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 :المقدمة

بين أفراد ت مألوفة تحدث يوميا حت  في العالقات الشخصية لدى األفرادت أضحت الصرالات ظواهر معتادة

حيث  ،هود سحيقةيعود تاريخ الصرالات منذ لت الجمالات في نباق الدتلة تصوال إل  العالقات بين الدتل.

الجمالات اتخذت أشكاال أخرى مع تبور مفردات العصور ت كان التنافس لل  الموارد البييعية بين األفراد

الزم " في التنظيمات تليمكننا الجزم إذا أن الصراع هو " م ،اجتماليةأت  دينيةأت  لتصيح صرالات سياسية

 السياسية.ت االقتصاديةت االجتمالية

ا إذا أم ،التنمية إذا أفض  في النهاية إل  تغيير المجتمعات نحو األفضلت حافزا لل  التغيير كما أنه قد يكون

أدى إل  استنزاف للموارد التي ت تحولت إل  لنف صاحيه العديد من االنتهاكات اإلنسانية أصيح معوال للهدم

 .ايجابيت كان من الممكن استغاللها بشكل مثمر
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 :تعريف الصراعأتاًل: 

 ينتهي ال، تتعريف الصراع أنه تعارض المصالح تاألفكار تالسياسات تاليرامج التي تميز األنظمة السياسيةيمكن 

إلحاق األذى أت  فيعض أنواع الصراع يكون هدفها إخراس اآلخرين ،الصراع بالضرترة إل  تجوب القتل الفعلي

قد انتيه المجتمع ت جتمالية تالموارد.يعرف أيضا أنه نزاع القيم تالمبالب لل  السلبة تالمكانة االت ،بهم

الخبط ت تتضع العديد من المؤشرات ،الدتلي في اآلتنة األخيرة إل  لبء هذه الصرالات لل  المجتمع الدتلي

 .االستياقية لمنعها قيل فوات األتان

 ،تليالعام الد بالتالي تكديرا للسلمت فالصرالات قد تتجاتز الحدتد الوطنية لتشكل قالقل لحدتد الدتل األخرى

 .تزداد احتماالت تدخل مصالح األطراف المتحاربة تيصيح الحل أكثر تعقيدًا ،فإذا اكتسب العنف بعدًا إقليميًا

مما شكل تهديدا للسلم ، قد شهد العالم في العقد األخير لددا كييرا من الصرالات الدتلية تالحرتب األهليةت

مما يتبلب معه ، المادية يقودان اليشرية نحو حافة الهاتيةت ريةالتكلفة اليش خصوصا أن، تاألمن الدتليين

ت تحل الصرالا ،التركيز لل  إيجاد نظم لإلنذار الميكر، تاليحث لن آليات جديدة الحتواء الصرالات قيل نشوبها

 .القائمة بشكل يؤدي إلي التحول إلي مرحلة السالم تاليناء تالتنمية

 

 ة:ماهية الحرب األهليثانيًا: 

  :منها أنها ،حظيت الحرب األهلية بعدة تعريفات

 للوصول إل  سدة الحكم ،حرب تنشب بين طرفين مسلحين داخل نفس إطار الدتلةـ 

 سلوك لنيف لمجمولات تتين  العنف المسلح بهدف تغيير النظام السياسيـ 

 أكثر تنتمي إل  تنظيمات سياسيةأت  لمليات لدائية بين مجمولتينـ 

 .(1)أنماطهم المعيشيةت ن سكان مناطق جغرافية مختلفين في لاداتهمصراع بيـ 

 ،أطراف النزاع فيها من جمالاٍت مختلفةأت  يكون طرفي ،تهي ليارٌة لن حرٍب داخليه ضمن حدتد بلٍد ما

ل تدتمًا يكون الح، حيث من أراد اليقاء لل  الحياد في تلك األتضاع يعتير خائنًا ،يشكلون من سكان تلك اليلد

هو  ،تيكون السيب في نشوب هذا النوع من الحرتب .لهذه الحرتب هو بالتفاتض السلمي بين أطراف الصراع

 .الثورة لل  نظام الحكم فيها، أت الصراع لل  السلبة تتسلم مقاليد الحكم تالسيادة في تلك الدتلة

                                  
لحرب النظامية ا ينبغي هنا التفريق هنا بين الحرب األهلية التي تجري بين مكونات المجتمع الواحد والتي تتصارع فيها تلك المكونات لألسباب مختلفة، أو( 1)

 التي تجري بين دولتين لكل منهما سيادتها المستقلة ونظامها الشرعي.
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ل  نتائجها كارثية ل، تلة بالسكانبالتركيز لل  المناطق اآلهت تغاليًا ما تتصف تلك الحرتب بالدموية تالعنف

تؤدي الهجمات إل  إضعاف ت يشل االقتصادت االجتمالي حيث يتمزق النسيج االجتماليت المستوى االقتصادي

كما أنها تتسيب في قالقل مع الدتل المجاترة بحيث تكون الفرصة سانحة  ،سيادة الدتلة لل  المدى اليعيد

 .(2)إلحالل السالم إرسال تحدات دتليةت لتدخل تلك الدتل

 

 :نشوب حرب أهلية تمؤشرات قياس احتماالثالثًا: 

تعتير المؤشرات التي استحدثتها العديد من المنظمات تالهيئات الدتلية تسيلة هامة لقياس السياسات 

تصنف هذه المؤشرات إل  مؤشرات تختص بالشؤتن االقتصادية، كمناخ األلمال ت العمومية المتيعة في الدتل،

مؤشرات تختص بالسياسات االجتمالية في التعليم تالصحة تالتنمية أت  ستثمار تالحريات االقتصادية،تاال

 .منظومة العدالةت اليشرية تمحاربة الفساد

تتصنف مصر في مراتب دنيا في مجمولة من القبالات الحيوية التي سجلت فيها تراجعا خالل السنتين 

هذه التقارير تمنع اآللة اإللالمية  .تضاع دتل ظرتفها مشابهة لمصرالماضيتين في الوقت الذي تحسنت فيه أ

غير ميالية  ،تقييمها، مفضلة سياسة التجاهلت أحيانا ترتج ميررات للشك في نتائجهات الرسمية ترتيجها

الذي قد يفضي ، تيونيو 03بالخبر الناجم لن تراكم هذه التقارير التي تعري فشل النظام العسكري فيما بعد 

خصوصا ، اقتتال داخلي بين أفراد الشعبت ل  زلزلة في استقرار الدتلة تتيعها الخوض في صرالات داخليةإ

الذي أظهر مصر في منبقة  أن مصر قد اختصت دائما بلون أحمر قاتم في مؤشرات هامة كمؤشر الدتلة الهشة

الذي احتلت فيه مصر المركز مؤشرات أخرى احتلت فيها مراكز متقدمة في السوء كمؤشر التعاسة ت، تالخبر

 .السادس

 

 (لة سابقاتعريف مؤشر الدتل الهشة )الدتل الفاشـ 1

يستخدم في قياس فعالية الدتلة في ت سنوات 13منذ ” صندتق السالم“، هو مؤشر أطلقه ”مؤّشر الدتل الهشة"

هي الدتلة التي ت ياردة،قد دخل مصبلح الدتلة الفاشلة حيز االستعمال بعد نهاية الحرب الت .استخدام نفوذها

                                  
الحرب األهلّية في النرويج، والحروب الدينيّة في العصور الوسطى، وحرب )أونين( اليابانيّة، والحروب  ب األهلية التي وقعت عبر التاريخ:من أشهر الحرو (2)

وستاريكا، وكوريا وكي، األهليه التي وقعت في أميركا وكذلك في روسيا وفي فنلندا، وإيرلندا، والصين، وفيتنام، والحروب اإلسبانية، واليونانية، وفي البارجوا

ال تلك الحروب تزوأندونيسيا، ونيجيريا، والباكستان ولبنان وموزمبيق وويوغسالفية، وأفغانستان والجزائر و)حرب أيلول(، وفي العراق وسوريا وليبيا.وما 

 تستعر في عدة بقاعٍ من العالم كسوريا وليبيا والعراق.
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تيستخدم صندتق  ،يظهر ذلك الفشل في غياب فاللية الدتلة، تالشعبت ال تمارس سيادتها كاملة لل  األرض

صعية  ،لقياس الفشل يقسمها إل  مؤشرات اجتمالية تاقتصادية تسياسية تلسكرية امؤشر 11السالم 

لل  نفس ترتييها رغم تبورات السياسة حافظت  فتسعة من جملة العشر دتل األكثر هشاشة ،التغيير

 .الداخلية

الذي  Gunnar Myrdal  الرخوة إل  لاِلم االقتصاد السويدي جونار ميردلأت  تيعوُد مصبلح الدتلة الهشة

قصد به الدتَل التي ُيسيبر لليها تحالف سياسي اقتصادي بهدف تبويع قبالات المجتمع، تاحتكار السلبة 

يؤدي إل  إفقار المجتمع، تإضعاف قدرة الدتلة لل  أداء تظائفها األساسية تتليية السياسية تالثرتة، مما 

  .االحتياجات الرئيسية لمواطنيها، فضال لن تصالد االختراق الخارجي، تااللتماد لل  المسالدات األجنيية

منظمة التعاتن إال أن التبييق األهم لمفهوم الدتل الهشة كان المقياس السنوي للدتل الهشة الذي تصدره 

؛ إذ يختص المقياس بدراسة أتضاع الدتل منخفضة الدخل التي تتعثر في تحقيق OECD  االقتصادي تالتنمية

 .(3)األهداف اإلنمائية لأللفية نتيجة تآكل شرلية نظم الحكم تتصالد الصرالات الداخلية تالعنف

 تتتمثل المؤشرات األساسية التي يتم لليها التصنيف في:

 .تصالد الضغوط الديمغرافية تالحركة السليية تالعشوائية لالجئينفي رات االجتمالية المتمثلة المؤش 1

تالميراث العدائي الشديد يجعل الجمالات المظلومة تنتظر الثأر )لدم العدالة، تاالستثناء السياسي 

عقول، تهجرة البيقات تالمؤسسي، تسيبرة أقلية لل  األغليية( تالفرار الدائم تالعشوائي للناس )هجرة ال

 (.المنتجة من الدتلة، تاالغتراب داخل المجتمع

المؤشرات االقتصادية غياب التنمية االقتصادية لدى الجمالات المتياينة )لدم المساتاة في التعليم  1

 (.األسياب لهذه تالوظائف تالدخل، تمستويات الفقر، تتزايد النزلات اإلثنية

لدخل القومي، تسعر الصرف، تالميزان التجاري، تمعدالت االستثمار، تتقييم العملة االنحباط االقتصادي الحاد )ا

 (.المالية الدتلة تالتزامات تالفساد، تالشفافية الوطنية، تمعدل النمو، تالتوزيع،

المؤشرات السياسية فقدان شرلية الدتلة "إجرام الدتلة" )فساد النخية الحاكمة، تغياب الشفافية تالمحاسية  0

لسياسية، تضعف الثقة في المؤسسات تفي العملية السياسية ما يكثر مقاطعة االنتخابات تانتشار ا

التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة  ،التظاهرات تالعصيان المدني... تذيوع جرائم ترتيط بالنخب الحاكمة(

مؤسسات الرئاسة تقوات األمن  مثل حماية الناس، تالصحة تالتعليم تالتوظيف، تمركز الموارد بالدتلة في

                                  
 .الرابط ،4/8/4104ألوضاع الداخلية للشرق األوسط في مؤشر الدول الهشة، ( المركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية، ا3)

http://www.rcssmideast.org/Article/2402/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B4%D8%A9#.VPW4wfl_uSo
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انتشار انتهاكات حقوق اإلنسان )الحكم العسكري، تقوانين البوارئ،  ،تالينك المركزي تالعمل الدبلوماسي(

تااللتقال السياسي، تالعنف المدني، تغياب القانون، تتقييد الصحافة، تشتت األمن قد يخلق دتلة داخل 

 .(تهيمنة النخية العسكرية، تظهور النزالات المسلحة، تما ال  ذلكالدتلة )ظهور نخية لسكرية داخل الجيش، 

 

 :التبييق لل  الحالة المصرية يأخذ األبعاد التالية

 المؤشرات االجتمالية للهشاشة في مصر:)أ( 

حيث اتسم بأنه نمو سريع نجم لن تزايد الخصوبة تانخفاض معدالت أهم هذه المؤشرات، النمو السكاني، 

 1221في األلف لام  5.1في األلف في بداية الستينيات حت  بلغ  11إل   1291في األلف لام  12من  الوفيات

 1333لكل  151تتزايدت الفجوة بين معدالت المواليد تالوفيات تانخفضت معدالت تفيات األطفال الرضع من 

اع معدالت الهجرة تارتف،في األلف في نهاية التسعينيات 99إل   1202حت   1200مولود في الفترة مابين 

 .للخارج

التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان لل  الرغم أن المساحة الكلية لمصر حوالي مليون يضاف إل  ذلك 

تبلغت الكثافة السكانية  %9.2كيلومتر مربع إال أن السكان يتمركزتن في شريط ضيق لل  تادي النيل مساحته 

ألف نسمة في  01.1ف  الكيلومتر المربع تف  القاهرة تحدها  ألف نسمة 1.1لل  أساس المساحة المأهولة 

من ثم قصور المرافق تتلوث ت الكيلومتر المربع مما أدى إل  تزايد العبء تالضغط لل  الخدمات في المدن

 .الييئة تزحف المياني لل  األراضي الزرالية المحددة تانتشار العشوائيات

 طيقا فأكثر لام 11 من من اجمال  قوة العمل للسكان بدءا %13.1ال  ارتفاع مستوى اليبالة الذى تصل تكذلك 

 لام تبلغت العمل قوة ف  المرأة مساهمة نسية تانخفضت 1333 لام %2 ال  انخفض ثم 1215 تعداد لييانات

  1211 لام %11 ال  تارتفعت لاما 59 حت  11 من العمرية الفئة ف  %11 نسية 1219

 ام تهو ي مصر أساسًا من لدم التوازن بين لدد السكان تبين الموارد تالخدمات،تتنيع المشكلة السكانية ف

 ليل بها نتفوق التي السكانية الكثافة ارتفاع إل  باإلضافة التنمية بثمار المصريين إحساس لدم يفّسر

 لعمريا يعالتوز لل  أيضًا بل فقط، السكان لدد زيادة لل  مصر في السكانية المشكلة تقتصر ال كما .الصين
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 العشوائي الحضري النمو إل  باإلضافة لامًا، ٥١ال سنّ  تحت مصر سكان من كييرة نسية إن حيث السكان، لهؤالء

 حوالي الحضر سكان يمثل حيث الدتلة، رقعة لل  السكان توزيع سوء بسيب المشكلة، تفاقم إل  أدى الذي

ن في الزرالة، تقّلة المنتجات الزرالية العاملي انخفاض يعني ما تهو مصر، سكان إجمالي من ٪١٥.١٥

 – الصحية) اليشرية الخصائص تدن  ذلك إل  أضف. الغذائية الفجوة إل  يؤّدي ما تهو أسعارها، تارتفاع

 االقتصادية( - االجتمالية – التعليمية

 

 للهشاشة في مصر: المؤشرات االقتصادية)ب( 

، تأثره بمستويات الفقرت عليم تالوظائف تالدخل،غياب التنمية االقتصادية مع لدم المساتاة في الت

االنخفاض الحاد في الدخل القومي، تسعر الصرف، تالميزان التجاري، تمعدالت االستثمار، تتقييم العملة ت

 .الوطنية، تمعدل النمو، تالتوزيع، تالشفافية تالفساد، تالتزامات الدتلة المالية

 للهشاشة في مصر: المؤشرات السياسية)ج( 

 ،تغيب معه الشفافية ت فقدان شرلية الدتلة "إجرام الدتلة" حيث يسود فساد النخية الحاكمة

مما يؤدي معه إل   ،تالمحاسية السياسية، تتضعف الثقة في المؤسسات تفي العملية السياسية

  .جرائم النخب الحاكمة شيوع، تمقاطعة االنتخابات تانتشار التظاهرات تالعصيان المدني

  الحاد في تقديم الخدمات كحماية الناس، تالصحة تالتعليم تالتوظيف، تتمركز الموارد بالدتلة التدهور

 .في مؤسسات الرئاسة تقوات األمن تالينك المركزي تالعمل الدبلوماسي

  التفرقة في تبييق القانون مع انتشار انتهاكات حقوق اإلنسان حيث يكون نظام الحكم هو الحكم

استخدام ت التقال المعارضينت تكميم حرية الرأيت سائد هو قانون البوارئ ،القانون الت العسكري،

 . العنف المدني لترهيب الناس من الخوض في األمور السياسية

 النزالات المسلحة، تظهور قوة أمنية موازية ت تشتت األمن قد يخلق دتلة داخل الدتلة كانشقاق الجيش

 .ألمن النظام

 الحاكمة تمؤسسات الدتلة داخل النخب بالدتلة تنامي االنشقاقات بين النخب.  

 تتدخل قوات ،شيه العسكريأت  فاللين سياسيين خارجيين )التدخل العسكريأت  تدخل دتل أخرى

 .(حفظ السالم تالقوات الدتلية
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 :مؤشر الدتل الفاسدةـ 1

فافية تمكافحة الفساد الش مقياس في للنجاح المبلوب درجة 13 لجزت غاليية الدتل العربية لن اجتياز حاجز

بالمؤشر، حيث فشلت معظمها في تحقيق أي تقدم في ترتييها المتأخر تحصل ألضاء جامعة الدتل العربية 

بسيب إساءة استخدام السلبة تالتعامالت السرية  ،133من درجات المؤشر اليالغة  01لل  تقدير متوسط  11ال

دتلة  111تويات الفساد تالشفافية بالقباع العام في تحلل مؤشر مدركات الفساد هذا العام مس. تالرشاتى

  .بالعالم، التمادا لل  تقديرات مؤسسات دتلية ذات مصداقية

االستشارية الدتلية تالت  تعتير الشركة الرابعة لالميا ف  مجال ” إيرنست تيونغ“ E&Yأصدرت منظمة تقد 

” دتلة 12الفساد ف  القباع الخاص ف  “دتليا لن  االستشارات االقتصادية تالخدمات المهنية العالمية، تقريرا

 .(4)%99بنسية  1319، بالمركز األتل لالميا ف  مؤشرات الفساد بالشركات المصريةجاءت مصر فيه 

تأكد التقرير العالم  أن مصر جاءت ف  المركز االتل ف  مؤشرات فساد القباع الخاص، حيث أكدت أن أكثر من 

 اع الخاص المصرية يمارسون نوًلا من أنواع الفساد داخليا تخارجيا مع الحكومةمن رؤتساء شركات القب 99%

شركات أخرى خاصة الرشاتى تالعموالت للحصول لل  امتيازات، ف  الوقت الذى تحتكر فيه كثير من الشركات أت 

صرية خالل مقربة منها خدمات تقبالات تجارية تصنالية بامتيازات حأت  التابعة للقوات المسلحة المصرية

 .1310/1319لام  

 .1319تيوضح الشكل التالي ترتيب الدتل العربية في مؤشر الشفافية، 

                                  
 .الرابط( النص متاح على 4)

http://elmarsad.org/ar/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7/
http://elmarsad.org/ar/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7/


 

 

 آليات لتجنب سيناريو الحرب األهلية في مصر  10   28 مارس 1025

 

 
درجة تمن معدل منبقة الشرق األتسط تشمال إفريقيا اليالغ  90أقل من المعدل العالمي اليالغ مصر مازالت ف

هة في الدتلة بشكل كامل، تإنما ال يعكس منظومة النزا“درجة، كما أن المؤشر  93، تمن تونس التي سجلت 01

يقيس فقط مستوى الشفافية في القباع العام، مما يعد دليًلا لل  أن الثورة المصرية لم تحسن محاربة 
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الفساد حت  اآلن، تأن هناك تراجع، بعد أن كان لدى مصر فرصة بعد الثورة يمكن استغاللها جيًدا لمحاربة 

 الفساد. لكن، لألسف فإن هذا لم يحدث "

 

 :مؤشر اليؤسـ 0

نشر معهد أمريكي متخصص في دراسات الخبر االقتصادي، دراسة حول أكثر الدتل األكثر بؤًسا في العالم، تجاءت 

دتلة من مختلف أنحاء العالم، تفًقا لتحليل نشره معهد  23مصر في المركز السادس من القائمة التي تضمنت 

ن المؤشر االقتصادي لمصر هو ف  ألل  مستوى لالمي له أ Euler Hermesكاتو االقتصادي، تقالت مؤسسة 

 .لل  الخريبة الدتلية تيرمز له باللون األحمر تترتييها ف  ألل  مستوياته كذلك

 انظر الرسم اليياني التالي
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 :آليات منع نشوب الحرب األهليةرابعًا: 

 ، تمن أهمها:كل ما يندرج تحت هذا اإلطارت أ البرقأت  النهجأت  الركائزأت  األدتاتأت  الوسائل يقصد باآلليات

 

 :اآلليات السياسية تالدستوريةـ 1

وات التي لفتح القنأت  يقصد باآلليات السياسية تلك اآلليات التي تسع  لغلق القنوات التي تقود للحرب األهلية

ل  تخفيف صور تهي تعمل ل تعزز من الحوار تالتفالل تتيعد الدتلة لن مسارات العنف تالحرب األهلية.

االحتقان تالتأزم السياسي تاالجتمالي لير تفعيل تصول المبالب بأنوالها ) أفقي أم لامودي (، ثم السعي 

 .الجتثاث كل مقومات تقوانين الحرب األهلية

اآلليات السياسية هي تلك التي تحوي تسائل لديدة، منها اآللية الديمقراطية تالتي جوهرها هو تواجد حكومة 

 ديمقراطية.البالبية الشريحة الديمقراطية تالتعليمية الهيئات ال ت حت طية بكل مقوماتها ديمقرا

تتكمن  .فمن شأن ذلك ذلك أن يوفر الكثير من الحلول تمن ثم يجهض أي مشرتع للحرب األهلية في مصر

مقراطية تعد السياسة إل  أن الدي استناداالميررات السياسية اللتماد الديمقراطية خيارا لمنع الحرب األهلية 

تتأكيد هذه اآللية لل  القضايا السياسية تاالبتعاد لن اللعية الصفرية  ،لعية تليست حربا للتوافق لليها

تالتركيز لل  الحلول الوسط تااللتدال تالتكيف تالتوافق بين القوى السياسية تاالجتمالية تالدينية، التي من 

 السلبة أم في المعارضة.ي المتنولة سواء كانت ف المفرتض أن يسمح لها بممارسة نشاطاتها

كما تؤكد الديمقراطية لل  لدم هيمنة طرف تاحد لل  المعادلة السياسية، تااللتماد لل  اليرامج الحزبية 

تالسياسية تليس فقط لل  األشخاص، مع نشر ثقافة ديمقراطية تعتمد لل  المشاركة الوالية تسيادة حكم 

  .اآلخرالمؤسسات تااللتراف ب

 

 :اآلليات الوقائيةـ 1

أت  نية دفاليةق(، تهو ينظر اليه كت win-winالمنع الوقائي للصراع هو تضع يكون فيه الجميع فائز )حالة 

الوقائية أنها " العمل  اآلليات لليه يمكن تعريفت، تقائية في حالة توافر المناخ المالئم لقيام حرب أهلية

ين اإلطراف، ت منع تصعيد المنازلات تتحويلها إل  صرالات، تتقف انتشار الرامي إل  منع نشوب منازلات ب

 هذه الصرالات لند نشوبها "
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 " prevention actionsت يعرفها معهد كارنيغي للسالم لل  أنها " هدف إلجراءات تقائية " 

 تتهديد محتمل ا آخرتن يعرفون الدبلوماسية الوقائية لل  أنها " أفعال بناءة يتم اللجوء اليها لتجنبت

  .راف المتنازلة في خالف سياسيطاستخدام القوة المسلحة من قيل اال

استخدام القوة أت  تمنع الصرالات هو القيام بعمل في أتقات تاماكن قابلة لالضبراب لتجنب التهديدات

ار أن تظهر كآث المسلحة تغيرها من اشكال الكره من قيل دتل تجمالات، لتسوية الخالفات السياسية التي يمكن

  .زلزلة االستقرار نتيجة التغيير االقتصادي تاالجتمالي تالسياسي تالدتلي

يتم استخدامه أكثر من مصبلح الدبلوماسية  conflict preventionلموما فمفهوم المنع الوقائي ت

كمون  جةدرأت  تقليص احتماليةفي  اجراءات المنع الوقائي. تتتمثل  prevention diplomacyالوقائية 

 .تعزيز لملية تبوير المؤسسات تالهيكلة تثقافات االدارة السلمية للصرالات، تالصراع

حسب المدى القصير تالمدى اليعيد للمنع الوقائي تيتم التمييز في إطار هذه اإلجراءات بين مستويين، األتل: 

 .لناصر المنع الوقائيأت  ب مكوناتسح، تالثاني للصرالات

 

 ر تالمدى اليعيد للمنع الوقائي للصرالاتحسب المدى القصي

ما يبلق لليه اجراءات المنع المياشر أت  يقصد بأفعال المنع الوقائي لل  المدى القصير، :المدى القصيرـ 1

ت أ للصراع " مرحلة األزمة " التي يقدر بأنها مرحلة التصعيد العسكري تانتشاره، تبالتالي تصيح هناك ضرترة

تغاليا ما يتم ذلك من خالل طرف ثالث تسيط،  ،ازدياد أخبار الصراعأت  عين لمنع تصالدحاجه ال  لمل فعل م

 direct or light or operationalالخفيف أت  االجرائيأت  تيبلق لل  هذا المستوى المنع المياشر

prevention 

تالذي يعن   structural preventionأفعال المنع الينيوي للصرالات أت  يعن  باجراءات :المدى البويلـ 1

لل  األقل لدم التهديد أت  صرالاتأت  نمو فيها نزالاتتبيئة تجعل من الصعوبة الشديدة أن أت  بايجاد ظرتف

 ".صراعأت الينيوي لل بتحويلها ال  صرالات مسلحة، تلادة يبلق لل  هذا المستوى "المنع الوقائي العميق

جراءاته تتدابيره، فمثال، تشير خبة إأت  ل تحديد مؤشراتهاذا يمكننا تحديد مفهوم منع الصرالات من خال

اجراءات أساسية للتعيير لن أت  ل  مؤشراتإجية السويدية للصرالات الصادر لن تزارة الخار لمل المنع الوقائي

 مفهوم المنع الوقائي للصرالات، كما يلي:
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 اجراءات المنع الوقائي:أت  تدابيرـ 0

 لنزالات تالخالفات ال  مستوى العنفيمكن تنفيذها قيل تصعيد ا -

 تصمم لمواجهة انتشار الصراع ال  مناطق جغرافية أخرى -

 تقف الطالق النارأت  منع العنف من االشتعال مرة أخرى بعد التوقيع لل  اتفاقية سالم -

 مكونات أت لناصر المنع الوقائي للصرالاتـ 9

 :لينتناتل مستويين من مكونات لناصر المنع الوقائي كما ي

 : االطار العام لمكونات أت لناصر المنع الوقائي للصرالاتالمستوي األتل: 

، المنع الوقائي للصرالات ةناصر التي تتضمنها لمليعالأت  االستراتيجياتأت  هو ليارة لن أهم االشكالت

، السلبة معالجة الفساد تسوء استخدام، تانتشار الحكم الرشيد، تديمقراطية محكومة بكفاءةتتشمل: بناء 

تهذه العناصر في مجمولها تشكل أفضل الوسائل . حماية حقوق االنسان، تاألمن الدتليت بناء سيادة القانونت

لتعزيز النظام تاألمن الدتلي، تمن ثم يعتير المنع الوقائي للصرالات في المجتمع لملية شاملة سياسية 

 .تقيلهتنموية تقوم لل  احترام كرامة االنسان ترلايته تحماية مس

حيث أن تحديد تمعرفة أسياب حدتث الصرالات يوفر لنا  :تشخيص تتحديد المسييات الينوية للصرالات)أ( 

القدرة لل  بناء رؤى أت تصورات أت استراتيجيات فاللة تمناسية في تحديد ما الذي يجب العمل لليه في المنع 

 .فية أت العنف المجتمعي أت غيرها من المسيياتالوقائي للصرالات سواء لل  صعيد الصرالات الدينية أت الثقا

ل  تعزيز ارادة المجتمع أت الفاللين لل  المستوى المحلي أت إحيث يهدف : تعزيز ثقافة منع الصرالات)ب( 

الوطني أت الدتلي تاستعدادهم للعمل بكل جدية في منع نشوء ظاهرة الصرالات العنيفة، تكذلك زيادة الولي 

همية تضرترة العمل لل  المنع الوقائي أاالنساني لل  تتاالجتمالي تاالقتصادي  لل  الصعيد السياسي

 .للصرالات

تقوم لل  احترام الثقافات تاالديان تالتعددية : خالقية للنظام الدتلي أت المجتمعيأبناء منظومة قيمية )ج( 

اة تالعدل تاحترام كرامة المجتمعية تمشاركة مجتمعية في صنع القرار السياسي قائم لل  اساس من المسات

االنسان تسيادة الدتل، مع الحرص لل  المشاركة في االمن المجتمعي، تال شك ان هذا يتبلب توفير المؤسسات 

تالوسائل الالزمة لتبييق هذه المنظومة القيمية االخالقية في ادارة المجتمع الدتلي مثل المؤسسات الدتلية 

 .المعاصرة كاالمم المتحدة تغيرها
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 أهم هذه التحديات فيما يلي:تتتمثل : تحديات المسار الديمقراطيالتغلب لل  ( )د

انقسام الشرلية في الدتلة ما بين الشرلية التي ارتضاها المصريون في انتخابات نزيهة في مواجهة لودة  -

سيقا تبالتالي فإن النظام القديم إل  السلبة، تتدثره تحت غباء شرلية زائفة بانتخابات معلوم نتائجها م

 حالة االنشقاقات الحالية تعرقل لملية االنتقال السلمي لدتلة مدنية جديدة.

حالة النفاق التي انتشرت تاختزلت الثورة في شخص السيسي، تغييت باقي الفئات التي خرجت مبالية  -

 قباع كيير من المجتمع بإسقاط النظام. تترجع هذه الحالة إل  غيية الولي السياسي، تاألمية السياسية لدى

 االنتهازية السياسية، لدى األحزاب بعد الثورة، إذ لم تضع مصالح مصر تشعيها في أتلوياتها. -

 تيعد أحد أهم التحديات أمام بناء دتلة مدنية جديدة. –تهو تابع من توابع الثورات  –االنفالت األمني  -

االنتقالي ال  أن المصريين الذين لم يستفيدتا بتجربة  ترجع أسياب صعوبة التحول :العدالة االنتقالية)هـ( 

تمن هذه  بعد انهيار نظمها القمعية. ترسيخ آليات العدالة االنتقالية،دتلة نجحت في  91تاحدة من تجارب 

 اآلليات ما يلي:

 فال يمكن التحول من نظام استيدادي إل  ديمقراطي يعمل لل  إلمال حقوق اإلنسان، كشف الحقيقة:( 1)

تيرسي قوالد الديمقراطية إال بكشف الحقيقة، تلكن لألسف فنحن لدينا في مصر مورتث تاريخي في مسألة 

 التكتم لل  الحقائق.

تجاتز الورق تينص لل  حقوق اإلنسان؛ فإنها مجرد نصوص ال  1319تبالرغم من أن الدستور المستفت  لليه 

مجال الكشف لن الحقائق، منها التجربة المغربية، التي  التي كتيت لليه، بل إن هناك دتال لربية سيقتنا في

بإنشاء لجنة تطنية تسم  لجنة اإلنصاف  -بعد تفاة تالده تتوليه الحكم  -قام فيها الملك محمد السادس 

 التي شهدت أبشع االنتهاكات لحقوق اإلنسان. 1225 – 1251تالمصالحة لكشف الحقائق لن سنوات الرصاص 

 ،هيئة مستقلة ،لمصرية، لم تقم سوى جهة تحيدة، هي المجلس القومي لحقوق اإلنسانتلكن في التجربة ا

، تخلصت إل  أن الرئيس السابق لم يكن مسئواًل 1311بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث يناير تفيراير 

ن إل  باألمر بالتعدي، تلكنه مسئول بالصمت لن الجرائم، تلدم إحالة المتورطين في قتل المتظاهري

تبالتالي، ال بد من كشف المتعاملين مع  المحاكمة، بالتيارها جريمة قتل جمالي، تالتي تعد جريمة دتلية.

 النظام اليائد، تالذين يليسون رداء الثورة تاألدتار الخفية لهم.
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سكرية أت : فالقانون الدتلي ال يحظر لل  الدتل ذات السيادة إنشاء محاكم لالمحاكمات العادلة تالنافذة (1)

ثورية أت خاصة أت خارج القضاء البييعي، تلكن بشرتط معينة، هي إلمال ضمانات المحاكمة العادلة بمقتض  

 القانون.

فالبد أن يكون هناك دلم مادي تمعنوي للضحايا الذين سالت دماؤهم، من خالل  آلية تعويض الضحايا:( 0)

 تعود إل  تكرار تلك األحداث في المستقيل. محاسية القتلة، تال بد أن تتعهد الحكومة بأنها لن 

  .بحيث تكون قيلة الرؤساء القادمين لمصر تأبين ذكرى الضحايا:( 9)

: هناك خلط في تسائل اإللالم بين التبهير تاإلصالح، فالتبهير يبول األفراد التبهير تاإلصالح المؤسسي( 1)

من قوانين تتشريعات تلوائح. هذه المؤسسات هي  تالرموز، بينما اإلصالح يبول المؤسسات، تإلادة هيكلتها

 االستخيارات(. –اإللالم  –القضاء  –) الشرطة 

إذا كان العفو سيؤدي إل  المصالحة تإلادة السلم لليالد، فيمكن العفو. تلكن القانون  العفو تالمصالحة:( 5)

تمنع المسئولية، تال تسقط العقوبة  الدتلي ينص لل  أن الصفة الرسمية ال تييح ارتكاب الجرائم الدتلية، تال

 بالتقادم. 

تجود دستور مكتوب صادر طولا لن هيئات مدنية منتخية تليس لن قوة  :تفق لليهتجود دستور ُم)ت( 

احتالل خارجي من شأنه أن يعزز مسار االستقرار، تتجدر اإلشارة لل  أن تجود أت  احتالل تابعة النقالب لسكري

دستور، ال يعني غلق أبواب الحرب األهلية، الن الخالف لليه تلل  بنوده الواردة فيه كأي  الدستور بحد ذاته،

 :تمنها ،قد يكون هو احد محفزات الحرب األهلية. لذلك ينيغي توافر بعض الصفات لهذا الدستور

  أن يحظ  الدستور بتقديس سياسي، تلده قيمة تطنية لليا تأن يكون فوق أي التيار، ال أن ينتهي

 .لمباف مجرد حير لل  الورقبه ا

  التأكيد لل  أن الديمقراطية هي حكم الشعب تلذلك يشترط توافر صفات الولي السياسي العالي

 .باللجنة المختصة بوضع الدستور

  التهديد باستخدامهاأت  تجريم تتحريم استخدام القوة تالعنف. 

 ية تاالجتماليةااللتزام بميدأ الحوار تالسلم تالسالم في حل الخالفات السياس.  

  الحرص لل  تجود آليات تضمن االلتزام بميدأ الدستورية. لمرحلة ما بعد الدستور.  
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تشمل التنمية االقتصادية التي تضمن القضاء لل  الفقر تاليبالة تلدالة ت: مية تالتعاتننتحقيق الت)ز( 

ا يحققه من مسالدات ملتنمية، بتوزيع الثرتة باالضافة ال  تحقيق التعاتن االقليمي تالدتلي في مجال ا

دارة الموارد المشتركة، كما إلتفاهم لل  ااقتصادية تتنموية تتيادل تجاري تتشجيع االستثمار المشترك ت

 .محاصرة لجذتر الصراعأت  ساسيا للحياة الديمقراطية تتخلق بيئة محاربةأ مًالتشكل دا

 

 :يةالخيرات الدتلية في الوقاية من الحرتب األهلخامسًا: 

 :مجمولة اجراءات االمم المتحدةـ 1

 تدابير بناء الثقة: حيث يعتير بناء الثقة المتيادلة تحسن النوايا لامال اساسيا في منعأت  القيام باجراءات)أ( 

شية اقليمية لتقليل أت  التخفيف من احتمال اندلع الصراع، من امثلة هذه التدابير: تشكيل مراكز اقليميةأت 

 .المخاطر

تقصي الحقائق حيث تتبلب هذه التدابير معرفة دقيقة بالحقائق تتوفر المعلومات حول االحداث )ب( 

 تالتبورات التي تؤذي ال  حدتث توترات خبيرة

 :مجمولة سلم إليسونـ 1

قدم مجمولة من الخبوات تاالجراءات ، الصراعتيان إليسون هو باحث تممارس في مجال دراسات السالم ج

خبوات اخرى لمنع  5خبوات لمنع حدتث صراع ت 5ن استخدامها في تحقيق السالم منها العملية التي يمك

ه أي في مرحلة ما بعد الصراع، تيقدم اليسون طرتحاته تاجراءاته لل  شكل ئلودته مرة اخرى بعد انتها

 ".سلم اليسون"طلق لليه أنموذج متدرج 

 "سلم اليسون"نموذج شكل: 
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 مجمولة " مايكل لند "ـ 0

يعتير مايكل لند أحد الياحثين الغربيين في مجال دراسات الصراع تالسالم الذين لملوا في في المجال الوقائي 

للصرالات تقدم مايكل مجمولة تاسعة من االجراءات تمتاز انها تتناتل مجمولات تاسعة تمفصلة من االشكال 

 ليمية:تإقتاالدتات تتغبي مجاالت متنولة سياسية تاقتصادية تقانونية 
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 تابع اإلجراءات الدبلوماسية:
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 تابع: الوسائل التنموية تالسياسية:
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 :ي للسالمجمجمولة معهد كارنيـ 9

ي حول منع الصرالات المميتة تالتي لمل لليها فريق كيير يجمع جتهي مجمولة صدرت لن مشرتع كارني

ؤلين سابقين بعضهم رؤساء تتزراء سابقون، العديد من االكاديميين في جامعات تمعاهد لريقة مع مس

ابة االستجتشمل ) التدابير االجرائية المياشرة للوقاية من الصرالات ت في:يمكن تلخيص هذه االستراتيجيات

يد داستخدام القوة أت الته، استخدام الدبلوماسية الوقائية لند تجود تهديد بحدتث أزمة، الميكرة تالنذار الميكر

تيعتمد لل  تحقيق الحاجات االساسية ) المنع الوقائي الينيوي للصراع( تكل المستويات باستخدامها لل 

 (.العدالة، تالرفاهية، األمن التالية:

 

 :اآلليات االقتصادية تاالجتمالية تاألمنيةسادسًا: 

دية قتصاتوفير آليات أخرى كاآلليات االأت  ن تحقيق الديمقراطية كآلية سياسية في بلد ما يرتيط بتحقيقإ

دم فالتق، تهي مكملة لآللية السياسية بالشكل الذي يساهم في تقف اندالع حرب أهلية تاالجتمالية تاألمنية

تحقيق ميدأ السيادة  االقتصادي تاالجتمالي هو البريق للقضاء لل  النزالات المضادة للديمقراطية تمن ثم

ستور يؤدي إل  الوحدة تمنع الصرالات الفئوية للشعب بجميع مظاهره، تتثييت المساتاة االقتصادية في الد

كما تشترط تقديم الجزء  تتفترض هذه اآللية التوزيع العادل للثرتات، تالحرتب األهلية تنزلات االنفصال.

كما . بشكل يرضي الجميعالوافر من موارد الدتلة لفئة الفقراء تالمحرتمين، فتوظف توظيفا لقالنيا ت

اقتصادية جدية تخفف من ظرتف تنسب الفقر المنتشرة في المجتمع  تستبيع الحكومة تنشيط سيل

 .المصري

 

 في مصر: سيناريوهات األداء االقتصادي في ظل األتضاع األمنية المترديةسابعًا: 

 السيناريو األتل:

تنفيذ مبالب الشارع ذات المدى القصير. فيرتفع لجز الموازنة حت  يصل ال  مستويات كارثية ال يمكن 

لها. فيحدث تدهور في القبالات الرئيسة تالخدمية، تيتردى األمن، تتتفاقم اليبالة تالفقر، تتضبرب تحم

 أحوال اليالد. 
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 السيناريو الثاني:

، فيحدث توسع في النفقات بدتن معالجة التحديات 1جذب تتأمين بعض التمويل. تلكن مع تبييق السيناريو 

يفًا مع مستوى لال من اإلنفاق العام، تنظام اقتصادي متردي الهيكلية تالمؤسسية. فيظل االقتصاد ضع

 يساهم في انتقال فاتر تببيء إل  الديمقراطية.

 

 السيناريو الثالث:

لل  مدى طويل يرال  فيه تليية مبالب الشارع ذات المدى القصير، مع  العمل لل  صياغة إطار كلي شامل

ا السيناريو إلادة الثقة في الينوك في المرحلة االنتقالية معالجة التحديات لل  المدى المتوسط. من شأن هذ

 مما يعزز من استعادة االستقرار السياسي.

 

 السيناريو الرابع:

خبط من أي نوع. أت  ن األداء االقتصادي نتيجة التدابير األمنية اللادة االستقرار بدتن تضع إطار شامليتحس

اري للقباع الخاص، تتعافي االقتصاد. تلكن في ظل غياب إطار تمن شأن هذا السيناريو تجديد النشاط االستثم

 تاضح، سيتدهور الوضع من جديد.

 

 :في مرحلة لدم االستقرار السياسي تعزيز السلم االقتصادي تاالجتماليثامنًا: آليات 

 :االستجابات قصيرة األجل (1

ي فتاالجتمالي ح االقتصادي يكمن التحدي في كيفية تقديم سياسات قصيرة األجل تتجنب اإلضرار باإلصال

 المجاالت التي تحتاج إل  معالجة لل  المدى القصير:، تمن المستقيل في نفس الوقت

تحقيقات جنائية في قضايا الفساد المزلومة، تالتي تتجاتز بفتح  :طمأنة القباع الخاص لل  استثماراته -1

مان تنفيذ هذه المهام البد من اتخاذ لدد تلض، مصالحه مؤمنة تقضية، تتوصيل رسالة طمأنة أ 5333حاليًا 

 من اإلجراءات تتمثل في:

 إشراك القباع الخاص في لملية صنع القرار الخاصة بالسياسة االقتصادية.  -
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جذب صغار المستثمرين تإتاحة التمويل للشركات الصغيرة تالمتوسبة إلنعاش قباع االستثمار، مع  -

من ثم االنصياع ال  ضغوط تنجم ت ألسياب سياسية،القتراض الخارجي االبتعاد لن االقتراض المحلي لتجنب ا

اللجوء إل  السوق الدتلية لتفادي الضغط أت  يستثن  النفقات الرأسمالية الضرترية،ت لن التزامات مستقيلية.

لل  السيولة تاالستفادة من انخفاض أسعار الفائدة. كما يمكن للحكومة إنشاء صناديق للشركات الصغيرة 

 متوسبة الحجم تتبييق قوالد الشفافية.ت

إشراك القباع غير الرسمي، مما يشجع من يعملون في االقتصاد غير الرسمي لل  تسجيل ألمالهم، تمن ثم  -

توسيع القالدة الضرييية تزيادة اإليرادات الحكومية بالفعل، تتخفيف معاناة العاملين في هذا القباع من 

سوق تلدم الحصول إال لل  القليل من الفوائد المياشرة من المسالدة ظرتف العمل السيئة تتقليات ال

 الحكومية.

توجيه المجتمع الدتلي نحو أتلويات مصر. تمن لديه القدرة لل  لعب دتر إيجابي بالنسية إل  االقتصاد  -

  ت الخارجية. المصري خالل الفترة الراهنة، بدتن تدخل في شئونها الداخلية

مما يؤدي إل  حالة من االستقرار االقتصادي لل   :شعب المصري في المؤسسات الرسميةاستعادة ثقة ال -1

 المدى البويل، تيكون ذلك من خالل مجمولة ممارسات، تهي:

 اشراك منظمات المجتمع المدني تاألحزاب السياسية في لملية صنع القرار. -

شعب التقاد أن معالجة الفساد من شأنها لدم الميالغة في حجم الفساد، بحيث يخلق الوهم لدى جموع ال -

 أن تحل مشاكل مصر االقتصادية، ال اإلصالح االقتصادي.

يعتير اإلنفاق االجتمالي تسيلة للحكومة لجسر الفجوة بين الفئات االجتمالية  :السياسات االجتمالية -0

 الفئة المستحقة لهذا الدلم.تاالقتصادية في مصر، لذا البد من إلادة الدلم تهيكلته لهيكلة سليمة تستهدف 

تتيدأ لملية إلادة الهيكلة من خالل تيادل المعلومات حول تأثير توزيع الدلم لل  أساس مستوى الدخل، 

تيمكنها أن تميز بين دلم المواد الغذائية التي تعتير حساسة للغاية، تدلم الوقود الذي يستهلك في الغالب 

 الدلم. من قيل مجمولات ال ُيقصد أن تستفيد من

يضاف إل  ذلك أيضًا السياسات االجتمالية التي يمكن إتيالها بالتنسيق مع القباع الخاص، تالهادفة إل  

 تحسين الينية التحتية للتعليم األساسي، تفتح فصول لمكافحة األمية، تتقديم المزيد من فرص العمل.

لسلبة فيه ال  اآلن، في إطالق آلية يمكن تشجيع الحوار االجتمالي، تهو ما فشلت كل الحكومات المتداتلة لت
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الحوار بين مختلف الجهات المعنية من شأنه ت العنف،أت  من خاللها متابعة هذا الحوار دتن اللجوء إل  اإلضراب

 .أن يعزز الشعور بأن لملية صنع القرار هي لملية طويلة األجل

 

 :لل  المدى المتوسط خبواتـ 1

االستثمار، لحد من الفقر، تخلق فرص لمل، توزيع أكثر لداًل للدخل، تتعزيز في: ا الخبواتتتتمثل أهم هذه 

 ستواجه أية حكومة في مصر، تمنها:التحديات التي ، تهنا تتعدد تتعزيز سيادة القانون

 نقص االستثمار: تلتجنب ذلك البد من إتياع لدد من السياسات منها: -1

تثمة مصدر آخر من ، تخلق بيئة تجارية تدتدة مستقرة ،تشجيع الشراكة بين القبالين الخاص تالعام -

مصادر االستثمار المحتملة هو االستثمار األجنيي المياشر، تالذي يتوقع أن يزداد إذا ما تحسن الوضع األمني في 

 مصر.

تعزيز النمو الشامل للجميع من أهم آليات الخرتج من األزمة الحالية، فالنمو الشامل يعني جعله لصالح  -

لفقراء، مع جعله أكثر لداًل للموارد. تيمكن استخدام التمويل الصغير بالتياره تاحدًا من محركات تعزيز النمو ا

 .الشامل

فتحسين اإلنتاجية، يزيد في نهاية المباف القدرة التنافسية لالقتصاد المصري.  :تحسين األجور تاإلنتاجية -

 . كما ينيغي التماد قوانين لمل تلوائح أكثر مرتنة

تحتل مصر مركزًا متواضعًا في مؤشرات الحوكمة تالخاصة بكفاءة المؤسسات الحكومية  :الضعف المؤسسي -1

الحكومية تإلنقاذها ينيغي العمل لل   المؤسساتفمصر لديها تاحد من أسوأ  ،مقارنةً باألسواق الناشئة األخرى

 لدد من اإلجراءات التالية:

التي اتسمت بها لملية اإلصالح في مصر، في ظل ت، الشركات الكيرىتالكف لن تفضيل إنفاذ القوانين  -

النظام السابق، حيث رافق سن قوانين تحرير االقتصاد بتغييرات تشريعية جعلت موظفي الحكومة محصنين 

نولا لل  أساس دستوري، تايضا لدم تبوير آليات مؤسسية لتفعيل المنظومة. تقد أدى هذا القصور إل  

 مجرد بيانات مثالية تفتقر إل  التبييق.جعل القوانين 

العمل لل  تعزيز استقاللية النظام القضائي، للتعامل مع القضايا المرتيبة بالسوق مثل قوانين مكافحة  -

 االحتكار تحماية المستهلك، تحقوق الملكية الفكرية تتشريعات مكافحة اإلغراق.
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قيق التوازن بين المنتجين تالمستهلكين، تاسترداد تعزيز النقابات العمالية تجمعيات المستهلكين لتح -

 ثقة المواطنين في النظام.

فرض قوانين جديدة تنظم مكافحة االحتكار تالمنافسة في السوق. تتضع حد لل  مستوى ممارسات زيادة  -

 األسعار االستغاللية.

م، في لملية صنع القرار، إشراك الشياب في لملية صنع القرار. تهم من تم استيعادهم من النظام القدي -

 بحيث يكون بداية جديدة لالقتصاد في اليالد. 

 تقف اإلنفاق االجتمالي غير الفعال تالتركيز لل  مسالدة الفقراء. -0

التعددية اإليجابية لتعزيز الوحدة الوطنية تالتناق ميدأ االلتراف المتيادل ما بين القوى االجتمالية ـ 9

 .ثوابت شرلية تسياسيةتالدينية تذلك انبالقا من 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 المصادر

 هلل ليد احمد الجيار منع الحرتب األهلية للدكتور ليد آليات 

  ندتة التولية األمنية تالمستقيل، مفهوم التولية األمنية،أ.د. خليل ليد اهلل المدن 

 يب التعاتنية لحل الصرالات في أفريقيا األسال 

 :معهد الدراسات الخاص بقضايا األمن تالسلم مولوجيتا جييرهيوت تجيتاشو زيرتا، ترقة لمل مقدمة من 

 http://scar.gmu.edu/wp_19_oquaye.pdf 

 Lessons for Intra-State Conflict 

Management and Prevention in Africa      

 http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/12818/1/pr050005.pdf 

 http://peacebuildingcentre.com/pbc_documents/dfid_fragile_states-

defining_difficult_environments.pdf 

 http://www.gsdrc.org/docs/open/CON86.pdf 

 http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/14/libya-needs-more-than-

elections 

 http://politicalviolenceataglance.org/2013/10/18/the-four-things-we-know-about-

how-civil-wars-end-and-what-this-tells-us-about-syria/ 

http://scar.gmu.edu/wp_19_oquaye.pdf
http://scar.gmu.edu/wp_19_oquaye.pdf
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/12818/1/pr050005.pdf
http://peacebuildingcentre.com/pbc_documents/dfid_fragile_states-defining_difficult_environments.pdf
http://peacebuildingcentre.com/pbc_documents/dfid_fragile_states-defining_difficult_environments.pdf
http://www.gsdrc.org/docs/open/CON86.pdf
http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/14/libya-needs-more-than-elections
http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/14/libya-needs-more-than-elections
http://politicalviolenceataglance.org/2013/10/18/the-four-things-we-know-about-how-civil-wars-end-and-what-this-tells-us-about-syria/
http://politicalviolenceataglance.org/2013/10/18/the-four-things-we-know-about-how-civil-wars-end-and-what-this-tells-us-about-syria/
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 http://www.economist.com/news/briefing/21589431-bringing-end-conflicts-within-

states-vexatious-history-provides-guide 

 http://www.globalresearch.ca/the-crises-in-syria-lebanon-and-egypt-the-plan-to-

divide-and-conquer-the-middle-east-and-why-all-roads-lead-to-tehran/5346864 

 http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/08/30/will-egypt-follow-

syria-into-civil-war 

 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/jihad-threat-egypt-sinai.html# 

 http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/08/the-massacre-in-cairo-isnt-

egypts-tiananmen-square/278754/ 

 https://pages.wustl.edu/wuir/development-conflict-arab-spring-libya-and-syria-

revolution-civil-war 

 http://storage.globalcitizen.net/data/topic/knowledge/uploads/20090810135337579.

pdf 

 https://www.kent.ac.uk/politics/carc/reading%20group/Johnson%20Carter%20Parti

tioning%20to%20Peace.pdf 

 http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/download/wp/

wpSeries2/WP772.pdf 

 http://www.socsci.uci.edu/~mrgarfin/OUP/papers/Hoeffler.pdf 

 http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/warsinAfrica.pdf 

 http://ffp.statesindex.org/2014-egypt 

 http://www.oecd.org/dac/governance-

peace/conflictandfragility/docs/WP1%20Growth%20Aid%20and%20Policies.pdf 

 http://necsi.edu/research/social/foodprices.html 

 http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52133/%4الشريعة%41منهج

 pdf?sequence=1.األهلية41الحروب%41مواجهة%41في%41اإلسالمية1%

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25137  

http://www.economist.com/news/briefing/21589431-bringing-end-conflicts-within-states-vexatious-history-provides-guide
http://www.economist.com/news/briefing/21589431-bringing-end-conflicts-within-states-vexatious-history-provides-guide
http://www.globalresearch.ca/the-crises-in-syria-lebanon-and-egypt-the-plan-to-divide-and-conquer-the-middle-east-and-why-all-roads-lead-to-tehran/5346864
http://www.globalresearch.ca/the-crises-in-syria-lebanon-and-egypt-the-plan-to-divide-and-conquer-the-middle-east-and-why-all-roads-lead-to-tehran/5346864
http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/08/30/will-egypt-follow-syria-into-civil-war
http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/08/30/will-egypt-follow-syria-into-civil-war
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/jihad-threat-egypt-sinai.html
http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/08/the-massacre-in-cairo-isnt-egypts-tiananmen-square/278754/
http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/08/the-massacre-in-cairo-isnt-egypts-tiananmen-square/278754/
https://pages.wustl.edu/wuir/development-conflict-arab-spring-libya-and-syria-revolution-civil-war
https://pages.wustl.edu/wuir/development-conflict-arab-spring-libya-and-syria-revolution-civil-war
http://storage.globalcitizen.net/data/topic/knowledge/uploads/20090810135337579.pdf
http://storage.globalcitizen.net/data/topic/knowledge/uploads/20090810135337579.pdf
https://www.kent.ac.uk/politics/carc/reading%20group/Johnson%20Carter%20Partitioning%20to%20Peace.pdf
https://www.kent.ac.uk/politics/carc/reading%20group/Johnson%20Carter%20Partitioning%20to%20Peace.pdf
http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/download/wp/wpSeries2/WP772.pdf
http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/download/wp/wpSeries2/WP772.pdf
http://www.socsci.uci.edu/~mrgarfin/OUP/papers/Hoeffler.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/warsinAfrica.pdf
http://ffp.statesindex.org/2014-egypt
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/docs/WP1%20Growth%20Aid%20and%20Policies.pdf
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/docs/WP1%20Growth%20Aid%20and%20Policies.pdf
http://necsi.edu/research/social/foodprices.html
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52133/منهج%20الشريعة%20الإسلامية%20في%20مواجهة%20الحروب%20الأهلية.pdf?sequence=1
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/52133/منهج%20الشريعة%20الإسلامية%20في%20مواجهة%20الحروب%20الأهلية.pdf?sequence=1
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=25137

