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 " النزاعات الداخلية و مسارات إعادة اإلعمار يف الدولة العربية "
تى أ م د.  (1) حممد نور البرصا

 

 
 :   ملخص

ان ضحايا النزاعات والحروب ال تتوقف على البشر والممتلكات بل تتعدى ذلك 
فالحقيقة المطلقة للحروب وأسبابها وتداعياتها تصبح ضحية  ،لتشمل القيم والمعتقدات

ولعل القيمة االخرى الضحية لتلك النزاعات هي الثقة بكل توجهاتها  ،لتلك النزاعات
فالتعرض للعنف يمكن ان يقلل الثقة بالمؤسسات  ،االجتماعية والسياسية واالقتصادية

لحريات وأيضًا تؤدى لخفض السياسية التي تفشل في ضمان االمن العام وصيانة ا
فانهيار مؤسسات الدولة والنزاع على السلطة  ،نسب المشاركة في الحياه االجتماعية

بين أطراف متعددة يؤدى الى ارتفاع في السياسات الطائفية واالستقطاب الحاد كما في 
عات ومع النبرة المتزايدة في النزاعات العربية برزت جما ،سوريا والعراق واليمن ولبنان

وهو ما يؤدى  ،. الخ.تحاول استغالل بعض المؤثرات في تلك النزاعات كالدين والعرق
 .الى زيادة وتيرة العنف الذى تصاحبه أثار سياسية واقتصادية واجتماعية

  

                                                             

( ( مصر -لية السياسة واالقتصاد جامعة بنى سويف ك - العلوم السياسيةمساعد أستاذ 
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Abstract: 
 

Victims of conflicts and wars do not depend on human beings 

and property. Rather, they go beyond that to include values and 

beliefs. The absolute truth of wars, their causes and repercussions 

becomes a victim of these conflicts. It reduces confidence in 

political institutions that fail to ensure public security and the 

maintenance of freedoms, and also lead to lower participation 

rates in social life. The collapse of state institutions and the 

struggle for power between multiple parties leads to a rise in 

sectarian politics and acute polarization, as in Syria and Iraq, 

Yemen, and Lebanon, and with the increasing sectarian tone in the 

Arab conflicts, groups have emerged that are trying to exploit 

some of the influences in those conflicts, such as religion, 

ethnicity, etc., which leads to an increase in the frequency of 

violence that is accompanied by political, economic and social 

implications. 
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 :مقدمه الدراسة
 ،تمثل النزاعات الداخلية واحدة من مهددات االستقرار في بنيوية الدولة العربية

كاللغة والدين والهوية  ،وعلى الرغم من القواسم المشتركة بين سكان الدول العربية
اال ان داخل الدولة الواحدة قد تجد النزاعات طريقها بين طوائف  ،والحدود المشتركة

كتغييب معايير العدالة  ،وذلك عندما تكون هناك محفزات لنشأة تلك النزاعات ،الشعب
وتلعب  ،... الخ.والشفافية وغياب سيادة القانون وغياب العدالة االجتماعية والتهميش

قد تسهم في  ،ان بيئة النظام السياسي نفسه الطائفية دورًا مهما في تلك النزاعات اال
تأجيج تلك النزاعات اذا كان يؤمن باالستقطابات على حساب الكفاءات في ادارة شئون 

 ،وال يمكن ان تكون الثقافة الجماهيرية والوعى الجمعي بعيدًا عن تلك المحفزات ،الدولة
اشكاليات اعادة  ل معاال ان التعاطي الفعا ،فكلها عوامل تسهم في تعزيز النزاعات

 .االعمار يمثل حجر الزاوية في تأهيل الدولة لعمليات اعادة االعمار
  :مشكلة الدراسة

بالنزاعات الداخلية في الدولة تتعلق تأخذ شقين االولى اإلشكالية المطروحة هنا 
المجال  في دستور وتشريعات تدعو الى المساواة والمواطنةفافتراض وجود  ،العربية

 ،التطبيق الناجح لتلك النصوصال يتأسس بالضرورة على ثبات واالجتماعي  السياسي
البد  افإن هذفي بنيته  ومؤثرات خارجية تؤثر لالستقطابفطالما أن المجتمع يتعرض 

هل يتوقف نجاح  ...واالشكالية الثانية تدور حول ،المكونات االخرى يؤثر فيوأن 
وما يملكه من مقومات تؤهله لهذا التأثير، أم أن  اعادة االعمار على النظام السياسي

األدوار الناجحة للنظام السياسي مرهونة بعوامل أخرى مثل طبيعة النظام السياسي 
ومدى قناعته بأهمية وجود  ،ورؤيته ألولويات اعادة االعمار وااليدلوجية التي تتحكم فيه

ات فاعلة لمواجهة تحديات وهل لدى الدولة مقوم ،كافة الطوائف في الحياة السياسية
 .اعادة االعمار

 :ومن هنا يثور عدة تساؤالت
 .هل نجاح اعادة االعمار السياسي يتوقف على رغبة النظام السياسي وحده -
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 .يمكن تطبيقها من دولة ألخرىعادة االعمار هناك قوالب جاهزة إلهل  -
 .ما هي دالالت اعادة االعمار الناجحة -
 .اعادة االعمار في الدولة العربية دولة اجنبيةهل يمكن ان تتولى عملية  -

 :أهمية الدراسة
وخاصة بعد ثورات  ،تعود أهمية الدراسة إلى الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة
ساهمت بشكل  نزاعاتالربيع العربي لما شهدته البالد العربية التي لم تستقر ثوراتها من 

عادة بناء نظم جديدة وأثر دور النظم السياسية الحاكمة كأحد  ،ما في سقوط نظم وا 
تأجيج النزاعات وايضًا االدوار المنوط بها من يدير المرحلة تي تسهم في العوامل ال

وايضًا تناول مسارات اعادة االعمار الفاعلة والتي تناسب بنية  ،االنتقالية بعد النزاعات
 .الدولة العربية

 :أهداف الدراسة
 العربية ةالدول فية للنزاعات التعرف على األبعاد المنشأ. 
 بيان عالقة النظام السياسي و القوى السياسية خالل النزاعات.  
 التعرف على محددات اعادة االعمار بعد النزاعات. 
  التعرض لتحيات اعادة االعمار في الدولة العربية 
 التوصل الى نتائج حول اشكاليات ادارة التعدد فى ظل النزاعات.  

  :فرضيات الدراسة
وضعت الدراسة فرضية رئيسية تدور حول إن اثار النزاعات تتعدى االثار 

 .... .السياسية لتشمل االثار االنسانية واالجتماعية
 إدارته للنزاعات القائمة على قدرته لتطويع في  يتوقف نجاح النظام السياسي

 .المتغيرات
  ثم يسهل ذلك في ومن  لثقافة االختالف العربية قناعة النظم السياسيةافتقار

 زيادة حدة االستقطاب والنزاعات.
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  اعادة االعمار هو  فيحالة البدأ  فيان عامل الثقة بين االطراف المتنازعة
 .واحد من أكثر العوامل تأثيرًا في نجاح اعادة االعمار و بناء الدولة

  النظم السياسية العربية كان نهجها نحو اعادة االعمار للدولة العربية هو فرض
من تلك الفرضية مما أدى الستخالص الباحث  ،السيطرة وليس التكامل والتوافق

   ...عدة فرضيات فرعية
  سياسي في سعيه نحو إعادة االعمارتختلف اآلليات التي يستخدمها كل نظام . 

 :مطالب أربعوتنقسم الدراسة إلى 
 بيئة النزاعات العربية ومحفزاتها.  
  ومحيطها اإلقليميأثار النزاعات على الدولة. 
  بعد الحروب والنزاعاتاالعمار إعادة مسارات. 
 تحديات اعادة االعمار في الدول العربية. 

 
 االول المطلب

 ومحفزاتها  بيئة النزاعات العربية
أو  االرتياحبأنه "حالة من عدم  األمريكيةورد تعريف النزاع في دائرة المعارف 

الضغط النفسي الذي يتولد من التعارض أو عدم التوافق بين حاجتين أو رغبتين أو 
 .(1)"أكثر من حاجات الفرد أو رغباته
فقد أبرزت الطبيعة المعقدة لمفهوم النزاع،  االجتماعيةأما دائرة معارف العلوم 

الناحية  والمعاني المختلفة للمفهوم وفي أكثر من بعد، فالنزاع من الدالالتوبيان 
السياسية، يشير إلى موقف تنافسي، يكون أطرافه على دراية بعدم التوافق في المواقف 

يتوافق مع  الموقف  التخاذالمستقبلية المحتملة، والتي يكون كل منهم، مضطرًا 
، في حين أن البعد النفسي للمفهوم يشير إلى "موقف اآلخرالمصالح المحتملة للطرف 

افع للتورط أو للدخول في نشاطين أو أكثر، لهما طبيعة متناقضة يكون لدى الفرد فيه د
  "تماما
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يقل عن اثنين من المحركين أو  الهو وضع اجتماعي يكافح فيه ما ويعرف بأنه "
للحصول على مجموعة متوفرة من الموارد المحدودة في اللحظة نفسها في فترة  األطراف

 .(2)"زمنية معينة
والجماعات أو الشعوب أو الدول فيما  األفرادالمتبادل بين  وكذلك بأنه ذلك العداء"

 .(3)"بينها على مختلف المستويات
طرفين أو تنافس بين هو ويمكن ان نستخلص من التعريفات السابقة ان النزاع 

نافسين االضرار بالخصوم ويكون الهدف فيه بين المت ،السلطةعلى القيم والموارد و  أكثر
محاولة الى عدم القبول بالوضع القائم و  يدفع االطراف المتنازعةما وهو  ،(4)وتحييدهم

النزاع عن وبالتالي يعبر  ،، ويشكل ذلك التفاعل معيارًا لتصنيف ذلك النزاع(5)تغييره
 .(6)حالة التعارض الموجودة بين األطراف في األهداف والمصالح

الديناميكية المعقدة  ظواهرالمن أو الخارجية  ات الداخليةظاهرة النزاع تعد 
 حالة -أو بعالقته بالدول المحيطة المؤثرة في عالقة النظام السياسي بالقوى السياسية و 

ويرجع ذلك إلى تعدد أبعادها وتداخل مسبباتها ومصادرها وتشابك  ،- النزاع الدولي
 ،تفاعالتها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة وتفاوت المستويات التي تحدث عندها

تؤثر في النزاع هناك محددات و  ،(7)المصاحب لها العنف أومن حيث المدى  وذلك
 .الداخلي والخارجي ىالمستو  سواء كان ذلك على

مجمل الشروط التي تتحكم في كافة أشكال التبادل بين  بالمحدداتويقصد 
االيدلوجيا مثل النخب الحاكمة او  أو هي تلك العناصر المشكلة لبيئة النظام ،الفاعلين

ل الفاعلين الذين ، وهي مصدر التدفقات التي تؤثر على مجم(8)والسياسات العامة
 .(9)هذا النظام يدخلون في إطار

 ،في دولة واحدة ال يعد نزاع دولي سياسية وقوىمجموعات  النزاع الذى ينشأ بينو 
 ،الدولي اإلنساني وقد يمتد للقانون ،الداخلي للدولة بل نزاع داخلي يخضع للقانون
بأنه وضع  ،كل من جيمس دورتي وروبرت بالستغرافويعرف النزاع الداخلي طبقًا ل
، سواء قبيلة أو مجموعة عرقية أو لغوية أو ثقافية األفرادتكون فيه مجموعة معينة من 

أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أي شيء آخر، تنخرط في تعارض 
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كل من هذه المجموعات تسعى  النة أو مجموعات أخرى معينة ع مع مجموعسوا
 ."(10)أو تبدو أنها كذلك فعالً أهداف متناقضة  لتحقي
 االجتماعيويعرف النزاع الداخلي أيضا "بأنه انهيار أو تعطل في النظام  

 ."دون أن يصحبه بالضرورة بروز نظام بديل والسياسي القائم
داخل الدول العربية هي محور  الداخلية التي تستخدم السالح النزاعات وتعد
 تهدف أهلية حرب أو ،عديدة أسباب وتغذيها ،الدولة قدم وهذه النزاعات قديمة ،الدراسة

 متعارضتين بين جماعتين مسلح نزاع أو ،بأخر وتغييره القائم النظام القضاء على إلى
 النزاعات ذلك في بما النزاعات من وغيرها ،الحكم سدة إلى الوصول تريد ،أكثر أو

 االثار المدمرة في تشترك ولكنها وتتعدد صورها تختلف التي ،غير الدولية المسلحة
  :الىفي الدولة العربية وتتعدد مسببات النزاع  ،(11)حصيلة الضحايا وثقل
  :النزاع ألسباب دينية -1

سواء كانت تلك االديان  ،وهى النزاعات التي تحدث بين اتباع ديانات مختلفة
كالنزاع بين  ،وهناك نزاعات قد تحدث بين أصحاب ديانة واحدة ،سماوية او وضعية

وكذلك بين من ينتمون للدين  ،(البروتستانت ،الكاثوليك)من ينتمون للدين المسيحي 
 .كما في العراق والبحرين واليمن (الشيعة ،السنة)اإلسالمي 

  :النزاع ألسباب سياسية -2
أو محاوالت  ،على السلطة و النفوذ االختالفوهى النزاعات التي تحدث نتيجة 

و حتى بين أ ،وقد ينشأ ذلك النزاع بين أحزاب أو قوى سياسية ،االنفصال عن الدولة
 ،ويمكن ان ينتقل ذلك النزاع الى دول مجاورة ،الواحدأطراف داخل النظام السياسي 

  .كالنزاع داخل سوريا واليمن وليبيا ،دخل فيه اطراف اقليمية أو دوليةوتت
 : النزاعات ألسباب عرقية -3

والرؤية المرتبطة بكل فصيل في  ،هي النزاعات التي تنشأ بين االعراق المختلفةو 
، كالنزاع بين االكراد والعرب فى (12)احقيته بالسيادة واالستحواذ على الموارد دون غيره

 .كالعراق وسورياعدد من الدول العربية 
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 ،والتي تتشابه فيها أطراف النزاع ،كما تصنف النزاعات إلى نزاعات متماثلة
والتي تنشب بين أطراف غير متماثلة كالصراع بين أغلبية  ونزاعات غير متماثلة

من المتمردين او جماعة ترفض السلطة أو الصراع بين حكومة وجماعة  ،وأقلية
 .(13)الحاكمة

 النزاعات ألسباب اقتصادية  -4
النوع من النزاعات يميل الى النزاعات الخارجية أكثر من النزاعات الداخلية وهذا 

كما  ،سواء كان بين دول متجاورة او دول متباعدة للسيطرة على الموارد االقتصادية
االحتالل  في، او كما الحال (14)1990حالة الغزو العراقى للكويت عام  فيالحال 

ولكن ذلك ال ينفى وجود حاالت نزاعات داخلية على  ،2003للعراق عام  األمريكي
وهى تلك النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الموارد االقتصادية داخل الدولة العربية 

 ،والتى قد تندر اال انها موجودةالالمساوة في توزيع الموارد بين اطياف الشعب الواحد 
االقتصادية واماكن النفط قبل مثل النزاعات الداخلية بين الشعب السوداني على الموارد 

، وكذلك النزاعات الداخلية بين اطياف الشعب (15)2011عام انفصال جنوب السودان 
العراقي وان كانت نزاعات تأخذ طابع سياسي وعرقي اال انها لم تكن تخلو من اطماع 

 .(16)اقتصادية واستئثار بموارد كما في حالة االكراد بالعراق
 :دولة العربيةلمحفزات النزاع داخل ا

 واالفتقاد الى حرية الرأي والتعبير  ،العربية ةالديمقراطية داخل الدول غياب أطر
والتهميش وعدم المساواة بين االعراق  ،ادارة الدولةوالقبول باالختالفات في رؤى 

يجعل النظام والفصائل المختلفة وعدم التطبيق الحقيقي لقيم المواطنة مما 
وهو االمر الذى يؤدى  ،السياسي يرفض استيعاب اى معارضة حقيقية ضده

اال استخدام  ،وقد يتم التحول من معارضة سلمية ،الى النزاع على السلطة
 .ادارة النزاع كوسيلة من وسائلالعنف المسلح 

 واتساع الفجوة االقتصادية بين اطياف الشعب  ،عدم التوزيع العادل للثروة
وهو االمر الذى يدفع بنمو الحركات  ،وهو ما أدى الى زيادة الطبقية ،الواحد
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 (17)االنفصالية داخل الدولة العربية كما يحدث من قبل االكراد في العراق
 .والحوثيين في اليمن

  اء كانت تلك تدخل دول أخرى في تأجيج النزاعات داخل الدولة العربية سو
الدول على المستوى اإلقليمي او الدولي وذلك من أجل أهداف سياسية او 

، كما يحدث من ايران في لبنان واليمن (18)أو حتى والءات طائفيةاقتصادية 
وكما يحدث من الواليات المتحدة االمريكية وروسيا فى كل من  ،وسورياوالعراق 

 .العراق وسوريا
 طيع ضبط تلك النزاعات والصراعاتيست ،طار جامعافتقاد الدول العربية ال، 

على الرغم من وجود جامعة  ،الزام الدول المتنازعة لوقف النزاعوله القدرة على 
نذ نشأتها بموجب اال ان دورها تم تحييده في تلك النزاعات م ،الدول العربية
أي  ،يقتصر على اإلدانة ومحاوالت التوافق دون أي الزام حقيقيميثاقها الذى 

ة يفتقر إلى النظام القانوني لتسوية النزاعات داخل إطار جامعة الدول العربي ان
 .(19)من الناحية العملية الدقَّة والفاعلية

 
 الثاني المطلب

 على الدولة ومحيطها اإلقليميأثار النزاعات 
 :آلثار السياسيةا

هي الداخلية تعد اولى االثار التي تصاب بها الدول نتيجة الحروب والنزاعات 
ويقصد بانهيار الدولة  ،انهيار الدولة النزاعاتلتلك من اولى النتائج و  ،االثار السياسية

 بما العسكرية واألمنيةالخدمية و  ر اجهزتهاوانهيا ،السياسية والمدنية تقويض مؤسساتها
 : الدولةثالثة أنماط النهيار وهناك  ،يسمح لها بأداء وظائفها المختلفة ال

 االنهيار االعنف نتيجة غزو دولة ألخرى والذى يتمثل في هو حالة :االولالنمط 
وذلك كما حدث  ،ابتالع الدولة في دولة أكبر وأقوى والغاء هويتها وطمس مؤسساتها

، عندما الغى العراق كل ما يتعلق بالدولة 1990لحرب العراقية الكويتية عام خالل ا
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السيطرة عليها واعالنها و  ،تمثيل خارجيالكويتية من سلطة مركزية أو مؤسسات او 
 .(20)والياتهجزء من اراضيه واحدى 

السلطة المركزية  فقدانويقصد به  ،هو االنهيار الشامل للدولة :النمط الثاني
ومؤسساته  مسلحة بعد االطاحة بالنظام السياسينتيجة النزاعات بين أطراف لدورها 

مما يؤدى الى  ،على الحكم بصورة كاملةوعدم قدرة أي من تلك االطراف في السيطرة 
 .حالياواليمن كما هو الوضع في ليبيا  وتقويض وظائف الدولة ،فوضى شاملة
الهشاشة والضعف الذى يلحق ويقصد به  ،هو االنهيار الجزئي :الثالثالنمط 

عجز الدولة عن فرض ل يؤدىالذي و سلطة الحكومة وترهل جهازها البيروقراطي ب
وقد ، (21)ع الحالي في سورياكما هو الوض ،جميع اقاليم الدولةسيطرتها على 

باالنفصال عن الدولة األم  القاليمإلى مطالبة بعض ا األهلية الحروب والنزاعات تؤدي
 ،السودان حيث انفصل الجنوب عن الشمال كما حدث في ،مستقلكيان ومحاولة إنشاء 

واخرها  ،(22)واالستقالل في اكثر من مناسبةطالب االكراد في العراق باالنفصال وكما 
حول استقالل إقليم  - واحد من جانب - استفتاء حين اجرى األكراد 2017خالل عام 

االستفتاء وأن  من األكراد في ماليين مقترع 5 حيث شارك حوالي ،كردستان عن العراق
م وجود لعد% من المشاركين صوتوا بنعم لألطفال، ولكن أجهض بالقوة 92.7نسبة 

حيث اتخذت  ،وغياب الدعم والتأييد الدوليين الالزمين ،توافق بين األطراف ذات الصلة
 ،اليهدول العراق وايران وتركيا اجراءات صارمة لمحاصرة االقليم وعدم السفر منه او 

وكما يحدث في سوريا من  ،لبة باالعتراف بنتيجة االستفتاءاحتى تراجع االقليم عن المط
على مساحات كبيرة من الدولة وفرض مسلحة رضة وأطراف أخرى سيطرة المعا

من جانب جماعة الحوثي  اليمن في وكما يحدث حاليا ،تشريعات موازية للدولة
حيث يطالب الجنوبيون باالنفصال عن الشمال والرجوع  ،(23)المتمركزين في الجنوب
 .م1990مايو  22 الى الوضع القائم قبل

 :اآلثار االقتصادية
حيث  ،ان تتواجد تنمية اقتصادية في دولة تشهد حروب ونزاعات أهلية نيمكال 

ها وتفقد الدولة قدرت ،ان تلك النزاعات تؤدى الى تدهور البنية االساسية الالزمة للتنمية
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وال تستطيع االستثمارات الداخلية ان تؤمن احتياجاتها  ،على جذب االستثمارات االجنبية
عدم وجود بيئة آمنة مما يترتب عليه ومتطلباتها االساسية وتصبح عرضة للتدمير 

 . نتيجة فقد االستقرار الالزم الستمرارها
 الجانب العسكري نفاق علىالنسبة األكبر من موازنة تلك الدول تذهب لإلكما ان 

بدال من في مواجهة تلك االضطرابات والنزاعات لحمايته كم تسليح النظام الحال
الصحية  المدن المدمرة والمؤسسات لبناء لتعمير ما دمرته الحروب تخصيصها

كما حدث في العراق وسوف يحدث في كل من سوريا وليبيا  ،والتعليمية المنهارة
  .توقفت الحروب والنزاعات إذا واليمن

ب دون الحرو بعد النزاعات و اال ان ما يترتب على االنفاق في المجال العسكري 
تفقد القدرة و ان تصبح الدولة مكبلة بالديون التنمية الحقيقية النظر الى إعادة االعمار و 

 ،على تلبية احتياجاتها الضرورية وهو ما يترتب عليه االستدانة من الخارج والداخل
الى  1990العشر سنوات من في تها نتيجة الحرب األهلية افالجزائر بلغت مديوني

بعد الغاء نتيجة فوز جبهة االنقاذ االسالمية باألغلبية في االنتخابات التشريعية  2000
في ذلك  من عائدات صادراتها النفطية %80 دوالر أي ما يعادل مليار 25 حوالي
 أي ما مليار دوالر 120الى  100ما بين  مديونيته تتراوح وكذلك العراق الذي ،الوقت
 .(24)مجموع إيراداته من %61 يعادل

 احتياطي وقد أدت النزاعات المسلحة بين الجماعات والقبائل في ليبيا الى تراجع
 ،2012 في دوالر مليار 124 من 2016 في دوالر مليار 70 نحو إلى األجنبي النقد

 والمباني ،دوالر مليار 1.4 نحو الخاصة الملكية ذات بالمباني األضرار وبلغت
 إغالق عن الناجمة الُمهدرة الخسائر بلغت فيما ،دوالر مليار 1.03 نحو الحكومية
 ،2015 عام وحتى 2013 أغسطس من اعتباراً  دوالر مليار 70 نحو النفطية الموانئ
وتمثل الحقول النفطية  ،(25)دوالر مليار 400 بنحو اإلعمار إعادة تكاليف تُقدر وكذلك
حيث تحاول كل االطراف المتنازعة  ،جنوب ليبيا مصدرًا للنزاعات السياسيةفي 
السيطرة على تلك الحقول لضمان استمرار تدفق مدعومة بتدخل اطراف دولية في وال

 .(26)البترول والغاز اليها مثل ايطاليا وفرنسا
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وقد عانى االقتصاد اليمني من انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
% من األسر عن فقدان مصدر 40، في حين أفادت 2017و 2015بين  47.1%

 .(27)دخلها األساسي
حيث  ،لالنهيار االقتصاديويمثل النزاع في سوريا واحد من أكثر الصور تهديدًا 

النزاع و الحرب الداخلية مليار دوالر قبل  20تراجع االحتياطي النقدي األجنبي من 
 ،2017مليون دوالر في  700إلى ماعات المتداخلة بين النظام والمعارضة والج

 .(28)مليار دوالر 226بلغ العجز التراكمي للناتج المحلي اإلجمالي نحو  كما
نتيجة النزاع مع تنظيم الدولة االسالمية مأزقًا لمحاوالت  العراق سائروتمثل خ
 عام خالل مليار دوالر 80من  يتراجع االحتياطي النقدي األجنبحيث  ،اعادة االعمار

 2017وتصاعدت نسب الفقـر خالل عام  ،2017 مليار دوالر خالل 49إلى  2013
وفيما يخص  ،% قبل بدء الحرب ضد تنظيم الدولة19 % على مقارنة بـ30إلى 

% 80حوالي مليار دوالر نتيجة تدمير  350خسائر البنى التحتية فقد قدرت بنحو 
 .(29)منها

 :واالجتماعية اإلنسانيةاآلثار 
وأنهت أعمال  ،مزق االقتتال في سوريا والعراق وليبيا واليمن مجتمعات بأكملها 

قرونًا من التمازج الديني والعرقي  ات المسلحةتنظيمالمارسها تالتطهير الِعرقي التي 
 .مليوني شخص على ترك ديارهم قسراً  ما يقرب منكما أجبر  ،والثقافي

االنسانية واالجتماعية هي االكثر قسوة في مناطق النزاعات والحروب تعد االثار 
فالمهجرين قسريًا  ،حيث ان تلك النزاعات تصيب رأس المال البشرى بأضرار بالغة

في الدول المجاورة يصبحوا مشردين وال يستطيعون تدبير مقومات الحياة اال  الالجئينو 
 ،وتتفشَّى البطالة بين الالجئين ،المحليةاو التبرعات  ،من خالل المساعدات الدولية

 ،حمايةومن يعملون منهم غالبا ما يعملون في القطاع غير الرسمي وال يحظون بأي 
وأكثر من  ،% من الالجئين السوريين في لبنان ال يحصلون على عقود عمل 92ونحو 

ن في ويمثل الالجئون السوريو  .(30)"نصفهم يعملون على أساس موسمي بأجور متدنية
 .تركيا ثلثي الالجئون السوريون في العالم
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تقديرات البنك الدولي ان قرابة ربع شبكة الطرق قد هدمت إما  أظهرتوفى اليمن 
، إضافة إلى 2016جزئيا أو كليا في عشر مدن يمنية تم فيها المسح خالل العام 

وكذلك تدمير قرابة نصف شبكات المياه والصرف  ،تراجع إنتاج الطاقة إلى النصف
يتوقع أن  ،2019حتى نهاية عام  ومع تفاقم حدة الصراع منذ ذلك العام ،الصحي

 .(31)مستوى الدمار يفوق تلك التقديرات بشكل كبير
أعلنت األمم المتحدة أن اليمن يمثل أسوأ أزمة إنسانية في  2017في أوائل عام و 
مليون يمني بحاجة  22.2كان حوالي  2018وحتى إبريل  2017نهاية  وفىالعالم؛ 

وقد تم  ،مليون إنسان معرضين لخطر المجاعة 8.4إلى مساعدات إنسانية، منهم 
مليون شخص القدرة على  16تعليق معظم الخدمات العامة، مما أدى إلى خسارة 

صول مليون شخص القدرة على الح 16.4الوصول إلى مياه صالحة للشرب وفقدان 
 .على رعاية صحية مناسبة

 

 الثالث المطلب
 مسارات إعادة االعمار بعد الحروب

 (استراتيجية التعافى) والنزاعات
عبارة " للدول التي مرت بالنزاعات "إعادة اإلعمار والتنمية  التعافى إن استراتيجية

المتضررين عن مجموعة متكاملة من االجراءات التي تسعى لتلبية احتياجات السكان 
والعمل على محاصرة مسببات النزاع والحيلولة دون تجدد النزاعات في  ،من أثار النزاع
الجذرية للنزاع وتدعيم  الدوافعوتفادي االنتكاس إلى العنف، ومعالجة اماكن التوتر 

 إعادة إعمار المناطق المدمرة ال يتوقف على اجراءاتوهذا يعني أن  ،السالممحفزات 
 ،السياسى وحده بل يتعدى الى مسارات اخرى كالمسار االقتصادي واالجتماعيالمسار 

 ،عنى باإلنسان المتضرر األكبر من هذا النزاعبل ي ،ويأتي على رأسها االثار االنسانية
باإلضافة إلى عملية المصالحة  ،الالجئ والنازح والمعتقل ،الجريح وعائلة القتيل

  .النزاعلما بعد  للبناء يدة تؤسسمرحلة جد وقيادة ،وضمان االستقرار
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 :السياسي المسار -1
لدولة بعد النزاعات ال تشمل البنى التحتية والتنمية ا عمارعادة اعمليات إان 

لى المستوى السياسي والذى هو بل البد لها ان تبدأ بإعادة االعمار ع ،العقارية فقط
النظمة نتيجة أساس وضع أطر دستورية الستكمال مكونات الدولة بعد سقوط ا

 .و حتى الثوراتالنزاعات والحروب أ
نتيجًة للمشكالت الهيكلية والقيمية  النزاعات الداخلية والثوراتغالبًا ما تكون و 

والسياسية المختلفة الموجودة في نظاٍم ما، وهذا األمر يستفز عددًا من الجماعات ذات 
. فيما بينها للسيطرة على السلطةالنزاع االنتماءات المختلفة لمعارضة النظام القائم و 

وتشترك هذه الجماعات في فكرة تغيير النظام، ولكنها تختلف فيما بينها في العديد من 
 ،وشكل البديل السياسي ،النقاط األخرى التي تبدأ بكيفية احداث التغيير المطلوب

شترك في والتنظيم الذي تعمل من خالله، ودور كٍل منها في التحالف الثوري المؤقت الم
وهذا التنافس الضمني يتم في الحاالت الناجحة للثورة  ،موضوعة تغيير النظام القائم

وهو ما يؤجل مشكالت التحالف لفترة تالية دون  ،تأجيل االعالن عنه حتى تنجح الثورة
 ،في حال كانت للجماعة الثورية رؤية حقيقية وخطة واضحة لتغيير النظام ،أن ينهيها

الخالفات قبل تغيير النظام فإن ذلك يعكس التشوه البنيوي في  أما في حال ظهور
ويؤدي إلى تأخر النجاح الثوري فترات طويلة أو ينذر بفشل  ،تشكيل الجماعة الثورية

 عملية التغيير ككل.
المفاوضات بين االطراف وفي حال توافر الشروط الموضوعية والذاتية لنجاح 

 ،ب فهمًا واضحًا للواقع الجديد وآليات التعامل معهيعد أعقد وأكثر دقة ويتطلالمتنازعة 
ومرحلة  ،هما المرحلة االنتقالية ،(32)إلى فترتين النزاعاتويمكن تقسيم مرحلة ما بعد 

وتتطلب كل مرحلة نمطًا محددًا من الفهم والتعامل السياسي واالجتماعي  ،الدولة
 مرحلة الدولة المستقرة. الىانتقالية ناجحة  مرحلةمن  لالنتقالواالقتصادي يجب توافره 

عددًا من التناقضات الكامنة واآلثار لما بعد النزاعات ترث المرحلة التالية حيث 
كلما تزايدت التناقضات وورثت النزاع  وكلما طالت مدة تلك المرحلة الناجمة عن

المرحلة االنتقالية مزيدًا من الدمار واآلثار االقتصادية واالجتماعية الموروثة عن 
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من قبل النظام الجماعات المتنازعة أو المرحلة السابقة نتيجة استخدام العنف من قبل 
شكالت الم وتعتبر مسألة سيولة التنظيم السياسي والتحالفات المتغيرة من أبرز ،السابق

ما يجعلها تتميز بسمات  ،اعادة االعمار السياسي مرحلةالتي يعانيها المجتمع في 
نتيجة عدم  ،خاصة تنعكس على المجتمع ككل بصورة تراجع األمن والضبط المجتمعي

   .تبلور البديل الذي يملك سلطة القسر في الدولة عادة
السياسي والقانوني إلى أن وعقب انهيار النظام السياسي تحدث حالة من الفراغ 

كالجيش والشرطة والقضاء لضمان  ،مؤسساتالتستطيع النخبة الجديدة السيطرة على 
الفات إحكام سيطرتها على الدولة. ويؤثر على هذه النقطة بالتأكيد ويؤخرها تغير التح

ي إذ تتغير التحالفات السابقة بشكل دراماتيك ،المتنازعة اتوتبدلها بين مكونات الجماع
أما كليًا أو على قضايا محددة وتنجح النواة األكثر صالبًة وتنظيمًا في فرض رؤيتها 

 وتشكيل التحالف األكبر.
ة نتيجوعادة ما يلجأ هذا التحالف الجديد الختيار شخٍص يحظى بإجماٍع وطني 

 المتنازعة التيارات المشاركةمن جانب مختلف أو  التفاوض بعد النزاعات والحروب
وبذلك يحقق التحالف الجديد ما يمكن  ،على رأس النظام الجديد لفترة معينةليكون 

وصفه باإلجماع الوطني ويتجنب كسر التحالف أو اعادة تشكيله بحيث يتغير مكونه 
 د نواة التحالف الجديد. األبرز نتيجة تكتل القوى األخرى ض

 :السياسيفي عمليات اعادة االعمار بناء الثقة  جراءاتإ
التحالفات الالحقة للنزاعات يجب ان يسبقها اجراءات لبناء الثقة واالمن بين تلك ف

 :شرات التاليةؤ تتمثل في الم التياالطراف و 
ان اتباع تلك االجراءات يتطلب توافقًا مسبقًا في اراء االطراف  أي :التوافق -

وفى هذا الخصوص تكتسب القدرة على التحقق من  ،المتنازعة حول التطبيق
البيانات المقدمة نظرًا الن عدم صدق المعلومات والبيانات المقدمة من اى من 

وان هذه االجراءات ال  ،اطراف النزاع قد يساعد على تأكل الثقة في بدايتها
يجب ان تكون مفروضة من قبل اى اطراف خارجية على اطراف النزاع 

 .(33)ذاتهم
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ثم التدرج في  ،وذلك ان اللجوء الى النقاط المشتركة في البداية :التدرج -
وال يمكن ان  ،المعالجات الالزمة لرأب الصدع هو الطريق االمثل لبناء الثقة

فالتدرج هو السبيل لبناء  ،تبدأ عمليات اعادة االعمار السياسي جملة واحدة
  .الثقة

االعمار في منطقة معينة قد  ان ما يصلح من اجراءات ال عادة :الخصوصية -
وان كانت مؤشرات بناء الثقة التي يمكن التعويل  ،ال يصلح في منطقة اخرى

 .وذلك الختالف السمات والتمايز من منطقة ألخرى ،عليها واحدة
 فيجب ان ينظر الى هذه االجراءات على انها أدوات مرنة يمكن البدأ :المرونة -

 .بأي اجراء منها دون التقيد باإلجراءات والقوالب الجامدة للمعالجة
وخصوصًا فترتها األولى ستحمل كثيرًا من  عادة االعمار السياسيإ مرحلةكما أن 

فتلجأ عادة الختيار  ،(34)ات المتنازعةوالعقبات ستتحمل نتيجتها نواة التحالف التحديات
المرحلة االنتقالية تلك رمٍز من خارج أطرها التنظيمية للتقليل من تبعات صعوبات 

 :الحاكم للنظام السياسي وتبدأ عملية اعادة االعمار السياسي باالطار ،عليها مجتمعياً 
 دستور  بناءيمثل اعادة حيث  ،جتماعياالتجديد العقد وهو يعنى ب :الدستور

حيث ان النزاعات تؤدى في النهاية الى توافق  ،للدولة بداية االعمار السياسي
وضع أطر تشريعية وقواعد  أو سيطرة احدى القوى المتنازعة والتي تعمل على

 ،جمعية تأسيسية مباشرة حاكمة يرتضى عنها الشعب سواء كان ذلك بانتخاب
اال ان  (،من مجلس النواب منتخبة)مباشرة  و من خالل جمعية تأسيسية غيرأ

اطالة أمد تلك النزاعات قد يؤدى الى التباطؤ وعرقلة االنتهاء من تلك الخطوة 
  .مثل ما يحدث في ليبيا وسوريا وكما حدث في العراق ،الرئيسية

 ر هيكلة مكونات النظام الرسمية والغيفإعادة  :ولةدالسلطات في ال اعادة هيكلة
النخب على شكل النظام االنتخابي الذى  بينرسمية يتطلب أن يحدث توافق 

هو والسيما ان ذلك النظام االنتخابي  ،يبنى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
 .السياسى الحاكمالثقة في النظام  بداية
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  بما تشمله من حرية  حيث تمثل الحريات :الحزبياطالق الحريات والتعدد
يتطلبها اعادة  التيالثقافة السياسية مسار من مسارات  المعتقد والرأي والتعبير

تعبر الثقافة السياسية عن أنماط القيم والثقافة السائدة في حيث  ،االعمار
المجتمع والممارسة السياسية والتي تحدد نمط الشرعية في ممارساتها، ونمط 

والسياسية األيديولوجيا المهيمن وعالقة الثقافات الفرعية للمجموعات االجتماعية 
ثقافة ، وتمثل عملية التعدد الحزبي نوعًا من مع الثقافة المهيمنة للنظام السياسي

وهو ما يستوعب أي خالفات في الرأي والتي تجد  األيديولوجيااالختالف في 
  .لها قوالب حزبية تستطيع ان تعبر عنها

 :المسار اإلنساني واالجتماعي -2
وخاصة  االنسانيةال يمكن ان تنجح عمليات اعادة االعمار دون تلبية الحاجات 

 ،أو االماكن المتضررةبناء و تأهيل االنسان سواء احتواء أثار انتهاكات حقوق االنسان 
اليات العدالة اال بتطبيق  اعادة االعمار على المستوى اإلنسانيمتطلب ولن ينجح 
 :(35)فيتتمثل  التياالنتقالية و 

 وتشمل هذه تحقيقات قضائية مع المسئولين عن ارتكاب  :الدعاوى الجنائية
انتهاكات حقوق اإلنسان؛ وكثيرًا ما يركز المدعون تحقيقاتهم على من يعتقد 
أنهم يتحملون القدر األكبر من المسؤولية عن االنتهاكات الجسيمة أو 

 المنهجية. 
 وهي هيئات غير قضائية تجري تحقيقات بشأن  :لجان الحقيقة والمصالحة

صدار تقارير وتوصيات بشأن  االنتهاكات التي وقعت في الماضي القريب، وا 
وتقديم مقترحات لمنع تكرر  ،سبل معالجة االنتهاكات والترويج للمصالحة

 .(36)االنتهاكات مستقبال
 :وهذه مبادرات تدعمها الدولة، وتسهم في جبر  برامج التعويض أو جبر الضرر

وتقوم عادة بتوزيع  ،األضرار المادية والمعنوية المترتبة على انتهاكات الماضي
خليط من التعويضات المادية والرمزية على الضحايا، وقد تشمل هذه 

 .(37)التعويضات المالية واالعتذارات الرسمية
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 سات التي لعبت دورا في هذه وتستهدف إصالح المؤس :اإلصالح المؤسسي
.. االنتهاكات )غالبا القطاع األمني والمؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية

لى جانب تطهير هذه األجهزة من المسئولين غير األكفاء  ،وغيرها( وا 
 .غالبا ما تشمل هذه الجهود تعديالت تشريعية وأحيانا دستورية ،والفاسدينِ 

 حيث يعتبر جزء أساسي من الجانب المعنوي واألخالقي  :الحوار الوطني
لتطبيق مفهوم العدالة االنتقالية مع التأكيد على مبادئ العدالة والمصالحة 
والصفح في مواجهة المشاعر العدائية واالنتقامية التي يمكن أن تكون قد 

ت ترّسخت في بعض الذهنيات المتألمة والجريحة جّراء ممارسات عنيفة وانتهاكا
 .(38)أخالقية ومعنوية

لتشكل أهمية قصوى  المستوى االجتماعىبينما تأتى عمليات اعادة االعمار على 
التحتية والمباني الالزمة لإلسكان وممارسة السكان لحياتهم  بعد تدمير البنىوملحة 
ومن هنا تكون تحديات اعادة االعمار، حيث ان الحكومات في ظل النزاعات  ،الطبيعية

وهو ما يترتب عليه فشل  ،تكون قد انهكت وفقدت جزء كبير من قدرتها على السيطرة
االعمار  بإعادة المعنى اإلداريمترهلة في الجهاز الوضاع الا ادارةالحكومة في 

 .االجتماعى
ت الجهات المانحة فإن الحكومة لن تكون مؤهلة ونظرًا لتدفق المساعدات وتمويال

للبنية تنمية مستدامة وبناء سريع  لتحقيقالدارة مثل تلك العمليات المعقدة والمتشابكة 
 التيالعربية و  ةوبالتالى فأن عمليات اعادة االعمار وخاصة في الدول ،التحتية والعمران

ثقة الشعب يصعب فيها ان  قوية وديمقراطية تحوز على مؤسساتها على اسسال تقوم 
قادرة على التعامل مع تلك المواقف بقدر اعتمادها على رأس السلطة  تكون الحكومات

من هيئة عامة  وجودذلك الوضع يستلزم  وبالتالي ،التنفيذية سواء كان رئيس او ملك
دائمة ومستقلة إلعادة اإلعمار، تعمل على تمكين وتنسيق العمل بين اصحاب الخبرات 

إعادة االعمار المحلية التي ستؤسس على المستوى المحلي في المناطق المتأثرة  مراكز
 .للبدء في التخطيط وتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار بأفضل ما يمكنوذلك  ،بالنزاع
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 :االقتصاديالمسار  -3
والتعاون مع المجتمع الدولي بعد النزاع  المجتمعحشد طاقات ذلك المسار يتطلب 

نشأت في والمؤسسات المانحة لمواجهة التحديات االقتصادية والفجوات التمويلية التي 
 .(39)ظل النزاعات

حيث ان عمليات اعادة االعمار على المستوى االقتصادى تتطلب توفير مناخ 
لة ان تبدأ وعلى الدو  ،امن ومستقر لجذب االستثمارات التي خرجت نتيجة تلك النزاعات

الدول  والى ،الجهات الدولية المانحة الىفي خطتها العادة االعمار االقتصادى 
أهمية  اوايض ،عم لتعافى االقتصاد بعد النزاعيمكن ان تكون عامل د التيالصديقة 

اتخاذ إجراءات فعالة لضمان االستقرار المالي والتخفيف من حدة الصدمات الخارجية 
والتصدي لمشكلة أعباء الديون غير المستدامة إلتاحة الفرصة الستغالل الموارد 
المحلية في االستثمارات االجتماعية واالقتصادية الضرورية وتحقيق التعافي االقتصادي 

 .(40)زيز االنسجام االجتماعيوتوفير فرص العمل وتع
والدولة التي تسعى إلعادة االعمار من الناحية االقتصادية عليها ان تنتهج 

فبرامج االقتصاد التي تعتمد على  ،سياسات هيكلية جديدة في التنمية االقتصادية
الخطط متوسطة وطويلة االجل والتى تتطلب بيئة مستقرة ونظام مالي قوى عليها ان 

وتتبنى برنامج شامل لدعم المشروعات  ،ط قصيرة االجل وعاجلةتستبدل بخط
من خالل رؤية تستطيع من خاللها السيطرة على التحديات البيروقراطية  ،(41)الصغيرة

حيث ان الدولة ملزمة بخلق فرص عمل سريعة من  ،التي تواجه صغار المستثمرين
ولن يكون التشغيل في القطاع العام هو  ،(42)اجل ضمان الحماية االجتماعية للسكان

بل االعتماد على القطاع الخاص ووضع برامج جذب للقطاع الخاص  ،الحل االمثل
  .تسهم في زيادة االستثمارات االجنبية
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 الرابع المطلب
 تحديات اعادة االعمار في الدول العربية

 :التمويل المشروط -1
إحدى  لمساهمات اعادة االعمار يتمثل وضع شروط من الجهات المانحة الدولية

حيث تقوم بعض الجهات و خاصة  ،استراتيجية التعافياإلشكاليات الرئيسية التي تواجه 
التي مرت بنزاعات في إعادة إعمار تلك المناطق  مساهمتهاربط ب الدول المانحة

وذلك عندما ربطت بريطانيا ، (43)بشروط إجراء تغيير في هياكل النظم السياسية القائمة
النظام بخروج بشار األسد من  2015تقديم مساهمتها في اعادة اعمار سوريا بعد 

، واي بادرات لحل االزمة او خالل المرحلة االنتقالية إلعادة بناء (44)السياسي السوري
  .النظام

  :تنفيذ سياسات اعادة االعمار ةمسؤولي -2
لن تكون  ،سسات العامة والجهاز اإلداريالمؤ كفاءة حيث ان الدول المئزومه في 

 ،تقديم الخدمات او ادارة عمليات اعادة االعمار بالكفاءة والرشادة الالزمةقادة على 
ومن ثم تجد بعض الجهات الدولية ان نجاح تنفيذ سياسات اعادة االعمار يجب ان 

لديها خبرة في تتوالها احدى الجهات الدولية سواء كانت منظمات غير حكومية أو دول 
وليس على مجموعة من االفتراضات  رؤى الجهات المانحةتقوم  وغالبًا ما ،ذلك الملف
 .(45)لنزاعا دما بعواقع مرحلة 

  :تزامن عمليات إعادة إعمار الدول المنهارة -3
تعد الحالة العربية في النزاعات الداخلية هي حالة معقدة في عملية اعادة االعمار 

وهو االمر  نظم الحكمبعض وانهيار  ،النزاعات الداخلية في وقت واحدلتزامن  نظراً 
حيث يتطلع  ،نحة لعمليات تمويل اعادة االعمارالذى يصعب من دور الجهات الما

المانحون الدوليون واإلقليميون إلعادة إعمار سوريا والعراق واليمن وليبيا في توقيتات 
على الموازنات المالية المخصصة لعمليات ، وهو ما يلقي بأعباء مضاعفة (46)متزامنة

 .في الدول المانحة إعادة اإلعمار
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 :بين االطراف المتنازعةالتسوية والمصالحة  هشاشة -4
ط حيث ان عمليات اعادة االعمار ال يمكن ان يتم تنفيذها طبقًا للمعدالت المخط

ن بؤر حيث ا ،لها دون ان تكون هناك تسوية قوية وشاملة لكافة موضوعات النزاع
وقت وذلك في حالة ان التسوية التي تمت بين االطراف  أيالنزاع يمكن ان تتجدد في 

 .(47)ما زالت جذورها تحت السطحالمتنازعة تسوية هشة 
  :لدولة واحدة خالل فترة قصيرةارتداد النزاعات مرة اخرى  -5

 ،حروببمعنى ان عمليات اعادة االعمار يمكن ان تتم في دولة نتيجة نزاعات او 
مما يترتب عليها  ،ثم تدخل الدولة ذاتها في نزاعات جديدة من نوع اخر بعد فترة قصيرة

 اال لو ،ان تجد صعوبة في عمليات اعادة االعمار من الجهات المانحة والمساعدات
وذلك  ،كانت تلك الدولة لديها من االموال او النفط ما يغطى عمليات اعادة االعمار

تي بدأت الدعوة إلعادة االعمار بعد الغزو االمريكى للعراق عام مثل حالة العراق وال
واعالن الواليات ، (48)وسيطرة الواليات المتحدة على عمليات اعادة االعمار 2003

المتحدة االمريكية انه لن يحصل على عقود اعادة االعمار اال الدول التي شاركت في 
يا على عقود اعادة االعمار ومنح اسقاط نظام صدام حسين واستحوذت امريكا وبريطان

، وعند سيطرة (49)بعض العقود عن طريق الباطن لدول ألخرى شاركت فى التحالف
وقيام قوات  ،على ما يقرب من ثلث مساحة العراق (داعش) تنظيم الدولة اإلسالمية

بدأت الحكومة العراقية تدعو لعقد  ،التحالف الدولي بمحاربة التنظيم والقضاء عليه
وهو ما يمثل ضغط  ،رات دولية للجهات المانحة إلعادة اعمار العراق مرة اخرىمؤتم

 .على ميزانيات الدول المانحة
 :اعادة االعمار ونشر ثقافة التعريف  -6

الن  نظراً  ،(50)المواطنين ببرامج اعادة االعمار احدى التحدياتحيث تظل معرفة 
تلك البرامج وتحافظ على ما يتم من و تساند البرامج تحتاج الى حاضنة شعبية تؤ تلك 

 .من انجازات وتنشر الوعى حول ايجابيات اعادة االعمار بين السكان
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 :خاتمة
 ،تعد النزاعات الداخلية في الدولة العربية واحدة من مهددات االمن القومي العربي

دولة  فحالة انهيار اى ،وذلك لما يتبعها من تداعيات تؤثر على البنيان العربي ككل
اقليميًا على الدول الشعب الواحد تؤثر  اطيافجزئيًا نتيجة النزاعات بين و عربية كليًا أ

وقد  ،وايضًا النزاعات العربية العربية التي تختلف مسبباتها من دولة ألخرى ،المجاورة
الناحية  فمن ،واالثار المترتبة عليها ،تناولت الدراسة مسببات النزاعات الداخلية

من الدستور اسقاط وترهل الهياكل البنيوية للنظام السياسي يترتب عليها السياسية 
 وهو ،حتى المكونات غير الرسمية للنظام السياسي ،والسلطات الموجودة في الدولة

من و  ،االمر الذى يؤدى الى عدم االستقرار المجتمعي واشاعة الفوضى وعدم االمن
سانية والتي تتسبب في نزوح اعداد كبيرة من السكان بعيدًا عن الناحية االجتماعية واالن

اماكن النزاعات وايضًا االثار االقتصادية التي تشمل البطالة وفقد الوظائف وانهيار 
وبالتالي فتداعيات النزاعات تشمل كل نواحي التأثير في  ،العملة المحلية وايقاف االنتاج

 . دولةوالتي قد تؤدى الى انهيار ال ،المجتمع
بكل عادة االعمار إان عملية  من خالل العرض السابق في الدراسةويتضح 

وتعد عملية اعادة االعمار  ،بل انها معقدة و متشابكة ،جوانبها هي عملية ليست بالهينة
السياسي بعد النزاعات والحروب عملية ليست بالهينة بل يسيطر عليها محددات و 

وعلى االطراف المتنازعة أن تجد  ،نحو بناء الدولةتفاعالت تحدد مسارات االنطالق 
مساحات مشتركة وتفاهمات تمكن من التعاون واالتفاق للوصول الى صيغ مقبولة للبناء 

حتى وان كانت االطراف المتنازعة تحكمها  ،عليها نحو اعادة االعمار السياسي
أكثر من لعربية الدولة ا عوامل التوافق فيعلى الرغم من ان و  ،أيدولوجيات ومصالح

اال ان محفزات االختالف  ،عوامل االختالف ويمكن التعويل عليها لبناء دولة قوية
تعتمد على الطائفية  ،يمكن ان تساهم فيها جهات خارجية او نظم حكم غير ديمقراطية

فيجب ان يتم تنحية تلك  ،السمة المميزة في النزاعاتهي وما يتبعها من إقصاء و 
عالء  وتمثل  ،مصلحة الوطن على المصلحة الضيقة للتيارات المتنازعةاالقصاءات وا 

حيث  ،اعادة االعمارتحديات اعادة االعمار نقطة التخطيط الرئيسية عند وضع برامج 
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وذلك حسب المتغيرات الداخلية لكل دولة  ،ترتيب تلك التحديات من دولة ألخرىختلف ي
  .ومدى مالئمة المعالجة الالزمة

تحديات اعادة االعمار كانت الدولة العربية فإن  فيووفقًا لتجارب اعادة االعمار 
دول مثل العراق وسوريا قد اسندت عمليات ف، بارزة بشكل يعوق فاعلية اعادة االعمار

اعادة االعمار الى دول اجنبية كمكافأة لها في اسقاط النظام كما حدث في العراق ابان 
لدعم سوريا  فيكما حدث القائم و كمساندة النظام أ ،سينصدام حالرئيس سقوط نظام 

 .(51)من جانب روسيانظام الرئيس بشار االسد 
 :نتائج الدراسة

ان طبيعة النظام السياسي هي مصدر مؤثر في حالة االستقرار من عدمه  -1
حيث ان النظم السلطوية هي المحرك الرئيسي للنزاعات داخل  ،داخل الدولة

 تتعامل ألنها ،الهشة السياسية الشرعية ذات األنظمة في نجده ما وهذا ،الدولة
مع الفئات الرافضة لشرعية النظام وتدعم الفئات المؤيدة  التسلطي بالسلوك
  .وهو ما يؤدى حتمًا لتنامى النزاعات داخلياً  ،للنظام

السياسة  فيأدت المتغيرات التي شهدتها دول الثورات العربية الى تغيرات  -2
وكذلك على مستوى  ،أو عالقاتها بالدول العربية االخرى ،تلك الدولالخارجية ل

حيث كان المشهد العربي قبل الثورات العربية يمثل  ،العالقات الثنائية فيما بينها
احتقانًا واستقطابًا حاولت الدول العربية في ظله عقد تحالفات غير رسمية دون 

من ثم ساعد ذلك على زيادة االتفاق حول قضايا تهدد االمن القومي العربي و 
  .بل وفى داخل الدولة العربية الواحدة ،حدة النزاعات بين الدول العربية

يجعل  ،ان غياب الديمقراطية في الدولة العربية و تجميد المعارضة الحقيقية -3
االنتقال من االختالف السلمى حول ادارة النظام السياسي للسلطة الى نزاع قد 

 .يأخذ طابع العنف المسلح كأداة في ادارة ذلك النزاع
ساهمت النزاعات الداخلية في هشاشة بنيان النظام السياسي للدولة العربية مما  -4

العسكري األجنبي عزز من التدخالت الخارجية وتداعياتها المتمثلة في الوجود 
  .الرسمي والغير رسمي داخل الدولة التي يجرى فيها النزاع
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 قناعة افتقاران عدم التنشئة ألفراد الشعب على ثقافة االختالف يؤدى الى  -5
ومن ثم يسهل ذلك في زيادة حدة  لثقافة االختالف العربية النظم السياسية

 االستقطاب والنزاعات.
قوى اقليمية ودولية تعمل على زيادة الفرقة تدخل  من مسببات النزاعات الداخلية -6

بين اطياف الشعب الواحد وتعزز تلك النزاعات بصورة غير مباشرة مع جميع 
 .من اجل السيطرة على موارد الدولة العربية ،االطياف

 ،ان تتواجد تنمية اقتصادية في دولة تشهد حروب ونزاعات أهلية نال يمك -7
االمر الذى يترتب عليه عدم وجود بيئة آمنة نتيجة فقد االستقرار الالزم 

 .الستمرارها
ستقرار ان خطط اعادة االعمار تختلف عن الخطط التى توضع في ظروف ا -8

تياجات الملحة في االحو مرتبط باالعتبارات االنسانية و خاصة ما ه ،الدولة
 .اعادة االعمار

بل  ،ابكة ال تتوقف على مسار واحد فقطمتشإعادة االعمار عملية نجاح إن  -9
ابناء تكاتف جهود كل  تتداخل عدة مسارات مع بعضها البعض والتي تستلزم

 تعزز الديمقراطية واالستقرار برامجوصواًل إلى  تحقيق عدالة انتقاليةلالشعب 
 .عمار الدولةإإعادة  فاعلية تسهم في المستدامة تنميةللبرامج بالتوازي مع 

  :الدراسةتوصيات 
إذا اعترفت السلطة الحاكمة بالحاجات اإلنسانية للجماعات ذات الهوية  -1

فإن الخالف حول اقتسام السلطة  ،وعملت على االستجابة لها ،المغايرة
وهو االمر  ،يحل بطريقة مرضية لهذه الجماعات السياسية والموارد االقتصادية
 وهمشتالسلطة لجماعة معينة  تتحيز  بينما اذا ،الذى يضمن االستقرار للدولة

إلى حتمًا الى عدم الرضا وبالتالي فإن ذلك سوف يؤدي  ،الجماعات األخرى
 .النزاع

يستلزم ان االعمار  عادةإل فاعلة تعتمد استراتيجيةان اذا ارادت الدولة العربية   -2
بناء الثقة مع الشعب  :أساسية هي مساراتعلى أربعة يعتمد النظام السياسي 
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اعادة البناء السياسي للنظام من خالل  ،الحوكمة والمشاركة من خالل
العدالة تحقيق  ،التفاعالت التي تستحوذ على الرضا العام تجاه بيئة النظام

 .يةواالقتصادية االجتماع التنمية ،االنتقالية
اعادة االعمار التي تعتمد على  مشروعات فى عنها غنى ال االنتقالية العدالة  -3

 فى تسهم الياتها ان حيث ،بعد النزاعات وبناء سالم مجتمعيتهيئة االجواء 
تستطيع ان تعزز من برامج اعادة  لمصالحة الطريق وتمهد النزاعات أثار ازالة

  .االعمار
يجب ان تتولى عمليات اعادة االعمار هيئة وطنية من ابناء الدولة تتمتع  -4

وما  ،تكون لديها رؤية واقعية حول اولويات اعادة االعمار ،بالنزاهة و الشفافية
هي المسارات التي تصلح للبدأ فيها بالتوازي وتكون قادرة على التشبيك بين 

 .السلطات في الدولة والسكان المحليين
من االمور الضرورية للدول التي ترغب في عملية اعادة االعمار دراسة  -5

ومدى مالئمة  دت استراتيجيات التعافيالتجارب الناجحة للدول التي اعتم
 .اولويات االعمار مع امكانات وظروف كل دولة
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1) The Encyclopedia Americana International Edition, “Danbury, 
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 ،1العالمي، ترجمة سعد السعد ومحمد دبور، المركز العلمي للدراسات السياسية، ط

 .35ص  ،2006مطبعة الجامعة األردنية، عمان، 
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 2019 أكتوبر  -الرابع  العدد                                                                                          واالقتصاد السياسة كليةجملة      

 

26 
 

 االصول في دراسة :الدولية السياسية العالقات ،مقلد صبري إسماعيل. د (5
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 .ذكره سابق مرجع ،العربي الوطن في السياسية النظم ،البصراتى نور محمد (20
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