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1؟ ورواندا: دروٌس لليبيا إثيوبيافي  التنمويةتجربة الدولة 

 2ميهاري تاديل مارو

تابعة لبرنامج مسارات الشرق األوسط في معهد الجامعة األوروبية. يرمي المشروع إلى   1 بين القوى "منصة الحوار الليبي"  إقامة منتدى للحوار والتبادل 

 .قبل ليبياالسياسية الرئيسية في ليبيا، والباحثين الليبيين والدوليين، والجهات الفاعلة األساسية في المجتمع الدولي، بشأن سياسات أساسية لمست

في كلية الحوكمة عبر الوطنية ، المعهد الجامعة األوروبية؛  من أفريقيا  مركز سياسات الهجرة،  ومنسق أكاديمي لبرنامج القادة الشباب   )دوام جزئي( في أستاذ    2

الشرق األوسط و هم لويجي ناربوني، وفيرجيني كولومبير، ومي تميموفا، على تعليقاتهم ومساعدتهم في هذا البحث.    مساراتيشكر المؤلف الزمالء في برنامج  

  المؤلف يتحمل وحده المسؤولية عن أي أخطاء.
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ملخص تنفيذي 

تتيح المرحلة االنتقالية المعقدة في ليبيا في الوقت الراهن فرصة لمناقشة نموذج جديد للدولة يحيد عن تجارب السلطات االنتقالية 

ختيار بين نموذج ليبرالي  ليبيا فرصة لال وأمام السابقة ويعكس متطلبات التنمية والسالم في ليبيا بصورة أكبر على المدى الطويل.

إلى خصوصية السياق  بالنظر  الرفاهية الذي يقع بين النموذجين السابقين. الدولة نموذج ، أوبقيادة السوق، ونموذج الدولة التنموية

 مستقبل.الليبي، قد يختار الليبيون مزج وموائمة عناصر من نماذج مختلفة يجدونها مالئمة إلدارة االقتصاد السياسي للبالد في ال

نموذج الدولة التنموية في التصدي إلى التحديات التي تواجهها ليبيا في الوقت الراهن؟   عيوبومن بين الخيارات هذه، ما هي مزايا و

وما هي الدروس التي يمكن لليبيا استخالصها من تجارب بلدان مثل رواندا وإثيوبيا في تبني نموذج الدولة التنموية؟ رغم اختالف 

ن من نواح كثيرة، شهد كال البلدين مرحلة استقرار وإعادة إعمار تلت مرحلة حرب وإبادة جماعية، وحققا نمواً اقتصادياً  النموذجي

 ً   عبر تطبيق نموذج الدولة التنموية. سريعا

الدولة في إسراع عملية السالم  يُسهم المزيد من تدخل   ، قد2018بناءاً على مسار الدولة التنموية في كال رواندا وإثيوبيا قبل عام  

  .في ليبيا والتنمية

عجلة   دورانويُعد تأسيس دولة قوية وفعّالة واحداً من أهم واجبات المرحلة االنتقالية في ليبيا. إذ قد يسهم في عملية بناء السالم و

م  التنمية بصورة كبيرة. وستتطلب عمليتا بناء السالم وإنشاء الدولة إطاراً قياسياً وقدرة عالية للدولة في إعادة إرساء القانون والنظا

وحل  القوانين  وتنفيذ  وسّن  العامة  الموارد  تخصيص  يمكنها  التي  الفعالة  االقتصادية  االجتماعية  الدولة  مؤسسات  في  واالستقرار 

  ت.النزاعا

تنموية بهدف ترسيخ االستقرار، بناء الدولة، و الدمقرطة.   إعادة اإلعمار وخطط مشاريع في قد يظهر   في ليبيا نموذج الدولة التنموية

إدارة  لتنمية قطاعي األمن والدفاع في الدولة واإلدارة الالمركزية، تتعلق بسلسلة من اإلجراءات الدولة التنموية في المرحلة الحالية،

الديموقراطية.ا التنمية، و  بشأن ولكن لموارد،  اتفاق سياسي  إلى  التوصل  تلبية مطالب رئيسية، منها  لتحقيق هذه األهداف، يجب   ،

  النموذج التنموي والشرعية السياسية لمنفذيه.
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 قتصادية الا تهامقدمة: نموذج للدولة الليبية ورؤي 
 

وستواجه التحديات   2021.3مارس    15الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، اليمين الدستورية بتاريخ  أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية  

وهي: إنهاء الحرب األهلية وإحالل السالم وتحقيق االستقرار المستدام والحكم الشامل   4ذاتها التي واجهتها السلطات االنتقالية السابقة 

على  5والديمقراطية،  الحفاظ  يضمن  ما  الخارجي،   وهو  التدخل  من  وحمايتها  البالد  الحرب  6وحدة  اقتصاد  واألزمة  7ويعالج 

المواطنين. 8المالية، والعادلة لجميع  السريعة  التنمية االقتصادية  اختيار وتبني    9ويدعم  ويُعتبر  الحرب األهلية،  فبعد نحو عقد من 

يساعد في توجيه البالد نحو اقتصاد سياسي مستقر وخطة دستورية شاملة  ما هو نموذج الدولة الذي قد   نموذج للدولة َمهمة أساسية.

واالستقرار   السالم  يؤّمن  الذي  الدولة  نظام  نوع  هو  وما  األخرى؟  التحديات  من  وغيرها  أعاله  المذكورة  التحديات  إلى  تتصدى 

  والديمقراطية والتنمية والوحدة في ليبيا؟

 

ليبرالي   نموذج  بين  لالختيار  فرصة  ليبيا  السوق،وأمام  أو  بقيادة  التنموية،  الدولة  بين  الدولة نموذج ونموذج  يقع  الذي    الرفاهية 

السابقين الدول في  10. النموذجين  بدأت هذه  الرعاية االجتماعية. مع ذلك،  نموذج دولة  أمثلة جيدة على  الدول االسكندنافية  وتُعتبر 

وال تؤيد الوقائع الراهنة في الساحة الليبية تطبيق نموذج   11تنموية مع تخصيص موارد كبيرة للرعاية االجتماعية.نموذج الدولة ال

ة  ليبرالي أو نموذج الرعاية االجتماعية ألن العنف ليس حكراً على الحكومة المركزية. كما أنها تفتقر إلى المؤسسات التنظيمية والتنفيذي

عالوة على ذلك، تفتقر الدولة النيوليبرالية إلى القدرة على تعزيز التماسك  12موذج دولة ليبرالية فعالة. القوية الضرورية لتطبيق ن 

االجتماعي وتخصيص الموارد الوطنية بطريقة تضمن بناء قدرات الدولة للتغلب على الشدائد والِمحن. على سبيل المثال، أظهرت 

 
3 “‘One and united:’ Libya interim government sworn in,” Aljazeera, 15 March 2021: 

https://www.egypttoday.com/Article/1/99718/Libya-s-new-interim-government-takes-oath-of-office-before  
4 Eljarh, Mohamed, “Analysis: Libyan Political Dialogue Forum Appoints New Government for Libya,” Libya Desk, 7 

February 2021: https://www.libyadesk.com/articles/libya-new-government-

analysis?format=amp&__twitter_impression=true 
5 Wehrey, Frederic, "This War is Out of Your Hands," Centre on the Future of War, 14 September 2021: 

https://www.newamerica.org/international-security/reports/this-war-is-out-of-our-hands/; Maru, Mehari Taddele, “Why 

the US is engineering political change in East Africa,” Aljazeera, 9 October 

2018: https://www.aljazeera.com/opinions/2018/10/9/why-the-us-is-engineering-political-change-in-east-africa 
6 “Libya Economic Monitor,” World Bank Group, 14 August 2020: 

https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/libya-economic-monitor  
7 Eaton, Tim, “Libya's War Economy: Predation, Profiteering and State Weakness,” Chatham House: The Royal 

Institute of International Affairs, 12 April 2018: https://www.chathamhouse.org/2018/04/libyas-war-economy-

predation-profiteering-and-state-weakness 
8 “Of Tanks and Banks: Stopping a Dangerous Escalation in Libya,” International Crisis Group Middle East and North 

Africa Report, 20 May 2019: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/201-tanks-and-

banks-stopping-dangerous-escalation-libya 
9 Ibid; Wehrey, Frederic, op. cit.; "Libya Economic Monitor," op. cit.; Eaton, Tim, op. cit.;  “Inside Libya,” Konrad 

Adenauer Stiftung, February 2021: 

https://www.kas.de/documents/282499/282548/INSIDE+LIBYA+January+Editi.pdf/8c9cab27-2628-2fb6-5703-

647d5a5c66df?version=1.0&t=1612256132148 
10 Bresser-Pereira, Luiz Carlos, “Models of the developmental state,” CEPAL Review, August 2019: 

https://www.cepal.org/en/publications/44978-models-developmental-state 
11 Ibid.    
12 Onis, Ziya, “Review: The Logic of the Developmental State.” Comparative Politics, Vol.24, Issue 1, 1991. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.egypttoday.com%2FArticle%2F1%2F99718%2FLibya-s-new-interim-government-takes-oath-of-office-before&data=04%7C01%7CMehari.Maru%40eui.eu%7C76f47b558880481dbc0708d8e7e17e7e%7Cd3f434ee643c409f94aa6db2f23545ce%7C0%7C1%7C637514302991356880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FTsztmKaHSvLPpQG0NI6ZZ1EjRFZSgkdSkZV2My4JIk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.libyadesk.com%2Farticles%2Flibya-new-government-analysis%3Fformat%3Damp%26__twitter_impression%3Dtrue&data=04%7C01%7CMehari.Maru%40eui.eu%7Cc5980752b6ab447742a808d8cf5305f3%7Cd3f434ee643c409f94aa6db2f23545ce%7C0%7C0%7C637487302778329099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U%2FAEcGJK6LP9pltLP2ZQFqDOJWg99nsdfLoaXxJKyko%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.libyadesk.com%2Farticles%2Flibya-new-government-analysis%3Fformat%3Damp%26__twitter_impression%3Dtrue&data=04%7C01%7CMehari.Maru%40eui.eu%7Cc5980752b6ab447742a808d8cf5305f3%7Cd3f434ee643c409f94aa6db2f23545ce%7C0%7C0%7C637487302778329099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U%2FAEcGJK6LP9pltLP2ZQFqDOJWg99nsdfLoaXxJKyko%3D&reserved=0
https://www.newamerica.org/international-security/reports/this-war-is-out-of-our-hands/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.com%2Fopinions%2F2018%2F10%2F9%2Fwhy-the-us-is-engineering-political-change-in-east-africa&data=04%7C01%7CMehari.Maru%40eui.eu%7C54c4ef0998ad447ff30208d8cdd62d99%7Cd3f434ee643c409f94aa6db2f23545ce%7C0%7C0%7C637485667058415931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0dPkodZohqWOvqoGsLAHLoaNaCXWI1MqtYFH%2BLLFXEc%3D&reserved=0
https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/libya-economic-monitor
https://www.chathamhouse.org/2018/04/libyas-war-economy-predation-profiteering-and-state-weakness
https://www.chathamhouse.org/2018/04/libyas-war-economy-predation-profiteering-and-state-weakness
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/201-tanks-and-banks-stopping-dangerous-escalation-libya
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/201-tanks-and-banks-stopping-dangerous-escalation-libya
https://www.kas.de/documents/282499/282548/INSIDE+LIBYA+January+Editi.pdf/8c9cab27-2628-2fb6-5703-647d5a5c66df?version=1.0&t=1612256132148
https://www.kas.de/documents/282499/282548/INSIDE+LIBYA+January+Editi.pdf/8c9cab27-2628-2fb6-5703-647d5a5c66df?version=1.0&t=1612256132148
https://www.cepal.org/en/publications/44978-models-developmental-state
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الً على نموذج الدولة التنموية، أن النموذج النيوليبرالي للدولة ال يخدم المجتمع بصورة  جائحة كورونا، وبأخذ دولة كوريا الجنوبية مثا

  سليمة في وقت الشدة، وتمر ليبيا حالياً بأحلك األوقات.

 

إثيوبيا قبل عام   الحرب، وهما  بعد  إفريقيتين في مرحلة ما  تنمويتين  ليبيا من تجربتي دولتين  تتعلم  قد  الصدد،  و  201813في هذا 

رغم اختالف النموذجين من نواح كثيرة، اختير البلدان لسببين أساسيين. السبب األول، شهد كال البلدين مرحلة استقرار  14.رواندا

 ً سريعا اقتصادياً  نمواً  وإبادة جماعية، وحققا  تلت مرحلة حرب  المقاربتين   وإعادة إعمار  التنموية. وفي  الدولة  نموذج  تطبيق  عبر 

ب لكل  استيعاب المختلفتين  المدقع والعجز عن  الفقر  للحروب األهلية طويلة األجل:  الجذرية  اعتبراه األسباب  لد، حاوال معالجة ما 

   التنوع.

 

، وكذلك فعلت إثيوبيا بعد ثالثة عقود من حرب  1994فقد تمكنت رواندا من الوقوف على قدميها بعد اإلبادة الجماعية التي وقعت عام  

ان الثالثة تختلف بصورة كبيرة فيما بينها. على سبيل المثال، تمتلك ليبيا واحداً من أكبر االحتياطات النفطية  أهلية طاحنة. لكن البلد

رواندا، وواحد   في العالم، وهو ما تفتقر إليه رواندا وإثيوبيا. وحيث أن عدد سكان ليبيا هو األقل بين البلدان الثالثة )نصف عدد سكان

يوبيا(، يُعد االختالف العرقي والديني أوسع في رواندا وإثيوبيا. ورغم أن التنوع العرقي في ليبيا أقل  على ستة عشر من عدد سكان أث

منه في أثيوبيا ورواندا، إال أن استيعاب التنوع اإلقليمي وتنوع الهويات يبقى مسألة مركزية في أي حكومة ليبية في مرحلة ما بعد 

  من التجربتين.الصراع. وبالتالي، يمكن استخالص الدروس 

 

على خلفية هاتين التجربتين. السؤال األول، ما هي عناصر الدولة التنموية في ليبيا وما   تناقش هذه الورقة سؤالين حرجين ومترابطين

تعتبر  هي شؤونها السياسية واالقتصادية والثقافية؟ والسؤال الثاني، في ضوء االختالفات بين مواقف القوى داخل وخارج ليبيا، هل  

  إقامة دولة تنموية هناك أمراً ممكناً؟

 

في القسم األول المبادئ األساسية للدولة التنموية ومراحل تنفيذها. ويناقش القسم الثاني حالتي الدولتين التنمويتين في   الورقة تناقش

ا الصراع وانعدام  بعد فترات طويلة من  اقتصادي سريع  نمو  تحقيق  وإثيوبيا كمثالين في  المتنوع.رواندا  القسم  15لحكم  فيما يبحث 

الثالث في كيفية إسهام هذين المثالين في إثراء النقاشات المتعلقة بالنموذج االقتصادي لليبيا في مرحلة ما بعد الصراع، وذلك بتحليل  

 
13 For details, see Maru, Mehari Taddele, “The old EPRDF is dead, can its system be saved? Five steps to save the 

federation,” Ethiopia Insight, 3 October 2018: https://www.ethiopia-insight.com/2018/10/03/the-old-eprdf-is-dead-can-

its-system-be-saved-five-steps-to-save-the-federation/ 
14 For details, see Maru, Mehari Taddele, “Rwanda and President Kagame,” Aljazeera Centre for Studies,  9 September 

2017: https://studies.aljazeera.net/en/reports/2017/09/rwanda-president-kagame-170909121048238.html 
 ا.واند تم اختيار الحالتين بناًء على اهتمام العلماء والسياسيين الليبيين بمعرفة المزيد عن الدولة التنموية في إثيوبيا ور 15

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ethiopia-insight.com%2F2018%2F10%2F03%2Fthe-old-eprdf-is-dead-can-its-system-be-saved-five-steps-to-save-the-federation%2F&data=04%7C01%7CMehari.Maru%40eui.eu%7C9398a958f99141a102fc08d8cdbe0555%7Cd3f434ee643c409f94aa6db2f23545ce%7C0%7C0%7C637485563299733433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YTWYe4EEoIvFLr70Kn4AvVj5UrGxp8S7BHkYJOrFoFg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ethiopia-insight.com%2F2018%2F10%2F03%2Fthe-old-eprdf-is-dead-can-its-system-be-saved-five-steps-to-save-the-federation%2F&data=04%7C01%7CMehari.Maru%40eui.eu%7C9398a958f99141a102fc08d8cdbe0555%7Cd3f434ee643c409f94aa6db2f23545ce%7C0%7C0%7C637485563299733433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YTWYe4EEoIvFLr70Kn4AvVj5UrGxp8S7BHkYJOrFoFg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstudies.aljazeera.net%2Fen%2Freports%2F2017%2F09%2Frwanda-president-kagame-170909121048238.html&data=04%7C01%7CMehari.Maru%40eui.eu%7C9398a958f99141a102fc08d8cdbe0555%7Cd3f434ee643c409f94aa6db2f23545ce%7C0%7C0%7C637485563299723435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hT%2F8ETMWdb26wyTYtPsflQWopxDh%2F4yfloOYJ9qyyvM%3D&reserved=0
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أجل تمهيد طريق للمضي  الفرص والتحديات التي يطرحها نموذج الدولة التنموية في السياق الليبي. وتنتهي الورقة بتقديم توصيات من  

 ً   بالوحيد المتاح أمام ليبيا. نموذج دولة واحد دون وصف قدما

  ة الرئيسية تنمويعناصر نموذج الدولة الالقسم األول: 
 

 

 ة تنمويمبادئ الدولة ال

 

 

وثيقة في التخطيط االقتصادي  ة، على النقيض من الدولة الليبرالية وكبديل عنها، "دولة تشارك الحكومة بصورة تنمويتشّكل الدولة ال

االقتصاد لتنمية  والجزئي  محاولة  ،  الكلي  للشعب". لتمواردها    توزيعمع  أفضل  الدولة   16طوير حياة  فإن  أوكسفورد،  لمرجع  وفقاً 

ناعية ة "شكل من أشكال تدخل الحكومة المباشر والمتضافر والمستدام في التنمية االقتصادية الوطنية عبر وضع السياسات الصتنمويال

العاملة".   باليد  والتحكم  التصدير  المعتمد على  القرن  كالنمو  ثمانينيات  أوائل  االستثنائية  االقتصادية  تنميتها  لفهم  منه  محاولة  وفي 

وغالباً ما ينطبق المصطلح على بلدان شرق آسيا،  ة". تنموي"دولة  مصطلح( على اليابان 1982الماضي، أطلق تشالمرز جونسون )

لين عن تشكيل االقتصادات استراتيجياً بدل مجرد  حيث كان التكنوقراطيون والمخططون مسؤوكاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان،  

ة هي أن  تنمويلذهنية الإن "األطروحة األساسية ل  1962في هذا الصدد، قال هيليو جاغواريب عام    17تنظيمها بصورة غير مباشرة.

ة "تدخل الدولة مع تنمويالإذ جمعت الدول  18تعزيز التنمية االقتصادية وتوطيد المواطنة جانبان مترابطان في عملية تحرير واحدة".

 19القطاع الخاص النشط، متخذة بذلك مقاربة النموذج الياباني". 

ال للدولة  السياسي  االقتصاد  "تنمويويستند  ا  إلىة  الدولة  التنموية". لتنموي مفاهيم  والرأسمالية  أخرى،  20ة  الدولة    بعبارة  في  يحصل 

التركيز   وينصبّ مع التنمية االقتصادية المدفوعة باإلنفاق العام.  نزي  ي واالقتصاد الكلي الكة مزيج بين نظرية التنمية البنيوية  تنمويال

وباعتباره نموذجاً في مجاالت التعليم والصحة والبنية التحتية والحكم االجتماعي.    كبيرة على التحّول عبر توسيع البرامج بصورة  

ة هي النمو االقتصادي المصحوب تنمويفالشغل الشاغل للدولة الالعنف،  ومع ترسيخ احتكار  ،  للحكم السياسي واالقتصاديمنطبقاً  

 ة، تتحكم التنمية االقتصادية للبالد بالوظيفة العامة للدولة وتخصيص مواردها. تنمويفي الدولة البسياسة قوية تدعم الفقراء. 

 
16 “Developmental State Model,” UN Economic and Social Commission for Western Asia,  9 November 2017: 

https://www.unescwa.org/developmental-state-model 
17 Rodgers, Alisdair, Noel Castree and Rob Kitchin. n.d., “A dictionary of Human Geography: Developmental State,” 

Oxford Reference, 2013: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199599868.001.0001/acref-

9780199599868-e-391 
18 Bresser-Pereira, Luiz Carlos, op. cit. 
19 Ibid.  
20 Ibid. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unescwa.org%2Fdevelopmental-state-model&data=04%7C01%7CMehari.Maru%40eui.eu%7Cdd067b4d78f14ba541bc08d8ccd99883%7Cd3f434ee643c409f94aa6db2f23545ce%7C0%7C0%7C637484582254068120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zoMDzktbDnmdPllhhHf%2FzQE5Nz9n8TK9LEre%2F6a8xYY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oxfordreference.com%2Fview%2F10.1093%2Facref%2F9780199599868.001.0001%2Facref-9780199599868-e-391&data=04%7C01%7CMehari.Maru%40eui.eu%7Cdd067b4d78f14ba541bc08d8ccd99883%7Cd3f434ee643c409f94aa6db2f23545ce%7C0%7C0%7C637484582254068120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ucEDKLoOuk8KL89grjJvy3gOX6Xiqt9dLrA73qdG0jA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oxfordreference.com%2Fview%2F10.1093%2Facref%2F9780199599868.001.0001%2Facref-9780199599868-e-391&data=04%7C01%7CMehari.Maru%40eui.eu%7Cdd067b4d78f14ba541bc08d8ccd99883%7Cd3f434ee643c409f94aa6db2f23545ce%7C0%7C0%7C637484582254068120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ucEDKLoOuk8KL89grjJvy3gOX6Xiqt9dLrA73qdG0jA%3D&reserved=0
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وسلطات وضع المعايير والسلطات التنظيمية والتنفيذية والمجال االقتصادي.    ووسائلهالعنف    استخدامة  تنمويوبالتالي، تحتكر الدولة ال

مواجهة  وتخصص الموارد لإلنفاق العام دون  المنافع العامة.    تقديموتنبع شرعيتها من أدائها في تحقيق معايير الجودة والكمية في  

وتسمح القيود المفروضة على الدولة على هذا    دولة ليبرالية بقيادة السوق في تخصيص مواردها.  هاتواجهعادة ما  الضوابط التي  

 21بناء الدولة. عملية  وتُسّرع التنمية االقتصادية العادلة و  النحو باستقاللية عملية صنع القرار )على المستويين المحلي والخارجي(

بغية تحقيق الحكم الفعّال، والخدمات وتتولّى آليات استخدامها  الرئيسية كالنفط والغاز    وبالتالي، يمكن للدولة أن تمتلك الموارد الوطنية

 ، وإعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الحرب. تطوير الصناعةاالجتماعية العامة المناصرة للفقراء، و

التحول االجتماعي   له لتحقيق  اً بدور الدولة الذي ال بديلواعترافبعيدة المدى    ةوفي حاالت التحول الناجحة، تتطلب الدولة التنموية رؤي

 السياسي واالقتصادي.

 

 الخدمات و االستقرار أوالً، ثم تتبعهما الديمقراطية 

 

وإْن فشلت الدولة  رفاهية المواطنين. لتعزيز الخدمات السريع والفعال  تقديم، تعتمد الدولة التنموية بصورة كبيرة على عبارة موجزةب

الديمقراطية في إفريقيا بالتشكك والتقلقل والعجز، تترافق  وبصورة عامة لكن غير شاملة، فقد شرعيتها.التنموية بتحقيق هذا الهدف ت 

ية في األهمية. وفي حين إذ تحل الديمقراطية مرتبة ثانوالخدمات.    وتقديمفي حين ال بد من وجود الدولة التنموية لتحقيق االستقرار  

الخدمات الستعادة سمعتها السياسية الحسنة. مع ذلك،   تقديمأنها تعتمد على قدرتها على    إالتفتقر الدولة التنموية إلى الشرعية الشعبية،  

ل وقد    تقديم يمكن  تحقيق االستقرار االجتماعي  أن يساعد على  الديمقراطية.يعزز  الخدمات االجتماعية  إلى  الشعب  لكن األداء    ميل 

الدستورية.  الديمقراطية  يمكن أن يحل محل  المذهل ال  فعالية    22االقتصادي  الخدمات والحفاظ على االستقرار مصدراً   تقديموتُعد 

حين يتفشى فوالحرية ارتباطاً وثيقاً.  إذ ترتبط التنمية  لشرعية السلطة، لكن الديمقراطية وحدها هي التي تضمن استدامة الشرعية.  

ستقرار على حساب  الخدمات وتحقيق اال  تقديموحين يتم    23القضاء على الفقر.  يستحيلالفقر، تبقى الحرية في خطر، ودون الحرية  

 الحكومة في البالد. الديمقراطية، قد تنهار 

 عملية االنتقال إلى اقتصاد وتنمية ما بعد الصراع 

 

فلألزمة االقتصادية تداعيات  يُعد االنتقال إلى مجتمع ما بعد الصراع أمراً في غاية األهمية بحيث ال يمكن تركه للسوق الحرة وحدها.  

 24محتملة على السالم واألمن في المجتمع.

 
21 Ibid.  
22 Sen, Armatya. Development as Freedom, New York: Anchor Books, 1991.   
23 Gay, John, “Development as Freedom: a virtuous circle?” Afrobarometer, 2003: 

https://afrobarometer.org/publications/wp29-development-freedom-virtuous-circle 
24 “Libya Economic Monitor,” op. cit.; “Of Tanks and Banks: Stopping a Dangerous Escalation in Libya,” op. cit. 

https://afrobarometer.org/publications/wp29-development-freedom-virtuous-circle
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وحسب، بل تحدد مالمح الدولة النهائية    ر الدولة التنموية اآلليات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية التي يعمل السوق من خاللهاإذ ال توفّ 

ويعمل القطاع الخاص داخل الحدود التي وضعتها الدولة، في حين تدير الدولة االقتصاد وتمّول ومسار االقتصاد السياسي أيضاً.  

ية حل األزمات اة بغفي العديد من مجاالت المصلحة العام  تتعدى الدولة التنموية على حيّز القطاع الخاصنتيجة لذلك،  القطاع الخاص.  

والمستقبلية.  الحالية  النظرية والعملية،    25المالية واالقتصادية  الناحيتين  وأثناء  فمن  الحيّز االقتصادي.  الخاص على  القطاع  يسيطر 

 االقتصادية. األنشطةكة في يقود جميع المصالح، بما فيها الجهات الفاعلة العامة والخاصة المشارِ قيامه بذلك، 

وسلطات وضع المعايير، والسلطات بناء على ذلك، وباإلضافة إلى سيطرتها على االقتصاد، تحتكر الدولة استخدام العنف ووسائله، 

ففي اقتصاد السوق، تتدخل   تعكس المفهوم الرأسمالي التقليدي ألدوار القطاعين العام والخاص.الطريقة، هذه  وبالتنظيمية والتنفيذية.  

. وعلى النقيض من ذلك، تعمل الحكومة، في االقتصاد التنموي، كوكالة استثمار رئيسية الدولة لتصحيح تعديالت السوق وإخفاقاته

ا  ويتدخل القطاع الخاص إلتمام االستثمار العام والعمل االقتصادي. باختصار، يمأل القطاع الخاص "ثغرات" االقتصاد التي خلفته

وفي حين تسيطر الدولة على االقتصاد، يلعب القطاع الخاص دوراً داعماً. وفي العملية االنتقالية، تتيح الدولة التنموية فرصة  الدولة. 

 26تحقيق بناء الدولة االنتقالية بنجاح، واستقاللية السياسة الوطنية واللحاق بالركب االقتصادي بعد حرب مدمرة.لأفضل 

 

 

(2014األساسية للدولة التنموية )ميهاري مارو، العناصر   

 
25 Ibid. 
26 Bresser-Pereira, Luiz Carlos, op. cit. 

دولة قادرة 
على توفير 
األمن لشعبها

تقديم

الخدمات

الشمولية

الشرعيةاألمن

الموارد
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وعيوبهما التجربتانالقسم الثاني: نموذج الدولة التنموية في إثيوبيا ورواندا:   
 

 

 إثيوبيا
 

 التعليم قطاع في والتطور 27االقتصادي  االجتماعي التقدم

 

 35.7ونحو  28مليون نسمة.  112.1يبلغ عدد سكانها أكثر من تُعد أثيوبيا ثاني أكبر دولة من حيث التعداد السكاني في إفريقيا، حيث  

 30بالمئة،   2طفالً للمرأة الواحدة ومتوسط نمو سنوي يبلغ    3.4بمتوسط معدل خصوبة يبلغ    29بالمئة من السكان دون سن الرابعة عشر. 

حيث   32وهي واحدة من أفقر البلدان في العالم،   2030.31مليون نسمة بحلول عام    151.8من المتوقع أن يصل عدد سكان إثيوبيا إلى  و

من متوسط دخل الفرد في بلدان جنوب الصحراء الكبرى البالغ   بكثير   أقلمقدار  ب  في إثيوبيا  دخل الفرد  2019عام    33قدّر البنك الدولي

ً   دوالر   1551.5 دوالر من بقية بلدان جنوب    700دوالر سنوياً، أي أقل بنحو    850إذ يحقق األثيوبيون دخالً وسطياً يبلغ    34.سنويا

مليار دوالر من دخل إثيوبيا، ما يجعلها واحدة من أكثر   4.9، مثّلت المساعدات الدولية نحو  2018وفي عام    35الصحراء الكبرى.

 36الدول تلقياً للمساعدات الخارجية. 

القضاء على مسألة  ، اعتبرت الدولة التنموية في إثيوبيا  2018حتى وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في نيسان/أبريل  و

، مثاالً على الدولة  2020حتى    2010تين، من  وتُعتبر خطتا النمو والتحول الخمسيّ  37نسبي.   في حالة استقرار وكانت  الفقر مهمتها  

وهو  ،  2015بالمئة عام    23.5إلى    2004بالمئة عام    37.8ويمكن قياس نجاحها بخفض نسبة الفقر من  التنموية في أفضل حاالتها.  

بنسبة    يشّكلما   بالمئة في عشر سنوات، بين عامي    3ومع زيادة سنوية بنسبة    38بالمئة في غضون عشر سنوات.  15.2انخفاضاً 

سنة،   15.8عند الوالدة بمقدار  المتوقع  وارتفع متوسط العمر    39%. 45في إثيوبيا بنسبة  البشرية  ، ارتفع مؤشر التنمية  2016و  2006

 
27 The International Crisis Group (ICG) cites Ethiopia as third among its ten ‘conflicts to watch’ in 2020 and 2021. “Ten 

Conflicts to Watch in 2020,” International Crisis Group, 27 December 2019: https://www.crisisgroup.org/global/10-

conflicts-watch-2020; “Ethiopia: What a disappointment,” Amnesty International, 28 March 2018: 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/03/ethiopia-what-a-disappointment/ 
28 “Ethiopia Country Profile,” World Bank Group, 2019:https://data.worldbank.org/country/ethiopia  
29 “Population Percentage below Age 14 in Ethiopia,” World Bank Group, 2020: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS?locations=ET 
30 “Population Forecast for Ethiopia,” International Futures at The Pardee Center, 2020: 

http://www.ifs.du.edu/ifs/frm_CountryProfile.aspx?Country=ET   
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 “Ethiopia Country Profile,” op. cit.   
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid.  
37 Maru, Mehari Taddele, “The old EPRDF is dead, can its system be saved? Five steps to save the federation,” op. cit.  
38 “Ethiopia Country Profile,” op. cit. 
39 “Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update, Ethiopia,” United National Development Plan, 
2020: http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/ETH.pdf 

 

https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2020
https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2020
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/03/ethiopia-what-a-disappointment/
https://data.worldbank.org/country/ethiopia
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS?locations=ET
http://www.ifs.du.edu/ifs/frm_CountryProfile.aspx?Country=ET
http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/ETH.pdf
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نة، وارتفع نصيب الفرد من الدخل  س   6.3سنة، وزادت سنوات الدراسة المتوقعة بمقدار    0.7وزاد متوسط سنوات الدراسة بمقدار  

 40بالمئة.  102القومي اإلجمالي بنسبة 

حيث سجلت   41على مستوى العالم،وكانت واحدة من أسرع عشرة اقتصادات نمواً وحتى وقت قريب، أظهرت إثيوبيا تقدماً ملحوظاً.  

بين  ها األسرع من حيث النمو االقتصادي (، ما جعل2015-2005بالمئة على مدى عقد كامل ) 10معدالت نمو سنوية تجاوزت نسبة 

ورغم المخاوف العميقة المتعلقة باستدامة هذا النمو، أكدت مختلف الوكاالت، بما في ذلك الوكاالت   الدول اإلفريقية غير المنتجة للنفط.

على ارتفاع معدل النمو االقتصادي  في التنمية الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي،  المشاركة

وسجلت   43بالمئة.   8.7نسبة    2010بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في إثيوبيا عام  ووفقاً لبيانات البنك الدولي،    42في إثيوبيا. 

)لكن اآلثار اإليجابية لهذا  مليار دوالر.    47واقترب ناتجها المحلي اإلجمالي في ذلك العام من  ،  2013بالمئة عام    10.4نمواً بنسبة  

الذي وصل الكبير،  التضخم  بسبب  ، كان من  2018وبحلول عام    44بالمئة(.  40إلى    2011و  2010عامي    النمو تضاءلت كثيراً 

اقتص يكون  أن  إفريقية، المتوقع  اقتصادات  أفضل خمسة  من  واحداً  إثيوبيا  للسنوات    45اد  القائمة  هذه  في  يبقى  أن  متوقعاً  كان  كما 

بالمئة. كما القت الجهود التي بذلتها إثيوبيا    3.65متوسط معدل نمو دخل الفرد السنوي نسبة    كان بلغوإْن تحقق ذلك،  .  مقبلةاألربعين ال

اإلنمائية لأللفية التابعة لألمم المتحدة ترحيباً عالمياً، واتخذت خطوات واسعة نحو بلوغ أهدافها في قطاعي الصحة  تحقيق األهداف  ل

 46ت إثيوبيا من بين الدول اإلفريقية القليلة التي حققت األهداف اإلنمائية لأللفية التابعة لألمم المتحدة، بات،  2014عام  ال وفي    والتعليم.

ة في انتشال الماليين من مواطنيها من حالة الفقر المدقع بعد أن بدأت الدولة بتنفيذ خططها اإلنمائية المتكاملة عام  وأحرزت نتائج رائع

 47كما تبيّن في اإلحصاءات المذكورة أعاله. ، 2002

 
40 Ibid.  
41 “Ethiopia's Great Run: The Growth Acceleration and How to Pace It,” World Bank Group, February 2016: 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/693561467988949839/pdf/99399-REVISED-PUBLIC-thiopia-Economic-

Update-2-11-16-web.pdf   
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 “The Federal Democratic Republic of Ethiopia: Joint Staff Advisory Note on the Growth and Transformation Plan 

2010/11-2014/15,” International Monetary Fund, October 2011: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11303.pdf 
45 Ibid. 
46 “Africa's Future and the World Bank's Support to it,” World Bank Group, March 2011:  

https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/Knowledge/World_Bank/1.Africa%27s%20Future%20and%20the%20

World%20Bank%27s%20Support%20to%20It.pdf 
47 “Ethiopia Country Profile,” op. cit.  

http://documents1.worldbank.org/curated/en/693561467988949839/pdf/99399-REVISED-PUBLIC-thiopia-Economic-Update-2-11-16-web.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/693561467988949839/pdf/99399-REVISED-PUBLIC-thiopia-Economic-Update-2-11-16-web.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11303.pdf
https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/Knowledge/World_Bank/1.Africa%27s%20Future%20and%20the%20World%20Bank%27s%20Support%20to%20It.pdf
https://www.icafrica.org/fileadmin/documents/Knowledge/World_Bank/1.Africa%27s%20Future%20and%20the%20World%20Bank%27s%20Support%20to%20It.pdf
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ماليين   3التالميذ في المدارس االبتدائية نحو    عدد، كان  1995-1994ولوحظت تطورات كبيرة في قطاع التعليم. ففي العام الدراسي  

وساعدت   48مليون تلميذ.  15.5بالمئة ليصل إلى    500بنسبة تجاوزت    2009-2008اد في العام الدراسي  دز اتلميذ، ولكن هذا العدد  

 فيات.الجفاف إلى مجاعة وخفّضت أعداد الومواسم قدرات إثيوبيا في التنبؤ والوقاية واالستجابة على منع تحول 

أدارت الحكومة االقتصاد وقدّمت وبموجب شروط خطط النمو والتحول،  وكان للدولة التنموية الفضل في تحقيق هذه اإلنجازات.  

واستثمرت الحكومة في البنية التحتية  الالزمة للتنمية االقتصادية.    للبنية التحتية المادية والخدمية  يةاألساس   اللبنة  االستثمارات العامة

والصناعات التي اعتبرتها استراتيجية للتنمية واالستقرار في إثيوبيا، بما في ذلك  المادية مثل الطرق وسكك الحديد والطاقة والمياه،  

الحكومة معظم   تأدار و  49ر.ات المعلومات واالتصاالت والتمويل والمصارف والنقل والُصلب والهندسة المعدنية وإنتاج السكّ قطاع

مهمات    شملتو  50بخصخصة الشركات العامة.  2018التقليدية الخاصة حتى إعالن عام    الصناعات العامة وبعض الصناعات الحيوية

تنمية الزراعة التجارية على نطاق واسع، وتهيئة الظروف المواتية للصناعات الموجهة للتصدير   الدولة الرئيسية أثناء هذه الفترة دعمَ 

ال سيما صناعة السكر والمنسوجات واإلسمنت، وتعزيز توسيع وجودة البنية التحتية، بما  والصناعات البديلة للواردات وتحفيزها،  

 51ت.في ذلك الطرق وسكك الحديد وإمدادات الكهرباء واالتصاال

 السياسية الحياة

 

بنظام منغستو العسكري    -والتي أصبحت بائدة اليوم-  52الشعبية اإلثيوبية   الثورية  على الجبهة السياسية، أطاحت الجبهة الديمقراطية

الدستورية األفضل ، اعتُبر النظام الفيدرالي متعدد الجنسيات األداة  1995، وبعد أربع سنوات في مرحلة انتقالية، عام  1991عام  

ً دستوراً يؤسس    1995وكانت الجبهة قد أصدرت عام    إلحالل السالم والحفاظ على وحدة البالد. يتألف من مجتمعات   نظاماً فيدراليا

منغستو. بنظام  أطاحت  التي  المسلحة  للقوات  االجتماعية  القواعد  تعكس  وثقافية  التنمية  قد  و  لغوية  تحقيق  بأن  الجبهة  قيادة  آمنت 

 وكاننهم )عوحماية المواطنين من التشّرد بسبب نزع ملكية األراضي    فيدرالية  تسويةإال عبر    دثتصادية السلمية في إثيوبيا لن يحاالق

بأهمية   ، وتعتبر بالنسبة للعديد من الدول اإلفريقية  مهموهي مورد طبيعي  إذ كانت األرض ملكاً للحكومة،    من الفالحين(.معظمهم  

، كانت األراضي تفي بالمتطلبات األساسية النظام الفيدراليوعبر ملكية الدولة لألراضي وسياسة  مثل ليبيا.  أخرى  النفط بالنسبة لدول  

 
48 Engel, Jacob & Rose, Pauline, “Ethiopia's progress on education: A rapid and equitable expansion of access.” ODI. 13 

July 2011: https://www.odi.org/publications/5058-ethiopias-progress-education-rapid-and-equitable-expansion-access  
49 Weis, Toni. “Vanguard capitalism: party, state, and market in the EPRDF's Ethiopia,” Doctoral Thesis: University of 

Oxford, 2015.   
50 Bowker, John, "Ethiopia Pushes Privatization to Give Its Economy a Sugar Rush,” Bloomberg, 21 January 2020: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-21/ethiopia-s-privatization-push-aims-to-raise-7-5-billion 
51 “GTP Vol. 2 Policy Matrix,” Ministry of Finance and Development, 2010.  

 . 0192تم استبدالها بالنظام الحزبي المركزي المسمى "حزب االزدهار" في عام  لم تعد الجبهة الديموقراطية الثورية الشعبية األثيوبية موجودة. 52

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Farticles%2F2020-01-21%2Fethiopia-s-privatization-push-aims-to-raise-7-5-billion&data=04%7C01%7CMehari.Maru%40eui.eu%7C3079fc56783e41d678b508d8e7ecc9f4%7Cd3f434ee643c409f94aa6db2f23545ce%7C0%7C1%7C637514351481967125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=b17b2uFaYpEwU1cDE0%2BLcUT0S%2BaHOYtTfXugaNRVCUA%3D&reserved=0
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بيد أن األحزاب السياسية المعارضة رأت في ذلك سياسة لالحتفاظ بالسلطة  للموارد الطبيعية المستخدمة في مصالح الدولة التنموية. 

 لسيطرة على األراضي، والتي تشكل مصدراً حيوياً لرزق األغلبية الساحقة من اإلثيوبيين.عبر ا

 201053عن مؤشر الحكم اإلفريقي لعام    محمد إبراهيمتقرير    حلّت في  لتأكيد على التحديات السياسية الخطيرة التي واجهتها إثيوبيا،ول

المرتبة   القارة  53من أصل    35في  الدولة صاحبة    100من    نقطة  44، حيث حصلت على  دولة في  على هي الدرجة األ)وكانت 

، ارتقت إثيوبيا في سلّم الدرجات لتصل إلى المرتبة  2020وبحلول عام    54نقطة(.   29نقطة واألدنى دولة تشاد بـ    83موريشيوس بـ  

درجة والدنيا للصومال بـ    77.2لدولة موريشيوس  آنذاك  وكانت الدرجة العليا  ، 100من    46.6دولة بدرجة بلغت    54من أصل    31

وعند  مع ذلك،    56. مراتب  4نقطة في الحكم في السنوات العشر الماضية، وارتفعت    6.7إذ سّجلت إثيوبيا تحسناً بلغ    55درجة.   19.2

وفيما   57.ذات األهمية  لبلدان النظيرةا  بين  متوسطعن الرقم النقطة    2.2  بمقدار مستوى الحكم العام في إثيوبيا    انخفضنقطة،    .848

نقاط( في الفترة    5.2نقطة، لكنها تحسنت )بـ   1.6بمقدار    49.5تزال إثيوبيا تحت المتوسط البالغ   ال يتعلق بالسالمة وسيادة القانون،  

 11.4  مقدار في إثيوبيا أدنى ب  شر عجز الديمقراطية والمشاركة السياسية وحماية حقوق اإلنسانوكان مؤ  58. 2015و  2005ما بين  

األداء العام في المشاركة السياسية وحماية حقوق   تحّسن،  2015و  2005وفي الفترة ما بين    59المتوسط في البلدان اإلفريقية. نقطة من  

بمقدار   يأخذ  و  60نقطة.  6.3اإلنسان  انتخابات عام  ال  بعد  الذي ساد  الضعيف  السياسية  المنافسة  الحساب في االعتبار مستوى  هذا 

نفسها،  .  2005 الفترة  المستدامة، حيث سجلت  في  الفرص االقتصادية  إثيوبيا إال في  تتميز  الدول  نقطة    1.9لم  أعلى من متوسط 

وبالنسبة إلى الدولة التنموية، من شأن االنخفاض المستمر في النتيجة أن يضعف    61نقطة.   5.6اإلفريقية، لكنه ارتفع بعد ذلك بمقدار  

 توفير الفرص االقتصادية المستدامة.المصدر الرئيسي لشرعية الحكومة: 

 هليةاأل حربال إلى النجاح من

 

فعلت الكثير لتصحيح المظالم التاريخية الحرجة والحد  قد  و،  بشكل دائم  المركب الوطنية  دفعالقيادة اإلثيوبية  تحاول    1991منذ عام  

مع ذلك، وفي محاولة لتصحيح اإلرث السلطوي للجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية اإلثيوبية، هّزت تغييرات الحكومة عام من الفقر.  

 
53 “Mo Ibrahim’s Index of African Governance,” Mo Ibrahim Foundation, 2010: 

http://peacewomen.org/sites/default/files/wps_ibrahimindexreport_moibrahim_october2011_0.pdf  
54 Ibid. 
55 “Ibrahim Index of African Governance (IIAG),” Mo Ibrahim Foundation, 2020: https://mo.ibrahim.foundation/iiag 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 

http://peacewomen.org/sites/default/files/wps_ibrahimindexreport_moibrahim_october2011_0.pdf
https://mo.ibrahim.foundation/iiag


11 

 
 

الحرب األهلية في إثيوبيا، ال سيما في إقليمي تيغراي  تستعر    2020ومنذ عام  مجموعة من الركائز التي تستقر عليها البالد.    2018

 ؟ذلك البالد اآلن تهديدات خطيرة. كيف ولماذا حدثفي  األمنواجه يو 62غوموز. -وأوروميا ومنطقة بينيشانغول

تقوم على وهي، أوالً، سيكولوجيا اجتماعية جماعية    على مدى عقود من الزمن، حددت خمسة عوامل رئيسية سالم إثيوبيا وأمنها.

لقيام ومناصرته  1991وصول تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية اإلثيوبية إلى السلطة عام ثانياً،  .استمرارية الدولة وقوتها

الذي جلب شرعية األداء الشعبية. رابعاً، دعم المجتمع الدولي.  اإلنجاز االقتصاديثالثاً،  .اآلراءفي فيدرالية ثقافية مبنية على توافق 

 .، باستثناء الركيزة األولىكافة الركائز تضعضعت  عادية إلثيوبيا.وخامساً، التهديد الذي تشكله القوى الم

القوى األمنية )الجيش والشرطة الفيدرالية واإلقليمية    تم تسييسإذ  القطاع األمني على وجه الخصوص إلى التهديد.    وحدة  توقد تعرض

ر تماسكها بضعف العالقة بين الحكومة الفيدرالية والواليات اإلقليمية. وفي بعض الحاالت، تطورت إلى وتأثّ   ووكاالت االستخبارات(

بينيشانغول تيغراي وأوروميا ومنطقة  إقليمي  إلى نشوب معارك في  أدى  والية من  وز وبعض أجزاء  غوم-مواجهات مسلحة، ما 

من ضباط   الجيش الفيدرالي والقطاع األمني  تفريغ  تممنذ أن شارك في هجوم واسع على إقليم تيغراي، حيث    انشق الجيش   أمهرة.

حركته شّل    تمو من العملية االنتقالية.    األعنف  الضربةجهاز المخابرات واألمن الوطني اإلثيوبي    تلقىو  .في الوقت الراهن  ذلك اإلقليم

 كما كان في السابق. هعملمؤسسياً. ونتيجة لذلك، لم يعد نطاق 

إذ تمتعت إثيوبيا بسالم   وترجع التحديات التي واجهت القطاع األمني بصورة جزئية إلى العجز الحاصل داخل الحزب الحاكم المهيمن.

، وكانت قوة الحزب الحاكم  والذي يتمتّع بإدارة حسنةوأمن نسبيين تحت حكم حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية المتماسك  

من حيث  وشّكلت شرعية أدائه  .  والقيادة غير المباشرة لها  من مركزيته الديمقراطية التي ضمنت السيطرة على الواليات اإلقليمية  تنبع

 الثقافية مصدراً إضافياً لقوته.  للمجتمعاتاإلنجاز االقتصادي والحماية الدستورية 

ً ألكن نظام االئتالف القديم أصبح في الوقت الراهن ميتاً   وال يمكن إنعاشه، وانتهت قدرته على العمل كركيزة لالستقرار   يديولوجيا

قدر وتمتعت ب   ،الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية اإلثيوبية نظم حماية قوية للمجتمعات الثقافية  أنشأتوفي حين  والوحدة الوطنية.  

تميزت العقود الثالثة ،  لذارجة من الشرعية الشعبية.  افتقارها إلى دتُفّسر  ها الشعبية المحدودة  تمن شرعية األداء، غير أن قاعد  قليل

 2018وكان من المأمول أن تجلب العملية االنتقالية لعام  جتماعي.  االستقرار اال الماضية باحتجاجات متكررة وارتبطت بزعزعة  

بل ولّدت حروباً ت به إثيوبيا لعقود.  ي تمتعذتفلح بذلك، ولم تحقق حتى اإلنجاز االقتصادي الالسالم والديمقراطية إلى البالد، لكنها لم  

 جديدة أكثر خطورة.

 
62 Walsh, Declan and Latif Abdi Dahir,"Why is Ethiopia at war with itself?" New York Times, 5 November 2020: 

https://www.nytimes.com/2020/11/05/world/africa/ethiopia-tigray-conflict-explained.html 

https://www.nytimes.com/2020/11/05/world/africa/ethiopia-tigray-conflict-explained.html
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القوى العظمى بين الواليات   تنافس الناتجة عنادت الضغوط دزا احتدم التنافس على مياه نهر النيل مع مصر، كما عالوة على ذلك، 

 63األمر الذي قّوض سيادة الدول في المنطقة إلى حد كبير.المتحدة والصين في البحر األحمر والقرن اإلفريقي واليمن، 

 

 رواندا 
 

 والسياسية  االقتصادية اإلنجازات

 

فيها أثر النمو االقتصادي والتنمية بصورة جلية كما    ظهر إذ ال توجد بقعة في القارة    64رواندا الدولة األسرع نمواً في إفريقيا.   تمثّل

نجاحاً   ،نموذجيةنالت منها الحرب األهلية وعمليات اإلبادة الجماعية إلى دولة تنموية  التي  بالد  ال انتقال  إذ يشّكل  .  في روانداظهر  

 في مختلف أرجاء القارة. يجب انتشار أخباره إفريقياً باهراً 

هي ض رواندا معظم سمات الدولة التنموية، و ، تعرِ 1994التوتسي عام    التي تعرضت لها قبائلبعد انبعاثها من رماد اإلبادة الجماعية  

فمنذ    67وبيروقراطية عامة فعالة.   66جدول أعمال إنمائي تحوليباإلضافة إلى    65،االستقرار وهيمنة الحزب الحاكم والقيادة الرشيدة

  سنوات، زعيم الجبهة الوطنية الرواندية   7مدتها    وتبلغ  ،الوالية الرئاسية الثالثة، بقي الرئيس بول كاغامي، الذي يشغل اآلن  1994عام  

أدت االستراتيجية الوطنية  ،  2035بالد متوسطة الدخل بحلول عام  لوصول إلى لومع التطلع    68. فيها على أغلبية مطلقة  سيطر التي ي

  ها بالمئة من 5مع  سنوية بالمئة 7.2 الرواندية للتحول والتنمية االقتصادية والحد من الفقر إلى زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة

بصورة أساسية إلى بالمئة. ويرجع هذا التطور    10، بلغ النمو نسبة  2019عام  ال. وفي  2018نصيب الفرد ألكثر من عقد حتى عام  ل

حققت الدولة التنموية في رواندا  ففي العقدين الماضيين،    69إنفاق القطاع العام الذي أدى إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة.

خفضت نسبة  ان، كما بالمئة 100بالمئة في أعداد الوفيات، وزيادة بمعدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية وصل إلى   75انخفاضاً بمعدل 

 
63 Maru, Mehari Taddele, “The old EPRDF is dead, can its system be saved? Five steps to save the federation,” op. cit. 
64 “The World Bank in Rwanda: Country Overview,” World Bank Group, 2021: 

https://www.worldbank.org/en/country/rwanda/overview 
65 Crisafulli Patricia. and Redmond Andrea, Rwanda Inc.: how a devastated nation became an economic model for the 

developing world, Palgrave Macmillan: New York, 2012. 
66 Malunda, Dickson and Musana, Serge, "Rwanda Case Study on Economic Transformation," Institute of Policy Analysis 

and Research – Rwanda, 2012: http://ipar-rwanda.org/IMG/pdf/acet_report.pdf 
67 Evans, Peter, "In search of the 21st-century developmental state." The Centre for Global Political Economy, 2008.  
68 “The World Bank in Rwanda.,” op. cit.   
69 Takeuchi, Shinichi “Development and Developmentalism in Post-genocide Rwanda,” in Takagi Y., Kanchoochat V. 

and Sonobe T. (eds.) Developmental State Building. Emerging-Economy State and International Policy Studies, Springer: 

Singapore, 2019. 

https://www.worldbank.org/en/country/rwanda/overview
http://ipar-rwanda.org/IMG/pdf/acet_report.pdf
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بيد أن األداء   70. 2019  العام  في  69إلى    9419  العام  عاماً في 29وزاد متوسط العمر المتوقع عند الوالدة من  بالمئة.    50الفقر إلى  

 71جاء على حساب الديون المتراكمة. المذهلاالقتصادي 

ويتعلق إحداها بالديمقراطية واالنتقال السلمي للسلطة    72تواجه الدول التنموية. عادة ما  وتواجه رواندا أنواعاً أخرى من التحديات التي  

مركز النظام، قد تنزلق البالد إلى حالة من الفوضى وزعزعة  غياب زعيم قوي في    معفي نظام سياسي يهيمن عليه حزب حاكم. و

ما هي الحال في دول تنموية  عالوة على ذلك، وك 73الدولة التنموية اإلثيوبية.  مؤسسالستقرار، كما حدث بعد وفاة ميليس زيناوي، ل

تلعب المشاريع العامة وجهات القطاع الخاص التابعة للجبهة الوطنية الرواندية دوراً حاسماً في النمو االقتصادي   74أخرى مثل أثيوبيا،

 76، بما في ذلك إمكانية الحصول على العقود العامة. اقتصاديةوتتمتع بامتيازات  75السريع

  التوجه واحتل    77دولة في القارة   54للحكم اإلفريقي رواندا في المرتبة الحادية عشرة من أصل    محمد إبراهيمصنّف تقرير مؤشر  وقد   

( سنوات  عشر  لمدة  السابعة. 2015-2006القطري  المرتبة  االقتصادية    78(  الفرص  حيث  من  الرابعة  المرتبة  رواندا  احتلت  وقد 

والدليل على التحديات السياسية الكبيرة التي تواجهها رواندا   79يؤكد على النمو الكبير الذي حققته.  ماوالعاشرة في التنمية البشرية،  

احتلت المرتبة  قد أما من حيث األمن وسيادة القانون فوالثالثين من حيث المشاركة السياسية والحقوق.  الحاديةهي أنها تحتل المرتبة 

التعبير معها  رواندا أقل تنوعاً من إثيوبيا. إذ قمعت الحشد السياسي على أساس عرقي إلى درجة أصبح    حيث تُعدّ   80الحادية عشرة.

 82وهذا يعارض الضمان الدستوري لتقرير المصير والحكم الذاتي للمجتمعات العرقية في إثيوبيا.   81السياسي المتعلق بالعرق محظوراً. 

 

 
70 “The World Bank in Rwanda.,” op. cit.   
71 Pritish Behuria, “The Tentative Developmental State in Rwanda: From Anti-Manufacturing to Recapturing the 

Domestic Market,” LSE Blogs, 2016: https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2016/09/30/the-tentative-

developmental-state-in-rwanda-from-anti-manufacturing-to-recapturing-the-domestic-market/ 
72 Keffler, Natalie, "Economic growth in Rwanda has arguably come at the cost of democratic freedom." World 

Finance, 2019: https://www.worldfinance.com/markets/economic-growth-in-rwanda-has-arguably-come-at-the-cost-of-

democratic-freedom 
73 Andrew Friedman, “Kagame’s Rwanda: Can an Authoritarian Development Model be Squared with Democracy and 

Human Rights?”, Oregon Review of International Law, Vol. 14, Issue 1, 2012. 
74 Weis, Toni, "Ethiopia’s Vanguard Capitalists: How the EPRDF Mobilizes for Economic Development," Foreign 

Affairs, 26 May 2016: https://www.foreignaffairs.com/articles/ethiopia/2016-05-26/ethiopias-vanguard-capitalists 
75 Gokgur, Nilgun, “Rwanda’s ruling party-owned enterprises: do they enhance or impede development,” Institute of 

Development Policy and Management,  University of Antwerp: Antwerp, 2012.  
76 Ibid. 
77 “Ibrahim Index of African Governance (IIAG),” op. cit.  
78 “The 2016 Ibrahim Index of African Governance: Key Findings,” op. cit. 
79 “Ibrahim Index of African Governance (IIAG),” op. cit. 
80 Ibid. 
81 Hintjens, Helen,"Post-genocide identity politics in Rwanda." Ethnicities, Sage Publications, 2011: https://hal.archives-

ouvertes.fr/hal-00571890/document 
82 Maru, Mehari Taddele, "Federalism and Conflicts in Ethiopia," Africa Insight, March 1, 2010: 
https://hdl.handle.net/10520/EJC17614 

 

https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2016/09/30/the-tentative-developmental-state-in-rwanda-from-anti-manufacturing-to-recapturing-the-domestic-market/
https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2016/09/30/the-tentative-developmental-state-in-rwanda-from-anti-manufacturing-to-recapturing-the-domestic-market/
https://www.worldfinance.com/markets/economic-growth-in-rwanda-has-arguably-come-at-the-cost-of-democratic-freedom
https://www.worldfinance.com/markets/economic-growth-in-rwanda-has-arguably-come-at-the-cost-of-democratic-freedom
https://www.foreignaffairs.com/articles/ethiopia/2016-05-26/ethiopias-vanguard-capitalists
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00571890/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00571890/document
https://hdl.handle.net/10520/EJC17614
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 الجماعية  اإلبادة رماد من تنموية دولة انبعاث

 

 

والخطاب السياسي الذي   1994عام  تعرضت لها قبائل التوتسييمثّل التطور السياسي تركة التاريخ المأساوي لإلبادة الجماعية التي 

عية التي واجهتها البالد في أعقاب اإلبادة الجما  االستثنائيةرواندا أن تبدأ باالعتراف بالتحديات    مناقشات حالةلى  ويجب عسبقها.  

في رواندا. ومع وضع   السياسية واالقتصادية وحتى االجتماعية إذ أّطرت أحداث اإلبادة الجماعية التنميةَ  .1994لقبائل التوتسي عام 

ً بسيط"  أمراً إعادة إحياء السياسة واالقتصاد وتنميتهما ال يمكن اعتبار  ذلك التاريخ في االعتبار،   بناء  وإرساء الديمقراطية  عمليتي  " لا

 الدولة.

إرساء الديمقراطية وبناء الدولة. فخصوصياتها    تيتاريخ رواندا الخاص والتطورات األخيرة ببساطة لتقييم تقليدي لعملي ال يخضع  و

ومن هنا تأتي أهمية الحكومة  الديمقراطية.    على قدر من األهمية يعادلالتنمية في البالد    تحقيقالالزم لالتاريخية تجعل االستقرار  

للنظر،    الفعّالة التخلص من اآلثار االقتصادية في  فالالفت  فقط من  بعد عقدين  تمكنت  الخاصة، أن رواندا  والخلفية  الظروف  هذه 

 ة عن اإلبادة الجماعية، وأصبحت مثاالً يُحتذى لدولة تنموية إفريقية ناجحة.جمالصعبة النا

  العامة أيضاً.   األجواءتاريخية تحدد مسار التنمية االجتماعية السياسية فحسب، بل هي حقيقة سائدة في    ة الجماعية حقيقةً اإلبادإذ ليست  

يعد . وقضاياتاريخ مضطرب، قد تتأزم آالف الوب إذ يسيطر الخوف بصورة واسعة على أفق السياسات الرواندية. ففي دولة فقيرة  

ً مفهوم  اً الخوف من صراع عرقي أمر  القيود  ر نسبة كبيرة من الروانديين  وتبرّ رها.  فسّ الديمقراطية ما ي  اضطرابلمخاوف من  ل، وا

.  ، نظراً لقلقهم من حدوث إبادة جماعية أخرىوتناسب الوضع الراهن  مشروعةالتي تفرضها الحكومة على الديمقراطية وتعتبرها  

  ة،الخوف من السياس اتج عن  وهو موقف نالمنافع العامة على الديمقراطية،    وتقديميفّضل العديد من الروانديين االستقرار  نتيجة لذلك،  

 الخوف. ةوسياس 

ففي أعقاب اإلبادة الجماعية راً أو حتى ضرورياً.  صحيح أن فرض القيود على بعض جوانب الديمقراطية في رواندا قد يكون مبرَ و

تشّكل توجهاً  ال تزال القيود الصارمة على حرية التعبير، ال سيما حرية وسائل اإلعالم، في عمليات القتل، الذي أسهم ودور اإلعالم 

فمنذ انتهاء الحرب الباردة،   كما اعتبر النقاد الوالية الرئاسية الثالثة لكاغامي غير مبررة من الناحية القانونية والمعتادة.   سياسياً مؤسفاً.

 ة شعبياً على نطاق واسع. مرفوضفي إفريقيا، وال تزال  انتهت حقبة الرئاسات التي تدوم مدى الحياة

 عيوب نموذج الدولة التنموية في حالتي إثيوبيا ورواندا 

 

 

 جة الدولة بدل التعددية الديمقراطية، والمثال الثاني، وهو نتييُبيّن هذان المثاالن العيبين األساسيين للدولة التنموية: المثال األول، هيمنة  

 الرقابة الشخصية والحزبية، بدل المساءلة المؤسسية الديمقراطية.  على  لة الحكومة التي تعتمد بصورة كبيرةءاألول، ضعف مساللمثال  
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لي  اوإًن كان ذلك أقل في مجلعامة والتنمية االقتصادية )الخدمات ا  قديموفي كل من إثيوبيا ورواندا، كانت الدولتان التنمويتان فعالتين بت

الذي ن، األمر  يمنتيجة لذلك، تمتعت حكومتاهما بصورة عامة بشرعية األداء. وقاد كال البلدين حزب مه  السياسات والديمقراطية(.

 . بالنسبة للدول التنمويةفي غاية األهمية  ديُع

أمن البالد، بينما كانت على  والرئيس بول كاغامي مركز التحول الذي طرأ على االقتصاد الرواندي ووكانت الجبهة الوطنية الرواندية  

ويطلق البنك الدولي على هذا النموذج اسم    الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية اإلثيوبية وزعيمها، ميليس زيناوي، مركز التحول.

وية، نظرت الجبهة الديمقراطية اإلثيوبية والجبهة الوطنية الرواندية شرقاً الستلهام "الطريقة اإلثيوبية". وبغية توفير الخدمات التنم

لت اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ وتايالند وإندونيسيا وماليزيا والصين الدول التنموية  النموذج. ففي حين مثّ 

قتصادي، مع  ملِهم الذي أسست عليه الجبهة الديمقراطية اإلثيوبية نموذجها االط القدّمت الصين وكوريا الجنوبية المخط  الرئيسية،  

 83بعض التعديالت في ضوء الخصائص التاريخية والثقافية إلثيوبيا باإلضافة إلى خصائص وطنية أخرى.

حين أن الديمقراطية، في المفهوم  في  فوأصبحت الدولتان التنمويتان في إثيوبيا ورواندا معاديتين بشراسة للمساءلة وسيادة القانون.  

وتفترض إمكانية استبدال جميع المسؤولين واألحزاب،    ،العام، مصممة للتعامل مع أوجه االختالف أكثر من التعامل مع أوجه التشابه

ة حزب مهيمن  وكان لكل دولة تنمويممارسة السلطة في الدولة التنموية احتكارية.  غير أن بما في ذلك الرؤساء واألحزاب الحاكمة،  

وبالتالي، يمكن للدولة التنموية قيادة حزب سياسي "حاكم" يمارس سلطة    ذو ميول استبدادية أو ماركسية في فترة ما من تاريخها. 

رواندا بنموها االقتصادي السريع ورئيسها، بول   تُعَرفإثيوبيا وزعيمها ميلي زيناوي،    شأنها شأنالدولة كقوة مهيمنة واحتكارية.  

وقد وصفت العديد من المنابر اإلعالمية االنتخابات في كال البلدين بأنها سباقات  في البالد.  الرئاسية الطويلة  فترات  ذي ال  كاغامي،

مساحة تشاركية  ن: عرضت إثيوبيا تحت حكم زيناوي ورواندا تحت حكم كاغامي ان المهيمنان الحاكماإذ قادها الحزبالخيل الواحد، 

هما في كال البلدين بانتهاك  يالحزبين الحاكمين وقيادتاتهمت  أحزاب المعارضة في الداخل والخارج  غير أن  لكنها لم تكن تنافسية.  

وأعربت وسائل اإلعالم الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان والهيئات    84حقوق اإلنسان وتضييق الخناق على المتنافسين على السلطة.

 85الدولية مثل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي عن معارضتها ألسلوب الحكم في إثيوبيا ورواندا.  الحكومية

 
83 Maru, Mehari Taddele, "Why Africa Loves China," Aljazeera, 6 January 2019: 

https://www.aljazeera.com/opinions/2019/1/6/why-africa-loves-china 
84 “Rwanda Events of 2019,” Human Rights Watch, 2020: https://www.hrw.org/world-report/2020/country-

chapters/rwanda#; "European Parliament resolution of 21 January 2016 on the situation in Ethiopia (2016/2520(RSP))," 

Office Journal of the European Union, 12 January 2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0023&from=EN 
85 “Addressing the Pervasive Human Rights Crisis in Ethiopia: Letter to the UN Human Rights Council,” Human Rights 

Watch, 2 June 2017: https://www.hrw.org/news/2017/06/02/addressing-pervasive-human-rights-crisis-ethiopia; Kibii, 

Eliud, "UK, US raise concern over human rights violations in Rwanda." The Star, 30 January 2021: https://www.the-

star.co.ke/news/africa/2021-01-30-uk-us-raise-concern-over-human-rights-violations-in-rwanda/ 

https://www.aljazeera.com/opinions/2019/1/6/why-africa-loves-china
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/rwanda
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/rwanda
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0023&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0023&from=EN
https://www.hrw.org/news/2017/06/02/addressing-pervasive-human-rights-crisis-ethiopia
https://www.the-star.co.ke/news/africa/2021-01-30-uk-us-raise-concern-over-human-rights-violations-in-rwanda/
https://www.the-star.co.ke/news/africa/2021-01-30-uk-us-raise-concern-over-human-rights-violations-in-rwanda/
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المطالب الشعبية، فشلت الدولة    اشتدادلكن مع توسع الطبقة الوسطى وو ن للدولة التنموية.  ين أساسيتيالدينامية والبراغماتية ركيزت  دوتُع

الدولة التنموية في إثيوبيا، إلى تغيير  مؤسست االحتجاجات التي أعقبت وفاة زيناوي، المطالب. وأدّ تلك التنموية في إثيوبيا في تلبية  

حل  توري اإلثيوبي في  وفشل النظام الدس تسبب في انقسام داخل الحزب الحاكم.    األمر الذيالقيادة التي فّضلت الفكر النيوليبرالي،  

وعلى الرغم من أن التقدم التي أحرزته الدولة التنموية في  داخل الحزب الحاكم، ما أدى إلى اندالع حرب أهلية في البالد.    الخالفات

أهلية  تسبب في احتجاجات مستمرة تطورت لتصبح حرباً األمر الذي إال أنها تأخرت في إرساء الديمقراطية،  86إثيوبيا جدير بالثناء، 

الراهن.   الوقت  سياساتها.  في  إلى  الديمقراطية  إضفاء  في  تسرع  لم  ما  رواندا  مصير  يختلف  ال  المنافسة وقد  إلى  باإلضافة  هذا 

 87ن القوى العظمى في إفريقيا التي قد تؤثر على مصيرها.بيالجيوسياسية 

تُ  باعتبارها  قدّ وقد  لليبيا  إثيوبيا دروساً  الحرب األهلية األخيرة في  التنميةتطمح  دولة  م  نظام دستوري   حيث.  إلى  إلى  الحاجة  تبيّن 

إذ ال يمكن ألي حزب سياسي مهيمن أو قائد بارز استبدال ديمقراطية دستورية ديمقراطي قوي وموثوق مستوحى من سيادة القانون. 

باإلضافة إلى أن المساءلة  غلبية الحق في الحكم مع احترام حقوق األقليات بالكامل.  ألفلصبغة شرعية،  س فيها السلطة بنشطة تُمارَ 

ويُعد إرساء الديمقراطية بين المواطنين تزيد من التسامح في التنوع والتعددية.  التنمية االجتماعية االقتصادية،  شأنها شأن  الديمقراطية،  

على   وعلى النقيض من ذلك، قد يُعّرض التركيزُ سؤولين عبر المؤسسات الدستورية الديمقراطية.  أمراً محورياً في زيادة مساءلة الم

سوف تزيد حاجة جيل ما بعد  ،  وبالمثل الدولة إلى الخطر. ّوةاالجتماعية في المستقبل وحتى ق التطوراتِ  ،تحقيق االستقرار بأي ثمن

 الحرية، ال الخوف. الحرب في ليبيا إلى قيادة تزدهر على أساس نشر 

  

 
86 “Ethiopia's Great Run: The Growth Acceleration and How to Pace It,” op. cit.   
87 Wehrey, Frederic, op. cit.; Maru, Mehari Taddele. 2018. "Why the US is engineering political change in East Africa," 
op. cit.   
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 القسم الثالث: دروٌس لليبيا 
 

 

الفكر التنموي أن يمّهد طريقه الخاص إلى النجاح االقتصادي.   يتبنّىإذ يتعين على كل بلد    ال توجد خارطة طريق عامة للدولة التنموية.

 ولكن ثمة دروس عملية من تجارب الدولة التنموية يمكن لليبيا محاكاتها.

 

 تفسيرات محتملة لنموذج الدولة التنموية في ليبيا
 

 

 الصراع بعد ما مرحلة في والتنمية اإلعمار إعادة خطة

 

عادة الناجحة إلخطة  ال  شملوتإلى إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع.    االنتقالالدولة التنموية في السياق الليبي    تعني

 88،الكونفدرالية  والتسويةاالستقرار،  التنموية األساسية التالية:    اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع في الدولة التنموية العواملَ 

وفي ليبيا، يمكن أن تشمل الدولة التنموية تنفيذ مقاربة    لكية، واالستقالل السياسي والمالي لالستفادة من الموارد الطبيعية الرئيسية.والمُ 

أو حرب في  وينبغي إعطاء األولوية لمنع انزالق البالد إلى صراع  )على غرار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية(.    "خطة مارشال"

تهدف إلى تحقيق وأن ويجب أن تكون الخطة كاملة ومتكاملة في تدخالتها،  خطة إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع. 

للخدمات وتعزيز األمن واستعادة االنتعاش وإعادة التأهيل، وبناء البنية التحتية    89والديمقراطية،   والحكومةاالستقرار وبناء الدولة  

في السياق الليبي، وفي مشاريع إعادة اإلعمار األخرى في مرحلة ما بعد الحرب،    العامة وتحقيق الحكم الشامل والتنمية المستدامة.

ستتطلب الدولة التنموية إعادة بناء الدولة بقدرات هائلة إليصال وتوزيع الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية للسلع بصورة شمولية  

، وتستفيد  تمتلك مواردها الطبيعية وغير الطبيعية أن األمن، واألهم من ذلكتوفير عزز األمر الذي ييقة تضفي الشرعية عليها، وبطر 

ويتوافق التعاقب بدقة    90التدخالت المتعلقة باألمن والتنمية والديمقراطية.   بَ وبصفة عامة، تشمل الخطة تعاقُ  بصورة أكثر فعالية.  منها

ويُعّرف االتحاد    91االتحاد اإلفريقي. في  مع األولويات الحيوية للدولة التنموية ويتقاطع مع سياسة إعادة اإلعمار والتنمية الخاصة  

بعد  خاإلفريقي   والتنمية في مرحلة ما  إعادة اإلعمار  ا  الصراعطة  احتياجات  تلبية  إلى  تدابير شاملة تسعى  لبلدان  بأنها "مجموعة 

 
88 Elazar, Daniel J, 1995. Federalism: An Overview. Pretoria: HSRC Publishers: Pretoria, 1995. 
89 Jabareen, Yosef. 2013. Conceptualizing “Post-Conflict Reconstruction” and “Ongoing Conflict Reconstruction” of 

Failed States, International Journal of Politics, Culture and Society. Vol. 26, 2012.    
90 Fukuyama, Francis, Nation Building: Beyond Afghanistan and Iraq, John Hopkins University Press, 2006; Fukuyama, 

Francis, “Liberalism Versus State-Building,” Journal of Democracy, Vol. 18, Issue 3, 2007; Huntington, Samuel, 

Political Order in Changing Societies, Yale University Press, 1968; Diamond, Larry, “What Went Wrong and Right,” in 

Fukuyama, Francis (ed)  Nation-building: beyond Afghanistan and Iraq, John Hopkins University Press, 2006, p.173-

195; Zakaria, Fareed, The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W. W. Norton and Company: 

New York, 2003. 
91 “Policy on Post Conflict Reconstruction and Development,” African Union, July 2006: 

https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/policy_postconflict_dev_reconstruction_2006.pdf 

https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/policy_postconflict_dev_reconstruction_2006.pdf
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إلىاتالخارجة من صراع الخالفات، وتجنب االنزالق  لمنع تصعيد  المتضررين،  السكان  احتياجات  بما في ذلك  العنف،    دوامة  ، 

وتُفس ر الخطة على نحو متزايد بأنها بناء دولة حديثة ذات حكم    92ومعالجة األسباب الجذرية للصراعات، وتوطيد األمن المستدام". 

ينبغي أن تهدف الخطة إلى وفي حالة مثل الحالة الليبية،    93العامة.  المنافع   قديملة من الفشل وتعزيز األمن وتمنع الدو  يمكنهشامل  

هيكل الدولة، بما في ذلك تأسيس الدولة القضائية وإصالح القطاع األمني عبر السيطرة المدنية الديمقراطية على   بناءأو إعادة  إنشاء

تشّكل هيكلة الحكم والحيز السياسي أهمية بالغة لخطة ناجحة إلعادة اإلعمار  لهذا السبب، القوات المسلحة ومشاركة المجتمع المدني. 

 ع. والتنمية في مرحلة ما بعد الصرا

ذات سلطة. غير أن الحكم المستدام وتشكيل دولة قوية ومقتدرة  من عملية  على المدى القصير، قد تبطئ الديمقراطية وسيادة القانون  

الطريقة، قد تحقق ليبيا درجة هذه  ببحاجة إلى ديمقراطية دستورية بمشاركة شاملة ومساءلة صارمة، ال سيما في القوات المسلحة.  

وبالنظر إلى درجة المنافسة العالية بين القوات الخارجية ي دولة تنموية تمثل طموح شعبها على المدى الطويل.  من االستقرار وتبن

اإلقليمية  ،اهتمامات الجهات الفاعلةفي تحجيم الدولة التنموية الكامل على سيادتها على األراضي الليبية  تركيز قد يساعد  94في ليبيا،

إنهاء التدخالت المستمرة وغير الضرورية في ليبيا، على غرار    فيالخارجية    اتالسياس   من  يحيادموقفها الوقد يساعد  والخارجية.  

 95ما حدث في حقبة الحرب الباردة.

 ودفاعها الدولة أمن

 

الشعبية تتطلب الدولة التنموية الناجحة قدراً من االستقرار. إذ يتيح االستقرار تخصيص الموارد لتنمية الدولة، ما يعّزز شرعية الدولة  

لن   السالم المستدام  غير أنوبينما تتطلب عملية االنتقال إلى االستقرار في ليبيا قطاعاً أمنياً قوياً، مواطنيها.  أعين ها في ئأداشرعية و

تبدأ الدولة التنموية بافتراض أن أفضل  في حقيقة األمر، . ومؤسسات الدولةالتعاون السياسي بين مختلف مراكز الشرعية إال ب يتحقق

  مصدر للشرعية وتعزيز الدولة يأتي من اإلنجاز االقتصادي واالجتماعي المدفوع اجتماعياً مع دور محدود للقطاع األمني، بما في 

ففي الدولة التنموية، ال ينبغي تدخل القوات المسلحة في السياسات، بل يجب على السياسات التدخل في دور القوات  ذلك الجيش.  

المبادئُ المسلحة.   وتحدد  للدولة،  التنموي  الدور  إلى  البالد  في  والدفاع  األمن  سياسة  تخضع  الميزانيةَ   لذلك،  والموارد   التنموية 

فالدول بحاجة أوالً إلى حد  الجيش.  شكل ووحدة  أن تحدّد  سياسة األمن والدفاع    علىفي المقابل، يجب    المخصصة للقوات المسلحة.

تضع وفي هذا الصدد،    كما يحدث في الدولة التنموية.القانون قبل التركيز على تنمية المنافع العامة،    إنفاذقادرة على  القوى  الأدنى من  

 
92 Ibid.  
93 Herbst, Jeffrey, “African Militaries and Rebellion: The Political Economy of Threat and Combat Effectiveness,” 

Journal of Peace Research, Vol. 31, Issue 3, 2004, p 357-369. 
94 Wehrey, Frederic, op cit. 
95 Maru, Mehari Taddele, "A New Cold War in Africa," Aljazeera, 1 July 2019: 

https://www.aljazeera.com/opinions/2019/7/1/a-new-cold-war-in-africa 

https://www.aljazeera.com/opinions/2019/7/1/a-new-cold-war-in-africa
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كما تركز على الدولة التنموية توحيد القيادة ومساءلتها والسيطرة على العناصر المسلحة واالتصاالت فيما بينها على رأس أولوياتها. 

فاع بناء الحد األدنى من القدرات الالزمة لوضع جميع وسائل العنف واإلكراه تحت سلطتها. ألن أولوية حكومة كهذه تتمثل في الد

 عن البالد من التهديدات الخارجية. 

 الكونفدرالي  الحكم

 

مع تناقص في  فضفاض(  الفيدرالي  الوالنظام الالمركزي )فدرالي  كونالحكم ال  اً من االعتماد على الدولة التنموية في ليبيا مزيد  تعنيقد  

من هذا حيّة.  نفسها تدريجياً أثناء انتقالها إلى ديمقراطية  تحّل  ويمكن تعريف الدولة التنموية كعملية انتقالية للحكم  .  مركزية الحكومة

يُعد وجود درجة معينة من الحكم الذاتي واالعتراف بالمظالم التي تقع في حق الفئات االجتماعية واالستجابة لها أمراً بالغ  المنظور،  

ويضم المجلس الرئاسي الجديد وقيادة حكومة الوحدة الوطنية اللذين انتخبهما ملتقى الحوار السياسي    لدولة التنموية.ا  بغية إدامةاألهمية  

سمح عقد تسوية كونفدرالية يس وفي غياب احتكار القوة، كما هي الحال في ليبيا،    96عناصر كونفدرالية.   2021الليبي في شباط/فبراير  

 1951وتعود جذور الكونفدرالية إلى دستور عام  بناء السالم عبر وضع مراكز الشرعية المتفرقة في نظام حكم واحد.   بالبدء بعملية

وفي ضوء غياب احتكار استخدام القوة ووجود تدخل خارجي كبير، قد يُطرح خطر   97الذي أعاد إحياء ثالث مقاطعات ذاتية الحكم.

الكونفدرالية  بيد أن التسوية  .  كونفدراليعتبارهما من المخاوف الرئيسية المرتبطة بإقامة نظام  التجزئة والتدخل الخارجي غير المبرر با

على   ففي الوقت الراهن والمستقبل المنظور قد تساعد على تماسك البالد في مواجهة القوى االنفصالية المدمرة والتدخل الخارجي.  

مؤسسات  وقد ينشئ التعاون بين  .  الراسخاألفضل لتحقيق درجة ما من االستقرار  يبدو أن نظام الحكم الكونفدرالي يتيح الفرصة  ،  األقل

تضمن مستوى من االستقرار  التي  سلطة  ال  مجاالٍت من   ،مساءلةالمن    ماأمن حقيقي ومستوى  والقادرة على توفير    راغبةال  الدولة

وحين   98يحفّز السلطات المحلية الستغالل قربها وخبراتها. وقد تساعد التسوية أيضاً على تخصيص الموارد، األمر الذي  .  الراسخ

تعزيز  إضافة إلى    تها لمهامها التنموية.اسيتم استخدام معظم موارد الدولة وطاقالسلطات المحلية مسؤولياتها بتوفير األمن،    تتحّمل

 . دون ذلك لجيشإلى ا كانت لتُخصصرد من شأن التسوية الكونفدرالية أن تحرر مواجيوب االستقرار والقانون والنظام القائمة، 

 

 

 
96 Eljarh, Mohamed, op. cit. 2021; "Secretary-General Welcomes Libyan Political Dialogue Forum’s Selection of 

Temporary Executive Authority, Calls upon All Parties to Respect Tunis Road Map," United Nations Meetings 

Coverage and Press Releases, 5 February 2021: https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20572.doc.htm 
97 Walsh, Declan. "A Radical Idea to Rebuild a Shattered Libya: Restore the Monarchy,” The New York Times, 25 May 

2016: https://www.nytimes.com/2016/02/25/world/middleeast/a-radical-idea-to-rebuild-a-shattered-libya-restore-the-

monarchy.html. 
98 Maru, Mehari Taddele, “Rethinking the North African Uprisings." African Union Herald, Vol. 2, 2012: 

https://meharitaddele.info/wp-content/uploads/2012/11/AU_Herald_Design_Volume_02_09.pdf 

https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20572.doc.htm
https://www.nytimes.com/2016/02/25/world/middleeast/a-radical-idea-to-rebuild-a-shattered-libya-restore-the-monarchy.html
https://www.nytimes.com/2016/02/25/world/middleeast/a-radical-idea-to-rebuild-a-shattered-libya-restore-the-monarchy.html
https://meharitaddele.info/wp-content/uploads/2012/11/AU_Herald_Design_Volume_02_09.pdf
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 الموارد  إدارة

 

الستفادة من الموارد الطبيعية األساسية )كالنفط والغاز( للتنمية  ل لكية واالستقالل الذاتي خر المهم من الدولة التنموية هو المُ اآلالجانب 

وبالنظر إلى ضخامة اإلنفاق    للدولة التنموية.  إضافيينن  ين أساسييوعدالة التوزيع عنصر إدارة الموارد الطبيعية  وتشّكل  البشرية.  

بالغ األهمية.   ستكون ملكية الموارد الطبيعية والسيطرة  99العام الذي تنطوي عليه هذه العملية،  إذ تعتمد    100عليها واستخدامها أمراً 

وال ينبغي أن تكون خطة إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع بصورة مكثفة على تعبئة الموارد من المصادر الخارجية.  

ورغم أن االعتماد على .  على مستوى العالم  واحدة من الدول العشر التي تمتلك أكبر احتياطات النفط  كونها تعدّ هذه الحال في ليبيا  

النفط والغاز يشّكالن أصوالً وطنية في غاية األهمية للبدء  نإاّل أالنفط يُعد تحدياً في حد ذاته وال يضمن إيرادات وتنمية مستدامتين، 

صة بناء القدرة على إيصال الخدمات وستتيح هذه المقاربة لليبيا فر بخطة ناجحة إلعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع. 

 والمساءلة الدستورية.

 

(2014)ميهاري مارو،  األزمة وتحقيق التحّول  

 

يتمثل التحدي األول في ضرورة ممارسة السيادة الوطنية على مع ذلك، يبدو أن هناك تحديين أساسيين في إقامة دولة تنموية في ليبيا.  

بين النخبة    الراهن  االنقسامإذ يسمح  الليبيين.    في الرأي بينإدارة الموارد الطبيعية )النفط والغاز(، ويتمثل الثاني في انعدام اإلجماع  

يادة ليبيا السياسية، بما في ذلك سيطرتها على  ما قد يقّوض س   101جية، جهات خارل  غير مبرر   بتدخل  قواعدها الجماهيريةالمحلية و

 
99 "Libya Economic Monitor," op. cit.   
100 Wehrey, Frederic, op. cit., Maru, Mehari Taddele, "Rethinking the North African Uprisings, " op. cit. 
101 Wehrey, Frederic, op. cit.; "Libya Economic Monitor,” op. cit. 
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يمكن جمع مسائل إعادة اإلعمار والعدالة االجتماعية والحد من الفقر في برنامج يحشد العديد عالج هذه المشكلة،  ولمواردها الطبيعية.  

 ستركز الدولة التنموية الليبية سياساتها على إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع.من الليبيين لتنفيذه. في هذه الحالة، 

 ية في ليبيا : المتطلبات الرئيسية لنموذج دولة تنموالخاتمة
 

 

ولعل الدولة التنموية هي الوسيلة األكثر فعالية لتحقيق نطاق وعمق    تحتاج ليبيا إلى تحول سريع لتعويض العقود الفائتة في تنميتها. 

 ومن أهمها:غير أن هذا االنتقال يتطلب استيفاء العديد من الشروط المسبقة.  ومدى ووتيرة التغيير الالزم لليبيا.

بعيدة المدى ودور ال غنى عنه لالقتصاد السياسي للدولة في إعادة اإلعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراع في رؤية   .أ

 ليبيا. 

 لصالح جميع الليبيين. على الموارد الطبيعية واستخدامها بصورة واسعة، ال سيما النفط والغاز، سيطرة  .ب

 ء. نخبة ثابتة تقدم قيادة منضبطة مع توافق عريض في اآلرا .ت

 ووضع الخطط وتنفيذ القرارات. قدرة فعّالة للدولة على توفير المنافع العامة،  .ث

 . جديرةبيروقراطية مهنية  .ج

 إخضاع القطاع الخاص والمجتمع المدني لرؤية الدولة بعيدة المدى.  .ح

التطورات السياسية التي تسمح بنشوء حزب ائتالفي مهيمن، الملكية  تتوقف فرص ليبيا في إقامة دولة تنموية على ثالثة عوامل:  

 للمناطق في المسائل السياسية. جاد كونفدرالي )أو فيدرالي(  يوحكم ذاتالعامة لموارد النفط والغاز وإدارتها، 

أ  حاجةوال   بعد.  لذكر  التنموية  الدولة  المسبقة لتصور  الشروط  لم تستوِف  الراهنة  ليبيا في حالتها  المتبّصرة،  ن  النخبة    أي فإجماع 

في  هال وجود ل  جديرةالالحزب الحاكم المهيمن الذي يتمتع بالقدرة على اكتساب السلطة واالحتفاظ بها لفترة طويلة أو البيروقراطية  

ينبغي على هذه الدول  من الناحية العملية،  ونادراً ما تبدأ الدول التنموية رحلتها بامتالك جميع العناصر الالزمة للنجاح.    ليبيا اليوم.

يجب بل لذلك ال توجد خارطة طريق عامة يمكن اتباعها إلقامة دولة تنموية. تهيئة الظروف الالزمة والكافية إلقامة الدولة التنموية. 

مختلف  من    القواعد الجماهيريةوينبغي على الحكومة الحالية وجميع القوى الليبية األخرى ذات  هذه العناصر.    ار ابتكن  يعلى الليبي

مؤتمر   إلى عقد  الدعوة  الشمولية عبر  االنتقال  توسيع خيمة  اآلن  والمدنية(  والتقليدية  الدينية  والمجتمعات  الخاص  )القطاع  الفئات 

قد يساعد المؤتمر التأسيسي في تنازل وباإلضافة إلى التداول بشأن التصميم الدستوري،  .ماّسةبصورة تحتاجه البالد تأسيسي وطني 

سيكون المؤتمر بحاجة إلى االتفاق على تسوية دستورية تكون عالوة على ذلك،    السلطات لهيئة حكم جديرة على المستوى الوطني.

إل  فتراتبموجبه   الكافي  بالقدر  العليا طويلة  المناصب  فترة  َشغل  السياسية على  المنافسات  فيه  وتقتصر  تغييرات جوهرية،  جراء 
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تحقيق االستقرار.  انتخابية قصيرة.   بغية  بالشرعية  التضحية  دون  تحقيق االستقرار والشرعية معاً  إلى  السعي  تساعد  وينبغي  وقد 

 التسوية الكونفدرالية في الحفاظ على التوازن بين االستقرار والشرعية.

 

 ستمرارية السياسية اسية واالالشرعية السي 

 

 

إذ تعتمد فعّاليتها في توفير المنافع العامة على  من الضروري التأكيد على عجز الدول التنموية عن النجاح دون رؤية مشتركة ودائمة.  

وبالتالي تتطلب الدولة  وتتميز معظم الدول التنموية بحزب واحد مهيمن يبقى في السلطة على الدوام.  القيادة األخالقية والمنضبطة.  

حكومة وسياسات الدول الليبرالية  من ناحية أخرى، تجعل التغيرات في  التنموية عقوداً من السيطرة السياسية المهيمنة والمستمرة.  

 ة الخاصة بها."الطبيعية" التي تلي كل دورة انتخابية من الصعب ممارسة السلطة واستمرارية السياس 

فضالً عن ذلك، وفي ظل االنصهار    ، تمنح الدول التنموية األولوية لتوفير الخدمات العامة على حساب الديمقراطية.باإلضافة إلى ذلك

وبالتالي، يتطلب الحكم    .المسؤوليةتستند شرعية الدولة إلى استعداد الحزب وقيادته على تحمل  االستثنائي للسلطة بين أيدي الزعماء،  

سياسية   نخبة  التنموية  منوالدولة  معينة  درجة  وتدعم  إجراءاتها  في  استثنائية، حكيمة  بصورة  بين   واقتصادية مستنيرة  المفاضلة 

 .نجاز الديمقراطية واإل

ً توافقاً سياسياً وحس ولهذا السبب تتطلب الدول التنموية   ً مشترك  ا األمر الذي يصبح إشكالياً إذا  تحّول،  نحو ال  ةالموّجهبالحاجة الملحة    ا

من    الواسعوبالنظر إلى التدخل  كانت النخبة السياسية والعسكرية واالقتصادية مجزأة بصورة سيئة كما هي الحال في ليبيا اليوم.  

أن  من  ، ال بد  لذلكقراراتها السياسية.    في اتخاذالجهات الفاعلة الخارجية في الشؤون الليبية، فمن المرجح أن تُقّوض سيادة الدولة  

تكون القيادة الليبية عازمة على تنفيذ االتفاقيات برزانة وهدوء وإهمال المناوشات السياسية الروتينية بما يخدم مصالح رؤيتها بعيدة  

العديد من القوى العالمية والقوات    تواجدقد يكون الحفاظ على سياسية خارجية محايدة مستحيالً في ظل  المدى. عالوة على ذلك،  

يمكن للدولة التنموية في ليبيا إيجاد حل للتدخالت وعبر صياغة توافق وطني،    مستقبل البالد ومواردها.  على تحديدإلقليمية المتنافسة  ا

الذاتي.   الرئيسية: االستقالل  بممارسة واحدة من سماتها  للدولة  والسماح  المستمرة  توافق وطني،  الخارجية  إلى  التوصل  يتم  فحين 

 لمنافع العامة في دولة تنموية ليبية. ا لتقديمستكون ملكية الموارد الطبيعية )مثل النفط( والسيطرة عليها واستخدامها في غاية األهمية 

في ليبيا، تنشأ التحديات الرئيسية في إقامة دولة كهذه من غياب اتفاق سياسي واسع بين النخبة واالفتقار إلى حزب سياسي مهيمن. 

في   مشتركة للدولة التنموية. رؤية  إلى  كتلة أساسية من المصالح السياسية واالقتصادية    أن تتوصليجب  والستدامة الدولة التنموية،  

بصورة   تتمثل المشكلة الحاسمة في إقامة دولة تنموية في غياب الحزب الواحد المهيمن الذي بإمكانه الفوز باالنتخاباتهذا الصدد،  
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ينظر إلى ما وراء  تحتاج النخبة الليبية وقواعدها الجماهيرية إلى صياغة توافق في اآلراء  ،  لبناء دولة تنمويةبدالً من ذلك،  . متوالية

 وقد ال يكون هذا التوافق متاحاً بسهولة بعد حرب أهلية طويلة.  .القادمةالتأثير المباشر لالنتخابات الدورية ويرّكز على رفاهية األجيال  

 

( 2014الشرعية الشعبية وشرعية األداء )ميهاري مارو،   

 

 على رؤية سياسية واقتصادية  توافقال

 

 

في الوقت نفسه، من منزلقات الدولة التنموية.  تنبع أوضح الدروس المستفادة من تجارب الدول التنموية، ال سيما في إثيوبيا ورواندا،   

 العيوب الرئيسية لهذا النموذج. فهي بحاجة إلى إنشاء آليات دستورية داخلية لمعالجة إذا تبنّت ليبيا نموذج الدولة التنموية، 

وهو األمر  وإذا تبنت ليبيا عناصر نموذج الدولة التنموية، فسيتطلب ذلك بيروقراطية قادرة على تنفيذ خطط القيادة على نحو فعال،  

دولة الليبية دولة مستقلة قادرة على إحداث التحول االقتصادي والسياسي الذي تحتاج ليبيا إلى بنائه سريعاً. بهذه الطريقة، ستصبح ال

وسيحتاج كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى دور  عبر تسوية بين النخبة السياسية وتنفيذ برامج ضخمة لتقديم الخدمات.  

 لدور الدولة. ُمكّمالً يكون محدد بإجماع النخبة و

 الحكمة وتحتاج ليبيا إلى  أن تكون مجهزة بتلسكوب للرؤية بعيدة المدى، ومايكروسكوب لفحص األساسات.  فالدولة التنموية بحاجة إلى  

إذ قد تقدم الدولة  .هال بناء البنية الفوقيةللدولة، ولكن من األهمية بمكان أنها تحتاج أيضاً إلى  األساسيةللتركيز على عملية بناء البنية 

وخطة إعادة اإلعمار والتنمية الشاملين في مرحلة ما  عتمد على اإلجماع،  ي  للدولة، والذي  بناء الدستوريالالتنموية التي تتمحور حول  

الدولة التنموية

الشرعية
الشعبية

شرعية األداء 
واإلنجاز
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ى  بعد الصراع، والعدالة االجتماعية الموزعة، وجهات نظر معينة بشأن كيفية بناء ذلك األساس بينما يركز الحكم الديمقراطي عل

 البنية األساسية بعيدة المدى. 

قد يولّد تقديم المنافع العامة شرعية  ، عالوة على ذلكوقد يعزز نموذج الدولة التنموية، في بدايته، تقديم المنافع العامة والديمقراطية. 

ذلك قد تتطلب إجماعاً سياسياً ليجب أن تُقدّم عمداً، وليس بصورة افتراضية.    الكنهاألداء التي تعزز العالقات بين الدولة والمجتمع.  

 أما بالنسبة إلى إمكانية تحقيق ذلك من عدمه، فهذا سؤال من األفضل أن تُترك إجابته لليبيين أنفسهم.شامالً بين النخبة الليبية. 
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