة����بحد�ذا��ا�منتجة�لألزماتم���ئة�وغ���محصنة����

�شديد�املديونية،�وقطاع�مصر���منتفخ�و�ش
ً
 .واوضاع�اجتماعية�صعبة���اعتماد��ذا�النموذج،��انت�الن�يجة�اقتصادا

  فشل�تحقيق�التنمية�املستدامة���) العام�وا��اص�و����(الثا�ي�دور�القطاعات�الثالث��ااملطلب2- 4

 بأج�ز��ا الدول  ت�شد�ا حيو�ة وطنية ومص��ة الشعوب، �ل إل��ا تطمح أساسية حاجة �جتما�� �من �عت��

 وكيانھ بالتصدع ب�يانھ ��دد ال�� �فات من آمن مجتمع إ�� يتطلع فال�ل ، لتحقيق�ا �عمل سامية غاية ومؤسسا��ا،و�و

   واملرض، والفقر باألخطار،�ا���ل

تتألف�من�وال���" تحو�ل�عاملنا"ع���خطة�التنمية�املستدامة�ال���أقر��ا��مم�املتحدة��عنوان�قد�وافق�لبنان��اذا�انو 

قسم�ا����17
ُ
،�وت

ً
 .�شمل�جميع�أوجھ�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية���غاية،�و ��169دفا

ياسية�و�قتصادية�وا�عدام�خطط�التنمية�حيث�ا�عكست��وضاع��سعت�رقعة�الفقر����لبنان�ع���وقع�أزماتھ�السا

�إ���إ��ام��س�ثمارات�الداخلية�وا��ارجية�وإقفال�عدد�من�املؤسسات�مما�حال� السياسية�بالبالد�ع����قتصاد�وأدت

   .دون�خلق�فرص�عمل�للمواطن�ن�وتزايد�معدالت�البطالة

اءوجد�آالف�اللبناني�ن�أنفس�م�م�ددين�بخسار فقد �سر�ح�م�من�دون�سابق� ة�وظائف�م،�و�عض�م�خسر�ا�بالفعل�جرَّ

� �فإن ��قتصادية �ال�يئات �و�حسب �م�ددون�“إنذار، �والعمال �املوظف�ن �آالف �وعشرات �باإلقفال �م�ددة �املؤسسات آالف

 .بفقدان�وظائف�م

مليون��سمة،�إضافة�إ��� 2,5مليون�وعدد�اللبناني�ن�فوق�خط�الفقر��1,5بلغ�عدد�اللبناني�ن�تحت�خط�الفقر�ولقد�

ال���فلسطي���فوق�خط�الفقر،����ح�ن�يبلغ�عدد�الالجئ�ن�السور��ن��91,800ال���فلسطي���تحت�خط�الفقر�و�178,200

�الفقر� �خط �تحت �الجئ�ن ��مم�املتحدة�بصف��م �فوق�خط�الفقر��720امل��ل�ن�لدى �امل��ل�ن �السور��ن ،�والالجئ�ن
ً
الفا

،�وذلك�وفقا�ملا��780
ً
لتصل�إ���� .”ا��اجات�ذات��ولو�ة“أوردتھ�دراسة�لألمم�املتحدة�حول�الفقر����لبنان�تحت�عنوان�الفا
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،�وارتفعت��سبة�الذين��عانون�من�الفقر�املدقع�بثالثة�أضعاف،�من����2019عام�% �28عد�أن��انت�����2020عام�% 55

  )�2020س�وا�،(.،����الف��ة�نفس�ا%23إ���% 8

��لتحقيق�ا�داف�التنمية�املستدامة��اللة�ع���املستوى��جتما��و�ذا�مؤشر�بالغ�الد  وذلك�ع���،�الصعب�واملعيق

�زعزعة�ب�ية�املجتمع�اللبنا�ي،�وقادت�إ���ت�����أعداد�كب��ة�من�تقليص�و  إضعاف�الطبقة�الوسطى�بصورة�حادة�أدت�إ��

  .اللبناني�ن�الذين�يدخلون�سنو�ا�سوق�العمل

�ا �منن �و�ستفادة �و��� التعي�ن �والطائفية، �السياسية �باملحاصصة �ومح�ومة �محدودة �العام �القطاع ا��وافز���

ازمة�حوكمة�ُمن�ثقة�من�نظام�طائفي��عا�ي�من�خلل�ُب�يوي،�و����معوقات�كب��ة�أمام�تحقيق�إدارة�جيدة�ومؤسسات�نظيفة

  . بما�حال�دون�صنع�سياسات�عقالنية،�وسمح�بان�شار�ثقافة�الفساد�وال�در

�تف�� �ال��وات�وادى �من �استفادت �السلطة، �من �قر�بة �دوائر�محددة �خصوصاضمن �املؤس��� �الفساد �ظا�رة �

املنظمات�العر�ية�(وراكم��ا�لصا���ا����الوقت�ال����ان�فيھ�السواد�من�املواطن�ن�يرزح�تحت�وطأة�الفقر�والبطالة�وال��م�ش

  .ثروا��م���سمح�ان�يتأمن�ل�ؤالء��مان�القانو�ي�والنف����ب��اكم�) 2012�،12،

 �  وال����أ��كت�ا��الفات�واملحاصصات�السياسية����لبنان��قتصاد
ً
�وفسادا

ً
ديون�فاقت�من�خالل��. أنتجت��درا

���ظل�غياب�التيار�الك�ر�ا�ي����لبنان،�وال�طرقات�وال�خدمات�اجتماعية�،�وال�ب���تحتية��؛�إجما���الناتج�املح���بمرة�ونصف

  بنانتقار�ر�مصرف�ل�.وال�ع�ش�كر�م

ر�املواطن�ن�ا���ومة��ِعُد�اصبحت�ف. الشراكة�مع�القطاع�ا��اص����لبنان�أ��ا�ا��ّل�ال��ري �تقّدمولقد�
ّ
أ��ا�ستوف

�قرش �أي �العاّمة �ا��ز�نة �تتحّمل �أن �دون �من ��ساسية �وا��دمات �التحتية �الب�ية �ال����و ! ل�م ��� �ا��اّصة �الشر�ات إن

الذي�ادى�و ���تمام�بالر�ح�املتعاظم�القطاع�ا��اص،املعروفة�عن�ساوئ�رغم�امل  .س�نوب�عن�الدولة�����ذه�امل�ّمة�ا��ليلة

ولكن�املقيم�ن����لبنان�ل�سوا�بحاجة�إ���استعارة�. ارتفاع��لف��ا�باملقارنة�مع�اس�ثمارات�القطاع�العام،�وصعو�ة�ضبط�اا���

ة�من�ا��ارج�إلدراك�مخاطر��ذه�الشراكة�ونتائج�ا�السلبية،�إذ
ّ
لد��م�تار�خ�م�ا��اص�الطو�ل�والعر�ض�من�عقود��أي�أدل

�عاّمة �خدمة �لتقديم �ا��افز ��و �الر�ح �ي�ون �حيث ،� �ا��اّصة، �الشر�ات �مع  .الشراكة

الشراكة�القائمة�ب�ن�الدولة�اللبنانية�والشر�ات�ا��اّصة،��تبّ�ن�أ��ا�لم�تقّدم�أي�حّل���ري،�بل�بالعكس�تحّولت�����وان

�إضافية�ع���املال�وم��انيات��سر�املع�شية�نفس�ا�إ���مش�لة����الكث�� 
ً
�ت�أكالفا

ّ
تجدر��شارة�إ���أن��ذه�. من��حيان�ورت

�ا �أش�ال ��شمل �ال ��مثلة �ل لسماح �ا��اص �والساتاليت�»الالنظامي«لقطاع �املياه �وموّز�� �الك�ر�اء دات
ّ
�مول �سّيما �وال ،

  . والتعّدي�ع����مالك�العمومية�البحر�ة�وال��ر�ة�وغ���ا

  قطاع�ال��ة�2-1- 4 -

����44.9إن�أقل�من�نصف�الس�ان�املقيم�ن����لبنان��ستفيدون�من�أحد�أنواع�التأم�ن�الص���املتوافرة����لبنان�

�) املئة �ال��ية�53.3مقابل �التغطية �أنواع �من �نوع �أي �ال�يتوافر�ل�م �املئة �التأم�ن�. �� �أنواع �أحد �من �املستفيدون و�توزع

�للضمان�،�����23.4: الص����التا�� ���املئة��ستفيدون�من�9.0املئة�من�إجما���املقيم�ن��ستفيدون�من�الصندوق�الوط��

�و ��من �وقوى �ا���ش �من �املقدمة �ال��ية �الدولة�4.3ا��دمات �موظفي ��عاونية �من �املئة �� .� �من� 2.6و�نضم �املئة ��

املئة�إ����1.7وخالل�مؤسسة�أو�نقابة�أو��يئة،�����املئة�إ���تأم�ن�خاص�من�2.2املقيم�ن�إ���تأم�ن�ع���حسا��م�ا��اص�و

  ���املئة�ال�ينطبق�عل��ا���1.8و�ناك����املئة�إ���أنواع�أخرى�من�التأم�ن�الص��1.7وتأم�ن�ع���نفقة�صاحب�العمل�

�يمثل�و  �حيث �املحافظات �ب�ن �الص�� �التأم�ن �أنواع �أحد �من �املستفيدين ��سب �مقابلة �عند �التفاوتات تظ�ر��عض

� �ا��اصلون �من�ب��وت ��ل �املقيم�ن��� �املئة�59.1ع���تأم�ن�ص���أك���من�نصف �� (� �املئة53.8(وجبل�لبنان �مقابل�)�� ،

أما�). ���املئة����النبطية����31.3املئة����لبنان�ا��نو�ي�و���33.8املئة����لبنان�الشما���و33.8(�سب�أقل����با���املحافظات�
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كذلك�ترتفع��سب�غ���املستفيدين�من�تأم�ن�ص������لبنان�الشما���. ���املئة ���39البقاع،�فتبلغ��سبة�املستفيدين�فيھ�

�املئة�65.2( �� (� �املئة�64.7(والنبطية �� (� �ا��نو�ي �املئة�62.8(ولبنان �حيث�) �� �لبنان �وجبل �ب��وت �بمحافظات مقابلة

  . تنخفض��ذه�ال�سب

  الب�ئة�2-2- 4 -

من�أبرز�املشا�ل�البي�ية����. �ات�املعتمدة�تبقى�دون�املستوى�املطلوبحدر�الب�ئة����لبنان�من�س���ا���أسوأ�واملعا�ت

�التلّوث �مش�لة �البحر  .لبنان �مياه ���
ً
�سنو�ا قذف

ُ
�ت �الصناعية �وامللّوثات �النفايات �من ��طنان ��عد���وماتا� و�. فآالف

�يتحّقق �ملموس ����ء �من �ما �ولكن ��فة، ��ذه �تكر�ر�ملعا��ة �محطات �الل. بتأم�ن �التلّوثوالشاطئ ��و�أك�����ايا . بنا�ي

�املن�شرةف �وا. املصا�ع �العشوا�ي، �البحري �يفاقم�و لصيد �معا��ة �أي �دون �البحر�من ��� �مباشرة �الص�� �الصرف �مياه رمي

  .املش�لة�وكذلك�رمي�النفايات�امل��لية�العضو�ة�والصناعية�والزراعية�والنفايات�الصلبة

�و  �ما �م��ا، �للتخلص �الصلبة �النفايات �حرق ���ة��تم �ع��
ً
�خطرا ل

ّ
��ش� �ال�� �السامة �الغازات �انبعاث �س�ب

�.��سان �التخلص �يتم �كما �ع���أنواع�ا ��الطمر ع���من�النفايات �مع��حيث �امللّوثة�للموارد ��سّرب�الغازات يؤدي�الطمر�ا��

   .�ش�ل��املمع�العلم�ان�املطامر�املوجودة�حول�العاصمة�اللبنانية�قد�امتألت�.إم�ان�حدوث�فجوات����مواضع�الطمر

  دور�ا��معيات�- 5

�ا،��عض�ا�يفتقر�إ���أد�ى��م�انيات�و�قتصر�وجود�) آالف�جمعية�7يز�د�عدد�ا�عن�(��معيات���لية����لبنان�اما�ا

ع���رقم�العلم�وا����،�و�عض�ا��خر�فاعل�ومؤثر�و�حصل�ع���عائدات�مالية�كب��ة�قسم�م��ا�أموال�ا���ومة�اللبنانية،�

ا��معيات�وأك���ا�قوة�وتأث�ً�ا����ا��معيات�ال���حصلت�ع���مرسوم�يمنح�ا�صفة�املنفعة�العامة�وعدد�ا��ولكن�أ�م��ذه

� �) . جمعية�95(قليل ��و�� �ا��معيات �و�ذا�اك����ا �مستقلة، �سياسية�أو�طائفية�ول�ست�جمعيات�مدنية �ملرجعيات تا�عة

يام�بأعمال�ا�وتحقيق�أ�داف�ا���ات�ال����عمل�ألجل�ا�مستفيدة�يوفر�ل�ا�الغطاء�للقواملناطقي���نتماء�السيا����والطائفي�

   .من�التقديمات�و�عفاءات�واملزايا�ال���تمنح�ا�إيا�ا�ا���ومة�اللبنانية

� �لقد �م�ما �دورا �ا��ديثة �ا��معّيات �الناس،����لعبت �تمك�ن �وعملية ��جتما��، �العمل ��� �التنمو�ة �املقار�ة إدخال

س�ا��دمات،����ح�ن�أن�ا��معيات�التقليدية�سا�مت����امتصاص�الصدمات�وتوف���ا��دمات�و��تمام�بالسياسات�ول�

  . ع���اختالف�ا،�وسّدت�النقص����أداء�القطاع�العام�ا��دما�ي�و���ما�تزال�تقوم���ذا�الدور 

،�يمارس�ف��ا�وان�ا���ود�التنمو�ة�ع���املدى�البعيد،�يجب�ان��تؤدي�ا���خلق�مجتمع�يوفر��لإل�سان�حياة�كر�مة��

. انتماءه�ووجوده�وا�سان�تھ�بدرجات�معقولة�من�الفاعلية�والكفالة��نتاجية�والسالمة�البدنية�والنفسية�والشعور�باألمن

وكذلك�عقلنھ�استغالل�املوارد�الطبيعية�بمستوى�ي�ناسب�ع����قل�مع�طاقة�احتمال��رض�.) 115،�ص�1998أبو�سعدة�(

  ).81،ص�2001جيمس،فوسل���( التقدير�ة

�و  �املان �ال�شر��ستدامةتنمية �قدرات ��س�ثمار��� �وال�امنةمعنا�ا �املتاحة �الطبيعية �ا����ات�واملوارد �نطاق وتوسيع

من�املستدامةتتم�املتاحة�ل�م�سواء����التعليم�أو�ال��ة�أو�امل�ارات،�ح���يمك��م�العمل�ع���نحو�منتج�وخالق،�والتنمية�

معنا�ا�كفالة�توز�ع�ثمار�النمو��قتصادي�الذي�يحققونھ�وق�وحاجات��جيال�القادمة�و ���ا��اضر�وضمان�حقأجل�الناس�

  . توز�عا�واسع�النطاق
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  ا�ع�اس�الصراع��قليمي�والدو���ع���تحقيق�التنمية�املستدامة����لبنان�الثا�ياملبحث� - 6

  املطلب��ول�الصراع��قليمي�والدو��1- 6

عت���منطقة�الشرق��وسط
ُ
،�ال����س���أيًضا�فـي��عض�دوائـر�الـقرار�بمنطقة�غر�ي�آسيا�وشما���أفر�قيا،�من�أ�م�و�

�للتنافس� �ون�يجة �العالم، ��� ���مية �البالغ ��س��اتي�� �ملوقع�ا �ن�يجة �العالم ��� �الك��ى �الدول �ف��ا �ت�نافس �ال�� املناطق

ت�وتوترات�ب�ن�ح�ن�وآخر،�و�تنفجر�ف��ا�ا��روب�وال��اعات�الدو���وال��اعات�والتوترات�الداخلية،�مما�جعل�ا��عا�ي�اضطرابا

  .���معظم�ح�ومات�الدول�الك��ى�ا�تماًما�كب�ً�ا�ل�ذه�املنطقة٫و�و. املس��ة

�ل�ذه�ال��ظة؛�إنما��و�صراع�لھ�جذور�وثوابت�
ً
�عد�صراع�القوى��قليمية����الشرق��وسط�ل�س�ع���ما�يبدو�وليدا

���تحقيق�مصا���ا�وفرض�إراد��ا�ع���ما�عدا�ا�من�الدول�الشرق�أوسطية�املنافسة�ل�ا،�تار�خية�حيث��س����ل�دولة�إ

�العر�ية� �اململكة �مثل �فاعلة �عر�ية �قوى ��ناك �ذلك �جانب �إ�� �وتركيا، �إسرائيل، �كإيران، �غ���عر�ية �فاعلة �قوى �م��ا وال��

  السعودية�ومصر

رائيل�ومصا���ا����املنطقة�بصفة�عامة،�فإسرائيل����من�ناحية�أخرى،�ال�يمكن�إغفال�قوة�إقليمية�خط��ة�مثل�إس

�سرائيلية�املتتالية� الصراع�وا��روب�وال��مات�ان�و قليم�الشرق�أوسطى�اإندفاع�ا�التواجدى�نحوال�يمنة�والسيطرة�ع���

ة�واحرقت�خزانات�ع���لبنان�دمرت�وازالة�بيوت��القرى��عن�وجھ��رض�ولم��س�ث����الب���التحتية�����ل�املناطق�اللبناني

  .النفط�واملعامل�واست��فت�املوارد�املالية�

  املطلب�الثا�ي�ا��سائر�املالية�والدولية��2- 6

�نحو��  �ا��سائر��جمالية ��مليون �2071بلغت � �تموز �حرب �التقديرات2006دوالر��� �بحسب ،�� تقر�ر�املركز�(:م��ا

 )الفلسطي���لالعالم�ب��وت�

�التحتية �دوال �721: الب�� �التجار�ة�و .رمليون �واملؤسسات �دوالر،�953: املساكن �الصناعيةاما.مليون �180: املؤسسات

من�ا��سائر�%  65و�ظ�ر�من��ذه�التقديرات�ان�ا��سائر����املبا�ي�املؤسسات�التجار�ة�والصناعية�تمثل�نحو�.مليون�دوالر

  .% �34.81جمالية،����ح�ن�تمثل�ا��سائر����الب���التحتية�نحو�

� �عوقد ��و�نقض�واشنطن�لالتفاق�النووي�دخل �لبنانية، �من�ارتدادات �لھ �الدولية�وما �حلبة�الصراع امل�جديد���

�العقو�ات� �أن �الوا�� �ومن �هللا، �حزب �مقدم��م �و�� �املنطقة ��� �وأذرع�ا �إيران �ع�� ��قتصادية �والعقو�ات �يرا�ي

  .�التا���الوضع��جتما���الصعب�و ،�بنان�قتصادية�أس�مت����مفاقمة��زمة��قتصادية�واملالية�لل

����التأث���ع���القطاع�
ً
�أساسيا

ً
ال�تر���أزمة�ال��وء�السوري����لبنان�ظالل�ا�ع���قطاع�العمل�وحسب،�بل�تلعب�دورا

إذ�بلغ�عدد�السور��ن�امل��ل�ن����املدارس�الرسمية�اللبنانية،�و���مدارس�����التعليم،و�قتصادي�و�جتما����التعلي��

  2015- 2014ألف�ال���،�بحسب�أرقام�وزارة�ال��بية�اللبنانية�للعام�الدرا�����33ية�تا�عة�للدولة،مجان

�ع�� �الضغط �كز�ادة �مختلفة، �ع���أساليب �اللبنا�ي ��قتصاد �ع�� �السور�ون �أثر�الالجئون �ح�ن �التحتية� �� الب�ية

  ،الطاقة وقطاع إدارة�النفايات ونظام العامة�املتأزمة،�ونظام�الرعاية�ال��ية��ولية،�

�إن �ا��قيقة، �ا��مود �� �إ�� �عائٌد �جديدة �عمل �فرص �الفقر�وتخلق ��سب �من �تخفف �سياسات �تنفيذ ��� �الفشل

�جانب �إ�� �لبنان، ��� ��جتما�� �و�نقسام �اللبنا�ي  السيا��� ��قتصادية �ال��كيبة �غ��� �ي�لية �قطاعات �ع�� �ا
ّ
�بُجل القائمة

  .إنتاجية
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  اوجھ�ال�شابھ�و�ختالف�مع�الواقع�اللي�����الثالث املبحث- 7

����قراءة�مجر�ات��زمة�
ً
ة،�استحضار�ا��رب���لية�اللبنانية�واملسار�الذي�اتخذتھ�خالل�خمسة�اللي�ييبدو�مفيدا

 
ً
�. عشر�عاما �عام �املتقاتل�ن�اللبناني�ن �خلد �يدور��� �من�اندالع�1975لم�يكن �أش�ر�عدة ��عد �س�تحول �قتال�م ا��والت��أن

�وساحة� �ا����ات �متعددة �حر��م �جعل �ما �أخرى، �ج�ة �من �وخارجية �ج�ة، �من �داخلية �حروب �ب�ن �اختالط �إ�� العسكر�ة

تصفيات�ب�ن�قوى�دولية�وإقليمية،�وا�سعت�فيما��عد�لتأخذ�طا�ع�حروب�بديلة�وجدت�القوى�الدولية�����رض�اللبنانية�

�لعمليا��ا
ً
�تة�املستعصية�ع���ا��ل�السيا����الداخ���تأخذ�املن���اللبنا�ي�نفسھ،�فتحوليلي��زمة�ال�تبدو  وكذلك. مسرحا

ة�ع����ذا��تجاه ة�إ���مسرح���روب��خر�ن،�إضافة�إ����و��ا�ميدان�قتال�القوى�الداخليةللي�ي�رض�ا
ّ
  .ثمة�مؤشرات�دال

  �وضاع��قتصاديھ����لي�يا1- 7

�ثو  �احداث �عقب �وصلت�أثر�التغي���الغ���مستعد�لھ �الوضع��قتصادي�حيت �ع�� رة�ف��اير�واسقاط�نظام�القذا��

�املجلس� ��� �ا��كم �سدة �ا�� �مسميا��ا �بمحتلف �ا���اديھ�املتطرفھ ��خوان�املسلم�ن�وا��ر�ات �مثل املجموعات��سالميھ

اللي�يھ�وال����انت�تبلغ��وتم�است��اف��حتياطيات�النقديھ�للدولھ, ال�شر����وا���ومات�التنفيذيھ�ومصرف�لي�يا�املركزي�

مليار�وتم�����ا�او�صرف�ا����اوجھ�فساد�ما���ل���ومات�وا��ماعات��70مليار�دوالر�لم�ي�بقى�م��ا��ن���حوا����300أك���من�

املس��ة�عن�طر�ق�تحو�الت�ماليھ�ا���تركيا�ودول�اخرى��واضاعت�السياسات�ل���ومات�املتتاليھ�وخاصة�مجافظ�مصرف�

التا�ع�لالخوان�املسلم�ن�اضاعت�سياساتھ�قيمة�الدينار�اللي���مقابل�العمالت��جن�يھ�حيت�) الصديق�الكب��(كزي�لي�يا�املر 

ووصل��8و��7دينار�لي���للدوالر�الواحد����املتوسط�واحيانا�يصل�ا����6يصل�متوسط�الصرف�للدينار�اللي���مقابل�الدوالر�

  دينار�للدوالر�الواحد�،�10ا���

ادي�ا���ارتفاع�اسعار�السلع�وا��دمات�والعقارات�و�ل�اوجھ�ا��ياه��ش�ل�اليوصف�ادى�ا���ان��ع�ش���مر�الذي

دوالر�اي�ان�100دينار�ش�ري�ما�عادل��600املواطن�اللي���تحت�خط�الفقر�حيت�متوسط�مرتب�املوظف����القطاع�العام�

  .ال��ھ�والتعليم�امل��ارات�تماما��و�تد�ي�مستوى�ا��دمات�مثل. عامة�الشعب�اللي����ع�ش�تحت�خط�الفقر

  �نقسام�اللي����2- 7

���مدينة�بنغازي�ودرنھ��2013ادى�نفوذ��مل�شيات��جماعة�انصار�الشر�عھ�وال���با�عت�تنظيم�الدولھ�داعش�سنة�

���بنغازي�شرق�لي�يا�قتل�واغتيال�وذبحا�الي���ص�او�جماعھ�تخالف�م�الراي�،��ذا��مر�ادى�ا���ان�الناس����شرق�لي�يا�

ومدن�ا��بل��خضر�وط��ق�نظموا�انفس�م�تحت�قيادات�سابقھ�ل���ش�اللي���بامره�املش���خليفھ�حف���ومجموعة�ضباط�

وافراد�ملحار�ھ��ذه�ا��ماعة�واستمرت�املعارك����مدينة�بنغازي�اك���من�ثالث�سنوات�مات�ف��ا�خ��ة�شباب�بنغازي�و��ر�

وانقسمت�لي�يا�ا���ح�ومت�ن�ضرب�ال�سيج��جتما���وخاصة�ان�املجتمع�اللي���مجتمع�. االعائالت�ا���اماكن�اك���امانف��ا�

عشائري�وقب���ن�يجة�ا��رب�ع����ر�اب�حيث�ان�املجموعات��ر�ابيھ�تم�طرد�م��م�وعائال��م�من�املدن�ال����س�ونون�

وال�زال�الصراع�قائم�ا���.وارتفاع�ملعدالت�ا��ر�مھ���مر�الذي�ادى�ا���غياب��من�و�مان�وان�شار�للفو�����منيھ�وان�شار 

� �الوفاق �جماعة��خوان�الللي�يھ�وح�ومة �مع �بتدخل�تركيا �ال���’ �ذه�الساعھ�وخاصھ��مر�زاد��عقيدا �الدول �من وغ���ا

  تدخلت����الشان�الللي���وزادت��مر��عقيدا��ذا�قليل�من�كث��

�الوف �املستمر����ومة �تركيا �أسفر�دعم �وقد �وميل�شيا��ا �الوط�� �اق �لي�يا ��عتماد��� �حد �إ�� �الطرف�ن �وصول عن

املتبادل�ع����عض�ما�البعض؛�فاإلسالميون�يحتاجون�إ���دعم�أنقرة�للدفاع�عن�أنفس�م����مواج�ة�ا���ش�الوط���اللي��،�

� �بالبالد �مسموعة ��لمة �ل�ا �ت�ون �أن ��� �أمل �أي �لد��ا ��ان �إن �لإلسالمي�ن �تركيا �تحتاج �املستقبلب�نما ��  � ف��ض�تلر�ما

أن�ال��كيبة�القبلية�للبالد�وافتقار�ا�إ���املؤسسات�الديمقراطية�سيجعالن�من��سط�ال�يمنة��ناك�أمرا�السلطات�ال��كية�

  .س�ال��س�يا،�ولعلھ��عول�ع���نيل�جزء�كب���من�الغنائم�إذا�ساعد�ح�ومة�الوفاق�الوط���ع���تحقيق�النصر
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 النتائج� - 8

  ابھاوجھ�ال�ش1- 8

� �لبنان �يجد �نفس�ولي�يا ��ما �املزمنة �الداخلية �السياسية ��نقسامات �سندان �ب�ن � ��قليمية� ، �التفج��ات ومطرقة

ب�ن�املوقف�ا�م��ي�ي�وحلفائھ�دول�ا��لي���العر�ي�؛يقابلھ�موقف�محور����لبنان�،�من�تورط�أك���من�ج�ة�،�. امل�سارعة�،�

تدخل� �ذا����لبنان�اما����لي�يا��تنذر�بتفجر�صراع�مذ����لن��سلم�من�شظاياه�أحد �من�ايران�وسور�ا�وحزب�هللا�،املقاومة

  ���ة�والدولة�املصر�ة����ة�اخرى�.الدولةال��كية�

  .ان�شار�الفساد��دارى�واملا���داخل�املؤسسسات�والشر�ات�والقطاعات�و��ب�املال�العام

  ل�من�لبنان�ولي�يا�ارتفاع�سعر�صرف��الدوالر�امام�العملة�الوطنية������

  تد�ي�الوضع�املع�������ياة�املواطن�اللي����واللبنا�ي��

�ش�ل�فعال�خالل�ف��ة�ما�قبل�الثورة،�التنمية��املتوازنة�ب�ن�املناطق�� من�عدم�تحقيق�مف�ومى�لبنان�ولي�يا�وقد�عا�

�أثر��ش� �الثورة ��عد �ما �ف��ة ��� �و�نقسام �و�م�� ��ستقرار�السيا��� �عدم �أن �للتنمية�كما �فعالة �خطط �وجود �كب����� ل

خاصة�مع�حدوث�حالة�من�التفكك�����عض�املناطق�وسيطرة�جماعات�دون�الدولة�ع���املوارد����مناطق�أخرى،�ناطقية�امل

�العاصمة� �تركز�ع�� �ال�� �املركز�ة �التنمية �وخطط �وا��دمات، �املوارد �توز�ع �سوء �ي�ون ��غلب ��� �ال��اعات ��ذه فأساس

  سية�وال�تمتد�إ���مختلف�املناطق��خرى�ال���تحتاج�إ����س�ثمار�ف��ا�وتنمي��ا،�واملدن�الرئ�

  اوجھ��ختالف�2- 8

���التنمية�املستدامة�وتحقيق���داف�املتوخاة�بال�سبة�للبنان�تبخر�اول�امال���عائدات�النفط�اللي����ستفادة�من -

  وجود�نفط�فيھ

م�كبار�رجال�املال�و�عمال�مراكز�سياسية��امة�����ل��شابك�املصا���ا��اصة�والعامة�كما�يحصل� -
ّ
منذ�سن�ن�ب�سل

فالن�يجة�ا��تمية����تف����الفساد�والرشوة�وا��لط�امل�لف�ب�ن�املصا���. من�السلطة�التنفيذية�و�السلطة�ال�شر�عية

  .ا��اصة�للسياسي�ن�واملص��ة�العامة

�الب - �بحماية �املعنية �الدولة �مؤسسات �فاعليات �غياب �ظل �اعتبار��� �بحكم �التأس�س �واعادة �الدعم �ا�� �الفتقار�ا �ئة

�مجال� ��� �العمل �ع�� �املد�ى �املجتمع �مؤسسات �ابتعاد �مع �بال��امن �املؤقتة �ا���ومة �اولو�ات �من �ل�س �البي�� العمل

عصب��حماية�الب�ئة�لعدة�اساب�لعل�ا�م�ا�واك���تأث����و�غياب�املعرفة�والتوعية�با�مية�الب�ئة�كمنظومة�مت�املة���

والن�السياسات�الب�ئة����لي�يا�لم�تكن� ,  ا��ياة�بوصف�ا�الوعاء�الذى�يحتوى��ل�مقومات�ا��ياة�من�ماء�و�واء�وغذاء

حظى�باى�نوع�من�يالسياسات�التعليمية�و�قتصادية�و�جتماعية�فقد�القا���مال�وال��م�ش�ولم���است�ثناء�عن�با�

  ة���النظم�البي�ىالدعم�القامة�برامج�ومشار�ع�للمحافظة�ع

�نظام� - �سقوط �منذ �عرفتھ�لي�يا �صراع ����أعقد �ساحة�لي�يا ��مر�كي�ن�و�ورو�ي�ن��� �ب�ن �واملراوغة و�ستمر�التنافس

�التنافس�واملراوغة�اللواء�خليفة�حف����ش�ل�كب��،�إذ�حظي�ا��ليف��مر��ي�القديم� القذا��،�وقد�استفاد�من��ذا

وعملت�إيطاليا�ع���اس�يعاب�جميع�امل�ونات�العسكر�ة�والسياسية�و�منية� رو�يبدعم�ل�س�فقط�أمر��ي�بل�ح���أو 

 .املوجودة����الغرب�والوسط

 أو العمومي سواء الص��، القطاع �عانيھ حادا نقصا وطرابلس بنغازي  مدين�� �� �خ��ة املس��ة �حداث وكشفت

 ال�شر�ة املوارد ضعف إ�� إضافة الالزمة، �دو�ة توف�� نع و��ز�ا املؤسسات ل�ذه �س�يعاب طاقة ضعف وأظ�رت ا��اص،

 .منازل�ن من خروج�ن �ش�با�ات و��دد ال�ساء، من أغل��ا ال��
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   ا��اتمة�. 9

� �أو�اخ��ا ���لية �وا��روب ��ستقرار�السيا���، �عدم �من �حالة �وجود �ظل ��� �مستدامة �تنمية �تحقيق �يمكن ال

�العسكر�ة �التغي. �نقالبات �أن �ا���ومكما ��� �املتكررة ���ات �ونقص�ات �التنمية �و�رامج �السياسات ��� �تضارب �إ�� تؤدى

���ا�عدام�القيود��جتماعية�و�قتصادية��وتحد.�ستمرار�ة����أ�شطة�التنمية،�و�ل�ا�أمور�تتعارض�مع�التنمية�املستدامة

� �التعفرص��س�ثمار�و�التا���التفك���بمشار�ع�تنمو�ة�وان �وتحقيق�ليم�والتدر�ب،أوجھ�القصور��� �التقدم تجمد�مؤشرات

 .التنمية�املستدامة�
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  املراجع. 10

 دراسات مركز . ب��وت ، العر�ية التنمية �� دراسات ،.. ضوء �� الذات ع�� معتمدة عر�ية تنمية نحو ،) 1998(سعدة��،�سعيد� أبو .1

 . العر�ية الوحدة

     املعارف دار ،�القا�رة، اسوان �� �قلي�� التخطيط لتجر�ة دراسة ، �جتماعية للتنمية التخطيط ،)1977(  الكردي�،محمود�، .2

�الزراعة��)2003( ،�دونانو�رومانو  .3 �وزارة �الزراعية، �للسياسات �املركز�الوط�� �دمشق، ،� �املستدامة، �والتنمية �البي�� �قتصاد

 تحدة�لألغذية�والزراعةو�صالح�الزرا���بالتعاون�مع�منظمة��مم�امل

 .،راصد�ا��قوق��قتصادية�و�جتماعية����البلدان�العر�ية،�ب��وت�)2012(شبكة�املنظمات�العر�ية�غ���ا���ومية� .4
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