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مقدمة عامة

       �سغلت م�سكلة احلرب وال�سالم الفكر الب�سري مع بداية مغامراته ومنذ معاي�سته لالأ�سكال االأوىل من 

الت�سادم والتقاتل التي عرفتها الب�سرية. ويكمن �سبب هذا االإن�سغال يف اأن هذه احلالة االإجتماعية هي ظاهرة 

للدول وال�سعوب، ومتثل يف  ال�سيا�سية  بارزة دائمة احل�سور يف احلياة  الب�سري و�سمة  بالن�ساط  ملت�سقة  عامة 

الوقت الراهن حتديًا حقيقيًا ومع�سلة كربى تثري م�سكاًل فل�سفيًا له عالقة باحلياة واملوت، وتهتم به االإ�سرتاتيجيا 

�
. Polémologie واالإيتيقا والتحليل النف�سي وعلم امل�ستقبليات وعلم االإقت�ساد وعلم احلرب

هذه العالقة اجلدلية بني احلرب وال�سالم كانت املنطلق الرئي�سي لتطور الب�سرية وبالتايل املجتمعات. فجذور 

احلرب تكمن يف اأعماق ال�سالم، كما اأن بوادر ال�سالم ميكن اأن تنطلق من �سميم احلرب. وملا كانت احلرب 

االإجتماعي  النظام  تعديل  و�سائل  من  وو�سيلة  االإن�سانية،  احلياة  �سمات  من  �سمة  اأ�سكالهما  مبختلف  والنزاع 

اإختلفت االآراء  اأن نح�سل عليه،  القوى بني ما نريد وما ميكن  لتحقيق توازن  واالإقت�سادي وال�سيا�سي، واأداة 

انهياره،  وكذلك  اإحالله  اأ�سباب  ور�سد  تو�سيح  يف  اختلفت  كما  ال�سالم،  مفهوم  تعريف  يف  والتوجهات 

وهو كاأي مفهوم اآخر تعددت تعريفاته تبعًا لتعدد ا�ستخداماته واأغرا�سه؛ لكن يبقى ال�سالم من وجهة النظر 

ال�سيا�سية والع�سكرية يعني يف اأب�سط معانيه “غياب احلرب”. 

كتابه  يف  عاملي  �سالم  بناء  حول  وت�سوراته  كانط  اإميانويل  االأملاين  للفيل�سوف  الفكرية  االإ�سهامات  وتاأتي 

»م�سروع ال�سالم الدائم« لتوؤكد فكرة اأن ال�سالم هو حق اإن�ساين ا�سا�سي وهدف كوين ينبغي الو�سول اإىل 

. غري اأنه نتيجة التقدم ال�سريع الذي �سهده عامل اآخذ يف 
�
حتقيقه لكونه ي�سكل قمة الغائية ال�سيا�سية والقانونية

التبدل يف ظل تطور الثورة العلمية والتكنولوجية مع نهاية القرن الع�سرين، اأ�سبح من ال�سعب حتقيق حيادية 

ظاهرة بذاتها عن الظواهر االأخرى ، اإذ مل يعد مفهوم ال�سالم يدل فقط على عدم وجود احلرب، بل اأ�سبحت 

لل�سالم اأبعاد عديدة ترتبط بها اإ�سكاليات كثرية مل تعد تقت�سر على املدلول ال�سيا�سي والع�سكري فح�سب، بل 

امتدت لت�سمل اأي�سًا املدلول االإجتماعي والثقايف واالإقت�سادي والبيئي.

فمع نهاية احلرب الباردة و�سقوط نظام الثنائية القطبية بانهيار االإحتاد ال�سوفياتي، برزت اأ�سكال جديدة من 

النزاعات �ساهمت يف تطوير مفهوم ال�سالم بحيث مل يعد يقت�سر على جمموعة من اال�سرتاتيجيات واالآليات 

الالحقة للنزاع واحلرب، اأي تهدئة االأو�ساع وحل النزاعات ووقف احلروب، بل اأ�سبح مفهوم ال�سالم يحمل 

معنى ا�ستباقيًا مت�سمنًا معاجلة اأ�سباب احلرب واآثارها ملنع قيامها من جديد. 

هذا ما اأ�سار اإليه االأمني العام لالأمم املتحدة يف تقريره ال�سادر يف العام �005، بحيث اأكد على اأن عددًا ال 

ي�ستهان به من البلدان اخلارجة من احلرب تنزلق جمددًا اإىل اأتون العنف يف غ�سون خم�س �سنوات. لذلك فاإن 

بناء ال�سالم بعد نهاية النزاع يعترب �سكاًل بالغ االأهمية من اأ�سكال الوقاية لكنه مع ذلك غري كاف، بحيث يعترب 

منع اإندالع احلروب ومعاجلة اأ�سبابها هدفًا اأ�سا�سيًا واأوليًا. و�سمن اإطار االإ�سرتاتيجيات االأكرث فاعلية وا�ستدامة 

يف ال�سعي اإىل بناء ال�سالم وتخفيف اأثر النزاع واإ�ستباقًا لعدم اإندالعه جمددًا، توفر »التنمية« االأ�سا�س املتني 

� - غا�ستون بوتول : ظاهرة احلرب . ترجمة اإيلي ن�سار. دار التنوير للطباعة والن�سر والتوزيع ، بريوت - لبنان. الطبعة االأوىل 
٢٠٠٧ . �سفحة ١٠

.Oliver Dekens : projet de la paix perpétuelle de kant . Bréal 2002. Page 33 - 2
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للتمكني االإجتماعي واالإقت�سادي وال�سيا�سي بهدف الق�ساء على م�سادر النزاع  من خالل دعم االإ�ستقرار الذي 

ي�سّهل بدوره حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية اجلديدة عرب تعزيز مبادئ احلكم الر�سيد يف البلدان التي تعاين 

من النزاعات واالأزمات وبخا�سة دول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، باإعتباره النهج الفّعال لتحقيق 

التنمية و�سرطًا اأ�سا�سيًا لتمكني الدولة وبناء ال�سالم امل�ستدام.

وبدوره عا�س لبنان منذ اأكرث من عقدين حربًا اأهلية اأدت اإىل انهيار كامل لكل جماالت احلياة، �ساحبتها عدة 

اجتياحات اإ�سرائيلية لالأرا�سي اللبنانية يف فرتات متقطعة انتهت باحتالل اإ�سرائيل للجنوب اللبناين حتى العام 

�000.  ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا ال يزال لبنان ي�سهد الكثري من النزاعات واالإ�سطرابات التي 
اأ�س�س  اإ�ستقراره وزعزة  اإ�سعاف  ت�سهم يف  واإقت�سادية،  واإجتماعية  واأمنية  �سيا�سية  ما بني  اأ�سبابها  تراوحت 

القطاعات، وجتعله عر�سة  اأطرافه وتفر�س عليه مواجهة حتديات تنموية �ساملة لكل  ال�سلمي بني كل  العي�س 

لتهديد متوا�سل من اإمكانية العودة اإىل مراحل احلرب وويالتها. 

وعليه، ملا كانت عملية بناء ال�سالم تاأتي بعد مرحلة االإنتهاء من النزاع وتفر�س اأواًل معاجلة اأ�سبابه، كيف 

توؤثر التنمية ببناء ال�سالم، وكيف تنعك�س حتدياتها واإ�سالحاتها على ا�ستكمال م�سروع بناء ال�سالم وتثبيته؟ 

هذه هي االإ�سكالية االأ�سا�سية التي �سنعمل على معاجلتها يف هذه الدرا�سة التي حملت عنوان: »التنمية وبناء 

ال�سالم«. 

مب�ستقبل  ترتبط  حيوية  ق�سايا  على  ال�سوء  ت�سلط  كونها   ، اأ�سا�سية  علمية  ركائز  من  الدرا�سة  هذه  وتنطلق 

والثقافية  وال�سيا�سية  واالإجتماعية  االإقت�سادية  باأبعادها  »التنمية«  درا�سة  وت�سمل  وازدهاره،  واأمنه  االإن�سان 

والبيئية، وانعكا�ساتها على م�سروع بناء ال�سالم الذي ي�سمل بدوره اإتخاذ اإجراءات متكاملة ومن�سقة تهدف 

اإىل معاجلة االأ�سباب الكامنة وراء النزاع، واإر�ساء االأ�سا�س ل�سالم دائم. وعليه ، ملا كانت التنمية تعالج هذه 

االأ�سباب، فاإنها ت�سكل �سمام االأمان لعملية بناء ال�سالم من جهة، كما اأنها من جهة اأخرى  قد تقّو�سها وتعترب 

من اأهم معوقات بناء �سالم ما بعد النزاع، خا�سة اإذا مل يتم احتواء التحديات املتنوعة التي تواجه االإ�سالحات 

التنموية والتي يزخر بها عامل اآخذ بالتغرّيال�سريع.

عملية  يف  وامل�ساهمني  الفاعلني  والالعبني  والوقائع  العوامل  عر�س  الدرا�سة  هذه  تفر�س  املنطلق  هذا  من 

التنمية وتعزيز بناء ال�سالم ) The factors and the actors(، وبخا�سة دور املنظمات غري احلكومية 

على اعتبار اأنها ت�سكل اأحد اأبرز دعائم املجتمع املدين، واملتخ�س�سة يف حتقيق التنمية وتعزيز بناء ال�سالم بعد 

نهاية مرحلة النزاع امل�سلح.

وتاأتي درا�سة الواقع اللبناين كجزء من االأهمية العملية لهذه الدرا�سة لت�سّلط ال�سوء على اأبرز االإ�سالحات 

التنموية التي �سهدتها ال�ساحة اللبنانية بعد نهاية احلرب االأهلية وان�سحاب اجلي�س االإ�سرائيلي من جزء كبري 

من اأرا�سيه، اإىل جانب التحديات التي تقف عائقًا اأمام تثبيت م�سروع بناء ال�سالم امل�ستدام يف بلد ال يزال 

غري  بنظامه  اللبناين  املواطن  ثقة  جعلت  اخلارجي،  اأو  الداخلي  امل�ستوى  على  المتناهية  نزاعات  اأبعاد  يعي�س 

متكافئة وعر�سة للتهديد امل�ستمر باإمكانية اإف�ساد ال�سراكة بني كل �سرائح الوطن الواحد.
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�لف�صل �لأول: 

نهاية �لنز�ع وتثبيت م�صروع �ل�صالم
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     لطاملا كان للحروب �سواء اأكانت دولية اأو اأهلية، منطقها اخلا�س وت�سل�سل اأحداثها واأطرافها املحددة 

حتديدًا وا�سحًا. غري اأن ت�ساعد نذر احلرب يف اأعقاب نزاع معني وحتوله اإىل اأعمال قتالية �ساملة، غالبًا ما ينتهي 

بوقف العمليات الع�سكرية اأو اإيجاد ت�سوية عرب التفاو�س، تفر�سها مرحلة دقيقة هي »مرحلة ما بعد النزاع«. 

غري اأن هذه املرحلة ال تعني بال�سرورة الو�سول املبا�سر اإىل احلل النهائي، فوقف العمليات الع�سكرية وتعزيز 

اأن�سطة احلد من الت�سلح وتنظيم العمليات االإنتخابية – على اأهميتها– ال ت�سمن بال�سرورة حتقيق �سالمة االأفراد 

�
واملجتمعات وحمايتها من اإمكانية جتدد احلرب والنزاع امل�سلح . 

مبعنى اآخر، اإن مرحلة ما بعد النزاع ووقف العمليات الع�سكرية وغياب اأعمال العنف املبا�سرة ال تعني الو�سول 

اإىل اإحقاق ال�سالم االإيجابي الذي ي�سكل منوذجًا للتعاي�س على اأ�سا�س اإحرتام حقوق االإن�سان وت�سوية اخلالفات 

واإحقاق العدالة ال�سيا�سية واالإجتماعية واالإقت�سادية، والذي يوؤ�س�س بدوره لبناء �سالم دائم و�سامل. بل تبقى 

هذه املرحلة مهددة باإمكانية جتدد اأعمال العنف خا�سة اإذا مل تتحدد اأدوار وا�سحة لالأطراف الوطنية والدولية 

يف تنفيذ االأهداف االإمنائية الرامية اإىل معاجلة االأ�سباب الكامنة وراء اإندالع النزاع وتعزيز قدرة الدولة القومية 

من جهة، ودعم اجلهود الهادفة اإىل بناء ال�سالم للحوؤول دون االإنزالق اإىل اأتون النزاع جمددًا من جهة اأخرى، 

   
�
خا�سة يف دول ه�سة ال تزال متاأثرة مبا خلفته النزاعات من دمار وخ�سائر اإن�سانية ومادية . 

ونعني »بالدول اله�سة« ، تلك البلدان التي تواجه حتديات اإمنائية حادة ب�سكل خا�س مثل �سعف القدرات 

والتي  واالإجتماعية،  واالإقت�سادية  ال�سيا�سية  االأو�ساع  ا�ستقرار  وعدم  احلكم،  اإدارة  نظام  و�سوء  املوؤ�س�سية 

تعاين يف اأغلب االأحيان من اآثار الرتكة التي خلفتها النزاعات امل�سلحة يف املا�سي، وتبقى عر�سة الأزمات قد 

ت�ساهم يف حال تراكمت يف اندالع احلروب فيها جمددًا، ف�ساًل عن كونها ت�سكل تهديدًا لي�س فقط الأمن الدول 

5
املجاورة بل لل�سلم واالأمن الدوليني.

وبناًء عليه، كيف ميكن للتنمية اأن ت�سهم يف تعزيز م�سروع بناء ال�سالم وخلق جمتمع اأكرث ا�ستقرارًا يف ظل 

دول اإنهارت فيها كل مقومات النظام وعنا�سره نتيجة ما اأورثه النزاع من تخّلف ودمار؟ 

تفر�س هذه االإ�سكالية درا�سة اأنواع النزاعات امل�سلحة وا�سبابها وكيفية تغرّي اأمناطها مع بداية القرن احلادي 

والع�سرين وبروز حتديات جديدة على ال�ساحة الدولية. كما تتناول درا�سة مفهوم التنمية وتكري�سه كحق من 

حقوق االإن�سان، واأهمية تهيئة الظروف ال�سلمية الإطالق امل�ساريع التنموية ذات االأبعاد االإقت�سادية واالإجتماعية 

وال�سيا�سية والثقافية والبيئية، اإىل جانب درا�سة اأهمية مفهوم »بناء ال�سالم« كرادع اأ�سا�سي يحول دون العودة 

اإىل اندالع النزاع جمددًا، ومقوماته ال�سيا�سية والقانونية والعملية.

Geneva Declaration: Global Burden of Armed Violence. Published by the Geneva decla-  - 3
.ration secretariat, Switzerland - Geneva2008. page 49

 Charles Webel and Johan Galtung : Handbook of peace and conflict studies . Routledge - 4
.2007. Page11

 Seth D. Kaplan: Fixing fragile states – a new paradigm for development.  Praeger 2008 - �
page 2
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مبحث �أول: �أنو�ع �لنز�عات و�أ�صبابها 

      للنزاعات امل�سلحة تاريخ يعود اإىل ن�ساأة الب�سرية نف�سها، وهي تكمن يف عملية التفاعل بني االأطراف 

مما ي�سكل بدوره معيارًا اأ�سا�سيًا لت�سنيفها. وبناًء على ذلك مّيز القانون الدويل االإن�ساين - الذي يعرف اي�سًا 

بقانون احلرب اأو قانون النزاعات امل�سلحة - بني نوعني ا�سا�سيني من النزاعات �سواء على امل�ستوى الدويل 

اأو الداخلي . كما نظم هذا القانون االأ�س�س الالزمة التي ت�سبط �سري العمليات الع�سكرية بهدف تاأمني حياة 

املدنيني وجتنيبهم ويالت احلرب، لكنه مل يتناول االأ�سباب الكامنة وراء اندالع النزاع �سواء اأكان ياأخذ طابعًا 

 
�
دوليًا اأو داخليًا.

ولعل درا�سة اأنواع النزاعات امل�سلحة واالأ�سباب التي تدفع اإىل اإندالعها من �ساأنها اأن ت�ساعد على حتديد 

طرق معاجلتها متهيدًا لبناء ال�سالم العادل �سرط ااّل يكون مفرو�سًا من اخلارج بل من�سجمًا مع الثقافة الوطنية 

ومتجاوبًا مع طموحات املواطنني. 

- فقرة �أوىل : �لنز�عات �لدولية �مل�صلحة

اأكرث حول م�ساألة قانونية  اأو  النزاعات الدولية امل�سلحة هي تعبري عن خالف حاد ين�ساأ بني دولتني         

اأو اإجراء معني تتخذه اإحدى الدول ويثري تعار�سًا مع م�سالح االأطراف املتنازعة، وي�سل اإىل مرحلة املواجهة 

 .
�
الع�سكرية امل�سلحة التي قد توؤدي اإىل تعديل رئي�سي يف االأو�ساع الراهنة

وملا كان الهدف االأ�سا�سي من اندالع النزاعات الدولية امل�سلحة هو حتييد اأو ت�سفية اأو اإحلاق ال�سرر بالدولة 

اخل�سم، فاإن اأ�سباب اندالع هذا النوع من النزاعات غالبًا ما تكون من اأجل االإ�ستيالء على املواقع اجليو�سرتاتيجية 

اأو ال�سيطرة على املوارد الطبيعية )النفط، املياه وغريها من املوارد الطبيعية ذات االأبعاد االقت�سادية والتي تدفع 

الدول للبحث عن ك�سب املزيد من النفوذ والتو�سع داخل اأرا�سي الدول االأخرى(. 

اإىل  توازن يحتاج  اأزمة حقيقية تدل على عدم  اإىل وجود  ي�سري  امل�سلحة  النزاعات  النوع من  اأن هذا  غري 

تغيري من اأجل الو�سول اإىل خلق توازن جديد، وقد تكون ناجتة عن تناق�س دبلوما�سي اأو اإعتداء على حدود 

دولة ذات �سيادة، اأو التعدي على امل�سالح الوطنية لدولة ما، اأو عدم احرتام القوانني الدولية )التدخل الدويل 

حلماية حقوق االإن�سان �سد االأنظمة اال�ستبدادية(، اأو التحرك بدافع اتفاق التعاون املتبادل بني دولتني، اأو قمع 

اأقلية اثنية اأو دينية ت�ساهم يف تهديد االأمن القومي لدولة اأخرى )التدخل الع�سكري الرتكي �سد االأكراد يف 

�سمال العراق( .

- فقرة ثانية : �لنز�عات �مل�صلحة غري �لدولية 

      لعل اأكرث النزاعات امل�سلحة انت�سارًا اليوم تتميز بطابع غري دويل وقد ت�سمل العمليات الع�سكرية بني 

اأفراد تلك  اأو النزاعات التي تدور بني  القوات امل�سلحة احلكومية وجماعات م�سلحة منظمة من غري الدول، 

ويدل هذا النوع من النزاعات على انهيار اأو خلل يف النظام االإجتماعي وال�سيا�سي القائم 
 

اجلماعات نف�سها.

داخل حدود الدولة الواحدة، كما يعرّب عن وجود م�سالح متناق�سة بني املجموعات املختلفة التي ينتمي اإليها 

�  - فريت�س كال�سهوفن و ليزابيت ت�سغفلد :�سوابط حتكم خو�س احلرب – مدخل للقانون الدويل االإن�ساين . ترجمة اأحمد عبد 
العليم . �سادر عن اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر .الطبعة االأوىل . حزيران ٢٠٠٤ �سفحة ١٧ .

.Mario Bettati : Droit humanitaire. Editions du Seuil , mars 2000. Page 37 - 7
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�
اأفراد البلد الواحد، والتعبري عن مواقفها بعدائية وعنف.

وتكمن جذور النزاعات امل�سلحة غري الدولية واأ�سبابها ب�سكل مبا�سر يف مبداأ »عدم امل�ساواة » �سواء على 

امل�ستوى ال�سيا�سي، اأو االإقت�سادي، اأو االإجتماعي.

فعلى امل�ستوى ال�سيا�سي، ت�سكل ق�سية عدم احرتام حقوق االإن�سان يف ظل اأنظمة حكم اإ�ستبدادية جوهر 

درا�سة اأ�سباب النزاعات حمليًا وعامليًا. وقد اأثبتت التجارب التاريخية اأن الت�سلط واالإ�ستبداد ال ميكن اأن ينتج 

عنهما �سوى التهمي�س واحلرمان، مما يغذي ال�سراعات والنزاعات ويهدد بالتايل وحدة الدولة اإىل جانب ال�سلم 

واالأمن الدوليني.

ولعل التاأمل مب�سمون االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان يجعل من اإحرتامه اأمرًا ملزمًا. فالفقرة الثالثة من املادة 

االأوىل من ميثاق االأمم املتحدة جتعل من احرتام حقوق االإن�سان مق�سدًا من مقا�سدها االأ�سا�سية. وملا كانت كل 

دولة ملزمة باحرتام ن�سو�س امليثاق، اإلتزامًا ينبثق عن واقعة دخولها يف املنظومة العاملية، فاإنها ملزمة بحكم 

  
�
ذلك اأن حترتم حقوق االإن�سان االأ�سا�سية وحرياته دومنا متييز.

التنمية يف  تقرير  يوؤكده  ما  هذا  وثيقًا،  اإرتباطًا  بالدميقراطية  االإن�سان  حقوق  احرتام  م�ساألة  ترتبط  وعليه 

العامل ال�سادر يف العام ���0 عن البنك الدويل اإذ ي�سري اإىل اأن البلدان التي ت�سهد اإنتهاكات �سارخة حلقوق 

االإن�سان تتعر�س اأكرث من غريها الأعمال العنف مقارنة بالدول ذات ال�سجل الرا�سخ يف هذا املجال. فاالإرهاب 

اأو االإثنية،  الدينية  اأو  العرقية  اأو بحق االأقليات  ال�سيا�سي الذي متار�سه االأنظمة غري الدميقراطية بحق �سعبها 

كاالإعتقاالت التع�سفية للنا�سطني احلقوقيني اأو املعار�سني ال�سيا�سيني اإىل جانب التعذيب وزيادة حاالت االإختفاء 

الق�سري وتطبيق حكم االإعدام خارج اإالإطار الق�سائي، تنجم عنه زيادة تتجاوز ن�سبتها �� يف املائة من خماطر 

 
�0

ن�سوب حروب اأهلية خالل ال�سنوات اخلم�س التالية.

وت�سهد العديد من الدول حروبًا داخلية �سببها ال�سراع على ال�سلطة، حيث تت�سكل امليلي�سيات على امل�ستوى 

املحلي وتتقاتل يف ما بينها بغية ال�سيطرة على ال�سلطة اأو املوارد وحتقيق امل�سالح واالأطماع الذاتية. وغالبًا ما 

اأهدافها، م�ستغّلة �سعف  لتحقيق  لها  �سبياًل وحيدًا  الطائفي  االإرهابي والعنف  العمل  امليلي�سيات من  تاأخذ هذه 

��
�سيطرة الدولة اأو اإنعدامها و�سعف االإقت�ساد الر�سمي وحمدوديته. 

 وتبعًا لذلك، فاإن للنزاعات امل�سلحة غري الدولية اأي�سًا مقايي�س واأ�سباب اإقت�سادية ال تنف�سل عن االأ�سباب 

ال�سيا�سية؛ اإذ يوؤكد التقرير على اأن عدم فعالية نظام احلكم و�سيادة حكم القانون من �ساأنهما اأن يعززا من تف�سي 

فئات املجتمع  الفجوة بني  العامة وزيادة  بالتايل من نهب االأموال  الر�سمية، ويزيد  الف�ساد يف كل االإدارات 

االإح�ساءات  اكدت  ال�سباب، حيث  فئة  عند  العمل خا�سة  العاطلني عن  ن�سبة  وارتفاع  الفقر  م�سكلة  وتعميق 

اأن البطالة عند هذه الفئة العمرية تعّد من اأهم االأ�سباب التي حتّول ال�سباب اإىل متمردين وثوار اأو اأع�ساء يف 

.Mario Bettati : Droit humanitaire. Ibid. Page 38 – 39 - 8

�   - حممد ال�سعيد الدقاق: التنظيم الدويل  . الدار اجلامعية للن�سر . القاهرة – م�سر . الطبعة االأوىل  ���0.�س ���
The world Bank  For reconstruction and development : World development report 2001. - 10

Conflict , Security , and development., Washington , DC.2011. page 77
 Terrorism knowledge base , Memorial Institute for the prevention of Terrorism ( MIPT) - 11

.http://www.tkb.org
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العنف  التي تذّكي نريان  تتفاقم املظامل  انعدام امل�ساواة يف احلقوق،  اإىل  الفقر  . وعندما ي�ساف 
��

امليلي�سيات

وتوؤدي بالتايل اإىل اندالع النزاع امل�سلح. 

وبدورها تغذي العالقة ما بني الفقر وتردي االأو�ساع ال�سحية والتدهور البيئي النزاعات يف دورة مهلكة. 

فتوا�سل زيادة معدالت االأمرا�س من قبيل املالريا وفريو�س نق�س املناعة الب�سرية وغريها من االأمرا�س املعدية 

واخلطرية، يوؤدي اإىل اإزهاق العديد من االأرواح وزيادة ن�سبة الفقر. كما اأن تدهور االأو�ساع ال�سحية والفقر 

اأن  اإذ ي�ساعد تغيري املناخ على تفاقم حدوث االأمرا�س املعدية، ف�ساًل عن  يرتبطان بدورهما بتدهور البيئة، 

االإجهاد البيئي الناجم عن ارتفاع عدد ال�سكان والنق�س يف املوارد الطبيعية ون�سوب بع�سها، ميكن اأن ي�سهم يف 

العنف املدين اأي�سًا. 

 لذلك تعترب ال�سواغل البيئية عوامل اأ�سا�سية يف ا�سرتاتيجيات االأمن وال�سالم. فاملمار�سات غري ال�سلمية 

امل�ستخدمة يف ا�ستخراج املوارد الطبيعية تركت مناطق وا�سعة جرداء وملوثة، كما جعلت من العالقة ما بني 

التي تعي�س عليها  الطبيعية  قاعدة املوارد  تاآكل  اإىل  يوؤدي  اإرتباط وثيق، بحيث  البيئي عالقة  الفقر والتدهور 

واندالع  االأمنية  االأو�ساع  تدهور  اإىل  بالتايل  يوؤدي  ما  امل�ستقبل،  منوها يف  فر�س  من  االإنتقا�س  واإىل  الدول 

��
اأعمال العنف. 

الداخلية وت�سكل  االأو�ساع  على  �سلبًا  تنعك�س  والتي  العاملي  االأثر  للم�ساكل ذات  اأهمية  اإيالء  ينبغي  كما 

�سببًا اإ�سافيًا الندالع النزاعات امل�سلحة. لذلك ال ميكن اأن نغفل عن تداعيات االأزمة الناجمة عن ارتفاع اأ�سعار 

املنظمات  قلق  من  تثريه  وما  الدول،  من  العديد  اجلوع يف  انتفا�سات  اندالع  اىل  اأّدت  والتي  الغذائية  املواد 

الدولية التي بداأت ت�ستعد حت�سبًا لتفاقم االأو�ساع وخوفًا من انفجار اأعمال العنف واندالع النزاعات. اإذ تفر�س 

االأزمة الغذائية وارتفاع اأ�سعار املواد النفطية، باعتبارها اأحد جوانب االأزمة االإقت�سادية العاملية احلالية، تقوي�س 

االإنفاق على االإحتياجات االإن�سانية االأ�سا�سية كال�سحة والتعليم. واإذا كان اجلميع ُيعاين من ارتفاع اأ�سعار املواد 

الغذائية االأ�سا�سية، فاإن تاأثري ذلك على العائالت الفقرية وعلى الدول اله�سة يكون م�ساعفًا؛ هذا ما اأكده البنك 

الدويل الذي دق ناقو�س اخلطر موؤكدًا على اأن اأزمة الغذاء العاملية ت�سكل اليوم االأزمة االإن�سانية االأوىل، ولعل 

تداعياتها وانعكا�ساتها �ستكون �سلبية على م�ستوى اال�ستقرار املحلي والعاملي، م�سريًا اإىل اأن اأكرث من �� 

       
��

دولة يف العامل مهددة بانفجار النزاع فيها ب�سبب ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية.

يتبني مما �سبق اأن للنزاعات، �سواء اأكانت دولية اأم داخلية، اأ�سبابًا عديدة يكفي االإ�سارة اإليها ل�سمان جتنب 

حدوثها يف امل�ستقبل اإذا توفرت النية ال�سيا�سية حلّلها. ويف جو تنامي العنف وتنوع اجلهات امل�سلحة والفاعلة 

اأ�سباب  الأعمق  للت�سدي  دولية وحملية  اإىل جهود  امللحة  احلاجة  تزداد  العامل  التوتر يف  مناطق  من  العديد  يف 

النزاع والتي ال تتخطى مبجملها التدهور االإقت�سادي واجلور االإجتماعي والقهر ال�سيا�سي، ف�ساًل عن اإعادة بناء 

املوؤ�س�سات والهيكليات االأ�سا�سية للدول التي مزقتها احلروب والنزعات االأهلية وبناء الثقة واملنفعة املتبادلة 

The World Bank For reconstruction and development: World development report 2001.  - 12
 .Conflict, Security, and development. Ibid. page8

 ، املتحدة  االأمم  منق�سم.  عامل  يف  االإن�ساين  – الت�سامن  املناخ  تغري  حماربة   :UNDP االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج   -  ��
نيويورك  ��00 �سفحة ��.

 Worldbank : Global Food and Fuel Crisis Will Increase Malnourished by 44 Million .-14
.http://web.worldbank.org
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التنمية  االأ�سا�س تربز  هذا  احلروب. وعلى  بينها  ما  ن�سبت يف  التي  الدول  اإىل  بالن�سبة  ال�سالم  على  القائمة 

باأبعادها املتنوعة كحاجة اأ�سا�سية لتحقيق التطور املن�سود متهيدًا لدعم اال�ستقرار وبناء ال�سالم الدائم.  

مبحث ثاٍن: �ل�صالم �أ�صا�س �لتنمية

      مما ال �سك فيه اأن النزاعات امل�سلحة، �سواء اأكانت دولية اأم غري دولية، تعّد من العوائق الكربى التي 

حتول دون حتقيق اأي تقدم وتطور تنموي تطمح اإليه الدولة. فالتنمية حتتاج اإىل ظروف اآمنة و�سلمية للنهو�س 

بالدولة اخلارجة من النزاع. وقد تعددت الدرا�سات التي تناولت مو�سوع العالقة ما بني التنمية وال�سالم، ففي 

حني يرى البع�س اأن ال�سالم هو اأ�سا�س التنمية، ي�سدد البع�س االآخر على اأن التنمية تاأتي مكّملة مل�سروع بناء 

�5
ال�سالم.

وبناًء على ذلك، ال ميكن للتنمية اأن تتحقق ب�سهولة يف املجتمعات التي حتتل فيها ال�سواغل الع�سكرية مركز 

ال�سدارة. فاملجتمعات التي تخ�س�س جزءًا كبريًا من جهدها االإقت�سادي لالإنتاج الع�سكري تقلل بال�سرورة من 

اإىل تخ�سي�س ن�سبة من ميزانيتها لالإنفاق  ال�سالم غالبًا ما يدفع املجتمعات  فغياب  التنمية.  فر�س �سعوبها يف 

الع�سكري اأكرب من تلك التي تخ�س�سها الحتياجات التنمية يف جماالت ال�سحة والتعليم، خا�سة واأن اال�ستعداد 

ورغم  واالإقت�سادية.  وال�سيا�سية  االإجتماعية  املوؤ�س�سات  تنمية  ويعيق  للغاية  �سخمة  موارد  ي�ستهلك  للحرب 

والتقدم  التطور  تتخطى حدود  اأهميتها  اأن  ال�سلم، غري  نتائجها يف ظروف  اأف�سل  تعطي  االإمنائية  االأن�سطة  اأن 

االإجتماعي لت�سكل حقًا اأ�سا�سيًا من حقوق االإن�سان املرتابطة وغري القابلة للتجزئة.

- فقرة �أوىل: �لتنمية كحق �إن�صاين �أ�صا�صي 

      تعّرف التنمية على اأنها عملية �ساملة ومتكاملة تت�سمن كافة اجلوانب االقت�سادية وال�سيا�سية واالإجتماعية 

املرتبطة بحياة املجتمع. وهي تختلف عن مفهوم النمو الذي  يدّل على الزيادة الكمية يف متو�سط الدخل الفردي، 

يف حني تت�سمن التنمية اإ�سافة اإىل ذلك تغيريات اأ�سا�سية يف النظام االإقت�سادي واالإجتماعي وال�سيا�سي. وعليه 

بات مفهوم التنمية غري مقت�سر على زيادة اإنتاج ال�سلع اأو م�ستويات الدخل وتوزيع املوارد فقط، بل يتناول 

اأخرى، يكمن  بعبارة  بيئية.  اأو  اإقت�سادية  اأو  �سيا�سية  اأو  ثقافية  اأو  اجتماعية  اأكانت  �سواء  احلياة  اأبعاد  خمتلف 

الفارق بني املفهومني يف درجة التغيري الهيكلي يف االإقت�ساد. مبعنى اأن التنمية تت�سمن حتواًل هيكليًا يف االقت�ساد 

ي�سم جوانب اإجتماعية و�سيا�سية اإىل جانب العنا�سر االإقت�سادية، وهي تعبري عن جهد ق�سدي توجهه الدولة عن 

طريق و�سع برامج وخطط اإ�سرتاتيجية تف�سيلية كفيلة بالتحّول املطلوب من دون اأن تتخلى عن دورها االأ�سا�سي 

�� 

يف هذه العملية، على عك�س النمو االإقت�سادي الذي ال يتحقق اإاّل ب�سورة عفوية وتلقائية.

وقد �ساهمت االأمم املتحدة يف تاأ�سيل العالقة ما بني ال�سالم والتنمية عرب تكري�س االأخرية كحق اأ�سا�سي غري 

قابل للت�سرف على قدم امل�ساواة مع حقوق االإن�سان لي�سمل الظروف املادية التي حتّد من اإمكانات غالبية الب�سر 

/org.un.www//:http �5 - االأمم املتحدة - مكتب امل�ست�سار اخلا�س ل�سوؤون اأفريقيا : العالقة بني ال�سالم والتنمية 

 html.nexus/osaa/africa/arabic
�� - جمال حالوة وعلي �سالح : مدخل اإىل علم التنمية . دار ال�سروق للن�سر والتوزيع . الطبعة االأوىل ��00. �سفحة -�0

.  ��
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الدوليني ي�سكالن  ال�سلم واالأمن  اأن  تاأكيدها على مبداأ  بثمار تنمية جمتمعاتها، وعرب  من امل�ساهمة واالنتفاع 

��
عن�سرين اأ�سا�سيني الإعمال احلق يف التنمية. 

كما عّمقت االأمم املتحدة هذه العالقة بني ال�سالم والتنمية يف تقاريرها ال�سنوية، اإنطالقًا من حتديد االأ�سباب 

اإ�ستجابة  االإن�سان،  حلماية  ال�سالم  اإحقاق  اأهمية  على  م�سددة  العنف  اأعمال  اندالع  وراء  الكامنة  اجلوهرية 

التي تتعر�س حتمًا لالإنتهاك يف  لفطرته يف البحث عن االأمن وغريزته يف طلب حفظ الذات و�سون حقوقه 

حاالت العنف والنزاع امل�سلح، ولتحرير املوارد الب�سرية واملادية من اال�ستهالك ل�سالح النزاع وتوجيهها حلل 

م�سكالت املجتمع وحتقيق التنمية والتقدم وتطوير القدرة على االإبداع احل�ساري والذي ال يتحقق على النحو 

االأمثل اإاّل يف ظل االأمن وال�سلم. وبدورها ت�سيف التنمية عوامل اإيجابية على م�سروع بناء ال�سالم خالل مرحلة 

ما بعد النزاع من خالل ما تنطوي عليه من اأبعاد ت�سمل خمتلف املجاالت التي تقوم على اأ�سا�سها حياة االإن�سان 

واإزدهاره.

- فقرة ثانية: �أبعاد �لتنمية ومدلولتها 

      ت�سرتط الربامج وامل�ساريع التنموية �سرورة اإجراء تغيريات رئي�سية يف النظم واملوؤ�س�سات الر�سمية 

واالأهلية التي يتكون منها املجتمع، ت�سمل اأبعادًا متعددة ترتاوح ما بني �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية وبيئية، 

تتكامل وترتابط يف ما بينها يف اإطار تفاعلي، خدمة لتطور االإن�سان وحتقيق رفاهه، فهو ي�سكل و�سيلة التنمية 

وغايتها.  

مع  التعامل  على  قادرًا  لي�سبح  ال�سيا�سي  النظام  ماأ�س�سة  للتنمية  ال�سيا�سية  االأبعاد  وتت�سمن   -�
مقت�سيات التعبئة االإجتماعية وامل�ساركة ال�سيا�سية عرب حتديث البنى االأ�سا�سية للدولة واملجتمع والتحول 

املجتمع  فئات  لكل  حقيقيًا  متثياًل  توفر  اإذ  للتنمية،  املطلقة  ال�سروط  اأحد  هي  فالدميقراطية  الدميقراطي. 

و�سمان م�ساركتهم يف اإتخاذ القرار عرب تفعيل دور موؤ�س�سات املجتمع املدين ومتكني املراأة وال�سباب 

 
��

يف احلياة ال�سيا�سية، واإمكانية التاأثري يف االإجراءات املزمع اتخاذها.

احلكم  مبادئ  تعزيز  خالل  من  ال�سيا�سي  االإ�ستقرار  تدعيم  للتنمية  ال�سيا�سية  االأبعاد  ت�سمل  كما 

القانون  �سيادة  احرتام  جانب  اإىل   ،
��

وال�سفافية ال�سيا�سية  امل�سوؤولية  مبداأي  اإعتماد  عرب  الر�سيد 

والتعددية الفكرية وال�سيا�سية واالإجتماعية وحتقيق امل�ساواة يف احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني 

اختالف  عن  النظر  بغ�س  وم�ساحلهم  االأفراد  وحقوق  العامة  احلريات  حتمي  وقوانني  ت�سريعات  و�سن 

 
�0

انتماءاتهم.

��  - اإعالن احلق يف التنمية اعتمد ون�سر على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ���/�� املوؤرخ يف � كانون 
االأول/دي�سمرب ���� .

��- �سمري اأمني : االإقت�ساد ال�سيا�سي للتنمية يف القرنني الع�سرين والواحد والع�سرين . النا�سر دار الفرابي لبنان – بريوت . 
الطبعة االأوىل ��00 . �سفحة �5 . 

�� -  نعني بامل�سوؤولية ال�سيا�سية اإخ�ساع احلاكم والعنا�سر االأ�سا�سية يف احلكومة للمراقبة القانونية واأحيانًا للم�ساءلة واملحا�سبة .
 Annik Osmont : les villes, la gouvernance, la démocratie locale : réflexions sur - 20

 l’expertise. Extrait du livre «Démocratie et gouvernance mondiale – Quelles régulations
.pour le XXIe siècle» Editions UNESCO- Karthala, 2003. Page  176-181
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وهذه احلقوق ال تعني جمرد احلق يف احل�سول على جزء معنّي منها واإمنا هي مطالب ملجموعة من الرتتيبات 

االجتماعية وال�سيا�سية التي تكفل التمتع بهذه احلقوق. وعليه ي�سبح من واجب احلكومات اأن تعتمد 

��
�سيا�سات تهدف اإىل و�سع هذه االأ�س�س مو�سع التنفيذ:

- االإحرتام: اأي عدم اإعاقة ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية واملدنية واالإقت�سادية واالإجتماعية والثقافية، 

�سواء ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

- احلماية: اأي �سمان عدم اإقدام االآخرين على عرقلة اإحقاق هذه احلقوق.

- الوفاء: وي�سمل تعزيز احلقوق وتي�سري ممار�ستها.

- عدم التمييز: الذي ال ي�ستثني اإحدى الفئات االإجتماعية وخ�سو�سًا االأقليات �سواء اأكانت عرقية 

اأو دينية اأو اإجتماعية اأو لغوية، اإىل جانب االأطراف املهم�سة يف املجتمع والذين يعانون من االإق�ساء 

االإجتماعي وال�سيا�سي واالإقت�سادي وخا�سة الن�ساء واالأطفال. فاالإ�ستقرار االإجتماعي وال�سيا�سي الالزم 

للنمو املنتج يتعزز بالظروف التي ي�ستطيع فيها كل النا�س التعبري عن اإرادتهم ب�سورة تلقائية.    

فال�سيادة  مب�سوؤولياتها.  اأي�سًا  تقبل  بل  فح�سب،  ال�سيادة  امتيازات  من  ت�ستفيد  ال  الدولة  فاإن  وعليه 

ا�ستخدام  ال�سيا�سي �سلطة مطلقة يف  بنظامها  الدولة  تعد تعطي  التي تكر�ست مع معاهدة و�ستفاليا، مل 

اأدوات العنف والقمع واالإكراه، بل اأ�سبحت تت�سمن اليوم اإلتزامًا من جانبها بحماية رفاه �سعبها والوفاء 

 
��

باإلتزاماتها اإزاء املجتمع الدويل ب�سكل عام.

عرب  االإجتماعية  الرعاية  اإىل  م�ستند  عادل  جمتمع  بناء  فت�سمن  للتنمية  االإجتماعية  االأبعاد  اأما    -�
املجتمع،  قطاعات  لكافة  والثقافية  التعليمية  والت�سهيالت  االإمكانيات  وتوفري  وحت�سينه  التعليم  تطوير 

اإىل جانب النهو�س بامل�ستوى ال�سحي وتوفري االإمكانيات ال�سحية الالزمة ل�سد اإحتياجات ال�سكان من 

الرعاية ال�سحية، وتنمية املجتمعات املحلية وال�سحة الوقائية، وتخفي�س معدالت الوفيات عرب مكافحة 

��
االأمرا�س، واملحافظة على الرتاث الثقايف الوطني.

املوارد  نوعية  حت�سني  خالل  من  االإقت�سادية  التنمية  تفعيل  يف  االإجتماعية  باأبعادها  التنمية  وت�سهم 

الب�سرية، بالنظر الأهميتها املتزايدة كاأحد عوامل االإنتاج. لذلك فاإن القدرة على تلبية احلاجات االأ�سا�سية 

وجتنب التفاوت االإقت�سادي الكبري يوفران �سروط االإ�ستقرار االإجتماعي وال�سيا�سي، وي�سكالن مطلبًا 

م�سبقًا لتعزيز ال�سالم.

�-  وبناًء عليه تت�سمن االأبعاد االإقت�سادية للتنمية توفري ال�سلع واخلدمات االإنتاجية املطلوبة الإ�سباع 
حاجات كل فئات املجتمع، ف�ساًل عن حت�سني معي�سة املواطنني ومكافحة الفقر وتوفري فر�س العمل وزيادة 

ني�سان   ، – نيويورك  املتحدة  االأمم   . االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  االإن�سان يف  :  حقوق  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج   - ��

. �� �سفحة   �005
 Bertrand Baddie : un monde sans souverainté- les états entre ruse et responsabilité. - 22

  .Fayard .Paris 2002 Page 13
United Nations Economic and Social commission for Asia and the Pacific:  Develo - 23

 opment Research and Policy Analysis Division , Social Impact of the Economic Crisis ,
 Regional Meeting on Social Issues Arising from the East Asia Economic Crisis and Policy

  .Implication for the future, Bangkok 21-22 January 1999. Page 3
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م�ستوى الدخل الفردي وتقلي�س الفوارق االإجتماعية واالإقت�سادية بني طبقات املجتمع الواحد. فالفقر 

املدقع وعدم توفري فر�س العمل ي�سكالن تهديدًا بحد ذاتهما خا�سة واأنهما يهيئان البيئات التي تزيد 

من اإحتمال ظهور اأعمال العنف وانت�سار اجلرمية وتو�سيع النزاع امل�سلح. لذلك فاإن خف�س معدالت الفقر 

نطاق وا�سع ومت�ساٍو وغري  متاحًا على  االإقت�سادي  التقدم  منافع  فيها احل�سول على  تنمية يكون  يتطلب 

مرّكز ب�سكل مفرط يف مناطق معينة اأو قطاعات اأو فئات معينة من ال�سكان. 

�- واإىل جانب االأبعاد االإقت�سادية، تراعي التنمية االأبعاد البيئية يف كل مراحلها ل�سمان املحافظة 
على البيئة وحمايتها من التلوث، وتوفري مياه ال�سرب االآمنة وحماية الرثوة الطبيعية ومواردها من خطر 

ا�ستدامتها. غري  االإ�ستغالل و�سمان  ال�سمكية من  االأر�سدة  ف�ساًل عن حماية  الن�سوب واالإ�ستنزاف، 

اإذ   
��

اأن ال�سلة بني البيئة والتنمية تت�سمن ما هو اأكرث بكثري من االإ�ستخدام ال�سليم للموارد الطبيعية

تاأخذ التنمية بعني االإعتبار العالقة بني الفقر والبيئة، وتعمل يف هذه احلالة على اإتخاذ التدابري الالزمة 

التي تتناول عملية  تاأمني اإ�سباع حاجات االأجيال احلا�سرة بدون االإنتقا�س من قدرة االأجيال املقبلة على 

للموارد احلالية واملحافظة عليها من  االإ�ستخدام احلكيم  فقط  لي�س  الوفاء بحاجاتها. وال�سبيل يف ذلك 

خماطر التلوث والتبديد والتخريب، ولكن االأخذ يف احل�سبان اأي�سًا حق االأجيال املقبلة من االإ�ستفادة من 

 
�5

املوارد الطبيعية من خالل العمل على تنمية قاعدة النظم االإيكولوجية احلالية و�سمان ا�ستدامتها.

وتبعًا لذلك ي�سكل كل بعد من اأبعاد التنمية ال�سابقة الذكر ركنًا اأ�سا�سيًا بالن�سبة اإىل �سميم مفهوم التقدم 

الذي يكون حموره االإن�سان ولنجاح كل االأبعاد االأخرى. وعليه ، ال �سبيل لنجاح التنمية باتباع اأي من االأبعاد 

دون �سواها اأو اإ�ستبعاد اأي بعد منها من العملية االإمنائية. فبدون ال�سالم ال ميكن توظيف الطاقات الب�سرية على 

نحو منتج، وبدون تفعيل النمو االإقت�سادي لن تتوافر املوارد الالزمة للت�سدي الأي م�سكلة اإجتماعية طارئة، كما 

اأن غياب البيئة ال�سحية �سيحبط كل ما اأجنز من تقدم، وبدون حتقيق العدالة و�سمان حرية امل�ساركة يف اتخاذ 

القرار ال�سيا�سي على قاعدة الدميقراطية واحلكم الر�سيد لن يتحقق التغيري االإيجابي يف املجتمع. غري اأنه ويف 

غمار االإندفاع نحو ت�سوية احل�سابات بني اأطراف النزاع وحتقيق العدالة ورفع املظامل، فاإن اي مكا�سب ميكن اأن 

تكون قد حتققت �ست�سبح من بني اخل�سائر الكبرية يف حال مل ترتافق العمليات االإمنائية مع اجلهود الرامية اإىل 

بناء �سالم عادل و�سامل. 

مبحث ثالث : بناء �ل�صالم ومقوماته 

      من بني املجموعة الكبرية من الو�سائل التي ا�ستحدثتها االأمم املتحدة لت�سوية النزاعات امل�سلحة يف ما بني 

الدول اأو داخلها واحلد منها، ك�سنع ال�سالم وحفظه واإنفاذه، يربز مفهوم  “بناء ال�سالم” كعامل اأ�سا�سي الإقامة 

اأزمات جديدة وانهيار الظروف  اإىل تفادي الوقوع يف  التي ت�سعى  الوقائية  للدبلوما�سية  بيئة جديدة وكنظري 

ال�سلمية. وبناًء عليه، ما هي اأهمية مفهوم بناء ال�سالم وكيف ياأتي مكماًل ل�سل�سلة اجلهود املبذولة من اأجل 

اإحالل ال�سالم يف مناطق النزاع؟

�� - برنامج االأمم املتحدة االإمنائي :حماربة تغيري املناخ : الت�سامن االإن�ساين يف عامل منق�سم . تقرير التنمية الب�سرية  مرجع �سابق.  
�سفحة ��-�� .

�5 -  اإبراهيم العي�سوي : التنمية يف عامل متغرّي – درا�سة يف مفهوم التنمية وموؤ�سراتها . دار ال�سروق للن�سر- بريوت ، لبنان 
. الطبعة االأوىل �000.  �سفحة ��
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- فقرة �أوىل : بني �صنع �ل�صالم وبنائه

      خوفًا من اندالع النزاعات وبغية منع ن�سوبها عن طريق تخفيف حدة التوتر ومنع ت�ساعده وحتوله اإىل نزاع 

 Preventive diplomacy  م�سلح وح�سره يف حدود االأطراف املعنية، يربز مفهوم الدبلوما�سية الوقائية

الذي يرمي اإىل اإتخاذ جممل التدابري واالإجراءات الهادفة اإىل بناء الثقة وتعزيز ح�سن النية للتقليل من احتمال 

ن�سوب النزاعات بني االأطراف، وتق�سي احلقائق، والتوزيع الوقائي لالأفراد واإن�ساء مناطق منزوعة ال�سالح 

��
يف بع�س احلاالت.

ال�سالم  �سنع  على  العمل  م�سوؤولية  تكمن  ال�سالم  النزاع ومهمة حفظ  وقوع  ملنع  ال�سعي  مهمة        وبني 

making Peace الذي يهدف اإىل التوفيق بني االأطراف املتعادية، ال �سيما عن طريق الو�سائل ال�سلمية 
 .

��
التي ت�سّمنها الف�سل ال�ساد�س من ميثاق االأمم املتحدة كالو�ساطة والتفاو�س والتحكيم

اإمكانيات منع ن�سوب النزاعات و�سنع ال�سالم  اأما حفظ ال�سالمPeace keeping  فهو و�سيلة لتو�سيع 

على ال�سواء اإذ يت�سمن توزيع اأفراد لالأمم املتحدة يف امليدان بعد موافقة االأطراف املعنية بالنزاع، وي�سمل عادة 

اإ�سرتاك اأفراد ع�سكريني تابعني لالأمم املتحدة، وكثريًا ما ينطوي ذلك على اإ�سرتاك موظفني مدنيني اأي�سًا. وقد 

تطورت طبيعة عمليات حفظ ال�سالم ب�سرعة يف ال�سنوات االأخرية مثل تاأمني حماية قوافل االإغاثة واالإ�سراف 

على االإنتخابات ف�ساًل عن املهام التقليدية املتمثلة يف مراقبة اإطالق النار والف�سل بني املتحاربني وغريها من 

  
��

املهام التي حققت درجة كبرية من االإ�ستقرار يف عدد كبري من مناطق التوتر يف جميع انحاء العامل. 

  Peace enforcement وقد يكون ن�سر قوات ع�سكرية خا�سة الإنفاذ ال�سالم وفر�سه بالطرق الع�سكرية

اأمرًا �سروريًا لرد العدوان �سواء اأكان و�سيكًا اأو فعليًا، متامًا كما تن�س املادة �� من ميثاق االأمم املتحدة. لكن 

هذا االإجراء قد يكون غري كاٍف الإحقاق ال�سالم االإيجابي وامل�ستدام. لذلك تربز احلاجة املا�سة الإيالء عناية 

جديدة جلهود بناء ال�سالم بكل ما لها من اأبعاد متعددة خوفًا من احتمال اإنهيار اأ�س�س االأمن والعودة اإىل جتدد 

اأعمال العنف.   

وعليه، يربز م�سطلح “بناء ال�سالم بعد نهاية النزاع” Post Conflict Peace Building  الذي 

“خطة  عنوان  والذي جاء حتت   ���� للعام  بطر�س غايل  بطر�س  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  تقرير  ت�سّمنه 

لي�سكل تطورًا جديدًا مل يتطرق اإليه امليثاق من قبل، والذي يرتكز على �سرورة معاجلة االأ�سباب  لل�سالم” ، 

��
الكامنة وراء اندالع النزاعات وذلك لتفادي اأي اإنتكا�سة حمتملة الوقوع يف اأي وقت.

 B.C.Ramcharan : Preventive diplomacy at the UN. Indiana university press . 2008 . - 26
.page 24-27

�� - وقد جرى تف�سيل هذه الو�سائل يف اإعالنات �ستى اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ، من بينها اإعالن مانيال ب�ساأن 
ت�سوية املنازعات الدولية بالو�سائل ال�سلمية للعام ����، واالإعالن املتعلق مبنع واإزالة النزاعات الدولية واحلاالت التي تهدد 

���� ، وغريها من القرارات التي تناولت تعزيز ال�سالم  االأمن وال�سلم الدوليني وبدور االأمم املتحدة يف هذا املجال للعام 

واالأمن والتعاون الدويل بجميع جوانبه وفقًا مليثاق االأمم املتحدة

�� - ه�سام حمدان : نظام حفظ االأمن وال�سلم الدوليني خالل احلرب الباردة – درا�سة يف القوات الدولية التابعة لالأمم املتحدة 
. نا�س للطباعة والن�سر – عرمون لبنان . الطبعة االأوىل �000. �سفحة -�5 �� .  

 Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and - 29
 Peace-keeping Document A/47/277 - S/241111, 17 June 1992 (New York: Department of
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اإىل  يهدف  وهو  ال�سابقة،  باملفاهيم  ودقيقًا  وثيقًا  اإت�سااًل  النزاع  نهاية  بعد  ال�سالم  بناء  مفهوم  ويت�سل 

حتديد ودعم الهيكليات التي من �ساأنها اأن تعزز ال�سالم لتجنب االإرتداد اإىل حالة النزاع. فعند اإنهيار جهود 

الدبلوما�سية الوقائية وف�سلها يف جتنب اإندالع النزاع، تدخل اجلهود املتعا�سدة ل�سنع ال�سالم وحفظه يف مناطق 

النزاع. وعندما حتقق هذه اجلهود اأهدافها فاإن العمل التعاوين املتوا�سل ملعاجلة االأ�سباب اجلوهرية الكامنة وراء 

اإندالع النزاع - �سواء اأكانت اإجتماعية اأو اإقت�سادية اأو �سيا�سية اأو ثقافية- ي�سكل ال�سبيل االأهم الإقامة ال�سالم 

بناء  فاإن  النزاع،  اإطار جتنب وقوع  الوقائية تعمل يف  الدبلوما�سية  “اإذا كانت  اآخر،  اأ�سا�س دائم. مبعنى  على 

 
�0

ال�سالم بعد اإنتهاء النزاع يهدف اإىل منع تكرارها”.

احلرب  اإىل  واالإنزالق  ال�سلم  الإنهيار  وتفاديًا  املتحدة  االأمم  منظومة  يف  موؤ�س�سية  ثغرة  وجود  من  وخوفًا 

ومل�ساعدة الدول يف اإنتقالها من حالة النزاع اإىل حالة ال�سالم، اأن�ساأت االأمم املتحدة جلنة خا�سة ببناء ال�سالم 

جت�سيدًا لالإلتزام الدويل مب�ساعدة الدول - التي متر مبرحلة ع�سيبة بعد نهاية النزاع-  على تطوير قدراتها على 

اأداء مهامها ال�سيادية بفعالية ومب�سوؤولية. تعمل هذه اللجنة على اإتاحة اآلية لتمويل اأن�سطة بناء ال�سالم، ف�ساًل عن 

امل�ساعدة على �سمان االإنتقال ال�سريع من التمويل املوجه لالإغاثة اإىل التمويل املوجه للتنمية، وامل�ساعدة على 

كفالة اإيالء ما يلزم من العناية املبكرة للق�سايا التي قّلما حتظى باالإهتمام وتقدمي التمويل لها، كبناء القدرات يف 

��
جمال اخلدمات العامة ون�سر ثقافة ال�سالم وحتقيق امل�ساحلة.

 وبناًء على ذلك، ما هي االإجراءات التي تدخل �سمن اإطار جهود بناء ال�سالم، وكيف ترتبط مبفهوم التنمية 

وت�سهم بالتايل يف �سمان عدم النكو�س واالإرتداد اإىل حالة النزاع؟ 

- فقرة ثانية : مقومات بناء �ل�صالم

      حظي مفهوم بناء ال�سالم بعد انتهاء النزاع باإقرار وا�سع النطاق لكونه ينطوي على معايري ومقومات تعالج 

اأ�سباب النزاعات ومتهد الإحتوائها تفاديًا الندالعها جمددًا ومنع تكرارها. وتكمن اأهمية هذا املفهوم يف كونه 

ي�ستكمل احللقة املفقودة التي من �ساأنها اأن تربط بني دور ومهام االأمم املتحدة يف جمال �سنع وحفظ ال�سالم 

ومهامها يف تطوير املجاالت االإقت�سادية واالإجتماعية. 

املتحدة بطر�س بطر�س غايل،  لالأمم  العام  لالأمني  لل�سالم”  “خطة  تقرير  ما ورد يف  ويظهر ذلك جليًا يف 

الذي مّيز بني االإجراءات والرتتيبات التي ينبغي اإتخاذها يف اأعقاب النزاعات امل�سلحة غري الدولية اأو احلروب 

االأهلية واالأزمات الداخلية، وبني تلك التي ال بد من القيام بها يف اأعقاب النزاعات امل�سلحة الدولية. 

ففي احلالة االأوىل، ميكن اأن تت�سمن هذه الهياكل اأواًل نزع �سالح االأطراف املتحاربة والتحفظ عليها واإمكان 

تدمريها، ف�ساًل عن اإعادة النظام وت�سهيل عملية اإعادة الالجئني اإىل بالدهم، ومراقبة االإنتخابات ودفع اجلهود 

��
حلماية حقوق االإن�سان، ودعم واإ�سالح املوؤ�س�سات احلكومية وتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية.

اأما يف اأعقاب حرب دولية، فاإن بناء ال�سالم بعد نهاية النزاع قد يتخذ �سكل م�ساريع تعاونية حمددة لربط 

Public Information, United Nations) 1992. http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html
Boutros Boutros-Ghali, An Agenda for Peace . Ibid - 30

اأف�سح / �سوب حتقيق التنمية واالأمن وحقوق االإن�سان للجميع .  �� - تقرير االأمني العام لالأمم املتحدة :  يف جو من احلرية 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الدورة التا�سعة واخلم�سون  �Add.� . ��/�005/A/5 اآذار �005. �س ��

Boutros Boutros-Ghali, an Agenda for Peace. Ibid - 32
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م�سالح االأطراف املتنازعة يف م�ساريع ذات فائدة متبادلة ميكن اأن ت�سهم يف التنمية االإقت�سادية واالإجتماعية، 

كما ميكن اأن ت�سمل اإجراءات وترتيبات عديدة لبناء الثقة والتي ت�سكل عن�سرًا اأ�سا�سيًا لل�سالم، كالعمل على 

التقليل من االأفكار العدائية عن طريق التبادل الثقايف واإ�سالح املناهج الرتبوية الذي ال بد من توفره الإحباط 

العدائية من جديد، والأجل تغيري  الع�سكرية  ط االأعمال  تن�سّ اأن  التي ميكن  الثقافية والقومية  التوترات  عودة 

االإدراك يف اإجتاه فهم اأدق للطرف االآخر والعمل على حتويل منط العالقات من �سورتها التقليدية العدائية اإىل 

�سورة اأكرث تعاونًا وتفاهمًا.

ولعل ربط البعدين االإجتماعي واالإقت�سادي لل�سالم بالبعدين ال�سيا�سي واالإ�سرتاتيجي، جعل من العالقة ما 

بني التنمية وبناء ال�سالم عالقة تفاعلية وذات تاأثري متبادل اإذ اإن بناء ال�سالم اأمر يهّم الدول يف كل مراحل 

موؤ�س�سات  الإن�ساء  فر�سة  ال�سالم  بناء  يوفر  امل�سلح،  النزاع  اأتون  من  اخلارجة  الدول  اإىل  فبالن�سبة  التنمية. 

اإجتماعية و�سيا�سية واإقت�سادية وق�سائية جديدة ميكن اأن تعطي دفعًا قويًا جلهود التنمية وحتقيق اإ�ستدامتها، لذلك 

الوطنية على  اأنظمتها  ال�سالم كفر�سة لو�سع  بناء  اإ�ستخدام تدابري  اإنتقالية على  التي متر مبراحل  الدول  تعمل 

طريق التنمية ال�سحيحة .  

- وتبعًا لذلك فاإن اأكرث االإجراءات اإحلاحًا بالن�سبة لبناء ال�سالم هي تخفيف اآثار احلرب على ال�سكان، 

وذلك عرب توفري املعونة الغذائية اإىل جانب اإ�ستعادة القدرة على اإعادة االإنتاج الغذائي، ف�ساًل عن دعم 

نظم ال�سحة واملرافق ال�سحية والدعم امليداين للموؤ�س�سات الرئي�سية واإزالة االألغام.

- تعترب م�ساألة اإزالة االألغام والذخائر التي مل تنفجر بعد �سرطًا �سروريًا جلميع اأن�سطة بناء ال�سالم 

بعد نهاية النزاع. فاالألغام التي توؤثر �سلبًا يف حياة املواطنني دومنا متييز، حتتل اأي�سًا م�ساحات وا�سعة من 

االأرا�سي ومتنع بالتايل من اإمكانية اإ�ستثمارها مل�ساريع زراعية و�سناعية ما ي�سكل عبئًا كبريًا على كاهل 

الدولة اخلارجة من النزاع، وت�سكل بالتايل عقبة حقيقية امام جهود التنمية.

- كما اأن نزع ال�سالح واإعادة دمج املحاربني يف احلياة املدنية اأمر بالغ االأهمية لتحقيق االإ�ستقرار 

. غري اأن هذا الهدف يتطلب جهودًا بالغة الدقة لتحقيقه. فنزع �سالح املتحاربني 
��

يف فرتة ما بعد النزاع

ال بد اأن يواجهه توفري فر�س عمل ذات اإنتاجية مقبولة جتنب هوؤالء ال�سباب ويالت الفقر والبطالة وما 

ينتج عنهما من تداعيات خطرية على االإ�ستقرار اله�س للدولة خالل مرحلة ما بعد النزاع، االأمر الذي 

ُبعديها االإقت�سادي واالإجتماعي من جهة، وميّهد من جهة  الوطنية يف  التنمية  اأن يعزز جهود  من �ساأنه 

اأخرى لبناء �سالم م�ستدام عرب اإطالق برامج تدريبية وتاأهيلية ت�ساعد على اإ�ستثمار مهارات املتحاربني 

 
��

يف جماالت زراعية اأو �سناعية اأو اإدارية تكون حافزًا قويًا لهم على هجر مهنة احلرب.

- وتبعًا لذلك ي�سكل تخفي�س االإنفاق الع�سكري حلقة اأ�سا�سية يف �سل�سلة الو�سل بني التنمية وبناء 

ال�سالم، خا�سة واأن نزع ال�سالح والرقابة على الت�سلح يقلالن من خطر الدمار والتدهور االإقت�سادي 

تخفي�س  اأن  كما  حلظة.  اأي  يف  احلرب  اإىل  بالعودة  تهدد  التي  التوترات  حدة  من  ويخف�سان  ال�سريع 

االإنفاق الع�سكري يوفر زيادة ملمو�سة يف االأر�سدة املخ�س�سة لتمويل التنمية وحتقيق الرفاه االإجتماعي 

Tom Keating and W. Andy Knight: Building sustainable peace. United Nations Univer- - 33
sity press 2004. page 71

.Geneva declaration: Global Burden of Armed Violence. Op.cit page 63 - 34
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اإجتاه  الع�سكرية يف  بعيدًا عن االأولويات  الوطنية  وتعزيز االإ�ستقرار االإقت�سادي. ولعل توجيه اجلهود 

االأمر  املتنازعة،  االأطراف  التوتر والتناف�س بني  اأن يخف�س حاالت  �ساأنه  واإنتاجية من  اأهداف �سلمية 

  
�5

الذي �سيوؤثر ب�سكل عميق على التنمية وم�سار جهود بناء ال�سالم. 

- ويعترب اإ�سالح القطاع االأمني يف مرحلة ما بعد النزاع جزءًا حيويًا يف عملية بناء ال�سالم ودعم 

الظروف  بدوره  يهيئ  الذي  العام  االأمن  ويعزز  النزاع  جتدد  دون  يحول  واأنه  خا�سة  التنمية،  جهود 

القانون  �سيادة  ودعم  الفقر  م�ستوى  خف�س  على  والت�سجيع  التنمية  والأعمال  االإعمار  الإعادة  املنا�سبة 

واحلاكمية الر�سيدة وتو�سيع �سلطة الدولة ال�سرعية. وعليه ي�سكل اإ�سالح القطاع االأمني اأداة اأ�سا�سية 

   
��

يف تعزيز �سلطة الدولة ومعاجلة اأ�سباب اإنق�سامات املا�سي.

- واإىل جانب اإ�سالح القطاع االأمني، تفر�س م�ساريع بناء ال�سالم �سرورة اإ�سالح اجلهاز الق�سائي 

للدولة والذي من �ساأنه اأن يوفر العدالة االإنتقالية جلميع املواطنني على حد �سواء. وي�سكل هذا االإجراء 

النهائية بني االأطراف  لتحقيق امل�ساحلة  النزاع لكونه يهيئ االأجواء  بعد  عن�سرًا �سروريًا يف مرحلة ما 

املتنازعة عرب تعزيز مبداأي امل�ساءلة واملحا�سبة، منعًا لتجدد العنف وبالتايل �سمان بناء ال�سالم الدائم. 

ويتم ذلك من خالل هيئات موؤقتة خم�س�سة لهذا الغر�س ) حماكم جنائية خا�سة بجرائم معينة وجلان حتقيق 

اأهمية هذه الهيئات  ورقابة، وبرامج خا�سة لتقدمي التعوي�سات لالأطراف املت�سررة من النزاع(. ولعل 

تكمن يف اأنها توفر الفر�سة احلقيقية ملنع جتدد االإ�ساءات عرب مواجهة اإحتماالت العقاب املفرو�سة على 

  
��

اأعمال العنف.

- ويعّد التحول الدميقراطي يف الدول اخلارجة من النزاع اأمرًا جوهريًا يف تعزيز جهود بناء ال�سالم. 

فالتحول الدميقراطي لي�س باالأمر ال�سهل يف جمتمع مزقه االإقتتال الداخلي، غري اأنه اأمر �سروري الحتواء 

امل�سالح املتناف�سة العرقية والدينية والثقافية. كما اأن الدميقراطية كنظام حكم يعتمد على امل�ساركة ال�سعبية 

يف اإتخاذ القرار، ت�ساعد على حت�سني اأ�ساليب احلكم واآلياته وتكفل بالتايل اإ�سفاء �سيغة ال�سرعية على 

النظام القائم.

القانون وامل�ساواة  الر�سيد والعدالة وحكم  نظام احلكم  مبفاهيم عديدة كتعزيز  الدميقراطية  وترتبط 

و�سمان احرتام حقوق االإن�سان وكفالة حرياته، وهي كلها ت�ساعد على الف�سل وال�سيطرة على الكثري من 

التوترات االإجتماعية واالإقت�سادية والعرقية التي تهدد اأمن املجتمعات ووحدتها . لذلك تعّد الدميقراطية 

اأ�سا�سيًا الإطالق امل�ساريع االإمنائية ومكونًا رئي�سيًا يف تعزيز ثقافة ال�سالم وتقّبل االآخر متهيدًا  عن�سرًا 

��
لتحقيق امل�ساحلة ال�سيا�سية واالإجتماعية وبناء ال�سالم امل�ستدام.

- ورغم اأنها تعّد االأكرث اإ�ستهدافًا وت�سررًا من اأعمال العنف خالل مرحلة النزاع امل�سلح وما بعدها، 

�5 - خطة للتنمية :تقرير االأمني العام لالأمم املتحدة ��/A/��5، � اأيار/ مايو ����. 
 UN Security Council , Statement by the president of the security council , UN document - 36

 S/PRST/2007/3, 21 February 2007, http://documents.un.org
�� - ميغان با�ستيك : الدمج اجلن�ساين يف اإ�سالح القطاع االأمني بعد اإنتهاء ال�سراع . درا�سة وردت يف كتاب  الت�سلح ونزع 

ال�سالح واالأمن الدويل . مركز درا�سات الوحدة العربية . بريوت . الطبعة االأوىل ��00. �سفحة ��� 

�� - اللجنة االإقت�سادية واالإجتماعية لغربي اآ�سيا ) االإ�سكوا ( : التنمية وتخفيف حدة النزاعات – روؤية ونهج واإجنازات. االأمم 
املتحدة – نيويورك �0�0. �سفحة �-5
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تلعب املراأة دورًا كبريًا يف منع ن�سوب النزاعات وت�سويتها ويف بناء ال�سالم داخل جمتمعها. فاملعاناة 

التي يعي�سها الرجال خالل النزاعات واحلروب ال تختلف بطبيعتها عن ما تعانيه املراأة نتيجة ما تتعر�س 

له من اأعمال عنف مبا�سرة كالقتل والت�سويه وخد�س احلياء. ويكمن االإختالف يف حتديد دور الن�ساء 

وم�سوؤولياتهن من خالل ثقافة املجتمع ونظرته اإىل املراأة، رغم اأن كل املواثيق الدولية قد اأجمعت على 

من  اخلارجة  الدولة  حتتاج  التي  الب�سرية  املوارد  مهارات  جمموعة  �سمن  من  مهمًا  عن�سرًا  ت�سكل  اأنها 

النزاع اإىل جهودها يف اإعادة املوؤ�س�سات والقطاعات كافة اإىل عملها الطبيعي. غري اأن ذلك ال ميكن اأن يتم 

اإاّل من خالل تاأهيل املراأة ومتكينها على امل�ساهمة يف مفاو�سات وا�سرتاتيجيات ال�سالم م�ساهمة فعلية، 

�� 

وتعزيز م�ساركتها يف املوؤ�س�سات القيادية للدولة واملجتمع.

 - من جهة اأخرى، تفر�س جهود التنمية وبناء ال�سالم على احلكومات الوطنية م�سوؤولية توفري االإطار 

القطاعات االإقت�سادية واالإجتماعية والثقافية ب�سكل طبيعي وعلى  العام الذي يكفل عمل كل  التنظمي 

نحو فعال؛ اإذ يقع على عاتقها اأن تتدخل حيثما دعت احلاجة لت�سهيل تنمية القطاع االإنتاجي وتوفري البيئة 

امل�ساعدة على تعزيز املوؤ�س�سات التجارية واالإ�ستثمار يف راأ�س املال الب�سري، وحماية البيئة وتنظيم 

    
�0

�سيا�سات ال�سمان االإجتماعي ال�سحيحة. 

وبناء  التنمية  تفر�س جهود  لذلك  ال�سالم،  وبناء  االإمنائي  التطور  لتحقيق  يكفي  الدولة ال  دور  غري 

ال�سالم وجود جمتمع مدين )مبنظماته غري احلكومية( فعال ون�سيط يعمل اإىل جانب ال�سلطات املحلية على 

ا�ستعادة �سلطة الدولة وبناء اإدارة تعتمد مبداأ ال�سفافية وامل�ساءلة يف عملها لتحقيق التقدم االإجتماعي 

وحت�سني الظروف االإن�سانية عرب  تعميم ثقافة ال�سالم وتقّبل االآخر والت�سامح والت�سامن وتعزيز البدائل 

��
غري العنفية للنزاع يف الدول التي مزقتها احلروب اخلارجية ف�ساًل عن االإقتتال الداخلي.

يت�سح من خالل ما تقدم اأن مفهوم بناء ال�سالم بكل ما ي�سمله من اإجراءات وتدابري ي�سكل اأ�سلوبًا جديدًا 

للتغلب على اإمكانية جتدد االأزمات واإحتوائها عرب معاجلة االأ�سباب الكامنة وراء اإندالعها، والتي تكمن غالبًا 

يف انعدام الفر�س االإقت�سادية والتفاوت االإجتماعي. ولعل اهم ما تتطلبه هذه االإجراءات هو االإلتزام بالتعاون 

اجلّدي بني كل من الدولة واأ�سخا�س املجتمع املدين واملنظمات االإقليمية والدولية على نحو ميكن من خالله 

مواجهة كل التحديات التي تقف عائقًا اأمام حتقيق االأمن وال�سالم على اأ�س�س م�ستدامة. 

  United Nations Research Institute for Social development : Gender Equality o Striving - 39
 .For Justice in a Unequal World .UNRISD/UN Publications , New York 2005. page 212o215

�0 - خطة التنمية :  تقرير االأمني العام لالأمم املتحدة ��/A/��5، مرجع �سابق.
Roger Mac Ginty and Andrew Williams : Conflict and development. Routledge , 1 edio - 41

.tion, 2009  . page 72
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خال�صة �لف�صل �لأول

      يبقى التمييز ما بني النزاعات امل�سلحة االأهلية والدولية �سروريًا طاملا اأنها ت�ستهدف بالدرجة االأوىل حياة 

اإقت�سادية  اأن هذه النزاعات ت�سبب الويالت واملاآ�سي وتوّلد خ�سائر  االإن�سان وتقدمه. فال ي�سككّن اأحد يف 

اجل�سد  يجتاح  الذي  الفتاك  باملر�س  و�سفها  اإىل  البع�س  و�سل  حتى  االأ�سا�سية،  حقوقه  من  االإن�سان  وحترم 

فالنزاعات امل�سلحة  اأنها �سر مطلق.  اإليها على  البع�س االآخر ال ينظر  اأن  للدولة ، غري  ال�سيا�سي واالإجتماعي 

على اأنواعها، هي حقيقة من احلقائق الب�سرية التي تلعب دورًا حا�سمًا يف تطور الدول ورقي احلياة ال�سيا�سية 

واالإجتماعية والفكرية لل�سعوب، اأي اأنها ت�سكل من جهة اأخرى اإحدى اأهم �سروط التقدم الأنها مبثابة اخليار 

الواقعي الذي يحول دون رقاد االأمم وركودها.

غري اأن هذا التقدم ال ميكن اأن يتحقق اإذا مل تفر�س جهود التنمية نف�سها كاأ�سا�س متني للتمكني االإجتماعي 

واالإقت�سادي وللم�ساهمة يف الق�ساء على م�سادر النزاع واأ�سبابه من خالل احلث على حتقيق االإ�ستقرار االإجتماعي 

ال�سالم. لذلك ال بد من اعتبار جهود  النزاع وبناء  اأثر  واالإقت�سادي واملوؤ�س�سي الذي ي�سهل بدوره تخفيف 

االإنعا�س االإمنائي املبّكر اإحدى االأدوات الرئي�سية لتحقيق بناء ال�سالم واالإ�ستقرار وو�سيلة لتعميم مبادئ احلكم 

الر�سيد وممار�سته �سمن القطاع العام ومنظمات املجتمع املدين. 

وبدوره ي�سكل بناء ال�سالم بتدابريه املتنوعة اأ�سا�سًا حقيقيًا الإعادة تاأهيل الدولة خالل مرحلة ما بعد النزاع 

عرب العمل التعاوين الدوؤوب على حل امل�سكالت ال�سيا�سية واالإقت�سادية واالإجتماعية والثقافية، الذي يحقق 

وحده ال�سالم االإيجابي على اأ�سا�س دائم و�سامل يف دول مل تعرف معنى االإ�ستقرار وال تزال تعي�س حتت وطاأة 

هاج�س العودة اإىل اأتون النزاع يف كل مرحلة مف�سلية حا�سمة. وي�سكل لبنان النموذج االأكرث واقعية لكونه 

ال يزال يعي�س يف واقع ال يعرف الثبات واال�ستقرار االأمني يف ظل ا�ستمرار التهديدات املتالحقة مبواجهة اأي 

تدخل ع�سكري اإ�سرائيلي على اأرا�سيه من جهة اأخرى. وعليه، كيف تتفاعل العالقة ما بني التنمية وبناء ال�سالم 

يف لبنان، وما هي التحديات الكربى التي حتول دون حتقيق التقدم التنموي وبناء ال�سالم العادل يف بلد اإخترب 

النزاعات امل�سلحة على اأنواعها؟
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�لف�صل �لثاين: 

عالقة �لتنمية ببناء �ل�صالم بني �لتاأثري و�لتفاعل  

در��صة تطبيقية عن �لو�قع �للبناين  
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 منذ فتنة العام ���0 مرورًا بفتنة العام ���5 و�سواًل اإىل احلرب االأهلية الكربى يف العام ���5 والتي 

 ،���� ���� و  العامني  اإجتياحي  اإ�سرائيلية ال �سيما  ���0 وما تخللها من حروب  العام  ا�ستمرت حتى 

ف�ساًل عن العدوان املتكرر خالل االأعوام ���� و���� والتي كان اآخرها حرب العام ��00، ال يكاد لبنان 

اأ�سحى ا�سمه مرتبطًا باحلروب والنزاعات امل�سلحة ارتباطًا  اأن  اإىل  اأخرى،  يخرج من حرب حتى يدخل يف 

وثيقًا. 

غري اأن قدرة هذا البلد على النهو�س بعد كل اأزمة م�ستجدة جعلت منه يف كل مرحلة بلدًا واعدًا بحيوية 

اأبنائه وقدرتهم املتجاوزة الأزماتهم و�سعيهم اإىل العي�س ب�سالم وتكري�س مفهوم الوطن الر�سالة واجلامع للكل. 

واإعادة  واالإجتماعي  االإقت�سادي  النهو�س  لتحقيق  االإمنائية  امل�ساريع  و�سع  على  املتعاقبة  احلكومات  تاأخر  ومع 

االإعمار واإطالق جمموعة من االإ�سالحات تهدف اىل حتفيز النمو وتعزيز التنمية وحتديث االإقت�ساد الوطني، 

يجد لبنان نف�سه منزلقًا اإىل اأتون النزاعات امل�سلحة جمددًا، فتتوقف معها عجلة التقدم وتتهدد ا�س�س العي�س 

اإقت�سادية  امل�سرتك من جديد. واإذا كان من البديهي اأن متتلك الدولة اخلارجة من النزاعات امل�سلحة �سيا�سة 

واإجتماعية وا�سحة االأهداف والو�سائل، فاإن وعي الفئة احلاكمة ملتطلبات هذه ال�سيا�سة وتوافر االإرادة لديها 

لو�سعها مو�سع التنفيذ، ي�سكالن املرتكز االأ�سا�سي لنجاحها. ويف لبنان الذي يواجه حتديات �سيا�سية واأمنية 

واإقت�سادية واإجتماعية بالغة الدقة، ت�سبح هذه االأمور اأكرث اإحلاحًا لتحقيق التقدم التنموي الذي مل يكتمل بعد 

اإنعكا�سات �سلبية على م�سار  يف ظل جتدد النزاعات الداخلية واالإعتداءات االإ�سرائيلية املتكررة وما لها من 

اجلهود التنموية ومعركة بناء ال�سالم يف لبنان. فما هي التحديات التي تعرقل حتقيق التقدم التنموي وتقف عائقًا 

اأمام تعزيز م�سروع بناء ال�سالم الدائم والعادل؟ وما هو دور منظمات املجتمع املدين العاملة يف لبنان وما هي 

حدود فاعلية هذا الدور ومعوقاته؟ 

اإتفاق  ت�سمّنها  التي  االإ�سالحات  كل  رغم  لبنان  يف  ال�سيا�سية  التنمية  حدود  درا�سة  الف�سل  هذا  يتناول 

االأزمات  جانب  اإىل  تاأثريها  ومدى  اللبنانية،  االأطراف  بني  الداخلي  التقاتل  حالة  معه  اإنتهت  الذي  الطائف 

لبنان،  يف  ال�سالم  بناء  م�سروع  على  املتكررة-  االإ�سرائيلية  باالإعتداءات  اأ�سا�سي  ب�سكل  -املتمثلة  االأمنية 

ف�ساًل عن درا�سة العالقة ما بني االإدارة ال�سيا�سية وحتقيق النمو وتعزيز التنمية االإقت�سادية، وانعكا�س الواقع 

االإقت�سادي على م�سار التنمية االإجتماعية، اإىل جانب درا�سة مدى فاعلية دور املنظمات غري احلكومية يف تفعيل 

االإ�سالحات التنموية وتعزيز جهود بناء ال�سالم، ف�ساًل عن حمدودية هذا الدور خا�سة جلهة �سعف راأ�س املال 

التمويلي و�سيق رقعة اأن�سطتها. 
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مبحث �أول: لبنان وو�قع �لأزمات �ملتجددة  

      ال �سك يف اأن لبنان قد عرف كل اأنواع احلروب الداخلية واخلارجية التي مل توّلد �سوى الدمار الفادح 

ملوؤ�س�سات الدولة ولكل مقومات احلياة الطبيعية، اإىل جانب ح�سدها للكثري من اأرواح املدنيني على اختالف 

طوائفهم واإنتماءاتهم ال�سيا�سية واحلزبية. فاحلرب االأهلية التي و�سعت اأوزارها مع توقيع اإتفاق الطائف يف العام 

���0 مل تنه واقع النزاعات امل�سلحة املتجددة يف البالد، وما لها من تاأثري مبا�سر على حتقيق التنمية ال�سيا�سية 
وم�سروع بناء ال�سالم.

- فقرة �أوىل: نهاية �حلرب �لأهلية بني حدود �لتنمية �ل�صيا�صية و�أثرها على م�صروع بناء �ل�صالم

على  املحافظة  وينح�سر يف  الكيان  وحدة  على  يرتكز  لبنان  والدائم يف  االأ�سا�سي  اخلوف  كان  لطاملا        

هذا  من  اإنطالقًا  ال�سلطة  اأهداف  حتددت  وقد  التفكك.  �سبح  واإبعاد  االأهلي  ال�سلم  ورعاية  الوطنية  الوحدة 

اخلوف الذي ر�سم لها غاياتها املرتكزة بالدرجة االأوىل على ح�سن اإدارة جمموعة التناق�سات التي ينطوي عليها 

املجتمع اللبناين، �سواء اكانت طائفية اأو ثقافية، ووّلد بالتايل احلاجة امللحة اإىل ا�ستنباط ال�سيغ التي حتول دون 

اإنهيار الدولة واالإنزالق اإىل اأتون النزاع جمددًا واإر�ساء اأ�س�س التوفيق ما بني التعددية والوحدة الوطنية. من 

هذا املنطلق جاء اإتفاق الطائف لينهي معه احلرب االأهلية يف لبنان بتفا�سيلها وماآ�سيها اليومية من ق�سف ودمار 

وموت. 

�سّور من اإتفاق الطائف وكاأنه احلل الوحيد الذي تنتهي معه االأزمة اللبنانية والذي ي�سع حدًا للتقاتل الداخلي 

واإ�ستقالله،  لبنان و�سيادته  الوطنية حفاظًا على وحدة  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  اإحياء  واإعادة  ال�سالم  واإحالل 

بني  وامل�ساواة  العدالة  لتحقيق  توؤ�س�س  التي  واالإداري  ال�سيا�سي  النظام  على  االإ�سالحات  اإدخال  عرب  وذلك 

ن لبنان من االأطماع االإ�سرائيلية املعلنة وحتقق امل�ساركة  جميع اللبنانيني على اختالف طوائفهم ومناطقهم، وحت�سّ

احلقيقية يف �سناعة واإتخاذ القرار، ب�سكل يلّبي تطلعات اللبنانيني ويدعم اأ�س�س العي�س امل�سرتك يف ظل نظام 

   
��

حر يحقق تكافوؤ الفر�س بني املواطنني يف جو من االأمن واالإزدهار.

لكن وبعد مرور اأكرث من عقدين على توقيع هذا االإتفاق مل تربز النية ال�سيا�سية اجلدية لتنفيذ بنوده ب�سكل 

كامل، خا�سة ذات الطابع الوطني واالإمناء املتوازن التي تعزز االإنتماء وتر�سخ العي�س امل�سرتك، وحتّل امل�سكالت 

االإقت�سادية واالإجتماعية وال�سيا�سية واالأمنية املتفاقمة يف لبنان مما اأ�سعف النظام ال�سيا�سي اللبناين اإىل احلدود 

الق�سوى وعرقل اأ�س�س االإ�سالح والتنمية ال�سيا�سية ال�سرورية لتجنب الوقوع يف اأخطاء املا�سي م�ستقباًل.

فعلى ال�سعيد ال�سيا�سي وبعد االإقرار بنهائية الوطن الواحد للجميع وعروبته واإبراز خ�سو�ستيه املبنية على 

اأبنائه، م�سلمني وم�سيحيني على قاعدة امل�ساواة ال�سيا�سية واحلريات العامة، حددت مقدمة الد�ستور  تعاي�س 

طبيعة النظام ال�سيا�سي اللبناين على اأنه جمهورية دميقراطية برملانية ي�سكل ال�سعب فيها م�سدرًا اأ�سا�سيًا لل�سلطات 

التي تقوم بدورها على مبداأ الف�سل والتوازن والتعاون يف ما بينها.

فبمقارنة حياته ال�سيا�سية مع حميطه العربي جند اأن لبنان هو البلد الوحيد الذي بقي خارج االإنقالبات الع�سكرية 

وخارج دائرة توريث الرئا�سة االأوىل يف الدولة، بل لطاملا كانت ال�سلطة فيه متداولة دوريًا ب�سكل �سلمي، 

حيث حر�س الد�ستور اللبناين على جعل احلكم يف لبنان �ساأنًا عامًا وملكًا للجمهور يعطيه نظريًا باالإنتخاب اإىل 

�� - األبري من�سور : االإنقالب على الطائف . دار اجلديد . بريوت لبنان . الطبعة االأوىل ���� . �سفحة �� .
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اإىل خلق ميدان �سيا�سي ت�سيطر عليه ب�سكل ح�سري  اأدى  البالد  النزاع يف  اأن تاريخ  من يرغب متثيله. غري 

جمموعة �سغرية من العائالت والزعامات واالأحزاب التقليدية التي حتّد من اإمكانية و�سول نهج جديد اإىل احلكم 

يف لبنان يوؤ�س�س لالإنطالق اإىل تنفيذ ور�سة االإ�سالحات ال�سرورية الإطالق عملية التنمية ال�سيا�سية املواكبة 

الدميقراطي عرب  الدولة والتقدم  ال�ساحتني االإقليمية والدولية، وحتديث موؤ�س�سات  للتطورات امل�ستجدة على 

��
تطوير النظم االإنتخابية وتدعيم اإ�ستقالل املوؤ�س�سات الق�سائية وتفعيل عمل االأحزاب.

غري اأن املراقب والباحث يف ق�سايا الداخل اللبناين يجد اأن الواقع ال�سيا�سي مل يتبدل كثريًا مع اإنتهاء احلرب 

اللبنانية؛ فاالأحزاب التي تقاتلت يف ما بينها �سابقًا يف �سبيل التناف�س وال�سراع على ال�سلطة، حتولت هي نف�سها 

اإىل العمل ال�سيا�سي وبقي الق�سم االأكرب منها م�سيطرًا على �سناعة القرار يف لبنان، عرب امتالكها موؤ�س�سات 

اإيجابي يف  ب�سكل  تدريجيًا  ال�سلم  االأحزاب خالل مرحلة  �ساهمت هذه  اإعالمية واجتماعية وخدماتية. وقد 

تفعيل العمل ال�سيا�سي، غري اأنها من جهة اأخرى مل ت�ساهم كثريًا يف تدعيم املمار�سة الدميقراطية يف لبنان خا�سة 

  
��

واأنها مل تخرج مبعظمها من دائرة االإنتماء الطائفي.

للتمثيل  لبنان �سوى �سيغة  لل�سعب«، ال ت�سكل يف  باأب�سط تعاريفها »حكم ال�سعب  التي تعني  فالدميقراطية 

ال�سعبي املبنية على التعددية واملحكومة بالتوافق. هي الدميقراطية التوافقية التي وجد فيها اللبنانيون النموذج 

الطوائف  املتعدد  اللبناين  املجتمع  طبيعة  تفر�سها  التي  الداخلية  اأزماتهم  وا�ستيعاب  واإدارة  ملعاجلة  االأمثل 

العي�س  ميثاق  تناق�س  �سلطة  �سرعية الأي  اأي  الد�ستور  مقدمة  الفقرة )ي( من  األغت  والثقافات، ومن خاللها 

 
�5

امل�سرتك القائم على التوافق. 

غري اأن للدميقراطية التوافقية اآثارًا �سلبية على النظام ال�سيا�سي؛ فعند بروز اأي م�سكلة وتعار�س يف امل�سالح 

بني الفئات احلاكمة، تغرق البالد يف �سجاالت عقيمة تتعطل معها عجلة العمل ال�سيا�سي وما لها من اإنعكا�س 

على م�سالح النا�س وحياتهم اليومية، وتوؤخر بالتايل التطور والتقدم حلني حتقيق التوافق بني االأفرقاء ال�سيا�سيني 

والو�سول اإىل حالة التوازن والتكافل يف القرارات ال�سيا�سية حل�سم اخلالف، االأمر الذي اأوجب يف الكثري من 

االأحيان تدخالت اإقليمية وموؤمترات عربية جتمع اللبنانيني على حتقيق الوفاق خوفًا من جتدد االأزمات والنزاعات 

 
��

امل�سلحة يف ما بينهم.

من جهة اأخرى، فاإن البحث يف كل ما يتعلق بالنظام ال�سيا�سي ومقومات التنمية ال�سيا�سية بعد نهاية احلرب 

هذه  �سكلت  اإذ  الطائفية.  والتعددية  ال�سيا�سي  النظام  بني  ما  العالقة  يف  البحث  اإىل  يدفعنا  لبنان  يف  االأهلية 

التعددية الطائفية بالن�سبة اإىل جزء كبري من اللبنانيني معيارًا اأ�سا�سيًا ميّيز النظام اللبناين املتعدد الطوائف عن 

باقي االأنظمة يف العامل، مع اعتبار اأن االإقرار املتبادل باختالف اجلوهر االإمياين لالإنتماءات الطائفية املتعاي�سة هو 

�سرط فرادة الرتكيبة اللبنانية القائمة على التعددية الدينية والتي تعك�س �سيغة لبنان الر�سالة يف حميطه ال�سرق 

�� - �سمري �سباغ : الد�ستور اللبناين من التعديل اإىل التبديل . املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع . بريوت – لبنان 
. الطبعة االأوىل �000 . �سفحة  ��0-��� .

�� - فريد اخلازن : االأحزاب ال�سيا�سية يف لبنان – حدود الدميقراطية يف التجربة احلزبية . املركز اللبناين للدرا�سات . بريوت 
��00 . �سفحة ��. االأوىل  الطبعة   . – لبنان 
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اأو�سطي. غري اأن البع�س االآخر وجد يف هذه امليزة عّلة لبنان الرئي�سية وداللة تاأخر ال تقدم وحتٍد كبري للتنمية 

تت�سارب  متعددة،  الواحد جمتمعات  املجتمع  اأو  الواحد  ال�سعب  تبني من  بعد احلرب، كونها  ما  ولبناء �سالم 

  
��

والءاتها الوطنية وال�سيا�سية تبعًا لوالءاتها الطائفية.

وبناًء على ذلك فاإن للطائفية واالإنتماء الطائفي اإنعكا�سات خطرية على امل�ستوى الداخلي. فبعد اأن �ساهمت 

احلرب يف جتذيرها وتعميقها �سكلت الطائفية يف لبنان عائقًا يحول دون بناء املواطنية على اأ�سا�س العالقة ما بني 

الفرد اللبناين والدولة، حيث متّر هذه العالقة واقعيًا وعمليًا عرب الطائفة التي ينتمي اإليها. وبناًء على ذلك يقّل 

االإهتمام بالتمييز بني الهويات ال�سخ�سية لالأفراد داخل جمتمعاتهم يف مقابل جتذر الهوية اجلماعية للطائفة التي 

ينتمون اإليها)عن طريق الرتبية اأوالتن�سئة االإجتماعية، اأوعن طريق االإقرار املتبادل بحق كل طائفة يف حت�سني 

��
اإنتمائها الديني الذي ال يلبث اأن يتحول اإىل متذهب �سيا�سي ع�سبوي(.

لبنان  يف  ال�سيا�سية  احلياة  على  الطائفي  املنطق  �سيطرة  اأفرزت  والءاتها  وت�سرذم  الطائفية  التعددية  هذه 

وكّر�ست مفهوم الطائفية ال�سيا�سية الذي يتج�سد ب�سكل اأ�سا�سي يف مراكز ال�سلطة والرئا�سات الثالث ويف 

التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية ووظائف الفئة االأوىل من االإدارة العامة واجلي�س. وبناًء على ذلك فاإن الطائفية 

ال�سلطة يف  اللبناين خوفًا من متركز  املجتمع  منها  يتكّون  التي  الطوائف  لتمثيل كل  ال�سيا�سية وجدت ك�سيغة 

م�سلحة طائفة واحدة دون غريها من الطوائف. غري اأنها من جهة اأخرى ت�سكل بف�سل ف�ساد و�سوء اإدارة احلكم، 

عائقًا اأمام تعزيز التنمية ال�سيا�سية وتكري�س احلكم الر�سيد، وهي كثريًا ما تكون حائاًل دون حتقيق العدالة 

الكبت واخليبة  لكثري من  �سببًا  ي�سكل  اأن  �ساأنه  الذي من  االأمر   ،
��

املواطنني الفر�س بني  وامل�ساواة وتكافوؤ 

واأحيانًا الرف�س للواقع ال�سعب، وبالتايل اإىل االإحتكاك بني الطوائف. 

ال�سعيد  على  �سواء  اللبناين  النظام  يف  وامل�ساءلة  املحا�سبة  يد  اإطالق  دون  يحول  حاجزًا  ت�سكل  اأنها  كما 

ال�سيا�سي اأو االإداري اأو الق�سائي، واإجها�س اأي حماولة جدية لتحقيق اإ�سالح دميقراطي فاعل، وتعميق خطوط 

الفرز بني فئات املجتمع وتاأجيج حدة االإنق�سامات على النحو الذي قد يوؤدي يف اأي حلظة اإىل اإ�سعال النزاعات 

اإذ غالبًا ما ُتتخذ الطائفية كمرتا�س يحتمي وراءه كل من  يف ما بينها وتهديد ركائز االإ�ستقرار يف املجتمع. 

يتعر�س للمالحقة، وعليه ت�سبح م�ساءلة وحما�سبة الفا�سدين وكاأنها م�سا�س بكرامة الطائفة التي ينتمون اإليها. 

وملا كانت الطائفية متجذرة يف كل احلياة ال�سيا�سية فهي كثريًا ما تكون حا�سرة يف ق�سايا عديدة، ك�سياغة قانون 

االإنتخاب وتق�سيم الدوائر االإنتخابية، ف�ساًل عن التحكم اإىل درجة كبرية يف املعارك االإنتخابية وفرز ال�سارع 

50
اللبناين طائفيًا امام اإ�ستداد اخلالف بني اأهل احلكم.

 وقد تنبه اللبنانيون الأهمية اإلغائها الإمتام عملية االإن�سهار الوطني واإحقاق املواطنية التامة يف جمتمع متجان�س 

اأنه  دينيًا حتقيقًا لبناء ال�سالم. فحر�س اتفاق الطائف على اقرتاح االآلية املطلوبة الإلغاء الطائفية ال�سيا�سية مع 

�� -�سليم احل�س : نحن ... والطائفية . �سركة املطبوعات للتوزيع والن�سر . بريوت – لبنان . الطبعة االأوىل  ��00. �سفحة 
.5

�� - اأحمد بعلبكي : حول معوقات التنمية يف لبنان – مقاربة اإجتماعية – ثقافية . الكتاب الثاين.  دار الفارابي ، بريوت – لبنان 
. الطبعة االأوىل ��00.  �سفحة �5 . 
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اإلغاء الطائفية ال�سيا�سية ي�سّكل الدعامة االأوىل  مل يحّدد فرتة زمنية لت�سكيل هذه االآلية. فمّما ال �سّك فيه اأن 

اإىل رحاب مواطنيته املنفتحة. والواقع  اللبناين من تبعّيته الطائفية الراهنة  واالأ�سا�سية للوحدة الوطنية وينقل 

اأن الد�ستور تبّنى هذا البند بكامله يف املادة �5 منه، ولكنه بعد مرور عقدين من الزمن على تعديله، مل يعمد 

امل�سوؤولون حتى يومنا احلايل اإىل ت�سكيل هذه الهيئة الوطنية املطلوبة، كما مل تظهر النية اجلدية لتحقيق هذا 

5�
الهدف الوطني ، االأمر الذي ميكن اعتباره تقاع�سًا غري مربر يف تطبيق الد�ستور ذاته. 

اإن هذا الواقع حلالة النظام ال�سيا�سي يف لبنان يحّد من اإمكانية حتقيق اي توجه جّدي الإحرتام حقوق االإن�سان 

وامل�ساواة بني اللبنانيني ومن �ساأنه اأن يزعزع ثقة املواطن بالدولة ويعرقل م�سرية االإن�سهار الوطني على اأ�س�س 

عادلة لبناء ال�سالم الدائم، ويقف عائقًا يف وجه اأي جهد ي�سع اللبنانيني اأمام املناف�سة احلرة والعادلة وال�سريفة، 

وحتديد منزلة كل مواطن ح�سب كفاءته وجدارته يف هيكل الدولة ب�سرف النظر عن االإنتماءات والوالءات 

5�
الطائفية وال�سيا�سية. 

وكما هو احلال بني املواطنني، تربز م�سكلة عدم امل�ساواة بني اجلن�سني يف لبنان. ففيما ت�سمن روح الد�ستور 

اللبناين امل�ساواة بني الرجال والن�ساء اأمام القانون، اأخفقت بع�س القوانني يف تاأمني احلماية �سد التمييز بني 

اجلن�سني. نذكر على �سبيل املثال ال احل�سر قانون املواطنة رقم �5 وقانون اجلن�سية باملواطنة اللبنانية التي تعطي 

االأولوية للن�سب االأبوي ومتنع املواطنة اللبنانية املتزوجة باأجنبي من نقل مواطنيتها اإىل زوجها اأو اإىل اأطفال ذلك 

الزواج، يف حني يحق للمواطن اللبناين نقل جن�سيته اإىل زوجته االأجنبية واأطفاله. ويوؤثر هذا احلد على اإمكانية 

اإنتقال املواطنة من جانب املراأة اللبنانية على حق االأوالد يف العمل والتمّلك وغريها من احلقوق التي يتمتع بها 

. وبينما يحق للن�ساء الت�سويت والرت�سح لالإنتخابات، فاإن ن�سبة م�ساركة املراأة يف 
5�

املواطن اللبناين العادي

العمل ال�سيا�سي والتمثيل على امل�ستوى النيابي والوزاري منخف�سة جدًا يف لبنان فهي ممثلة بن�سة  �.� يف املائة 

يف جمل�س النواب و� يف املائة يف مواقع القيادة االإدارية وغري موجودة نهائيًا يف احلكومة احلالية. كما تعترب 

الن�ساء اع�ساء يف االأحزاب ال�سيا�سية، لكنها نادرًا ما تتو�سل اإىل اإحتالل منا�سب قيادية تخولها اإتخاذ القرار. 

الدروب  من  العديد  اللبنانيات  الن�ساء  وجدت  العليا،  امل�ستويات  مواقع  اإىل  و�سولها  على  القيود  هذه  ورغم 

اإ�ستطاعت من خاللها امل�ساركة يف بناء جمتمعهن والتاأثري على التغيري االإجتماعي االإيجابي. وما  البديلة التي 

تعدد املنظمات الن�سائية وم�ساركة الن�ساء الفعالة يف املجتمع املدين �سوى خري دليل على وعي املراأة اللبنانية 

   
5�

الأهمية دورها يف تنمية جمتمعها وبناء ال�سالم.

هذه املعطيات ال�سيا�سية حول طبيعة النظام ال�سيا�سي الذي ر�سم يف وثيقة الوفاق الوطني ت�سكل اإىل جانب 

ال�سالم  بناء  م�سرية  وتعرقل  ال�سليمة  ال�سيا�سية  التنمية  دون حتقيق  يحول  عائقًا  االأمنية  االأزمات  من  الكثري 

�5 - �سمري �سباغ : الد�ستور اللبناين من التعديل اإىل التبديل . مرجع �سابق . �سفحة ���. 

�5 - حلمي حممد احلجار : ال�سلطة يف الد�ستور اللبناين من اجلمهورية االأوىل اإىل اجلمهورية الثالثة . اجلزء االأول : امل�ساركة يف 

ال�سلطة. موؤ�س�سة عبد احلفيظ الب�ساط . بريوت – لبنان . الطبعة االأوىل ��00. �سفحة ���

�5 - برنامج االإمنائي لالأمم املتحدة  UNDP : اأو�ساع الن�ساء اللبنانيات املتزّوجات من غري لبنانيني  . اإعداد فهيمة �سرف 
الدين . تقرير �سادر عن الربنامج االإمنائي لالأمم املتحدة  واللجنة االأهلية ملتابعة ق�سايا املراأة. كانون االأول  ��00 . �سفحة �0.

�5 -اللجنة االإقت�سادية واالإجتماعية لغربي اآ�سيا ) االإ�سكوا (  : تعزيز حقوق املراأة يف مناطق النزاع - درا�سة عينية ملناطق خمتارة 
يف املنطقة العربية . اإعداد زينة زعيرتي . االأمم املتحدة ، نيويورك ��00 . �سفحة �5-��.
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الدائم يف لبنان، وتوؤ�س�س اإىل جانب الكثري من االأ�سباب اخلارجية لتجدد النزاعات التي ال تلبث تهداأ حتى 

تعود وتربز جمددًا على ال�ساحة اللبنانية.

- فقرة ثانية: �لأزمات �لأمنية �ملتجددة و�نعكا�صها على بناء �صالم ما بعد �حلرب 

بعد تدخالت عربية ودولية متنوعة، ا�ستطاع اتفاق الطائف اأن ينهي خم�سة ع�سر عامًا من احلرب االأهلية 

اللبنانيني،  االأطراف  بني  الداخلي  التقاتل  �سبح  تبعد  بيئة جديدة  توؤ�س�س خللق  اأمنية  بنودًا  مت�سمنًا  لبنان  يف 

املوؤ�س�سة  بناء  اإعادة  ف�ساًل عن  املدنية،  املقاتلني يف احلياة  اأو دمج  امليلي�سيات وحّلها  �سواء جلهة نزع �سالح 

الع�سكرية الوطنية وب�سط �سيطرتها على كامل االأرا�سي اللبنانية. غري اأن م�ساألة نزع ال�سالح بعد نهاية احلرب 

االأهلية، ورغم اأهميتها الق�سوى الإطالق االإ�سالحات ال�سيا�سية وتعزيز م�سروع بناء ال�سالم، مل تنجز ب�سكل 

كامل ومت�ساٍو مع كل االأطراف امل�سلحة يف لبنان. فاالإحتقان ال�سيا�سي بني االأطراف يجعل من اإمكانية نزع 

داخل  الفل�سطيني  ال�سالح  وي�سكل  كما  واحل�سا�سية.  الدقة  بالغة  مهمة  اللبنانية  االأرا�سي  كل  على  ال�سالح 

خمميات الالجئني الفل�سطينيني النموذج االأو�سح يف هذا املجال، وهي ظاهرة مل ت�سهدها املخيمات املماثلة يف 

كل الدول العربية. 

وذات  ال�سائكة  االأمنية  امل�ساألة  هذه  تنظيم  من  مينعه  ال  الفل�سطينية  الق�سية  قد�سية  مع  لبنان  ت�سامن  ولعل 

االإنعكا�سات اخلطرية على الداخل اللبناين، وب�سط �سيطرة الدولة على كامل ارا�سيها وجعل اأمن الفل�سطينيني 

من اأمن املواطن اللبناين. كما اأن اإ�سقاط االإعتبارات الطائفية عن الوجود الفل�سطيني يف لبنان ومنح الفل�سطينيني 

احلقوق املدنية بدل تهمي�سهم، اإىل جانب التم�سك بحقهم يف العودة اإىل وطنهم االأم ومنع التوطني، من �ساأنه 

تاأخذ من  التي  املتطرفة  اإجتذاب اجلماعات  الراهنة ويبعد عنهم  االإقت�سادية واالإن�سانية  اأو�ساعهم  ن  اأن يح�سّ

نهر  االإ�سالم” يف خميم  فتح  “حركة  بروز  وما  وموؤ�س�ساتها؛  الدولة  �سد  لتحركاتهم  االآمن  املالذ  املخيمات 

البارد لالجئني الفل�سطينيني يف �سمال لبنان ومعركتها �سد اجلي�س �سيف العام ��00، �سوى خري دليل على 

اأو�ساعهم  حت�سني  جلهة  اللبنانية  االأرا�سي  على  الفل�سطيني  الوجود  وا�ستيعاب  لبنان  يف  ال�سالح  نزع  اأهمية 

االإن�سانية، متهيدًا لعودتهم اإىل بالدهم.   

اآخر �سكل دخول القوات ال�سورية كبعثة للحفاظ على ال�سالم وللم�ساعدة على تعجيل نهاية  وعلى �سعيد 

لبنان، خا�سة مع احتفاظ �سوريا منذ ذلك  بناء ال�سالم الدائم يف  لتقوي�س عملية  اإ�سافيًا  احلرب االأهلية �سببًا 

التاريخ حتى العام �005 بوجودها الع�سكري على االأرا�سي اللبنانية. فبدل الوقوف على م�سافة واحدة من 

جميع اللبنانيني ورعايتهم وحتقيق امل�ساحلة يف ما بينهم متهيدًا لبناء ال�سالم، مّت اإ�ستدراج امل�سوؤولني ال�سيا�سيني 

اإن�سقاقًا حادًا بني  اأفرز  الذي  االأمر  الداخلي،  اللبناين  ال�ساأن  املبا�سر يف  التدخل  اإىل  ال�سوريني  والع�سكريني 

اللبنانيني املوالني للوجود ال�سوري من جهة والراف�سني له من جهة اأخرى. فالدعم ال�سوري حللفائهم اللبنانيني 

وممار�ساتهم اخلاطئة يف اإدارة االأزمات يف لبنان، جعلت العالقة بني البلدين قائمة بالدرجة االأوىل على التبعية 

الع�سكري وال�سيا�سي لدى  ال�سوري  للوجود  ال�سعور باحلقد والعداء  اإىل توليد واإنتاج  اأ�س�ست بطبيعتها  التي 

 وزعزعت النوايا يف بناء عالقات مميزة بني البلدين، االأمر الذي جتّلى ب�سكل وا�سح مع 
،55

فئة وا�سعة يف لبنان

اإغتيال رئي�س احلكومة اللبناين ورفاقه يف العام �005.    

55- األبري من�سور : االإنقالب على الطائف . مرجع �سابق . �سفحة  ���.  
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فبعد اأ�سهر قليلة من اغتيال الرئي�س رفيق احلريري اإندلعت ثورة االأرز وفر�ست اإىل جانب العديد من املتغريات 

الدولية ان�سحاب اجلي�س ال�سوري بالكامل يف ني�سان من العام �005. ولعل اأبرز املطالب التي نادت بها هذه 

الثورة متثلت ب�سرورة اإنهاء الو�ساية ال�سورية على لبنان من جهة وحماكمة اجلهات امل�سوؤولة عن هذا االإغتيال وما 

تبعه من ت�سفية العديد من رموز هذه االإنتفا�سة. يف هذا احلدث التاريخي اأجمع اللبنانيون على �سرورة اإن�سحاب 

القوات ال�سورية من لبنان وبناء اأف�سل العالقات بني البلدين، غري اأن هذه الثورة مل تن�سئ قيادات جديدة لتحكم 

ال�سيطرة على هذه اللحظة االأ�سا�سية من تاريخ لبنان، بل اعادت ترتيب الزعامات التقليدية التي خا�ست احلرب 

االأهلية وحكمت ال�ساأن الداخلي اإىل جانب الوجود ال�سوري، االأمر الذي عزز من اإلتفاف هذه الزعامات كّل 

اآذار واللتني �سكلتا  �� و�  حول قيادة طوائفها واأحزابها، لت�سكل توازنًا �سيا�سيًا جديدًا متثل بربوز حركتي 

5�
بدورهما اإنعكا�سًا خلطني �سيا�سيني مرتبطني بتطور االأو�ساع االإقليمية والدولية. 

عن  ال�سادر   �5�5 القرار  مبوجب  الدولية  املحكمة  ن�ساأة  اللبنانيني  بني  احلاد  االإنق�سام  هذا  مع  وجاءت 

ق هذا االإنق�سام بني اللبنانيني. وبعيدًا عن التجاذبات  جمل�س االأمن الدويل، لتظهرماأزق ال�سيا�سة الداخلية وتعمِّ

اأ�سا�سية الإعادة  كاآلية  الدولية  اأهمية املحكمة  فاإن  اللبنانيني،  الفرقاء  اإنق�سامات بني  ال�سيا�سية وما ت�سببه من 

ال�سعور بالثقة بني املواطنني حول �سيادة القانون ويف بناء ال�سالم تكمن يف كونها ت�ساعد على اإر�ساء روادع 

خا�سة وعامة وعلى توفري �سكل مبا�سر من املحا�سبة ملرتكبي تلك اجلرائم وتقدمي العدالة لل�سحايا وذويهم. 

اإاّل اأن حتقيق العدالة االإنتقالية يف لبنان بعد نهاية احلرب اللبنانية من جهة وان�سحاب اجلي�س ال�سوري من جهة 

اأخرى، ال يتوقف عند حدود معرفة قتلة رئي�س احلكومة اللبناين ورفاقه وح�سب، بل ثمة ملف اإن�ساين ال يزال 

املفقودين  ق�سية  ت�سكل  اإذ  لبنان،  اإىل  ال�سورية  الع�سكرية  القوات  ودخول  الداخلي  التقاتل  وقف  منذ  قائمًا 

لتثبيت  متهيدًا  االإنتقالية  العدالة  حتقيق  معايري  من  اأ�سا�سيًا  معيارًا  ال�سورية  ال�سجون  يف  اللبنانيني  واملعتقلني 

م�سروع بناء ال�سالم يف لبنان. وقد اأُدخلت هذه الق�سية االإن�سانية يف م�سل�سل طويل من التناق�س والغمو�س 

واأحيانًا الطم�س. ورغم التحرك االأهلي للمطالبة مبعرفة م�سري املعتقلني يف ال�سجون ال�سورية، يبقى غياب االآلية 

العلمية واجلدية من قبل امل�سوؤولني الر�سميني يف التعاطي مع هذه الق�سية االإن�سانية من جهة، اإىل جانب غياب 

النية لدى اجلهات ال�سورية بحل هذه الق�سية من جهة اأخرى، من �ساأنه اأن يعرقل جهود اإعادة بناء الثقة بني 

امل�سالح  من  الكثري  تربطهما  اللذين  اجلارين  البلدين  بني  العالقات  اأف�سل  واإقامة  وال�سوري  اللبناين  الطرفني 

5�
احليوية واالأمنية امل�سرتكة. 

ومن جهتها احتفظت اإ�سرائيل بوجودها الع�سكري يف لبنان، خالفًا لكل القرارات الدولية ذات ال�سلة، حتى 

العام �000 مع جناح املقاومة االإ�سالمية اللبنانية يف ن�سالها �سد القوات االإ�سرائيلية لتحرير كامل جنوب لبنان 

بعد  اإال  اإ�سرائيل  اتفاق �سلح مع  اللبنانية توقيع  با�ستثناء مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا. ولعل رف�س احلكومة 

الو�سول اإىل حل �سامل ودائم وعادل للق�سية الفل�سطينية واعرتاف اإ�سرائيل بحق العودة لل�سعب الفل�سطيني 

واإقامة دولته امل�ستقلة على اأر�س فل�سطني، اإىل جانب اأطماع الكيان االإ�سرائيلي مبقدرات لبنان وموارده الطبيعية، 

ادخل البالد يف حروب متعددة �سد اإ�سرائيل كانت اأعنفها حرب متوز للعام ��00، خا�سة جلهة الدمار الكبري 

 Trois ans après la “ révolution des cèdres “, des jeunes Libanais disent leur déception. - �6
.LEMOND.FR. 14/02/2008

�5 - نقوال طعمة : ملف املفقودين بلبنان جرح نازف . �سادر عن العدالة االإنتقالية يف العامل العربي .
 http://www.arabtj.org/news 
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اأحلقته القوات الع�سكرية االإ�سرائيلية بلبنان ومن�ساآته ومدنييه، خمالفة كل االأعراف واملواثيق الدولية  الذي 

امل�ستخدمة  االأ�سلحة  والع�سكريني وجلهة  املدنيني  قتل  بني  التمييز  عدم  خا�سة جلهة  احلرب  �سري  ترعى  التي 

واملحرمة دوليًا ونعني بذلك الكمية الكبرية من االألغام والقنابل العنقودية غري املتفجرة التي ال يزال اجلنوب 

5�.

اللبناين يعاين من وجودها

غري اأن حرب متوز اإنتهت مع تبني جمل�س االأمن  القرار ���0 الذي متت الدعوة مبوجبه اإىل وقف كامل 

للعمليات القتالية يف لبنان من جانبي حزب اهلل واإ�سرائيل و�سحب كل قواتها من جنوب لبنان. كما ن�س على 

�سرورة اإيجاد منطقة بني اخلط االأزرق ونهر الليطاين تكون خالية من اأّي م�سّلحني ومعدات حربية واأ�سلحة عدا 

5�.

تلك التابعة للقوات امل�سلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل

اإن�سانية اأو تنموية، فقد كانت لليونيفيل منذ ال�سنوات االأوىل الإنت�سارها يف عام  اأنها لي�ست وكالة  ورغم 

الناجمة عن احلروب واالإحتالل يف جنوب  اإن�سانية قوية ملعاجلة االآثار  اللبنانية، نزعة  ١٩٧٨ على االأرا�سي 

لبنان، ف�ساًل عن دورها يف حفظ ال�سالم جنبًا اإىل جنب مع القوات امل�سلحة اللبنانية، �سعيًا منها اإىل تاأ�سي�س 

تر�سي  التي  ال�سيا�سية  العملية  من خالل  االأمد  طويل  الإيجاد حل  لبنان   جنوب  جديد يف  اإ�سرتاتيجي  مناخ 

�0.

املعايري ال�سرورية لتحقيق وقف دائم الإطالق النار

غري اأن اخلروقات االإ�سرائيلية �سبه اليومية لل�سيادة اللبنانية �ساربة بعر�س احلائط القرارات الدولية ذات 

يوميًا على  التي ت�سجلها  التعديات  ف�ساًل عن  اللبنانية  االأرا�سي  اإىل جانب موا�سلة احتاللها جلزء من  ال�سلة، 

املوارد الطبيعية اخلا�سة بلبنان )املياه والرثوة النفطية املوعودة(، جعل من ق�سية وقف اإطالق النار بني اجلانبني 

اللبناين واالإ�سرائيلي مو�سع تهديد وعدم اإ�ستقرار ب�سكل م�ستمر، خا�سة مع مت�سك جزء كبري من املواطنني 

اللبنانية املتعاقبة على �سرعية  اأجمعت املواثيق الدولية واحلكومات  التي  اللبنانيني بخيار املقاومة الع�سكرية، 

عملها طاملا اأن �سالحها موجه �سد اإ�سرائيل و�سد اإحتاللها لبع�س اأجزاء اجلنوب اللبناين.   

معه  ت�سبح  ب�سكل   
،��

الوطنية الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأهمية متكني  م�ساألة  االأمنية تربز  االإ�سكاليات  اأمام هذه 

الدولة قادرة على ب�سط �سيطرتها على كل االأرا�سي اللبنانية. اإذ ال ميكن احلديث عن بناء دولة قوية وقادرة 

بدون متكني اجلي�س اللبناين وتطوير اإمكاناته الب�سرية والتقنية واللوج�ستية والع�سكرية، لتاأمني اأف�سل تغطية 

وانت�سار يف خمتلف املهّمات املطلوبة اأو تلك التي تطراأ ب�سكل مفاجئ، اإىل جانب متكني العقيدة الع�سكرية التي 

اإيجابًا على بناء الدولة التي تبقى حممية من كل ما قد  حتميها من اأي احتمال لالإنق�سام، االأمر الذي ينعك�س 

تواجهه من خماطر اأمنية داخلية اأو خارجية جتان�سًا مع معادلة »اجلي�س وال�سعب واملقاومة » التي ارت�ساها معظم 

للبنان  اأن ي�سبح  بانتظار  التهديدات االإ�سرائيلية،  لبنان يف وجه  الدفاع عن  لتاأمني  اللبنانيني حالًيا  ال�سيا�سيني 

�5 - االأمم املتحدة، »حمفظة م�ساريع مكافحة االألغام ��00 »، نيويورك ��00 ، �سفحة �� . 

�5 - راجع القرار ���0 ال�سادر باالإجماع عن جمل�س االأمن يف جل�سته ��55 املعقودة بتاريخ �� اآب / اأغ�سط�س ��00. 
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL):  Monitoring cessation of hostili- - 60

ties and helping ensure humanitarian access to civilian population. http://www.un.org/en/
.peacekeeping

 Kira Kern: “What is the role of military in development? “ Peace and collaborative - 61
development network. August 10, 2011. http://www.internationalpeaceandconflict.org/pro-

files/blogs
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�سمن  واإحتوائه  املقاومة  �سالح  ق�سية  ومتهيدًا حلل  وردعها،  عليه  االإعتداءات  منع  على  مبفرده  القادر  جي�سه 

اإ�سرتاتيجية ال ُتبنى اإاّل باحلوار بني الفرقاء اللبنانيني.

ويف النهاية ال بد من االإ�سارة اإىل نقطة اأخرية تعك�س مدى خطورة ربط لبنان، الدولة اخلارجة من احلرب، 

باالأزمات اخلارجية. فاالإختالل يف التوازن العربي واالإقليمي والدويل، واإنعكا�سه على التوازن الداخلي اللبناين، 

الو�سع يف  ال�سوري مع  التعاطي  للحكم على خمتلف امل�ستويات واأ�سكال و�سيغ  اإىل جانب املمار�سات اخلاطئة 

لبنان وا�ستمرار االإحتالل االإ�سرائيلي والتهديد الدائم بعمليات ع�سكرية جديدة، من �ساأنها اأن ت�سكل اأ�سبابًا 

كافية ومبا�سرة يف تعطيل االإتفاق بني اللبنانيني وحتقيق العجز يف امل�ساركة يف احلكم؛ كما اأن عدم ا�ستيعاب 

االأطراف ال�سيا�سية لهواج�س بع�سها البع�س قد يدفع اإىل املطالبة بتغيري ال�سيغة مبا يهدد العي�س امل�سرتك ويعيد 

توليد واإنتاج اأ�سباب احلرب االأهلية بوجهها الداخلي، كما ويعيد البالد ولو بعد حني اإىل دوامة العنف املتجددة 

ال�سيا�سي واالأمني على جهود  الواقع  ينعك�س هذا  وبناًء على ذلك كيف  متباعدة.  تاريخية غري  يف كل حقبة 

التنمية االإقت�سادية واالإجتماعية؟   

 

مبحث ثان: �لتحديات �ل�صيا�صية و�لأمنية و�إنعكا�صها على �لتنمية �لإقت�صادية و�لإجتماعية

ل�سبط ومعاجلة  االإجراءات املالئمة  املوارد وعلى  ا�ستثمار  اإدارة  االأ�سا�سية على  الدولة  تقوم وظيفة        

النزاعات الناجمة عن توزيع الرثوة بني الفئات املكونة للمجتمع خوفًا من تعميق م�سكلة الفقر وو�سع حد الأي 

االأ�سا�سي  الدور  فاإن  لذلك  النزاعات.  تاأجيج  الفقرية على  اأو حتري�س اجلماعات  ا�ستمالة  يعمل على  م�سروع 

للدولة الدميقراطية اخلارجة من احلرب يقوم على حماية التوازن االإجتماعي وتعزيز قوته ومعاجلة نقائ�سه متهيدًا 

 وبناًء على ذلك كيف تنعك�س التحديات ال�سيا�سية واالأمنية على 
��.

لبناء ال�سالم الدائم وتثبيت اأ�س�سه العادلة

التقدم االإقت�سادي واالإجتماعي يف لبنان ما بعد احلرب؟ 

- فقرة �أوىل: �لعالقة ما بني �لإد�رة �ل�صيا�صية وحتقيق �لنمو وتعزيز �لتنمية �لإقت�صادية 

بعد نهاية احلرب االأهلية ومرور خم�سة ع�سرة �سنة من املاآ�سي والدمار وقبل ا�ستكمال م�سرية التحرر من 

اإىل حد كبري  اللبنانيون واقت�سادهم منهكني بعدما و�سلت االأو�ساع االإقت�سادية  االإحتالل االإ�سرائيلي، خرج 

الت�سعينيات مما عك�س تدنيًا على م�ستوى  اقت�سادي منذ منت�سف  لبنان يف مرحلة ركود  اإذ دخل  من االإنهيار 

املعي�سة  وغالء  احلرب  من  اخلارجة  املوؤ�س�سات”  “هزالة  اىل  باال�سافة  واملداخيل  الطلب  قلة  بفعل  النمو 

وارتفاع الفوائد و�سح املوارد االإنتاجية. فجاء الرتكيز على اإعادة االإعمار الذي ا�ستبعد احلاجات االإجتماعية 

��
واالإقت�سادية واالإن�سانية، وبدل حتقيق تنمية حقيقية مّت دفع لبنان اإىل فخ املديونية. 

جاءت عملية اإعادة االإعمار لتفوق قدرات الدولة اللبنانية املنهكة من �سنوات احلرب الطويلة، ما ا�ستدعى 

متوياًل خارجيًا حتّول معه لبنان اإىل البلد االأكرث اإ�ستدانة يف العامل قيا�سًا مع عدد �سكانه. ولعل اأكرث التحديات 

التي تقف عائقًا اأمام حتقيق التنمية االإقت�سادية يف لبنان تكمن يف زيادة م�ساكل الدين املرتاكمة ونق�س تدفقات 

املوارد اخلارجية. فاأزمة الديون تزيد من حدة نق�س املوارد املالية ال�سرورية للتنمية االإقت�سادية، مما يزيد الو�سع 

�� - اأحمد بعلبكي : مو�سوعات وق�سايا خالفية يف تنمية املوارد العربية – مقاربة اإجتماعية – اإقت�سادية . الكتاب االأول . دار 
الفارابي بريوت – لبنان . الطبعة االأوىل ��00 . �سفحة �5. 

  .��  - �� - اإيلي ي�سوعي : اإقت�ساد لبنان موقف وحتليل . مكتبة لبنان . بريوت – لبنان . الطبعة االأوىل ��00 . �سفحة �0 
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الفقر  دائرة  وات�سعت  الدنيا،  الطبقات  م�ساف  اإىل  الو�سطى  الطبقة  اكرثية  اإنهارت  اإذ  �سعوبة على �سعوبته؛ 

لالأكرثية  احلقيقية  املداخيل  وانخف�ست  تغطيتها،  ونطاق  االأ�سا�سية  اخلدمات  م�ستوى  وتردى  املدقع،  والفقر 

 اإن 
��

ال�ساحقة من اللبنانيني وخا�سة من ذوي الدخل املحدود بينما ارتفعت ثروات قلة منهم مبعدالت هائلة. 

هذا الواقع يحّد من اإمكانية حتقيق النمو االقت�سادي وي�سّخر جزءًا كبريًا من ميزانية الدولة خدمة للدين العام، 

ويجعل من اآلية خدمة الدين تفر�س نظامًا �سريبيًا قا�سيًا على كاهل الطبقات ال�سعبية واأ�سحاب الدخل املحدود، 

وتوزيع غري عادل للرثوة وتعميق الفوارق بني املواطنني وزعزعة البنى االإجتماعية وتف�سي الظلم االإجتماعي، 

االأمر الذي يوؤدي اإىل ت�سويه اأ�س�س التما�سك الوطني بدل حترير الطاقات وتعزيز املبادرات اجلماعية والفردية. 

ورغم حتذيرات واعرتا�سات العديد من االإقت�ساديني على ال�سيا�سات النقدية واملالية املتبعة منذ وقف العمليات 

�5
الع�سكرية، تعّمقت االأزمة االإقت�سادية  يف لبنان خالل �سنوات ال�سلم اأكرث بكثري من �سنوات احلرب. 

اأما من ناحية البعد الـجغرايف للتنمية، فمن الـمفرت�س اأن ي�سمل االإنـماء الـمتوازن مـختلف الـمناطق بدون 

اجتماعي  ا�ستقرار  التوازن من  ملا يحققه هذا  الـمناطق كبيـرة،  اإنـماء  التفاوت يف  اإ�ستثناء، وال تكون درجة 

و�سيا�سي يوفر للمواطن �سروط العي�س الكرمي. مـن ناحية ثانية يوؤدي االإنـماء الـمتوازن اإىل تر�سيخ الوحدة 

اأن الدولة تـحت�سنهم وترعى �سوؤونـهم، فتزول الـح�سا�سيات  اأبناء الوطن بـمختلف مناطقه  الوطنية، اإذ ي�سعر 

التي قد تن�ساأ بني اأبناء الـمناطق نتيجة الـخلل يف التنمية والتفاوت بني مناطق نامية واأخرى غيـر نامية ما يوؤدي 

بالتايل اإىل تّقل�س التفاوت يف الـم�ستوى االإجتماعي. وقد رفعت الدولة اللبنانية هذه الق�سية اإىل م�ستوى الق�سايا 

االأ�سا�سية بعد اإدراجها �سمن الفقرة )ز( من مقدمة الد�ستور عند تعديله بـموجب وثيقة الوفاق الوطني، خا�سة 

��
بعد اأن ربطتها بوحدة الدولة وا�ستقرار نظامها ال�سيا�سي. 

غري اأن جهود االإمناء واالإعمار ومعظم االإنفاق العام تركزت ب�سكل كبري يف العا�سمة بريوت وجعلتها مركز 

ال�سلطة واخلدمات على ح�ساب املناطق االأخرى. فبدل ت�سحيح التفاوت بني املناطق الذي مّيز مرحلة ما قبل 

احلرب االأهلية يف لبنان، جاءت عملية اإعادة االإعمار واالإمناء غري املتوازن لتعمق من اآثار النزاعات اأكرث فاأكرث، 

ومالية  اإقت�سادية  باأ�ساليب  بريوت  ملدينة  والتاريخي  التجاري  الو�سط  الإعمار  املطلقة  االأولوية  اأعطيت  حيث 

بعملية  االإمنائية  امل�ساريع  اأ�سحاب احلقوق، خا�سة جلهة ربط  التحفظ لدى  الكثري من  اأثارت  وقانونية جديدة 

��.

التوافق ال�سيا�سي واملجتمعي وامل�سالح ال�سخ�سية واحل�سا�سيات الطائفية واملناطقية

كما اأن االإمناء املتوازن بني املناطق يعني فعليًا االإمناء املتوازن بني قطاعات االإنتاج.  فالقطاع ال�سياحي هو من 

اإنفتاح  متنوعة تعك�س  قّيمة وقدرات  اآثار  لبنان من  ميلكه  ملا  نظرًا  بنمو م�ستدام  تتمتع  التي  القطاعات  �سمن 

�� - مع االإ�سارة اإىل اأن  معدالت النمو االقت�سادي املعلن عنها يف لبنان ال ت�ستند اىل اي مقيا�س علمي، اذ ان ال�سطات يف 
لبنان ترف�س اجراء اية درا�سة اح�سائية علمية لالقت�ساد، وتاأخذ من بع�س موؤ�سرات اال�ستهالك دليال ملعدالت 

النمو التي تتنا�سب مع رغبات احلكم وتخدم م�ساحله الدعائية، مثل خف�س ن�سبة الدين العام للناجت املحلي القائم، 

للتغطية على تفاقم الدين العام وكلفته االقت�سادية واملالية واالجتماعية. 

�5 - اإيلي ي�سوعي : اإقت�ساد لبنان موقف وحتليل. مرجع �سابق . �سفحة �� . 

�� - “الفقرة )ز(: االإمناء املتوازن للمناطق ثقافيًا واإجتماعيًا واإقت�ساديًا ركن اأ�سا�سي من اأركان وحدة الدولة واإ�ستقرار النظام ». 

الد�ستور اللبناين ال�سادر بتاريخ �� اأيار �سنة ���� مع جميع التعديالت التي تناولته . مرجع �سابق. �سفحة �. 

�� - جورج قرم : االإعمار وامل�سلحة العامة – يف اإقت�ساد ما – بعد- احلرب و�سيا�سته . دار اجلديد . بريوت - لبنان . الطبعة 

االأوىل ���� �سفحة ��.  
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املجتمع اللبناين على كل التطورات العاملية والتغيريات امل�ستمرة. ولكن طاملا اأن النزاع بني لبنان واإ�سرائيل ال 

يزال قائمًا من جهة، وطاملا اأنها ال تزال ت�سكل العدو املال�سق الطامع واملعتدي من جهة اأخرى، فاإنه ال ميكن 

االإعتماد ب�سكل مطلق على القطاع ال�سياحي وا�ستقطاب ال�سواح الإنعا�س االإقت�ساد اللبناين. وعليه تربز هذه 

��
املع�سلة كتحٍد اآخر للتنمية االإقت�سادية يف لبنان، بحيث اأن االأزمة هي اأزمة قطاعية باإمتياز. 

فعلى امل�ستوى الزراعي، ورغم �سيق امل�ساحة الزراعية  تبقى الزراعة اللبنانية حالة متميزة يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط جلهة توفر الظروف املناخية اخلا�سة والتي تفتح املجال لتنوع كبري يف منتجاتها. ويت�سم هذا القطاع 

الغذائية  ال�سلع  اإنتاج  على  اأهدافه  تقت�سر  ومل  اللبنانية،  احلرب  بداية  حتى  جًدا  ظاهرة  كانت  كبرية  بحيوية 

ال�سكاين  والتوزع  والتنمية  والبيئة  والغذاء  ال�سحة  بني  ما  تربط  التي  املتينة  العالقة  تعزيز  يف  بل  فح�سب، 

��
وحماربة الفقر. 

وملا كان التطور الزراعي مرتبطًا اإرتباطًا وثيقًا بالرثوة الوطنية�0، فاإن هذا القطاع  ب�سقيه النباتي واحليواين، 

يتعر�س يف لبنان للتهمي�س الكبري يف مقابل االإهتمام املتزايد بالقطاعني ال�سياحي واخلدماتي؛ ولي�س اأدل على 

ذلك من تدين ح�سته يف موازنة احلكومات املتعاقبة ملا بعد احلرب، والتي مل توؤِد �سوى اإىل حلول جزئية مل�ساكل 

هذا القطاع وما لها من تاأثري �سلبي على الرتبة وعلى نوعية االإنتاج الغذائي ال�سليم، والتي ت�سكل مبجملها عوامل 

تاأخر للقطاع الزراعي.

واأمام هذه املع�سالت ال ي�ساهم القطاع الزراعي �سوى بن�سبة حمدودة جدًا من الناجت االإجمايل املحلي. فبح�سب 

معطيات البحث حول االإنتاج الزراعي للعام ��00 �ساهمت الزراعة بحوايل %� من الدخل الوطني، وهي 

ل�سنة  الوطنية  للح�سابات  تبعًا  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   5% بلغت حوايل  اأخرى حتى  اإىل  �سنة  من  تنحدر 

��00، وهي ن�سبة خطرية جدًا يف زمن يكافح فيه العامل من اأجل �سالمة االأمن الغذائي وندرة املوارد الطبيعية 
اإىل خطورة االإهمال الزراعي يف البالد  اأ�سعار املواد الغذائية �سوى موؤ�سر  وتقلي�س ن�سبة الفقر. وما ارتفاع 

% من اإ�ستهالكه الغذائي وي�سكل ا�سترياد املواد الغذائية الق�سم االأكرب  حيث ي�ستورد لبنان اأكرث من �0 

من عجزه التجاري؛ لذلك ال بد من حت�سني ن�سب تغطية ا�ستهالكه من اإنتاجه للمواد الغذائية خا�سة مع ما لهذا 

��
االإنتاج من ميزات تفا�سلية كثرية اإن مت العمل على ا�ستثمارها ب�سكل �سليم. 

االإقت�سادية  املنافع  اأجل  من  فقط  ياأتي  ال  اإنتاجيتهم  زيادة  على  املزارعني  مب�ساعدة  احلكومات  اإلتزام  ولعل 

البديهية، واإمنا للتاأثريات االإجتماعية التي تنتج عنها. فتفعيل القطاع الزراعي من �ساأنه اأن يعزز االإمناء املتوازن، 

خا�سة اإذا كانت الزراعة ت�سكل املورد االأهم للدخل يف املناطق الريفية النائية واملحرومة. ف�ساًل عن اأنه يعترب 

عاماًل اأ�سا�سيًا يف حتقيق التوازنات االإجتماعية وتفادي االإ�سطرابات الناجتة عن النزوح من الريف والتمركز 

�� - روجيه ن�سنا�س : نهو�س لبنان – نحو روؤية اإقت�سادية اإجتماعية . دار النهار للن�سر بريوت – لبنان . الطبعة االأوىل ��00. 
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��.

ال�سكاين الع�سوائي حول املدن الكربى

ال�سناعي،  القطاع  اأن تهمل  امل�ستدامة ال ميكنها  االإقت�سادية  التنمية  فاإن  الزراعي  وكما هو احلال يف املجال 

خا�سة واأن دينامية التكنولوجيات احلديثة تتجه اليوم نحو ال�سناعة اأكرث من ال�سياحة واخلدمات. ولعل اأهمية 

تعزيز هذا القطاع تكمن يف كونها حتد من البطالة خا�سة عند ال�سباب، وهجرة اأف�سل االأدمغة كحل نهائي ال 

بديل له للتخفيف من وطاأة االأزمة الداخلية، ووقف املطالبة باالإ�سالحات والتغيري مبا ي�سمن حق ال�سباب اللبناين 

��
يف اإ�ستثمار طاقاتهم العلمية والعملية يف �سبيل التنمية االإقت�سادية وحتريك عجلة النمو االإقت�سادي. 

 تبقى الهجرة بحثًا عن لقمة العي�س 
،��

ويف ظل غياب االأرقام الر�سمية لعدد العاطلني عن العمل يف لبنان حاليًا 

وكاأنها احلل الوحيد والنهائي لدى ال�سباب اللبناين. ولعل �سعف االإلتزام ال�سيا�سي جتاه هذه القوى ال�ساعدة، 

هو الذي اأف�سح املجال للحكومات كي تتلكاأ يف مو�سوع ق�سايا ال�سباب ونظرة الدولة اإىل مو�سوع الهجرة على 

اإما عجزًا او ق�سورًا او رف�سًا  اأنه ي�سكل خمرجًا مل�سكلة البطالة وحت�سني االأو�ساع االقت�سادية؛ والوقائع توؤكد 

العام  االإطار  اللبناين وت�سع  ال�سباب  متطلبات  ت�ستوعب  �سيا�سة وا�سحة  لتحديد  املتعاقبة  قبل احلكومات  من 

ال�ستيعاب قدراتهم وطاقاتهم واإ�ستثمارها يف �سبيل التقدم التنموي.

فال�سباب اللبناين املتعلم يواجه حتديات كبرية عند التخرج نتيجة عدم توفر فر�س العمل وتدين الرواتب 

مقارنة مب�ستوى ال�سهادة اجلامعية التي ا�ستح�سلوا عليها. كما اأن عدم وجود الدرا�سات اخلا�سة بتحديد متطلبات 

وحاجات �سوق العمل اللبناين والتي ت�سكل جزءًا اأ�سا�سيًا وحا�سمًا من متطلبات تنمية املجتمع، من �ساأنه اأن 

يوقع خريجي اجلامعات يف م�سكلة البطالة نتيجة اإ�سطدامهم بواقع عدم توفر فر�سة العمل التي تتالءم مع طبيعة 

اإخت�سا�ساتهم. عدا عن اإنعكا�س الواقع ال�سيا�سي والطائفي الذي تتجلى مالحمه يف مفهوم  »الزبائنية » والتي 

�5.

ت�سكل �سببًا اآخر من اأ�سباب هجرة ال�سباب غري املّيالني اإىل مواجهة املناف�سة غري العادلة

كما ال بد من الت�سديد على تداعيات اأزمة النظام اللبناين على م�سار التنمية، اإذ تنعك�س التجاذبات ال�سيا�سية 

ب�سكل �سلبي على جهود التنمية االإقت�سادية وعلى الثقة الداخلية واخلارجية بلبنان. فالتنمية االإقت�سادية حمكومة 

ب�سقف املناخ ال�سيا�سي الداخلي ومهددة باالإنتكا�سات ال�سيا�سية واالأمنية ب�سكل م�ستمر. وعليه فاإن االإنق�سام 

ال�سيا�سي احلاد بني االأطراف اللبنانية وجتدد االأزمات ال�سيا�سية والتي تفر�س نف�سها عند كل اإ�ستحقاق د�ستوري 

يف البالد، يوؤثر �سلبًا على النمو االإقت�سادي وحجم الدين بالن�سبة اإىل حجم الناجت املحلي وتوؤخر االإ�سالحات 

وتعرقل بالتايل اجلهود التنموية يف كل مراحلها، كما تعيق م�سالح املواطنني و�سري اأعمالهم وحياتهم اليومية.   

وعلى م�ستوى مغاير ي�سكل الف�ساد االإداري حتديًا كبريًا للتقدم التنموي خا�سة على امل�ستوى االإقت�سادي 

ورفع  التنمية  جهود  اإ�ستغاللها يف  املمكن  من  كان  والتي  امل�سروقة  اأو  املهدرة  واالأموال  املبالغ  تبدد  ب�سبب 

التدخل  جرم  بني  ما  ترتاوح  التي  الف�ساد  اأنواع  كل  اللبناية  االإدارات  وتعرف  االإقت�سادي.  النمو  معدالت 

بع�س  يف  الف�ساد  ي�سل  وقد  االإنفاق.  تر�سيد  وعدم  واالإختال�س  النفوذ  واإ�ستغالل  والزبائنية  واملح�سوبية 

�� -  اأحمد بعلبكي : حول معوقات التنمية يف لبنان – مقاربة اإجتماعية –ثقافية .الكتاب االأول . مرجع �سابق . �سفحة ��5-

 .�5�
�� -  روجيه ن�سنا�س : نهو�س لبنان – نحو روؤية اإقت�سادية اإجتماعية . املرجع ال�سابق  . �سفحة ���.

�� - بع�سهم يرى اأن البطالة و�سلت اإىل %�5 والبع�س االآخر يوؤكد على اأن ن�سبة البطالة جتاوزت %�� وبع�سهم اإىل �0%.

�5 - اإيلي ي�سوعي : اإقت�ساد لبنان- موقف وحتليل . مرجع �سبق ذكره . �سفحة ��� .  
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االإدارات اإىل حّد اإ�ساءة الت�سرف يف اأداء الوظيفة العامة خا�سة يف ما يتعّلق باإدارة االأموال العامة واإهدارها 

بطريقة غري مربرة مقارنة مع التكلفة الأي م�سروع اأو مقارنة مع احلاجة الفعلية لالإنفاق املطلوب وال�سروري، 

��.

فتنفق اأحيانًا مبالغ طائلة على اأمور وم�ساريع ال تتنا�سب مع حجم هذه املبالغ اأو ال تعك�س قيمتها احلقيقية

وي�سري تقرير منظمة ال�سفافية الدولية اإىل اأن لبنان تراجع خالل االأعوام الثالثة املا�سية يف مكافحة الف�ساد، 

وبات يف موقع متاأخر عربيًا وعامليًا. كما مل يتخذ خطوات فاعلة ملواجهة ومكافحة الف�ساد، اإذ بقي يف املرتبة 

مئة و�سبعة وع�سرين على �سلم موؤ�سر مكافحة الف�ساد الذي ي�سم مئة وثمانية و�سبعني دولة. وقد حذرت منظمة 

ال�سفافية الدولية من اأن للف�ساد اآثارًا مدمرة على النظامني ال�سيا�سي واالإقت�سادي يف لبنان. وبناًء على ذلك فاإن 

بامتياز  الف�ساد لن يكون م�سروعًا م�ستوردًا من اخلارج بل هي مهّمة وطنية  العامة وحماربة  حتديث االإدارات 

��.

اأفرادًا وموؤ�س�سات وهيئات اأهلية وحقوقية ومدنية

»وتعمل هذه اجلمعيات االأهلية على حماربة الف�ساد والدعوة اإىل االإ�سالح االإداري، ولعل اأقل ما تقوم به انها 

ت�ساهم بف�سل ن�ساطاتها يف ن�سر ثقافة االإ�سالح، اأما الدولة فاإن بع�س مبادراتها خجولة والبع�س االآخر اأخفق 

ولعل ال�سبب يف ذلك يعود اإىل اأن بع�س هذا املحاوالت مل ياأت يف الزمان واملكان املنا�سبني واأخطاآ الهدف 

واأعطيا نتائج عك�سية. ولعل معاينة مواطن الف�ساد يف االإدارة العامة بدون املبادرة اإىل معاجلتها كانت اأي�سَاً وراء 

ف�سل حماوالت االإ�سالح، الأنه اأمام هذا الواقع تتعزز حالة عدم اخلوف لدى املوظف املخطئ فيتمادى يف ف�ساده، 

كما تتعزز حالة عدم الثقة لدى املواطن بدولته الأنه مل يَر اأن املوظف املخطئ قد نال ن�سيبه من العقاب، فتخف 

مناعته وتعزز يف املقابل حالة عدم املمانعة لدى املوظف غري املخطئ، وبالتايل ي�سيع االأمل يف اي اإ�سالح يف 

��
امل�ستقبل، وهذا ما ح�سل مرارًا ».  

اأما على م�ستوى التنمية البيئية يف لبنان، فقد �سدرت عدة مرا�سيم وقوانني تتناول حماية البيئة والغابات 

والرثوة احلرجية واحليوانية ومكافحة التلوث واملواد ال�سامة، وتعمل احلكومة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة على 

تعزيز التنمية البيئية بالتعاون مع الربنامج االإمنائي لالأمم املتحدة ومب�ساندة املنظمات االأهلية العاملة يف هذا املجال 

و�سواطئ  و�سهول  غابات  من  املختلفة  البيئات  بحماية  اخلا�سة  وامل�ساريع  الوا�سعة  الت�سجري  حمالت  مثل   (

وم�ستنقعات واأنهار وبحريات وينابيع(. كما �سكل القانون رقم ��� ال�سادر يف العام ��00 االإطار القانوين 

حلماية البيئة من االإنتهاكات والتعديات. غري اأن غياب الرقابة املنظمة والعقوبات احلا�سمة، ف�ساًل عن تدخل 

اأ�سحاب النفوذ وتاأمني الغطاء ال�سيا�سي لكل من يرتكب جرمًا بحق الطبيعة، يجعل من ق�سية حماية البيئة يف 

لبنان م�ساألة ثانوية مع اإ�ستمرار عدم تفعيل الوعي االإجتماعي باأهميتها الق�سوى. 

والتي   ،�00� العام  لبنان �سيف  االإ�سرائيلي على  للعدوان  البيئية  االآثار  اإنعكا�سات  ن�سيف  اأن  بد  كما ال 

االإقت�سادية واالإجتماعية  التنمية  �سلبي على جهود  ب�سكل  اإنعك�ست  بيئية كبرية  اأمام حتديات  البالد  و�سعت 

والبيئية، متامًا كما جاء يف » تقرير التقييم البيئي ملا بعد النزاع » الذي اأعّده برنامج االأمم املتحدة للبيئة بطلب 

�� - ليلى بركات : الف�ساد – املديرية العامة للثقافة ، درا�سة عينّية من حاالت الف�ساد امل�ستفحل يف االإدارات العامة . دون ذكر 
���0 . �سفحة ��-�5 .  االأوىل  الطبعة    . دار الن�سر . بريوت – لبنان 

�� - اجلمعية اللبنانية لتعزيز ال�سفافية : درا�سة حول نظام النزاهة الوطني – لبنان . �سادر عن منظمة ال�سفافية الدولية بالتعاون 
مع وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية )�USAID �00( . �سفحة ��.

�� - مقابلة مع الدكتور اإمطانيو�س احللبي ، املفت�س العام االإداري ورئي�س �سوؤون املوظفني يف جمل�س اخلدمة املدنية بالوكالة، 
مرجع �سابق .
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��.

من احلكومة اللبنانية، والذي اظهر مدى فداحة اخل�سائر التي تكبدتها الطبيعة يف لبنان

- فقرة ثانية: �إنعكا�س �لو�قع �لإقت�صادي على م�صار �لتنمية �لإجتماعية    

      رغم كل التحديات التنموية التي يواجهها لبنان، تتمتع التنمية الب�سرية بعنا�سر اإيجابية خمتلفة مقارنة 

التعليم  اإجتماعيًا كبريًا من خالل م�ستوى  التاريخ راأ�سمااًل  لبنان عرب  بالعديد من الدول املجاورة. فقد راكم 

من  كان  العوامل  هذه  واملناف�سة.  والتنظيمي  الفكري  والتجدد  اللغوية  املهارات  وامتالك  الثقايف  والتبادل 

�ساأنها اأن ت�سعه يف موقع متميز يف املنطقة ومتكنه من التفوق على امل�ستوى االإقت�سادي اجلديد املواكب للعوملة 

وامل�ساهمة يف تعزيز الثقافة العربية بوجه عام واللبنانية ب�سكل خا�س. وت�سمل هذه العوامل التعددية اللغوية 

املتمكنة، التي متنح لبنان ميزة متقدمة متكنه من تعزيز جهود التنمية االإجتماعية وامل�ساركة الفعالة يف االإقت�ساد 

العاملي. وت�سمل املظاهر الهامة التي ينبغي الت�سديد عليها �سرورة تعميم املعارف العلمية والتكنولوجية، وتوفري 

التعليم الرفيع امل�ستوى وحت�سني نوعيته واإدارته الفعالة، وتخفيف ن�سبة االأمية التي رغم اأنها تعترب االأدنى يف 

املنطقة غري انها ال �سك ت�سكل عبئًا ثقياًل على تقدم وتطوراملجتمع اللبناين،  ف�ساًل عن امل�ساهمة يف االإندماج 

و�سكان  والن�ساء  ال�سباب  فيها  مبا  كافة  االإجتماعية  ال�سرائح  الثقافية ومتكني  الهوية  على  واحلفاظ  االإجتماعي 

�0.

االأرياف وتنمية قدراتهم

لكن من جهة اأخرى، ورغم غياب االأرقام الر�سمية وكل ال�سيا�سات اخلا�سة مبو�سوع الفقر وما له من اإنعكا�س 

خطري على االإ�ستقرار ال�سيا�سي واالإجتماعي يف بلد ينوء حتت ثقل االإنق�سامات املتنوعة، يوؤكد تقرير االأمم 

املتحدة االإمنائي باأن الفقر يعّد من اأبرز امل�ساكل يف لبنان بالرغم من بع�س التح�سن امللحوظ يف العقد الفائت، 

لبنان هم  األف �سخ�س يف   �00 اأن  اأي   ،�005 اللبنانني يف العام  بـ%� من ال�سكان  وتقّدر ن�سبته الق�سوى 

غري قادرين على �سد حاجاتهم االأ�سا�سية من الغذاء وغريه. ويقع حوايل %5.�� من ال�سكان دون خط الفقر 

االأعلى اأي اأن الفرد الواحد يتقا�سى � دوالرات اأمريكية يوميًا. وهناك تفاوت هائل يف انت�سار الفقر مع ترّكز 

اأّن هذه  اإذ ت�سهد مناطق الهرمل وبعلبك وعكار الن�سب االأعلى من الفقر يف حني   
،��

�سخم يف بع�س املناطق

اأكرب  املدن ال �سيما يف  الفقر يف  تزايد  اإىل  اأي�سًا  البيانات  يف بريوت. وت�سري   0.�% اإىل  تنخف�س  الن�سب 

ال�سواحي يف لبنان مثل بريوت وطرابل�س و�سيدا، وهذا ما تبّينه عالمات الفقر من عمالة االأطفال واالأو�ساع 

��.

البيئية والرتبوية وال�سحية املتدهورة، ف�ساًل عن اإنت�سار جرائم ال�سرقة والقتل

United Nations Environment Programme UNEP :  Lebanon Posto Conflict Environmeno - 79
 tal Assessment .First published by the united nations environment programme UNEP  ,2007.

.Page 9

�0 -  اللجنة االإقت�سادية واالإجتماعية لغربي اآ�سيا )االإ�سكوا(: تقرير التنمية الب�سرية وموؤ�سرات التنمية الب�سرية يف 
لبنان . االأمم املتحدة ، نيويورك ��00. �سفحة �5.

United Nations Development Program (UNDP): Poverty, Growth and Income Distribu- - 81
 tion in Lebanon.  Country Study published by IPC, n.13. International Poverty Centre. 2008.
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�� -  برنامج االأمم املتحدة االإمنائي :الفقر والتنمية االإجتماعية يف لبنان .

 http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/poverty_ar.cfm 
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وحتى يومنا هذا، ال يزال لبنان يفتقد لوجود خطة وطنية حتد من الفقر وتعمل على حتقيق التكامل االإجتماعي 

وتوفر التنمية املتوازنة بني كل املناطق اللبنانية، وتت�سمن روؤية �ساملة توؤكد على اأهمية التوزيع العادل للموارد 

والرثوات باالإ�سافة اإىل توفري فر�س للعمل،  اإىل جانب و�سع �سبكة لل�سمان االإجتماعي توؤمن احل�سول على 

اخلدمات ال�سحية والرتبوية و�سمان ال�سيخوخة. هذه اخلطة االإجتماعية ال�سرورية للحد من الفقر ال ميكنها اأن 

تدخل حّيز التنفيذ ب�سكل جمٍد اإاّل من خالل العمل املتوا�سل والقائم على التن�سيق بني احلكومة وهيئات املجتمع 

املدين التي حتّرك التفاعل بني امل�ساريع االإجتماعية املختلفة. ولعل اأهمية هذا التن�سيق ال تقت�سر  على  تعزيز 

التنمية فح�سب، بل ت�ساعد اأي�سًا على احلد من النزاعات متهيدًا لتثبيت م�سروع بناء ال�سالم العادل والدائم. 

 مبحث ثالث: دور �ملنظمات غري �حلكومية - بني �لفاعلية و�ملحدودية  

     متيزت املنظمات غري احلكومية العاملة يف لبنان منذ بداية ال�ستينات من القرن املا�سي مرورًا بفرتة احلرب 

االأهلية وما بعدها بحيوية الفتة، حيث طبعت احلياة االإجتماعية بطابع خا�س و�سملت كل ميادين العمل االإن�ساين 

وكل قطاع عانى من نق�س اأو عجز اأو تق�سري من قبل الدولة، حتى اعترب البع�س اأن حيوية هذه املنظمات غري 

 
��.

احلكومية اتت نتيجة �سعف الدولة اأو تقل�س دورها

وبناًء على الدرا�سات والوثائق واملعلومات امل�ستقاة من عدة م�سادر، مّت ر�سد املجاالت الرئي�سية التي تدخل 

�سمن اإطار عمل املنظمات غري احلكومية يف لبنان. علمًا باأن بع�س هذه املنظمات ال حدود وا�سحة لن�ساطاتها، 

حيث تتداخل املجاالت يف بع�سها البع�س مما يجعل مهمة التق�سيم اأو الت�سنيف �سعبة وغري وا�سحة املعامل. ولكن 

ميكن اعتبار اأن عمل معظم هذه املنظمات يف لبنان تناول املجاالت االإمنائية وتلك اخلا�سة بن�سر ثقافة الالعنف 

واإدارة االأزمات وبناء ال�سالم. 

واإن�ساء  ال�سغرية  والقرو�س  اال�ستثمار  وت�سجيع  املهني  التدريب  االإمنائي  املجال  ي�سمل  ذلك،  على  وبناًء 

م�ساريع اقت�سادية منتجة )يف الزراعة، ال�سناعة، التجارة اأو غريها(. واأما املجال الوطني فيت�سمن ق�سايا حقوق 

االإن�سان واحلريات وتعزيز املواطنية ون�سر الوعي حول مفاهيم الدميقراطية والعي�س امل�سرتك وثقافة الالعنف 

واحلكم الر�سيد على �سعيد االأداء ال�سيا�سي العام يف البالد، ف�ساًل عن املنظمات غري احلكومية الن�سائية التي 

تتبنى يف عملها الدفاع عن حقوق املراأة وق�سايا النوع االإجتماعي ب�سفة عامة والتمييز بني اجلن�سني.

التي  االإجتماعية  الفئات  جلهة  خا�سة  كربى  اأهمية  لبنان  يف  احلكومية  غري  املنظمات  ن�ساطات  وتكت�سب 

ت�ستهدفها يف ن�ساطاتها وبراجمها. ويعّد ال�سباب اأكرث الفئات العمرية امل�ستهدفة يف هذه الن�ساطات. وتعّرف 

االأمم املتحدة ال�سباب باالأ�سخا�س الذين ترتاوح اأعمارهم بني �5 و�5 �سنة، ويقدرون بـ�0.� بليون ن�سمة 

اأي ما يقارب �� % من جمموع �سكان العامل. ويف درا�سة خا�سة للجنة االإقت�سادية واالإجتماعية لغربي اآ�سيا 

»االإ�سكوا« حول الوقائع واالآثار املرتتبة على �سيا�سات التنمية ومدى ا�ستجابة البلدان االأع�ساء لربنامج العمل 

العاملي لل�سباب، تبنّي اأن معظم هذه الدول يعطي تعريفًا اآخر للفئة العمرية لل�سباب بحيث ترتاوح ما بني �0 

 .
��

و�5 �سنة

 Ghassan Slaibi : Les actions collectives de résistance civile à la guerre. Le Liban - 83
  .aujourd’hui, Cermoc, CNRS, Paris, 1994.  Page119o136

�� - اللجنة االإقت�سادية واالإجتماعية لغربي اآ�سيا ) االإ�سكوا( : تقرير ال�سكان والتنمية – العدد الرابع – ال�سباب يف منطقة 
االإ�سكوا-درا�سة للواقع واالآثار املرتتبة على �سيا�سات التنمية . االأمم املتحدة – نيويورك . ��00. �سفحة �. 
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ولعل ال�سبب يف دمج االأعمار ال�سغرية يف ور�سة االأعمال والتدريب اإمنا يعود اإىل ح�سا�سية هذه الفئة العمرية 

جلهة تنمية معارفها وقدراتها ومواقفها و�سلوكياتها التي تتعر�س للتقّلب واالإختالف تبعًا الإختالف دورة احلياة. 

وبدورها تعمل بع�س املنظمات غري احلكومية يف لبنان على تو�سيع ن�ساطاتها لتطال �سغار ال�سن من ال�سباب 

دون �سن اخلام�سة ع�سر مل�ساعدتهم على حتقيق النمو الذهني وتن�سئتهم على ثقافة ال�سالم ومنطق تقّبل االآخر، 

العامة واحلياة  القرار يف احلياة  لتعزيز قدراتهم وتفعيل م�ساركتهم يف �سنع  ب�سكل م�ستمر وم�ستدام، متهيدًا 

.
�5

ال�سيا�سية

ورغم ديناميتها وفعالية اأن�سطتها، تواجه املنظمات غري احلكومية عددًا كبريًا من املعوقات التي من �ساأنها 

اأن حتول دون حتقيق اأهدافها ب�سكل كامل ومتوا�سل. فعدم توفر املعلومات والتقارير الر�سمية واالإح�ساءات 

الدقيقة ي�سكل اأبرز هذه املعوقات، �سواء على امل�ستوى االإمنائي اأو على م�ستوى بناء ال�سالم مما  ي�ساعد على 

الوقوع باالإزدواجية يف امل�ساريع وهدر الطاقات وتكرار االأن�سطة نف�سها، االأمر الذي يدفع اإىل االإعتماد على 

تقارير ملنظمات دولية عاملة يف هذا املجال ويف طليعتها برنامج االأمم املتحدة االإمنائي ومنظومة اأن�سطة االإ�سكوا، 

حيث تتوفر لهما االإمكانيات ال�سرورية الإ�ستقطاب خربات م�سهود لقدراتها يف تعزيز مفهوم التنمية الب�سرية 

والتنمية املحلية، وبلورة اأولويات حاجاتها وتقنيات تنفيذ امل�سروعات املالئمة لتنمية هذه اخلربات وامل�ساركة 

.حتى  الر�سيدة  احلاكمية  قاعدة  على  والدائم  العادل  ال�سالم  بناء  ل�سيا�سات  الرتويج  عن  ف�ساًل  تقييمها،  يف 

ثقافة  ترويج  يف  والنا�سطني  والعاملني  القرار  واأ�سحاب  للباحثني  ومنهجيًا  اإح�سائيًا  مرجعًا  تقاريرها  اأ�سحت 

.
��

التنمية املعتمدة على م�ساركة اجلماعات ال �سيما االأكرث تهمي�سًا يف املجتمع

اإمكانية املنظمات غري احلكومية  يف لبنان على متابعة عملها، �سواء جلهة  كما تكرث املعوقات التي حتّد من 

اأن  ال�سالم  بناء  مب�سروع  يتعّلق  ما  التنموي وكل  العمل  يفرت�س يف  اإذ  التمويل.  لناحية  اأو  العمل  التفّرد يف 

يتم بناًء على جمع الطاقات والعمل بروح الفريق والعطاء على ح�ساب الذات ول�سالح العمل امل�سرتك. كما 

اأن �سعف التمويل يحّد اأي�سًا من اإمكانيات املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذين املجالني من متابعة تنفيذ 

م�ساريعها والو�سول اإىل حتقيق اأهدافها ب�سكل كامل. اإذ اإن معظم املنظمات غري احلكومية العاملة يف لبنان تعتمد 

على متويل خارجي مل�ساريعها. وبدورها ال تقدم اجلهات املمولة م�ساعداتها �سوى ب�سكل جزئي يتناول ب�سكل 

 
��.

اأ�سا�سي اإجناز الدرا�سات والتدريب ولي�س تقوية القدرات الذاتية وفق خطة ذات اأهداف م�ستدامة

واإىل جانب االإعرتاف ب�سعوبة تخطي هذه املعوقات، جُتمع املنظات غري احلكومية على روؤية موحدة ت�ساعد 

على القيام بعملية التغيري البنيوي الذي يهدف اإىل حتقيق التنمية وبناء ال�سالم على قاعدة م�ستدامة وعادلة، 

�5 - مقابلة مع ال�سيد ف�سالهلل ح�سونة ، رئي�س جمعية التنمية لالإن�سان والبيئة DPNA ، بتاريخ ��/�/���0 .  وهي جمعية 

لبنانية علمانية ال حكومية ال تبغى الربح . تاأ�س�ست �سنة ��00 وتعمل �سمن فريق عمل وا�سع من موؤ�س�سات املجتمع املدين 

التي ت�سعى اإىل االإ�ستجابة الإحتياجات املجتمع املحلي ، على قاعدة التنمية امل�ستدامة . ت�سكل امل�ساواة والعدالة وحقوق االإن�سان 

وحماية البيئة االأ�س�س التي تبنى عليها اجلمعية �سراكاتها وحتالفاتها على ال�سعيد املحلي واالإقليمي والدويل . 

 Executive Board of the United Nations Development Program population Fund: UNDP- 86
.strategic plan, 2008-2011.DP/2007/43. New York 2007. Page 8-10

��/�/���0 . مرجع  DPNA ، بتاريخ  �� - مقابلة مع ال�سيد ف�سالهلل ح�سونة ، رئي�س جمعية التنمية لالإن�سان والبيئة 

�سابق .
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وتت�سمن هذه الروؤية: 

- تعزيز الوعي املدين ون�سر املعرفة حول حقوق االإن�سان ومبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة. 

- التن�سيق امل�سرتك والتخلي عن الذهنية االإنف�سالية، وا�ستبدال االأنانية والعمل بروحية الفريق الواحد.

- تعزيز وتو�سيع م�ساحة عمل منظمات املجتمع املدين يف كل املناطق اللبنانية، فالتغيري ال ميكن اأن يتم بنجاح 

مع وجود جمتمع مدين �سعيف. 

- تكثيف التجمعات واللقاءات الدورية بني املنظمات غري احلكومية، والتفكري امل�سرتك للو�سول اإىل روؤية 

اإ�سرتاتيجية موحدة تربط ما بني االأبعاد االإقت�سادية واالإجتماعية وال�سيا�سية، ومتّهد لبناء حتالف جدي بني هذه 

املنظمات على قاعدة التخطيط والتعاون والتكامل.   

للمواطن  املطروحة والتاأثري عليها، خدمة  ال�سيا�سات  ال�سائد وال�سغط على  للنمو  ال�سلبية  االآثار  - معاجلة 

اللبناين ب�سرف النظر عن اإنتمائه اجلغرايف اأو املناطقي اأو العقائدي اأو الطائفي اأو ال�سيا�سي. 

- تكثيف اجلهود الرامية اإىل ردم الهوة بني املواطن والدولة وتعزيز ثقة الطرفني ببع�سهما البع�س على قاعدة 

العدالة واملواطنية الكاملة.   

- ن�سر الوعي حول اأهمية مفهوم بناء ال�سالم ومعايريه االأ�سا�سية، من خالل اإدخاله اإىل املناهج الرتبوية، 

وفتح معاهد خا�سة ومراكز متخ�س�سة على تدريب املهارات. 

- العمل على �سياغة ثقافة حوارية على قاعدة الت�سامح واحرتام خ�سو�سية االآخر واالإعرتاف باحلقيقة ورف�س 

العنف، ما ي�ساعد على ك�سر اجلمود بني اللبنانيني ويوؤ�س�س للتفاعل بني كل فئات املجتمع.
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خال�صة �لف�صل �لثاين 

     اإن ال�سلم الذي تال احلرب يف لبنان بنّي مدى ف�سل احلكومات املتعاقبة يف تلبية االآمال االإقت�سادية وحت�سني 

االأو�ساع االإجتماعية التي بقيت حتى يومنا هذا جمرد خيارات مل يجتمع اللبنانيون بعد على حتديدها عرب حوار 

وطني ميهد لبناء �سراكة حقيقية ملواجهة كل التحديات التنموية امل�ستجدة بكل اأبعادها والتي تعّد ركنًا اأ�سا�سيًا 

لتعزيز م�سروع بناء ال�سالم. 

ونظام  الدولة  تلكوؤ  ظل  يف  ت�ستلزم  اللبناين  املجتمع  منها  يعاين  التي  واالإنق�سامات  االأزمات  عمق  ولعل 

على  القائمة  احلديثة  املدنية  الدولة  بناء  على   ي�ساعد  وقوي،  مت�سامن  القائم، وجود جمتمع مدين  املحا�س�سة 

نظام دميقراطي د�ستوري م�ستقر، يكون قادرًا على ا�ستيعاب التعددية الدينية وتر�سيخ قيم املواطنية و�سرعية 

االإختالف وحت�سني املجتمع من عوامل التفكك املرتبطة بالطائفية وخمتلف مظاهر التع�سب، وموؤ�س�س على مبادئ 

احلكم الر�سيد جتنبًا للوقوع يف الف�ساد واإحرتامًا حلقوق االإن�سان وامل�ساواة والعدالة االإجتماعية، والذي  يكمن 

يف �سلب التنمية وبناء ال�سالم . 
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خال�صة عامة  

ملا كان ال�سالم ي�سكل هدفًا ح�ساريًا تتوق اإليه كل �سعوب العامل، باتت الهواج�س الدولية تتمحور حول كيفية 

احلفاظ عليه يف ظل كل التحديات العاملية التي تفر�س نزاعات متنوعة وجتعل من اإمكانية اإر�ساء ا�س�س ال�سالم 

ة دقيقة و�سعبة يف الكثري من الدول. اأمام هذا الواقع تربز التنمية باأبعادها ال�سيا�سية واالإجتماعية  الدائم َمهمَّ

واالإقت�سادية وحتى البيئية لت�سكل �سمام االأمان لل�سالم اإىل اأن اأ�سحى غيابها يزيد من حدة التوتر، لذلك فهي 

النزاعات امل�سلحة ويعمل على  اأ�سباب  الذي يت�سدى بدوره الأعمق  ال�سالم  بناء  تتكامل وتتفاعل مع مفهوم 

حتديد ودعم الهياكل التي ت�ساعد على تقوية وتعزيز ال�سالم لتجنب االإنزالق يف النزاع جمددًا.

افريقيا، ويف �سوء ما تعي�سه الدول  ال�سرق االأو�سط و�سمال  التي ت�سهدها منطقة  واإنطالقًا من املتغريات 

العربية من ثورات توؤ�س�س ملرحلة تاريخية جديدة، يربز مفهوم التحول الدميقراطي واإقامة العدالة االإجتماعية 

ك�سعار موحد لكل املطالب واالأهداف الثورية لفر�س اإعادة االإعتبار لالإن�سان كمحور اأ�سا�سي للتنمية متهيدًا 

اإاّل  لبناء ال�سالم الدائم يف منطقة مل تعرف �سعوبها االإ�ستقرار ال�سيا�سي واالإجتماعي واالإقت�سادي واالأمني، 

يف حدود �سيقة.

ال�سيا�سي  الكيان  بنية  يف  التنمية  اأزمة  تكمن  وتتنوع،  والتحديات  امل�سكالت  تكرث  حيث  لبنان  ويف 

كان  وملا  �ساقًا.  هدفًا  والعادل  الدائم  ال�سالم  بناء  م�سروع  تعزيز  من  يجعل  الذي  االأمر  ككل،  واالإجتماعي 

للتنمية وبناء ال�سالم  اأن يرت�سخا ب�سكل جدي، فينبغي اأن ينبعا من واقع املجتمع ذاته. وحتى ال تكون الربامج 

االإمنائية وم�سروع بناء ال�سالم م�ستوردين، يحتاج لبنان خلطة وطنية �ساملة  تعالج كل االأ�سباب االإقت�سادية 

واالإجتماعية التي ت�سكل م�سدرًا من م�سادر عدم االإ�ستقرار. لذلك تقع امل�سوؤولية االأوىل على الدولة يف ر�سم 

اللبناين و�سبابه ب�سكل خا�س مفتاح التحكم مب�سريه وم�ستقبله  �سيا�سة تنموية م�ستقلة و�سفافة تعطي ال�سعب 

ورفاهيته. مبعنى اآخر، اإن اأكرث ما يحتاجه لبنان يف هذه املرحلة، هو خطة تنموية اإ�سالحية وا�سحة املعامل ومبنية 

على اأ�س�س علمية وواقعية، تاأخذ من املعطيات االإقت�سادية واالإجتماعية، املحلية واالإقليمية والدولية، كمنطلق 

اأ�سا�سي ملواجهة ومواكبة املتغريات احلا�سلة. واإنطالقًا من هذه ال�سيا�سة العامة ميكن ملنظمات املجتمع املدين اأن 

تتدخل للعمل اإىل جانب الدولة ال بو�سفها مناف�سة لها بل بو�سفها �سريكة حقيقية وعملها مكمل لعمل الدولة، 

عرب التوجه نحو تنمية القدرات الب�سرية وامل�ساهمة يف عملية اإعادة التاأهيل وامل�ساحلة الوطنية ومعاجلة امل�ساكل 

االأكرث اإحلاحًا وطرح روؤيتهم ملجتمع اأف�سل يحفظ للبناين كرامته الوطنية وقيمته االإن�سانية.
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