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الوعي االجتماعي يف مواجهة كورونا

ت�سّببت  العامل. فقد  االت�ساع حول  الب�رشية منذ مئة عام تقريًبا وباًء على هذا امل�ستوى من  مل تخترب 
اأوبئة �سابقة بعدٍد اأكرب من ال�سحايا، لكن قلّما حتّولت اإىل ظاهرة عاملية كالتي ن�سهدها اليوم مع فريو�س 

كورونا امل�ستجد.
هذا اخلطر الوا�سع النطاق، مبا ي�سّببه من موٍت واآالم وخماوف، ا�ستدعى جهوًدا جبَّارة، وموارد هائلة، 
واللقاح  الدواء  واإنتاج  به،  امل�سابني  ومعاجلة  الوباء،  تف�سي  ملنع  الدوؤوب  �سعيها  يف  الدول  �سّخرتها 

الكفيلنَْي مبواجهته، واأخرًيا تدارك تبعاته االقت�سادية امُلزلِزلة على جميع قطاعات االإنتاج بال ا�ستثناء.
ومبا اأّن االإن�سان جمبول على ال�سعور باالأمل، باحٌث عن بقعة ال�سوء و�سط الظالم، ينبغي لنا الوقوف 
عند النتائج االإيجابية التي حّققها بلدنا حتى االآن يف حربه �سّد كورونا، واإْن كانت هذه احلرب ال تزال 
باحلجر  وتقّيًدا  الفريو�س،  من  ال�سحية  الوقاية  بتدابري  التزاًما  باالإجمال  اللبنانيون  اأظهر  لقد  م�ستمرة. 
واملجتمع.  الوطن  حلماية  موحدة  جبهة  ت�سكيل  يف  واجلماعية  الفردية  للم�سوؤوليات  واإدراًكا  املنزيل، 
مبعنى اآخر، برزت ظاهرة الوعي االجتماعي خالل هذه الفرتة الع�سيبة، بحيث اأ�سبح كلٌّ منا عن�رًشا يف 

جي�س وطني �سالحه روح الت�سامن وح�ّس امل�سوؤولية.
من  �سيحمله  مبا  امل�ستقبل  يف  منها  واال�ستفادة  تعميمها  يجب  قّيمة،  عربًة  الظاهرة  هذه  يف  لنا  اإّن 
اأهمّية تنحية الرغبات ال�سخ�سية واالأنانية  اأدرك املواطنون مبختلف انتماءاتهم وفئاتهم  م�ساعب. فقد 
الفردية جانًبا، وو�سع م�سلحة الوطن واملجتمع ن�سب العينني، ومل�سوا ما يخلقه هذا الوعي من توحيد 

للجهود واأدركوا مدى فعاليته يف �سون االأوطان وهزمية االأعداء مهما اختلفت طبيعتهم.
اأاّل ندع در�س الوعي االجتماعي ي�سيع  اآياًل اإىل الزوال ولو بعد حني، فعلينا  واإذا كان خطر الفريو�س 
مع مرور االأيام. َوْلَتُكْن م�سلحة بلدنا وخري جمتمعنا هي االأولوية يف كّل ا�ستحقاق، الأّننا بذلك نتجاوز 
الغايات الفردية ال�سيقة، ونحّقق االأثر االإيجابي املطلوب، كٌل يف موقعه ووظيفته، ونزرع يف االأجيال 

ا لقيم املواطنة احلّقة، مبا يوؤهلنا لبلوغ اأرقى م�ستويات التقدم واالزدهار.      النا�سئة فكًرا خمل�سً
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املر�سل باالإنكليزية اأو بالفرن�سية.
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كلمة.

تعترب »الدفاع الوطني اللبناين« جميع ما ُين�رش فيها ناطًقا با�سم اأ�سحابه، وال يعرب بال�رشورة عن راأي املجلة اأو قيادة اجلي�س.  -٧

حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رش والتوزيع، وال يجوز االإقتبا�س من املواد املن�سورة كلًيا اأو جزئًيا اإاّل باإذن منها.  -٨

 www.lebarmy.gov.lb www.lebanesearmy.gov.lb  :الأبحاث املن�شورة يف اأعداد »الدفاع الوطني اللبناين« متي�رسة على موقع •



األدوار الخارجية والداخلية في التحّول الديموقراطي 
التونسي

٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أ.د.غسان العزي  .

الحرية النقابية في لبنان في ضوء معايير منظمة 
العمل الدولية

٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د. روزالين مبارك   

إعادة النظر في أداء الحكومات وعالقتها بالمواطن 
في عصر المعلومات

٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جوزيف السخن   .

9٦ - 92   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملـخـصــات   .

العدد مئة واثنا عشر - نيسان ٢٠٢٠

المحتويـــاتالمحتويـــات





*

5

أ.د.غسان العزي

األدوار الخارجية والداخلية 
في التحّول الديموقراطي التونسي

املقّدمة 
انق�سى عقد من الزمن على ما �سمي بـ "الربيع العربي" 
اأو "الثورات ال�سعبية" العربية وما يزال امل�سهد قامًتا وامل�ستقبل 
جمهواًل يف دول هذا الربيع الذي انقلب حروًبا اأهلية واأقليمية 
وحتى دولية من دون اأفق، كما يف ليبيا اأو �سوريا واليمن. اأما 
الدولة  اإن  القول  فيمكن  االأمور  فيها  ا�ستتبت  والتي  م�رش  يف 
ا�ستعادت  التي  هي  اجلي�س،  موؤ�س�سة  تقودها  التي  العميقة 
فتمكنت  نف�سه،  النظام  ولي�س  النظام  راأ�س  تغيري  بعد  ال�سلطة 
التي حتدث بني  االإرهابية  العمليات  اال�ستقرار رغم  اإعادة  من 
االإعالن عن  اإىل  اأخرى  عربية  دول  وقد عمدت  والفينة.  الفينة 
بع�سها  يف  حمتملة.  �سعبية  لثوراٍت  جتنًبا  فورية  اإ�سالحات 
ال�سيا�سية،  ح�سل تقّدم ملمو�س يف جمال احلريات وامل�ساركة 
الهموم  هيمنة  ظل  يف  احلريات  تراجعت  االآخر  بع�سها  ويف 

*أستاذ في كلية 
الحقوق والعلوم 

السياسية  في 
الجامعة اللبنانية
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االأمنية واالقت�سادية على خلفية �رشاعات اإقليمية واأزمات اقت�سادية.
رمبا ت�سكل تون�س ا�ستثناء جلهة حتقق االنتقال ثم حتّول ال�سيا�سيني فيها 
من دون اإراقة دماء، اإىل درجة اأن عدًدا كبرًيا من املحللني يرون فيها منوذًجا 
عربًيا للتحّول الدميوقراطي ال�سلمي من اال�ستبداد اإىل الدميوقراطية، رغم اأن 
الدميوقراطية تبقى خملوًقا ه�ًسا، تنبغي رعايته وحمايته من االنتكا�سات يف 

ظروف اقت�سادية معوملة و�رشاعات اإقليمية ومعار�سات داخلية وغريها.
يف البداية ينبغي اإلقاء نظرة على مفهوم التحّول الدميوقراطي قبل التطرق 
اإىل العوامل اخلارجية والداخلية، التي اأدت الدور االأهم �سواء يف دفع م�سار 

التحّول اأو عدم اإعاقته على االأقل.

اأوًل: يف مفهوم التحّول الدميوقراطي
واإ�سبانيا   ،19٧4 العام  يف  واليونان  الربتغال  يف  الدكتاتوريات  �سقوط 
يف العام 19٧٦، دفع بع�س الباحثني االأوروبيني واالأمريكيني))) اإىل اإجراء 
درا�سات مقارنة بني اأمريكا الالتينية واأوروبا اجلنوبية، عرب برنامج بحثي 
انتهى يف العام 19٨٦، باإ�سدار كتاب مرجعي حول التحّول من االأوتوقراطية 
الدميوقراطي  التحّول  مفهوم  ُولد  امل�رشوع،  هذا  ومن  الدميوقراطية))).  اإىل 
الذي يعني امل�سارات التي حتقق االنتقال ال�سلمي من الدكتاتورية اإىل النظام 

الدميوقراطي، عرب التاأ�سي�س النتخاباٍت حرة.
حول  ال�سيا�سية  االأدبيات  تنت�رش  بداأت  املا�سي  القرن  اأواخر  منذ  وهكذا 
الدمقرطة، فاأنتجت مروحة وا�سعة من املفاهيم  التحليل املقارن مل�سارات 
والفر�سيات، التي �ساعدت علماء ال�سيا�سة على و�سف الديناميات املوؤدية 
اإىل حتّول االأنظمة ال�سيا�سية نحو الدميوقراطية وحتليلها. بعد �سدور الكتاب 

Guillermo O’Donnel, Philippe Schmitter, Laurence Whitehead.  -(
O’DonnelG.,ShmitterPh.,WhiteheadL."Transition from Authoritarian Rule" ed.Johns Hopkins, U.P.Baltimore ,1986.     -(
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املرجعي املذكور، الذي قام بتحليل جتارب اأوروبية واأمريكية-التينية ملا 
بعد العام 19٧4 ومقارنتها، امتد البناء النظري اإىل اأو�ساع وبلدان اأخرى 
العلوم  �سمن  جديد  جمال  ت�سكيل  اإىل  البحثية  اجلهود  وت�سافرت  خمتلفة، 
ال�سيا�سية هو "درا�سات الدمقرطة" التي �سمت م�سائل التحّول الدميوقراطي 

ثم تكري�س اأو تعميق هذا التحّول))).
دفع �سقوط جدار برلني يف العام 19٨9 علماء الرتانزيتولوجيا )التحّول 
التحّول، هذه املرة يف  اإجراء �سل�سلة جديدة من درا�سات  اإىل  الدميوقراطي( 
الدميوقراطية  اأن  على  اتفاقهم  من  وانطالًقا  والو�سطى.  ال�رشقية  اأوروبا 
اتفق  بحريٍة،  حكامه  اختيار  له  ميكن  ال�سعب  اأن  واقع  من  تعريفها  ميكن 
دال  روبرت  حدد  ال�سيا�سية،  للدميوقراطية  عام  اإجرائي  مفهوم  على  هوؤالء 
عوائق  مع  واملفتوحة  احلرة  باالنتخابات  يتميز  �سيا�سي  "نظام  معايريه: 
قليلة و�سعيفة ن�سبًيا اأمام امل�ساركة ال�سيا�سية وتناف�س �سيا�سي حقيقي مع 

حماية جدية للحريات الفردية"))).
عن  للكالم  �رشورية  االأدنى،  حدها  يف  ال�سيا�سية،  الدميوقراطية  هذه 
جمرد  على  الدميوقراطية  تعريف  يقف  اأن  ميكن  ال  ولكن  ما،  دميوقراطية 
هذه امل�سارات االإجرائية رغم اأنه ال بد منها. من هنا يجدر الكالم عن حتّول 
نحو الدميوقراطية اأكرث منه عن حتّول دميوقراطي يبقى م�ستحياًل من دون 
اإمناء متوازن ومنو اقت�سادي وعدالة اجتماعية وتكافوؤ فر�س وم�ساواة اأمام 
اإىل  يقود  وهذا  املعايري.  من  وغريها  حقيقية  �سيا�سية  وم�ساركة  القانون 
تق�سيم م�سار التحّول الدميوقراطي اإىل ثالث �سال�سل زمنية: انتقال �سيا�سي ثم 
حتّول نحو الدميوقراطية فتكري�س هذا التحّول وتثبيته. ذلك اأنه بعد االنتقال 
 O’DonnelG, ShmitterPh., WhiteheadL."The consolidation of Political Democracy in southern Europe", Stanford   -(
university Ins titute, 1988. 
Robert A.Dahl" Polyarchy: Participation and opposition", NewHaven,yale University Press 1971, p.22. and "On    -(
Democracy "yale University Press,second edition 2015.
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ال�سيا�سي من حكم دكتاتوري مثاًل اإىل حكم جديد، ُيرفع لواء الدميوقراطية. 
فقد يتعر�س م�سار التحّول اإىل انتكا�سات �سيا�سية اأو اجتماعية اأو اقت�سادية 
هذه  مقنعة  ولو  دكتاتورية  اإىل  االأمور  فتعود  خارجية،  اأو  داخلية  الأ�سباٍب 
تثبيت)))  مرحلة  فاإن  لذلك  ال�سكلية،  الدميوقراطية  ُلبو�س  وترتدي  املرة، 
اإجنازات التحّول اأو تكري�سها تبقى مهمة، ورمبا االأكرث اأهمية يف هذا امل�سار. 
فالدميوقراطية تبقى يف حركة دائمة ويف �سعي م�ستمر نحو التطور، كي ال 

تنتك�س اأو ت�ساب بالوهن.
مفهوم الرت�سيخ اأو التكري�س هذا جاء بعد اأن الحظ املحللون اأن دواًل عديدة 
حققت االنتقال الدميوقراطي بعد العام 19٧4، وف�سلت يف تر�سيخه فعادت 
االأمور اإىل الوراء، بل بع�سها عاد اأكرث دكتاتورية مما كان عليه. وهكذا �سار 
مفهوم التحّول مزدوًجا )حتّول/تر�سيخ( عرب اأدوات حتليلية، ت�سمح بالتمييز 
بني عملية االنتقال ال�سيا�سي نحو الدميوقراطية من جهة، واالإجراءات االآيلة 
اإىل تر�سيخ هذا امل�سار الحًقا من جهة ثانية. وميكن تعريف النظام ال�سيا�سي 
من خالل القواعد التي حتدد �سكل موؤ�س�ساته احلكومية، وقنوات الو�سول اإىل 
هذه البنى و�رشوطها، وطريقة اتخاذ القرارات فيها، كما الفاعلني املوؤهلني 
للم�ساركة يف هذه امل�سارات))). من وجهة النظر هذه، اإن نظاًما �سيا�سًيا معيًنا 
ميكن احلكم عليه بالتغري من االأوتوقراطية اإىل الدميوقراطية اأو العك�س، من 

خالل االإجراءات التي يتخذها بح�سب قربها اأو بعدها عن هذه القواعد.
ا بع�س  لكن رغم كل الدرا�سات ما يزال مفهوم التحّول الدميوقراطي غام�سً
ال�سيء، الأنه يعيدنا من دون متييز اإىل اأمناط خمتلفة ومتنوعة من م�سارات 
الدمقرطة: "التحّول نحو الدميوقراطية" باملعنى االأدق اأي املرور من نظام 
 SchmitterPh.,SantiroJ."Three Temporal Dimensions to The Consolidation of Democracy" International  -(
Political .Sciences Review,19(1(1998,p.69-92.

Collier(R.B.(, Collier(D.(" Shaping the Political Arena", Princeton University Press, 1991, p.789.   -(
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�سلطوي اإىل اآخر دميوقراطي. والدرا�سات التي ركزت على اأمريكا الالتينية، 
على �سبيل املثال، وجدت باأن الدكتاتوريات فيها التي راحت ت�سقط تباًعا 
الواحدة بعد االأخرى بعد العام 19٧٨، لُتخلي مكانها اإىل اأنظمة دميوقراطية 
ن�سبًيا )االأكوادور 19٧٨، البريو 19٨٠، بوليفيا 19٨2، االأرجنتني 19٨3، 
االأورغواي 19٨4، الربازيل 19٨5 ثم ت�سيلي 19٨9(، كانت كل واحدة منها 
الدكتاتوريات نف�سها مل  اأن  حالة خا�سة رغم وجود م�سرتكات مهمة، ذلك 
تكن ذات طبيعة واحدة مع وجود نقاط م�سرتكة يف ما بينها، اإذ اأنها كانت 
ال�رشقية  اأوروبا  على  ينطبق  نف�سه  واالأمر  ع�سكرية.  بريوقراطيات  عموًما 
التي عرفت دولها م�سارات متنوعة يف  والو�سطى غداة �سقوط جدار برلني، 

التحّول الدميوقراطي مع ما يجمعها من ظروف وم�سرتكات.
ال�سوفييتي  االحتاد  عن  املنبثقة  للدول  وبالن�سبة  االأوروبية  احلالة  يف 
كان  وهنا  الرتانزيتولوجيا.  باأدوات  التحّول  م�سارات  حتليل  مت  ال�سابق، 
)االنتقال  اقت�سادي  حتّول  مع  بالتوازي  �سار  ال�سيا�سي  التغري  اأن  وا�سًحا 
من االقت�ساد اال�سرتاكي املوجه اإىل اقت�ساد ال�سوق الليربايل(. هناك حالة 
اأخرى ملفتة يف اأفريقيا على �سبيل املثال، يف مايل حتديًدا، والتي اعتربت 
منوذًجا للتحّول الدميوقراطي مع دور مهم للمجتمع املدين، وتوافق �سيا�سي 
عام على اإ�سالحات بنيوية للنظام))). وتنبغي املالحظة اأنه يف كل احلاالت 
املذكورة، كان هناك دعم خارجي من دول وموؤ�س�سات دولية كاالأمم املتحدة 
والواليات املتحدة واأوروبا وغريها، وكان هذا الدعم اأ�سا�سًيا لنجاح التحّول.
ال�سوفييتي  االحتاد  عن  املنبثقة  الدول  يف  احلاالت،  من  الكثري  يف  لكن 
اإلخ....،  ال�سحراء،  جنوبي  اأفريقيا  اأو  والو�سطى  ال�رشقية  اأوروبا  اأو  ال�سابق 
تعود  اأن  دون  من  انتكا�سات  اإىل  الدميوقراطي  التحّول  م�سار  تعّر�س 
 Bertrand (M.("un an de transition politique:de la révolte a la 3eme république" in Politique africaine,n.47,1992,p.9  -(
22,Thiriot (C.( "Rôle de la société civile dans la transition et la consolidation démocratique en Afrique: éléments. de
éflexions a partir du cas du Mali "in Revue Internationale de Politique comparée, vol.9,n.2,p.277-295.
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ميكن  ال  املثال،  �سبيل  على  رو�سيا  ففي  بال�رشورة.  ال�سابقة  الدكتاتورية 
يف  ال�سلطة  اإىل  بوتني  الرئي�س  و�سول  رغم  بالدميوقراطي  النظام  و�سف 
العام 2٠٠٠، وبقائه فيها عن طريق االنتخابات، ويف مايل فاإن االنقالب 
من  انتكا�سة  اإىل  الدميوقراطي  حتّولها  عّر�س   ،2٠12 العام  يف  الع�سكري 
دون اأن يعيد الدكتاتورية. من هنا جاء مفهوم االأنظمة الهجينة الذي ابتدعه 
الثمانينيات  منذ  راجت  التي  االنتقال  نظرية  باأن  ووجدوا  �سيا�سة،  علماء 
اأدوات  الدميوقراطي و�رشحه))). يقول هوؤالء باأن  التحّول  قا�رشة على فهم 
اأدخلت معطيات مل  اأن العوملة  التحليل تطورت كثرًيا منذ الثمانينيات كما 
الهائلة ما بني  الفروقات  اأن ناأخذ باالعتبار  تكن موجودة وقتها. وينبغي 
الدول  بها  تتمتع  التي  واملقاومة  والعبيها،  وظروفها  املدرو�سة  التجارب 
العميقة والنظم ال�سلطوية، كما ه�سا�سة الدميوقراطيات ال�سابة النا�سئة التي 
غريها،  اأو  �سيا�سية  اأو  اقت�سادية  الأ�سباٍب  فائقة،  ب�رشعٍة  ترتاجع  اأن  ميكن 
االأنظمة  �سمود  اأ�سباب  فهم  ينبغي  كما  اال�ستبداد.  اأو  االأهلية  كاحلرب 
اال�ستبدادية القائمة على االنتخابات احلرة واالأجهزة االقت�سادية وال�سيا�سية 
الهجينة  االأنظمة  نظرية  حتاول  هنا  من  ممكنة.  املفارقة  هذه  جتعل  التي 
الناجتة  باالأنظمة  تع�سف  التي  وا�ستقرارها،  املفارقات  فهم  على  الرتكيز 
االأ�سئلة  طرح  حتاول  كما  عملها،  وميكانيزمات  الدميوقراطي  التحّول  عن 

ال�سحيحة حول عمل هذه االأن�ساق ال�سيا�سية واالقت�سادية ودينامياتها))).
العامل  اأهملت  الدميوقراطي  بالتحّول  املتعلقة  النظريات  كل  اأن  ونالحظ 
يتفق  العامل ال  باأن هذا  القناعة  �سادت معها  اإىل درجة  العربي وجتاهلته، 
اال�ستبداد  حتت  يقبع  اأن  عليه  وحمكوم  احلديثة،  الدميوقراطية  مفهوم  مع 
العامل  هذا  بقي  ب�ساطة،  وبكل  اأنه  االإهمال  هذا  و�سبب  لفرتٍة طويلة ممتدة. 
   Diamond L" Elections without Democracy: Thinking about Hybrid Regimes" in Journal of Democracy, vol.13,  -(
 "n.2, 2002,p.21-35. BogaardsM."How to Classify Hybrid Regimes? Defective Democracy and Electoral Authoritarianism
in Democratization,vol.16,n.2,2009,p.399-4.
 Caroline Dufy et CelineThiriot "Les apories de la transitologie:quelques pis tes de recherché a la   -(
lumièred’exemples africains et pos t-soviétiques", Revue international de politique compare,2013/3 Vol.20.p.19-20
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العربي خارج املوجات الدميوقراطية االأربع املتتالية خالل القرن الع�رشين، 
بح�سب ت�سنيف �سموئيل هانتنغتون. لكن بالن�سبة لغ�سان �سالمة ال ي�سكل 
العاملان العربي واالإ�سالمي ا�ستثناًء عاملًيا يف جمال الدميوقراطية، ومتركز 
االأنظمة ال�سلطوية فيه ال يعود اإىل عوامل باطنية بل اإىل تراكم عوائق ميكن 
املثال)1)).  �سبيل  على  االأق�سى  ال�رشق  اأو  الو�سطى  اآ�سيا  يف  مثلها  جند  اأن 
وهذه العوائق مرتبطة بالظروف الثقافية ودور الدين يف ال�سيا�سة، واأخرى 
االأمنية على  االأجهزة  العوملة وهيمنة  الريعية و�سط  مرتبطة باالقت�سادات 

الدولة ناهيك االأو�ساع الدولية واالإقليمية.
فاجاأ  والذي   2٠11 العام  بداية  منذ  جرى  ما  فاإن  اأمر  من  يكن  مهما 
املراقبني والفاعلني ال�سيا�سيني دل على اأن ال�سعوب العربية كغريها تتطلع 
اإىل احلرية والدميوقراطية، وبالتايل فال ا�ستثناء عربي يف هذا املجال. كل 
ا�ستكمال  حتاول  اأن  قبل  ال�سيء  بع�س  تاأخرت  ال�سعوب  هذه  اأن  هناك  ما 
امل�سار الدميوقراطي الذي ي�سري فيه العامل ب�سكل حثيث عرب موجات متتالية 

الواحدة تلو االأخرى.
انطلق هذا امل�سار العربي من تون�س وكانت �رشارة الثورة ال�سعبية حادثة 
احراق ال�ساب التون�سي حممد البوعزيزي لنف�سه يف 1٨كانون االأول 2٠1٠. 
بالطبع كان هناك تراكم من اأ�سباب عديدة �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية 
وغريها انفجرت يف حلظة لتحدث طوفاًنا �سعبًيا اأ�سقط الرئي�س وانفتح م�سار 
عربية  دواًل  لت�سيب  تون�س  من  العدوى  وانطلقت  جديد.  نظام  نحو  التحّول 
اأخرى. لكن امل�سكلة اأن التحّول املن�سود اأنتج حروًبا اأهلية واإقليمية يف ليبيا 
واليمن و�سوريا وتراجع من�سوب احلريات يف دول اأخرى. لذلك ت�سكل التجربة 
التون�سية منوذًجا للتحّول الدميوقراطي باملقارنة مع الدول العربية االأخرى.

تكلم علماء الرتانزيتولوجيا يف حتليالتهم للتحّول الدميوقراطي يف اأمريكا 
 GhassanSalame(sous la dir.de(, "Democratie sans Democrates?. Politiques d’ouverture dans le monde arabo  -(1
musulman et islamique" ed.fayard,Paris 1994.
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واأخرى  داخلية،  عوامل  عن  والو�سطى  ال�رشقية  واأوروبا  واأفريقيا  الالتينية 
خارجية ت�ساعد عملية التحّول اأو تعيقها. كان هناك راأيان اأحدهما يقول اإن 
التحّول هو من �سميم ال�سوؤون الداخلية يف حني يقت�رش الدور اخلارجي اإن 
ُوِجد، على امل�ساهمة يف توفري بيئة موؤاتية اأو غري موؤاتية للتحّول. اأما الراأي 
خارجية،  فاعلة  جهات  على  يعتمد  الدميوقراطية  حتّقق  اإن  فيقول  الثاين 
�سموئيل  ويذهب  واالجتماعية.  ال�سيا�سية  العوامل  على  يعتمد  مما  اأكرث 
مب�سبَبني  ُتبنى  "الدميوقراطيات  اإن  القول  حد  اإىل  املبالغة  يف  هانتنغتون 
ولي�س باأ�سباٍب")))) وهو مييز، باملنا�سبة، ما بني اللربلة اأو التحّول الليربايل 
العملَيتني �سمن  الرغم من ترابط  الدميوقراطي، على  التحّول  اأو  والدمقرطة 

م�سار االإ�سالح ال�سيا�سي اجلاري)))).
فما هي هذه العوامل اخلارجية والداخلية يف احلالة التون�سية؟ وهل ميكن 
اأن  اأم  تر�سيخها،  ومت  اكتملت  دميوقراطي  حتّول  عملية  عن  بالفعل  الكالم 
اإىل  العودة  النا�سئة تبقى ه�سة وعر�سة لالنتكا�سة، وبالتايل  الدميوقراطية 

الوراء التع�سفي واال�ستبدادي؟

ثانيًا: الدور اخلارجي يف التحّول الدميوقراطي التون�سي
لي�س املطلوب درا�سة مواقف الدول والقوى االإقليمية والعاملية من "ثورة 
تاأثري  ملواقفها  التي  تلك  على  االأ�سواء  ت�سليط  ينبغي  ما  بقدر  اليا�سمني"، 
مبعنى  اإيجاًبا،  اأو  �سلًبا  التون�سي  الدميوقراطي  التحّول  م�سار  على  مبا�رش 
القدرة على اإعاقته اإن �ساءت اأو م�ساعدته. تاأتي فرن�سا يف طليعة هذه الدول 
والقرب  الثقافية  االقت�سادية،  ال�سيا�سية،  التاريخية،  العالقات  اإىل  نظًرا 
اجلغرايف بني البلَدين، والواليات املتحدة القوة االأعظم، التي كان ملواقفها 

Democracies are created not by causes but by causers.  -((
Samuel Huntington “The Third wave: Democratization in the late 20thCentury”,University of Oklahoma  -((
Press,1993,p.116-117.
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غالب  بل ومقرر يف  تاأثري كبري  العامل،  م�سارات حتّول دميوقراطي يف  من 
االأحيان.

1- املوقف الفرن�شي  
يرتبط البلدان بعالقاٍت وثيقة جًدا منذ ا�ستقالل تون�س عن فرن�سا يف العام 
يف  الت�سلطية  لالأنظمة  عادة  املوجهة  االنتقادات  من  الرغم  وعلى   .195٦
اليمينة منها  الفرن�سية،  االإعالميني واملثقفني، حر�ست احلكومات  �سفوف 
والي�سارية، على تعزيز العالقات مع النظام التون�سي. ويف معر�س رده على 
التي  النا�سطة يف جمال حقوق االإن�سان  انتقادات املنظمات غري احلكومية 
لتون�س  له  زيارة  يف  �سرياك  الرئي�س  قال  الدكتاتوريات،  بحماية  اتهمته 
ال�سعوب هو  اأول حقوق  "اإن  بن علي يف 12/4/ 2٠٠3:  بح�سور م�سيفه 

احلق باالأكل")))).
ن�سبت الثورة ال�سعبية التون�سية يف عهد خلفه نيكوال �ساركوزي. يف بدايتها 
رف�س التعليق على جمرياتها، اإال اأن وزيرة خارجيته مي�سيل األيوت-ماري، 
باتريك  الربملان  العالقات مع  لتون�س برفقة وزير  كانت يف زيارة ر�سمية 
من  املقرب  طرابل�سي  بلح�سن  من  بدعوٍة  عائلية  باإقامٍة  مددتها  اأولييه، 
االنتقادات  خ�سم  ويف  باري�س،  اإىل  عادت  وعندما  علي)))).  بن  الرئي�س 
املوجهة لها، قالت اأمام اجلمعية الوطنية:"اإن على فرن�سا اأن ت�ساعد اأجهزة 
االأمن التون�سية التي ينق�سها االحرتاف يف مهمة احلفاظ على االأمن"))))، 
اأي على فرن�سا م�ساعدة النظام التون�سي على قمع املتظاهرين. اأثار كالمها 
ارتفعت  اإذ  �سواء،  حد  على  والي�سار  اليمني  �سفوف  يف  التنديد  من  عا�سفة 
احلزب  ندد  وقد  علني.  باعتذاٍر  التقدم  اأو  باال�ستقالة  تطالبها  اأ�سوات 
اال�سرتاكي املعار�س بـال�سكوت املذنب لل�سلطات الفرن�سية حيال ما يجري 

Le Monde 6/12/2003.  -((
Le Nouvel Observateur 5/2/2011.  -((

Le Monde 7/2/2011.  -((
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يف تون�س، وا�ستهجن طلب الوزيرة اإر�سال معدات اأو قوات اأمنية لدعم النظام 
يف تون�س)))). واإزاء هذه االحتجاجات، ا�سطر �ساركوزي اإىل اإقالة الوزيرة 
وا�ستبدالها باأالن جوبيه الذي توجه فوًرا اإىل تون�س، وكان بن علي قد الذ 
بالفرار ورف�ست باري�س منحه اللجوء ال�سيا�سي، واأكد دعمه لل�سعب التون�سي 

النا�سج للدميوقراطية.
موقف األيو-ماري مل يكن وحيًدا، فقد دافع وزير الزراعة برونو لومري عن 
املفرطة  املبالغة  "من  باأنه  ميرتان  فريدريك  وزيرالثقافة  وقال  علي،  بن 
القول باأن تون�س بلد دكتاتوري")))). لكن بعد �سقوط بن علي، توجه بر�سالٍة 
اأ�سًفا على  اإىل ال�سعب التون�سي يعلن فيها تعاطفه معه واإعجابه به، واأبدى 
مواقفه ال�سابقة من النظام)))). من جهته، كان �سفري فرن�سا يف تون�س بيار 
مينا على قناعة وبقي عليها حتى اللحظة االأخرية باأن بن علي �سوف ي�ستعيد 
زمام املبادرة، وطلب من حكومته باأن تتفادى انتقاده علنًيا، بل اأن ت�سعى 
لفتح حوار بّناء معه)))). ورمبا لهذا ال�سبب قررت هذه احلكومة ا�ستبداله، يف 

2٦ كانون الثاين 2٠11 بالدبلوما�سي بوري�س بوايون)1)).
يف 24 كانون الثاين 2٠11، عقد الرئي�س �ساركوزي موؤمتًرا �سحافًيا امتدح 
ا امل�ساعدة ال�سيا�سية  فيه روابط االأخوة وال�سداقة مع ال�سعب التون�سي، عار�سً
واالقت�سادية لـلدميوقراطية النا�سئة، مربًرا عدم تدّخله يف ال�سوؤون الداخلية 
والبلد  القدمي  امل�ستعمر  احل�سا�سية بني  و�سديدة  اخلا�سة  بالعالقة  التون�سية 
موؤيدة  مواقف  اتخذ  عهده،  من  املتبقية  ال�سنة  ويف  م�ستقاًل)))).  بات  الذي 
للتحّول الدميوقراطي التون�سي ولكل الثورات ال�سعبية التي اعتربها حلظات 
تاريخية، وت�سهد حتّواًل يف اجتاه احلرية والدميوقراطية يف منطقة جماورة 

Ibid.  -((
Le Monde 23/1/2011.  -((

Realites (hebd.(23/1/2011.  -((
Le Monde 13/1/2011.  -((

Ibid.27/1/2011.  -(1
Le Figaro 27/1/2011.  -((
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ومهمة جًدا لفرن�سا، املعنية متاًما بنجاح ثورات ال�سعوب العربية)))).
و�سل الرئي�س فران�سوا هوالند اال�سرتاكي اإىل االأليزيه يف اأيار 2٠12، بعد 
مواقف موؤيدة لل�سعب التون�سي اتخذها قبل �سقوط بن علي وبعده، وبالتايل 
ا من اأي اإحراج. وكان م�سار التحّول التون�سي يف اأوجه، وفرن�سا  كان متخل�سً
نا�سطة ر�سمًيا وعرب اأحزابها وجمتمعها املدين ومثقفيها يف دعم هذا التحّول.

الرئي�س املن�سف  قام هوالند يف متوز2٠13 بزيارة دولة تون�س، والتقى 
النه�سة  حلزب  ينتمي  الذي  العري�س  علي  احلكومة  ورئي�س  املرزوقي 
االإ�سالمي .وقد انتقدته املعار�سة الفرن�سية التي اعتربت اأنه بذلك يقّدم دعًما 
للحكومة االإ�سالمية، لذلك مل يلتق زعيم النه�سة را�سد الغنو�سي، ومل ي�سطحب 
معه رئي�س الوزراء  مانويل فال�س الذي �سبق وندد بالفا�سية االإ�سالمية يف 
تون�س)))). األقى هوالند خطاًبا اأمام املجل�س التاأ�سي�سي التون�سي، الذي كان 
قد تاأخر يف عملية �سياغة الد�ستور اجلديد، وتعّر�س لالنتقادات ب�سبب ذلك. 
وبرر له هوالند هذا التاأخري بالقول "اإن التحّول بعد حقبة من ال�سلطوية يبقى 
�سعًبا. املهم اأن تربهن فرن�سا باأنها اإىل جانب تون�س يف تطورها وحتّولها 
وم�سارها من دون تدّخل يف �سوؤونها الداخلية. لي�س علينا اأن نقول للتون�سيني 
ما ينبغي عمله، ولكن علينا الك�سف عن املبادئ التي جتمعنا، والقيم التي 
نحملها، واملعنى الذي نعطيه للربيع العربي الذي ولد يف تون�س")))). هدفت 
الزيارة اإىل ت�سجيع التحّول الدميوقراطي يف هذا البلد الرائد للربيع العربي. 
ومن الطبيعي اأن تقّدم فرن�سا دعمها لهذا البلد الذي ي�سعى للتحديث، كما عرّب 
اأحد مرافقي هوالند الر�سميني)))). وقد ت�سمنت الزيارة دعًما اقت�سادًيا يف 
وقت جتتاز فيه تون�س اأو�ساًعا اقت�سادية �سعبة، ب�سبب اأزمة منطقة اليورو 
اإىل %1٧  والبطالة و�سلت  فيها،  فالنمو يرتاجع  ال�سيا�سي.  اال�ستقرار  وعدم 

خطاب ساركوزي حول ليبيا أمام القمة األوروبية في بروكسل في ))ذار ))1).  -((
Le Figaro 4/7/2013.  -((

France Inter 4/7/2013.  -((
Le Figaro 4/7/2013.  -((
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على االأقل، واال�ستثمارات ترتاجع، والت�سخم ي�سل اإىل اأعلى م�ستوى له منذ 
اأعوام عديدة. يف هذا الظرف، قّدم �سندوق النقد الدويل برناجًما بقيمة ٧.1 
اإ�سالحات.  برنامج  تطبيق  �رشيطة   ،2٠13 حزيران  بداية  يف  دوالر  مليار 
هذه  عليها  تعتمد  لذلك  لتون�س،  االأول  التجاري  ال�رشيك  هي  فرن�سا  وكون 
االأخرية كثرًيا. فرن�سا ت�ستورد من تون�س بقيمة 3.٧ مليار دوالر وتبيعها ما 
قيمته 3.٦ مليار دوالر) اأرقام العام 2٠11(. وهناك 13٠٠ �رشكة فرن�سية 
يف تون�س توظف حواىل 125 األف تون�سي. لذلك ا�سطحب هوالند معه اأربعني 
جمال  ويف  جتاري.  اتفاق  ع�رشين  حواىل  على  التوقيع  ومت  �رشكة،  مدير 
ال�سياحة التي متّثل ٧%من الناجت الداخلي االإجمايل وت�ستخدم 15% من القوى 
العاملة، ورغم الظروف االأمنية القا�سية التي جتتازها، فقد اأعلنت باري�س باأن 

ال�سواطئ التون�سية مناطق ذات خماطر اأمنية متدنية)))).
تدعم  تون�س  نف�سه يف عالقة مع  النهج  الرئي�س ماكرون على  �سار  بدوره 
فم�ساعداتها  باالأفعال،  منه  اأكرث  باالأقوال  الدميوقراطية  نحو  تقّدمها 
االقت�سادية بقيت من دون اأثر يذكر على امل�سكالت االقت�سادية واالجتماعية 
طاملا  الذي  والهم  نف�سه.  الدميوقراطي  امل�سار  تهديد  حد  اإىل  تفاقمت  التي 
موقفها  وتعزيز  �رشكاتها  م�سالح  خدمة  هو  الفرن�سية  الدبلوما�سية  حكم 
اأمام نظرياتها االأجنبية. وقد قام ماكرون بزيارٍة ر�سمية لتون�س  التناف�سي 
يف 1/1/ 2٠1٨ على خلفية انعقاد املنتدى االقت�سادي الفرن�سي-التون�سي 
لبع�س  امل�ساعدات  يورو من  مليار  بتكري�س 1.2  وعد  قد  والذي كان  االأول 
اإليها ماكرون 5٠٠ مليون لل�سنَتني املقبلَتني  التون�سية واأ�ساف  القطاعات 
اخلم�س  ال�سنوات  يف  تون�س  يف  الفرن�سية  اال�ستثمارات  مب�ساعفة  ووعود 
املقبلة، وهي اأرقام تبقى �سعيفة يف نظر اخلرباء الذين طالبوا باإلغاء ٨٠٠ 
مليون يورو من الدين التون�سي الذي ي�سكل ٧٠% من الناجت الداخلي االإجمايل 

Ibid.  -((
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مل�ساعدتها على اخلروج من اأزمتها االقت�سادية امل�ستع�سية)))). وقد وقعت 
زيارة ماكرون  ن�رشتها خالل  تون�سية عري�سة  ع�رش منظمات غري حكومية 
تتهم فرن�سا باأنها ال تفعل �سيًئا يتخطى اإعالنات الدعم وال�سداقة والتخبط ما 

بني القيم وامل�سالح)))).
ميكن القول يف املح�سلة اإن املوقف الفرن�سي املوؤيد للنظام التون�سي، مبعزٍل 
عن �سلوكه حيال حقوق االإن�سان كونه ي�سكل �سمانة لال�ستقرار، حتّول بفعل 
فرار بن علي وتغرّي الظروف واملعطيات التي فر�ست نف�سها على احلكومات 
بقاء  مع  الدميوقراطي  التحّول  جانب  اإىل  باتت  التي  املتعاقبة  الفرن�سية 
اإن  القول  ال�سعوبة مبكاٍن  ال�سلطة. من  اإىل  االإ�سالميني  التوّج�س من و�سول 
فرن�سا اأدت دوًرا مهًما يف جناح التحّول التون�سي، لكنها على االأقل مل حتاول 

اإعاقته، وفر�ست عليها امل�سالح والواقعية ال�سيا�سية اأن تقف اإىل جانبه.

2- املوقف الأمريكي
ي�سعب جتاهل املوقف االأمريكي لدى درا�سة التحّول الدميوقراطي يف بلد يف 
العامل مهما كان قريًبا اأو بعيًدا، فالتاريخ يثبت باأن وا�سنطن لها على الدوام 
دور مبا�رش اأو غري مبا�رش يف دعم اأو اإعاقة التحّول الدميوقراطي. وهي التي 
كانت وراء التحّول يف اأوروبا ال�رشقية والو�سطى، وعملت عليه خالل احلرب 
الباردة وبعدها. كذلك يف اأمريكا الالتينية كانت على الدوام وما تزال تتدخل 
لها،  معار�سة  كانت  اإذا  تغيريها،  على  وتعمل  ال�سيا�سية  االأنظمة  عمل  يف 
اأحياًنا بالقوة وباالنقالب الع�سكري، كما تقّدم لها كل اأنواع الدعم اإذا كانت 
موالية لها، وذلك مبعزٍل عن مواقف هذه االأنظمة من احلريات والدميوقراطية 
وحقوق االإن�سان. بالن�سبة لتون�س التزم الرئي�س اأوباما ال�سمت حيال االأحداث 
خ�س�سه  خطاًبا  األقى  اإذ  نف�سه،  البوعزيزي  حممد  اإحراق  غداة  اندلعت  التي 

Le Monde 4/1/2018.  -((
Noemie Cadeau "Macron en Tunisie: entre silences et faux-semblants" le vent se lѐve,14/2/2018.  -((
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اجللل.  احلدث  هذا  عن  واحدة  بكلمٍة  يتفوه  اأن  دون  من  اخلارجية  لل�سيا�سة 
على  االأحداث))))،  بت�سارع  فوجئت  االأمريكية  االإدارة  باأن  وا�سًحا  كان  لقد 
الرغم من اأن اأوباما كان قد اأر�سل مذكرة عن "االإ�سالح ال�سيا�سي يف ال�رشق 
اإمكانات التمرد يف املنطقة  اآب 2٠1٠، حول  اأفريقيا" يف  االأو�سط و�سمايل 
بعد ف�سل "الثورة اخل�رشاء" يف طهران يف حزيران 2٠٠9. يف هذه الوثيقة 
تدر�س االإدارة ا�سرتاتيجيات االإ�سالح ال�سيا�سي بلًدا بلًدا يف املنطقة)1)). رغم 
ذلك ف�سلت ال�سي اآي اإيه يف تقدمي توقعات لالإدارة حول ما �سيحدث يف تون�س 
اأن املجتمع املدين واملنظمات الدولية تبنوا على الفور  وم�رش)3))، يف حني 

نظرة ت�سامنية حيال "الثورة عارية اليدين")))).
لقد تبنت وا�سنطن احلذر والرتقب مع علمها امل�سبق بامل�سكالت االقت�سادية 
وال�سيا�سية يف تون�س وم�رش وحالة الغليان ال�سعبي فيهما، كما ت�سهد برقيات 
ويكيليك�س ومنها واحدة يف 1٧ متوز 2٠٠9، تتكلم عن ه�سا�سة و�سع نظام بن 
علي وباأن امل�سلحة االأمريكية تقت�سي الرتاجع عن دعمه)))). فلطاملا ف�سلت 
وا�سنطن ا�ستقرار االأنظمة الدكتاتورية على بدائل اأ�سولية اإ�سالمية حمتملة اأو 
اأخرى معادية لها، كما تك�سف اإحدى الربقيات الدبلوما�سية يف اأيار 2٠٠9 
التي و�سفت ح�سني مبارك باأنه �سمانة �سد التطرف الديني و�سعود االإخوان 

امل�سلمني)))).
لمتابعة الثورة التونسية من بداياتها أنظر: عزمي بشاره "الثورة التونسية المجيدة، بنية ثورة وصيرورتها من خالل يومياتها" المركز العربي   -((

لألبحاث وتحليل السياسات، الطبعة الثانية، )))) صفحة(.
Virgine Bettaieb et al.(dir.(" Degage ,la revolution tunisienne" 17 dec.2010-14 janv.2011" Asnières-sur seine  -(1
ed.Du Layeur", 2011.p.20.
Nicholas, "The contradictions of hegemony: the United States and the Arab Spring", p.56, http://www.lse.ac.uk   -((
IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS__UnitedStatesAnd TheArabSpring_Kitchenpdf.
Jean Pierre Es tival, L’Europe face au Printemps Arabe, De l’espoir à l’inquiétude, Paris, L’Harmattan, 2012  -((
p.13.
Cable of the U.S. Embassy in Tunisia, “Troubled Tunisia: What should we do?”, July 17, 2009, revealed  -((
by Wikileaks and retrieved in The Guardian, World, December 7, 2010, http://www.theguardian.com/world/us
embassy-cables-documents/217138.

 Cable of the U.S. Embassy in Cairo, "Scenesetter: President Mubarak’s Visit to Washington", May 19, 2009  -((
revealed by Wikileaks and retrieved in The Guardian, World, December 9, 2010, http://www.theguardian.com
world/us-embassy-cables-documents/207723.
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للم�سالح  حقيقًيا  تهديًدا  ت�سكل  ال  التون�سية  االنتفا�سة  كانت  واإذا 
االأمريكية، فاحلالة امل�رشية خمتلفة نظًرا ملوقع م�رش واأهميتها وعالقاتها 
اال�سرتاتيجية بوا�سنطن واتفاقية ال�سالم التي تربطها باإ�رشائيل. يف تون�س 
الذ بن علي بالفرار يف14كانون الثاين ب�سكٍل مفاجئ، اأما يف م�رش فا�ستمر 

الت�سعيد فرتة اأطول ومعه الرتقب االأمريكي.
اللجوء  بعدم  ومبارك  علي  بن  نظاَمي  اإقناع  يف  دوًرا  وا�سنطن  اأدت  وقد 
املفرط للقوة، فقائد االأركان التون�سي اجلرنال ر�سيد بن عمار مقرب منها، 
علي  بن  اأمر  وعندما  الفرار.  اإىل  دفعه  يف  �ساهم  علي  بن  دعم  عن  وتخلّيه 
بقطع االإنرتنت، تدخلت اخلارجية االأمريكية، وا�ستدعت ال�سفري التون�سي يف 
وا�سنطن لتطلب منه وقف العنف �سد املتظاهرين، واإعادة االإنرتنت و�سون 
احلريات)))). وعندما �سقط بن علي توجه اأوباما بالتهنئة لل�سعب التون�سي 
باأن  م�سيًفا  الكونية،  احلقوق  اأجل  من  وكفاحه  وكرامته  �سجاعته  على 
انتخابات  اإجراء  اإىل  داعًيا  اأف�سل،  �سيكون  تون�س  م�ستقبل  باأن  ثقته كبرية 

دميوقراطية نزيهة يف القريب العاجل تعك�س تطلعات ال�سعب التون�سي)))).
األقى اأوباما خطاًبا يف 19اأيار 2٠11، و�سعه يف ا�ستمرارية خطاب القاهرة 
قبل ثالث �سنوات، تكررت فيه كلمات مثل التحّول، التغيري ،احلرية وغريها، 
مع حتية اإىل ال�سباب التون�سي وامل�رشي الذي اأطلق حركة من اأجل التغيري 
ا�ستقبل  22حزيران،  ويف  �سنوات)))).  طيلة  انَبَنت  التي  احلرية  اإرادة  با�سم 
تون�سي  واحد  املتظاهرين  من  عادَيني  مواطَنني  االأبي�س  البيت  يف  اأوباما 
واالآخر م�رشي، ليقّدم لهما درع الدميوقراطية، ويكرر التزامه بدعم احلقوق 
Philip J. Crowley, Assis tant Secretary, Press Statement, "Recent Protes ts and Website Hackings in Tunisia"  -((
Bureau of Public Affairs, State Department, January 7, 2011, http://www.s tate.gov/r/pa/prs/2011/154139.htm.
Statement by the President on the Events in Tunisia, January 14, 2011, http://www.whitehouse.gov/the- press  -((
office/2011/01/14/s tatement-president-events-tunisia.
Remarks by the President on the Middle Eas t and North Africa, The White House Press Office, May 19, 2011  -((
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa%20.
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الكونية لكل �سعوب املنطقة)))) وذلك بعد اأن اأقر م�ساعدات اقت�سادية ومالية 
مهمة للبلَدين، وطلب من �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل وجماعة ال�سبعة 
الثبات  على  وامل�رشي  التون�سي  االقت�ساَدين  م�ساعدة  االأوروبي  واالحتاد 

واال�ستقرار يف املرحلة املقبلة.
اأحد  ال�سب�سي،  قائد  الباجي  برئا�سة  تون�س  يف  موؤقتة  حكومة  ت�سكلت 
وتنظيم  جديد،  د�ستور  ل�سياغة  وجمال�س  جلان  تعيني  ومت  النظام،  قدماء 
االأغلبية،  االإ�سالمي على  النه�سة  انتهت بح�سول حزب  انتخابات برملانية 
ويف 2٠11/1٠/23، مت انتخاب املن�سف املرزوقي رئي�ًسا للجمهورية، اأما 
يف 2٠11/12/21، فكلّف الرجل الثاين يف حزب النه�سة حمادي جبايل 
االإ�سالمية يف �سلب  ال�رشيعة  وافق على عدم و�سع  الذي  احلكومة،  ت�سكيل 
الد�ستور. ومل يخُل العاَمني 2٠11و2٠12 من اال�سطرابات، ففي 14 اأيلول 
2٠12، هوجمت ال�سفارة االأمريكية ومدر�سة اأمريكية يف تون�س، على الرغم 
من جهود الرئي�س مرزوقي التاأكيد على اأف�سل العالقات مع وا�سنطن اإال اأن 

هذه العالقات اأ�سيبت بفتوٍر كبري)))).
لقد انق�سم االأمريكيون بني من راأى و�سول االإخوان امل�سلمني اإىل ال�سلطة 
على  االإ�سالمي،  التطرف  ومواجهة  واملرونة  االعتدال  اإىل  �ستدفعهم  فر�سة 
اأخونة الربيع  اآخر، ومن خ�ِسَي من  اأن املعار�سة �سيء واحلكم �سيء  اأ�سا�س 
االإ�سالم ال  اأن  اأ�سا�س  للمراأة واحلريات، على  العربي و�سن قوانني مناه�سة 
فتبدو  االنق�سام،  تعك�س هذا  اأوباما  فكانت مواقف  الدميوقراطية.  يتفق مع 

مرتددة وغري قادرة على احل�سم.
يف تون�س كان الو�سع اأقل ا�سطراًبا من م�رش، على الرغم من اأعمال العنف 
ال�سعانبي  جبل  يف  جنود  ثمانية  ُقتل  حيث   ،2٠13 العام  يف  �سادت  التي 
Readout of the President's Meeting with the National Endowment for Democracy's 2011 Democracy Award  -((
Recipients, Office of Press Secretary of the White House, June 22, 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press
office/2011/06/22/readout-presidents-meeting-national-endowment-democracys-2011-democracy .
Jeanine Ferris Pirro, "Why do we keep getting into these messes?", Fox News, October 4, 2013, http://video  -((
foxnews.com/v/2719524655001/jeanine-why-do-we-keep-getting-into-these-messes/#sp=show- clips.
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على يد جماعات اإرهابية متركزت فيه، واغتيال املعار�س العلماين �سكري 
بلعيد، يف ٦ �سباط ثم النائب املعار�س حممد براهمي يف 25 متوز واإعالن 
مواجهة  يف  لكن  اإرهابية.  ال�رشيعة  اأن�سار  جماعة  باأن  الر�سمي  احلكومة 
عن  الغنو�سي  را�سد  النه�سة  حزب  زعيم  اأعلن  وال�سيا�سية،  االأمنية  االأزمة 
خارطة طريق للخروج من االأزمة يتعهد فيها حزبه بالتخلي عن ال�سلطة ذلك 
اأنه "بني ال�سلطة والدميوقراطية نف�سل هذه االأخرية الأنه عن طريقها ميكن اأن 
نعود اإىل ال�سلطة" كما اأعلن. ويف 2٠14/1/9 ا�ستقالت احلكومة، ومت تكليف 
اأوباما  ي�ستقبله  اأن  قبل  ت�سكيل حكومة وفاق وطني  امل�ستقل مهدي جمعة 
يف البيت االأبي�س يف2٠14/4/3، مهنًئا تون�س على التحّول الدميوقراطي، 
وموؤكًدا على ال�رشاكة اال�سرتاتيجية معها ووا�سًفا اإياها بـالنموذج، وواعًدا 
اإىل  دخولها  وت�سهيل  واملالية،  االقت�سادية  امل�ساعدات  من  املزيد  بتقدمي 
الدولية. ويف 1/2٦/ 2٠14، مت تبّني د�ستور جديد ي�سم  االأ�سواق املالية 
كل احلريات االأ�سا�سية، وبعدها انتخاب زعيم حزب نداء تون�س الباجي قائد 
ال�سب�سي رئي�ًسا للجمهورية، والذي �سارع اأوباما اإىل تهنئته مع الوعد بتوثيق 

عرى العالقات وال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني البلَدين.
بالرباغماتية  متيز  قد  التون�سية  الثورة  حيال  اأوباما  موقف  يكون  وهكذا 
و�ست  اأكادميية  يف  خطابه  يف   2٠14 2٨اأيار  ويف  الو�سط.  يف  والوقوف 
العامل  يف  االإن�سان  وحقوق  الدميوقراطية  دعم  باأن  �رشح  الع�سكرية  بوينت 
لي�ست م�ساألة مثاليات ولكن رهان اأمن قومي)1)). ما يعني بتعبري اآخر اأنه 

ينبغي دعم هذه القيم فقط اإذا اتفقت مع م�سالح االأمن القومي.
البلد  هذا  الأن  لي�س  الأوباما  بالن�سبة  اأقل �سعوبة  االأمور  كانت  تون�س  يف 
اأقل اأهمية ا�سرتاتيجية للواليات املتحدة من م�رش فح�سب، ولكن الأن ال�سعب 
هناك هو الذي اأطاح باحلكومة التي تزعمها االإ�سالميون ولي�س اجلي�س كما 

Washington Pos t ,May 29,2014.  -(1
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عملية  رافقت  وا�سطرابات  عنف  اأعمال  اأن  و�سحيح  امل�رشية.  احلالة  يف 
اأقل خطورة ومل حتدث تغيريات  اأنها بقيت  اإال  االنتقال ال�سيا�سي يف تون�س 
ا�سرتاتيجية عميقة يف امل�سهد االإقليمي نظًرا لبعد تون�س عن اإ�رشائيل وعدم 

ارتباطها معها مبعاهدة اأو مفاو�سات �سالم.
هذه  اتخاذها  عرب  جنحت،  اأوباما  اإدارة  باأن  القول  ميكن  املح�سلة  يف 
الناجمة  اجلديدة  االأنظمة  اأن  من  التاأكد  يف  العربية،  الثورات  من  املواقف 
عنها يف تون�س وم�رش �سوف ت�ستمر يف العمل مع الواليات املتحدة، متاًما 
مع  اجلي�س  حتالف  بقي  تون�س  يف  ال�سابق)))).  يف  االأمور  عليه  كانت  كما 
ال�سلطة رجال  الفرار وت�سلم  اإىل  الذي �ساهم يف دفع بن علي  وا�سنطن وهو 
اآتون، اأو بع�سهم على االأقل، من زمن بورقيبة وبن علي ويف طليعتهم رئي�س 
اجلمهورية نف�سه ال�سب�سي دومنا معار�سة من التون�سيني الذين ف�سلوا ذلك 
على الفو�سى التي قد حتل نتيجة تنامي نفوذ اال�سالم الراديكايل واحلركات 

العنفية.

ثالثًا: امل�سار الداخلي
انق�سم هذا امل�سار اإىل ثالث مراحل: االأوىل كانت عرب فرار بن علي وبقاء 
نظامه، والثانية قادها املجل�س التاأ�سي�سي و�سواًل اإىل املرحلة الثالثة التي 
ورئا�سية.  ت�رشيعية  انتخابات  واإجراء   2٠14 العام  د�ستور  باإقرار  انتهت 
واأدت قوى عديدة يف هذا امل�سار اأدواًرا تراوحت بني العرقلة ودفع العملية 
املوؤ�س�سات  القوى  هذه  .من  تكري�سها  اجتاه  يف  االأمام  اإىل  الدميوقراطية 

الع�سكرية واملدنية وال�سيا�سية واالإعالمية.

1- دور اجلي�ش  
العربية  الدول  عك�س  وعلى  الثورة،  قبل  ال�سيا�سة  عن  بعيًدا  اجلي�س  بقي 

Nicholas Kitchen ,op.cit. p.1.  -((
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اعتمد  وقد  مدنيني.  دفاع  وزراء  من  طوياًل  تقليًدا  تون�س  اكت�سبت  االأخرى 
بن علي على جهاز بولي�سي مت�سخم ومافيوي على ح�ساب جي�س يفتقد اإىل 
اجلمهوري  واحلر�س  البلد  م�ساحة  على  وينت�رش  املالئَمني،  والعتاد  ال�سالح 
يف غياب التهديدات اخلارجية. وب�سبب ُبعده عن ال�سيا�سة والف�ساد، اكت�سب 
ثم  بفرن�سا  ممتازة  عالقة  على  وكان  واحرتامهم.  املواطنني  ثقة  اجلي�س 
الغربية،  القانونية  والقواعد  باملعايري  يتاأثر  جعله  ما  املتحدة،  بالواليات 

االأمر الذي انعك�س على عالقته باملدنيني يف بالده.
واإذا كانت القوات امل�سلحة متثل غالًبا احلل االأخري للنظام االأوتوقراطي يف 
مقاومته للحركة الدميوقراطية، فاإّن رف�س قائد االأركان اجلرنال ر�سيد بن 
النار على املتظاهرين، قد �ساهم ب�سكٍل  اإعطاء قواته االأوامر باإطالق  عمار 
والتي  تون�س،  العا�سمة  يف  حتديًدا  الت�سعيد  على  هوؤالء  ت�سجيع  يف  موؤكد 
�ساقت باملظاهرات احلا�سدة يف 12 و13 و14 كانون الثاين 2٠11، والتي 
�ساركت فيها كل اأطياف ال�سعب التون�سي. وقد فر بن علي بعد اأن خ�ِسَي من 
وقد  به.  يطيح  ع�سكري  انقالب  تنظيم  اإىل  للثورة  اجلي�س  انحياز  ينتهي  اأن 
�سمة  الثورة  اأعطى  ما  اجلنود،  اإىل  الورد  يقّدمون  التون�سيني  انت�رشت �سور 

"ثورة اليا�سمني".
وعلى الرغم من انت�سار �سعارات مثل "نريد ر�سيد عمار رئي�ًسا للجمهورية" 
و"الرجل الذي قال ال" وغريها، فقد رف�س الرجل الدخول يف عامل ال�سيا�سة، 
جبل  يف  ال�سيما  االإرهاب  مواجهة  عرب  �سواء  للثورة  حامًيا  اجلي�س  وبقي 

ال�سعانني، اأو يف حماية االأمن الداخلي املهدد من قبل اأعداء الثورة 
وقد ا�ستمرت ا�ستطالعات الراأي يف الك�سف عن ثقة التون�سيني بجي�سهم. على 
�سبيل املثال ن�رشت جريدة ال�رشوق التون�سية يف 2٠14/1/29 ا�ستطالًعا 
للراأي، اأو�سح اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية نالت اأعلى درجة ثقة بن�سبة ٧٦%، بينما 
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نال احلر�س الوطني ن�سبة ثقة بلغت 3٧% وال�رشطة %3٠)))).

2- النخب ال�شيا�شية  
عانت املعار�سة، ال�سيما االإ�سالمية منها، من القمع واال�سطهاد يف عهَدي 
بورقيبة وبن علي، ومل تكن جاهزة ال�ستالم ال�سلطة بعد جناح الثورة ال�سعبية 
القرار  البقاء يف مواقع  القدمي  العهد  لرجال  اأتاح  ما  فيها،  م�ساركتها  رغم 
م�ستخدمني ال�سعارات واملزايدات الثورية. هوؤالء بحكم جتربتهم الطويلة يف 
جديدة  نخبة  مقابل  يف  م�سارها،  وحتويل  الثورة  م�سادرة  حاولوا  ال�سلطة 
واخلالفات  للتجربة  افتقارها  ب�سبب  مل�سلتحها  ال�سارع  تعبئة  عن  عجزت 
التي دبت بني اأركانها، وهي خالفات اأيديولوجية و�سيا�سية وعلى املنا�سب 
والنفوذ يف غياب �سخ�سية قيادية كاريزماتية قادرة على قيادة التحّول)))).

النه�سة  حزب  )بني  االإ�سالمي  التيار  داخل  احتدمت  اخلالفات  هذه 
وال�سلفيني على �سبيل املثال( وبينه وبني التيارات العلمانية، والتي كانت 
بدورها منق�سمة ما بني عروبيني وا�سرتاكيني ووطنيني. وا�ستدت وطاأة هذه 
اخلالفات مع فوز حزب النه�سة باأغلبية مقاعد املجل�س التاأ�سي�سي)))) ولدى 
مناق�سة بنود الد�ستور اجلديد يف اأواخر العام 2٠11، امتدت طيلة املرحلة 
االنتقالية وبالتزامن مع االنتخابات الربملانية والرئا�سية يف خريف العام 
2٠14، وت�ساعد اال�ستقطاب احلاد ما بني العلمانيني عموًما وحزب النه�سة 
االقت�سادية  االأزمة  ملواجهة  وا�سحة  وروؤى  برامج  غياب  يف  االإ�سالمي 
حزب  اعترب  الدميوقراطي.  التحّول  بعملية  تطيح  تكاد  والتي  امل�ستفحلة، 
وزارَتي  )تقلّد  ال�سب�سي  قائد  الباجي  بقيادة  تون�س  نداء  حزب  اأن  النه�سة 

www.alchourouk.com/58852/566/1.  -((
.http//dw.com/P/1HRRC" (1(( العربية ))/))/))1) "هناك قرف كبير من التونسيين تجاه النخبة السياسية التي جاءت بعد  -((

المجلس  مقاعد  مقعًدا من أصل ))) عدد  النهضة على ))  اآلتية: حصل حزب  النتائج  إلى  الثورة  بعد  األولى  التشريعية  االنتخابات  أفضت   -((
التأسيسي تاله حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ))) مقعًدا( ثم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية )))( وحزب التكتل من أجل العمل 
والحريات )1)( ثم الحزب الديموقراطي التقدمي )))( يليه حزب المبادرة والقطب الديموقراطي الحداثي بخمس مقاعد لكل منهما وحزب آفاق 
تونس ))( ثم قائمة البديل لحزب العمال الشيوعي ))( وحركة الديموقراطيين االشتراكيين وحركة الشعب بمقعَدين لكل منهما، بينما حازت )) 

قائمة أخرى على مقعد واحد لكل منها.
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ال�سعب  جمل�س  ورئا�سة  علي  وبن  بورقيبة  عهَدي  يف  واخلارجية  الداخلية 
يف عاَمي 1991 و1992( ي�سكل عودة مقنعة للنظام البائد وحزب التجمع 
املنحل. يف املقابل، اعترب حزب نداء تون�س وغريه من االأحزاب العلمانية اأن 
فوز النه�سة ميّثل فوًزا للتطرف، ولعب اجلميع على خماوف اجلماهري اأكرث من 
ال�سعي لتحقيق مطالب الثورة، وحل امل�سكالت االقت�سادية واالجتماعية)))).
وقد ن�رش فوز نداء تون�س املخاوف من عودة النظام القدمي لي�س فقط ب�سبب 
ا الأنه �سم ن�سطاء �سابقني من حزب التجمع الذي  ما�سي رئي�سه، ولكن اأي�سً
كان حاكًما يف حقبة بن علي. لكن �رشعان ما دبت اخلالفات يف ج�سم نداء 
تون�س الذي انق�سم اإىل جناَحني، يقود اأحدهما حافظ ال�سب�سي جنل الرئي�س، 
وامتدت اخلالفات  التوجه.  الي�ساري  العام حم�سن مرزوق  االأمني  وثانيهما 

اإىل الكتلة الربملانية التي �سهدت ان�سقاقات وا�ستقاالت من احلزب)))).
وداخل  وال�سلفيني  النه�سة  بني  باالإ�سالميني  ال�رشاعات  ع�سفت  كذلك 
النه�سة، وا�ستقال حمادي جبايل من رئا�سة احلكومة االنتقالية ومن مركز 

نائب الرئي�س.
نف�سها  على  اأخرى  وانق�سمت  اأحزاب  ولدت  االنتقالية،  املرحلة  هذه  يف 
املئَتني.  حواىل  اإىل  ال�سيا�سية  والقوى  االأحزاب  عدد  و�سل  وقد  اختفت،  اأو 
وكادت اخلالفات تع�سف بكل عملية التحّول لوال جناح مبادرات موؤ�س�سات 
ا�سطرت  التي  االأحزاب،  هذه  بني  حوار  جل�سات  قيادة  يف  املدين  املجتمع 
لتقدمي تنازالت يف �سبيل اإجناح امل�سار الدميوقراطي. حتت ال�سغوط الدولية 
وال�سعبية، ا�سطر حزب النه�سة اإىل تقدمي تنازالت موؤملة خا�سة على م�ستوى 
قواعده، واملتعاطفني معه من اأجل اإجناح م�سار التوافق واحلوار الوطني. كما 
اأعلن رئي�سه را�سد الغنو�سي باأن م�سلحة البالد واحلركة تقت�سي التنازل عن 

إبراهيم فرحات، "االنتخابات التونسية تختتم المرحلة االنتقالية وتثير المخاوف من عودة النظام القديم"، مركز بروكينجز )/)/))1)  -((
www.brookings.edu/ar./research.        

.www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews (1((/(1/(1 خميس بن بريك، "االنقسامات تهدد مستقبل نداء تونس"، الجزيرة نت  -((
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احلكومة التي كان يراأ�سها)))). وقد برر ذلك اأمام موؤيديه بالقول اإن"حزب 
النه�سة مل يخرج من احلكم نظًرا لوجوده القوي يف املجل�س التاأ�سي�سي م�سدر 

ال�سلطة يف هذه املرحلة". 

3- دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين  
حقوق  عن  للدفاع  موؤ�س�سات  عدة  ن�ساأت  املن�رشم،  القرن  �سبعينيات  يف 
حتت  واإما  مبا�رشة  اجلمهورية  لرئا�سة  تابعة  اإما  كانت  لكنها  االإن�سان، 
نفوذها. وبعد العام 19٨٧، ن�ساأت حواىل ال�ستني جمعية اأدت اأدواًرا فاعلة يف 
املجاالت ال�سحية، الريا�سية، الن�سائية، االجتماعية، اإلخ... لكنها عانت من 

تدين املوارد والرقابة احلكومية امل�سددة.
اأخرى م�ستجدة،  اإىل  باالإ�سافة  برز دور بع�س هذه اجلمعيات  الثورة  بعد 
ال�سيما يف مرحلة �سياغة الد�ستور واالنتخابات بني العاَمني 2٠11 و2٠14، 
وتاأ�س�ست �سبكة من موؤ�س�سات املجتمع املدين اأطلقت على نف�سها ا�سم "مر�سد 
اإعداد  العملية االنتخابية ورعايتها، و�ساركت يف  �ساهد")))) بهدف مراقبة 
م�ساريع القوانني املتعلقة بتمويل احلمالت االنتخابية واالآليات واالإجراءات 
الكفيلة بتحقيق نزاهتها، والوقاية من التعذيب والعدالة االنتقالية، ونّظمت 
�سل�سلة من الندوات حول م�رشوع الد�ستور والنقاط اخلالفية فيه. وقد �ساركت 
حواىل ثالثماية منظمة وجمعية من املجتمع املدين يف احلوار، حول الد�ستور 
ويف  املعلومات،  على  واحل�سول  والتعبري  التجمع  بحق  املتعلقة  والقوانني 

مراقبة االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية)))).
واإزاء ان�سداد االأفق ال�سيا�سي الذي كاد يدفع البالد اإىل االقتتال الداخلي اأو 
اأقله التجربة امل�رشية، اأم�سكت موؤ�س�سات املجتمع املدين باملبادرة، فاأطلقت 
حواًرا �ساماًل بني القوى ال�سيا�سية. فقد اأعدت الرباعية، املوؤلفة من االحتاد 

.www.swissinfo.ch/ara "صالح الدين الجورشي، "الحوار الوطني في تونس: دروس الصرتع والتوافق  -((
www.chahed.tn/index.php/cache/181-2014-12-19-06-59-45.  -((

.www.carnegie-mec-org/2014 (1((/(/(( مهى يحي، "ما بعد دستور تونس: الشيطان يكمن في التفاصيل"، مركز كارنيغي  -((
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االإن�سان  حلقوق  التون�سية  الرابطة  االأعمال،  اأرباب  احتاد  لل�سغل،  التون�سي 
ومبادىء  اإجرائية،  نقاط  عدة  ت�سمنت  طريق  خارطة  املحامني،  ونقابة 
اأ�سا�سية للحوار وم�سامينه واأهدافه، بهدف اإيجاد اأر�سية م�سرتكة يقف عليها 

اجلميع من اأجل التو�سل اإىل حل امل�سائل اخلالفية)1)).
كان امل�سار احلواري حمفوًفا بال�سعوبات والعوائق واحتدمت النزاعات بني 
التون�سي  اأمني عام االحتاد  اأن  اإىل درجة  ان�سحب بع�سها منه،  التي  اأطرافه 
لل�سغل �رّشح، بعد اأن جلاأ الرباعي جمرًبا اإىل اآلية الت�سويت ب�سبب ا�ستحالة 
الوفاق، بالقول اإنه "بعد اأن اأ�سبح الوفاق عملية م�ستحيلة، كان على الرباعي 
اإنقاذ املوقف واخلروج بالبالد من اأزمتها بحٍل لي�س فيه توافق، اأو ن�سلم االأمر 
على  كان  لقد  يحميها")))).  لرب  البالد  ونرتك  احلوار  ف�سل  ونعلن  اللـه  اإىل 
موؤ�س�سات املجتمع املدين فك العقد الواحدة تلو االأخرى، فتمكنت بداية من 
حتقيق توافق حول �سخ�سية م�ستقلة لرئا�سة احلكومة اجلديدة، وبع�س ف�سول 
العليا  الهيئة  انتخاب  التنظيمية والتقنية، مثل  الد�ستور اخلالفية والق�سايا 
لالنتخابات، حتديد تاريخ ا�ستقالة حكومة علي العري�س، مواعيد االنتهاء من 
�سياغة الد�ستور ومواعيد االنتخابات املقبلة، وغريها،....)))) وبف�سل الرباعي 
اأطالت  التي  اأهم املع�سالت،  الذي كان من  الد�ستور اجلديد  مت االتفاق على 
الفرتة االنتقالية، واأدخلت البالد يف نفق مظلم، واأ�رّشت باالأمن واالقت�ساد. 
ومبوجب خارطة طريق الرباعية، مت اإقرار امل�سودة االأخرية من الد�ستور يف 
مكانها  لتحل  الرتويكا  حكومة  ا�ستقالت  ومبوجبها   ،2٠14 الثاين  كانون 
حكومة تكنوقراط، ما اأف�سح املجال اأمام االنتخابات الت�رشيعية والرئا�سية 

يف اآواخر العام املذكور.
وهكذا ميكن القول اإن موؤ�س�سات املجتمع املدين التون�سي اأثبتت ريادتها يف 

1)- عبد اللطيف الحناشي، "الحوار الوطني في تونس: اآلليات والمآالت"، مركز الجزيرة للدراسات،
www.s tudies.aljazeera.net/files/2014/02/20/426/10592098..html 27/3/2014.

))- المرجع نفسه.
.www.turess.com/binaa/2636/5/10/2013 ،نص خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار"، وكالة تورس لألنباء" -((
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م�سار التحّول الدميوقراطي، فاأنقذته من م�سري كان حمتوًما لو ُترك يف اأيدي 
ال�سيا�سيني. وقد تّوج جناح هذه املوؤ�س�سات )الرباعية حتديًدا( بَنيلها جائزة 

نوبل لل�سالم يف 2٠15/1٠/9 بالعا�سمة الرنوجية.

4- دور و�شائل الإعالم
ف�ساوؤه  بات  الذي  االإعالم  النظام على  زالت هيمنة  بن علي  بعد هروب 
الرتاخي�س  من  حترر  اإذ  واالأيديولوجيات،  االأفكار  كل  على  مفتوًحا 
اال�ستخبارات.  واأجهزة  الداخلية  وزارة  ورقابة  البريوقراطية  واالإجراءات 
و�سائل  عدد  وجتاوز  م�سبوقة،  غري  اإعالمية  طفرة  تون�س  عرفت  وهكذا 
ع�رشة،  خم�س  التلفزة  وحمطات  اإذاعة،  اخلم�سني  امل�سموعة  االإعالم 
االإلكرتونية  املواقع  اأ�سحت  كما  املئتني،  حواىل  املطبوعة  وال�سحف 
باملئات)))). وقد �رشعت احلكومة االأوىل بعد الثورة يف اإجراء اإ�سالح �سامل 
للقطاع االإعالمي، عرب اإلغاء وزارة االإعالم وكل ال�سمات القمعية للقوانني 
املعلومات، حرية  التعبري وحركة  واإ�سدار مرا�سيم ل�سمان حرية  القدمية، 
ال�رشية وحمايتهم من  اإىل املعلومات وامل�سادر  الو�سول  ال�سحافيني يف 
االبتزاز واالعتداءات)))). وقد دخلت هذه املرا�سيم الحًقا يف �سلب الد�ستور 

اجلديد. التون�سي 
والر�سانة  باملو�سوعية  حتلّى  عموًما  التون�سي  االإعالم  اأن  يعني  ال  هذا 
واتهامات  اإعالمي  تفلّت  هناك  كان  العك�س  على  بل  االأحداث،  حيال 
ملوؤ�س�ساٍت  تقارير  �سدرت  وقد  القدمية.  للثقافة  وعودة  وت�سهري  متبادلة، 
للحريات  الوطني  "املجل�س  االإعالم"،  لر�سد  العربية  "املجموعة  مثل 
االإعالم  تتهم  وغريها...  تون�س"،  ن�ساء  اأجل  من  حتالف  "�سبكة  بتون�س"، 
اأبواق  اإىل  حتّولت  و�سائله  وبع�س  حتري�سًيا،  دوًرا  يوؤدي  باأنه  التون�سي 

محمد معمري، "اإلعالم التونسي الفائز األكبر"، العربي الجديد ))/)/))1).  -((
المرجع نفسه أنظر أيًضا: فاطمة العيساوي، "اإلعالم التونسي في مرحلة انتقالية"، مركز كارنيغي 1)/)/))1).  -((
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حزبية تروج خلطاباٍت تخوينية وبع�سها يدعو اإىل العنف)))).
انتقايل  حتّول  مرحلة  يف  الغريب  باالأمر  لي�ست  االإعالمية  الفو�سى  هذه 
الثورة.  من  واملت�رشرون  االأجنبية  وال�سفارات  ال�سيا�سي  املال  فيها  يتدخل 
لكن الوجه االآخر للعملة هو اأن االإعالم �ساهم، من خالل التناف�س املهني على 
االأقل، يف اإ�ساعة مناخ من احلريات والنقا�س العام حول امل�سائل املطروحة، 
الثورة  اأهم مطالب  التحّول، وبذلك حتّقق  الفاعلني يف عملية  والرقابة على 

وهو حرية التعبري.

اخلامتة
منذ ا�ستقاللها يف العام 195٦، ورغم الطبيعة ال�سلطوية للنظام احلاكم، 
اأحوال  وقوانني  فاعلة  و�سطى  وطبقة  حديثة  موؤ�س�سات  تون�س  يف  ن�ساأت 
�سخ�سية اأقرب اإىل العلمانية ونقابات ن�سيطة، مثل االحتاد التون�سي لل�سغل، 
�سيا�سية  وثقافة  جامعة  وهوية  وقومي  وثقايف  ديني  جتان�س  جانب  اإىل 
غنية، وهي اأمور �ساهمت يف ت�سهيل عملية التحّول الدميوقراطي بعد الثورة.

وعلى الرغم من التناق�سات احلادة واخلالفات داخل النخب ال�سيا�سية بعد 
الثورة، اإال اأنه بف�سل موؤ�س�سات املجتمع املدين واملوؤ�س�سة الع�سكرية املختلفة 
عن نظرياتها يف املنطقة، والتنازالت التي وجدت هذه النخب اأنها م�سطرة 
لتقدميها درًءا مل�سرٍي، ي�سبه ما اآلت اإليه الثورات العربية االأخرى من فو�سى، 

فقد جنحت تون�س يف حتقيق حتّول دميوقراطي منوذجي اإىل حد كبري.
ميكن القول اإن ما حدث يف الدول العربية االأخرى من حتّول للثورات عن 
م�سارها ال�سلمي اإىل حروب اأهلية واإقليمية، �سّكل رادًعا للنخب التون�سية عن 
الت�سبث مبواقفها وم�ساحلها، ودافًعا لها حلماية م�سار التحّول الدميوقراطي 
رف�س  املثال،  �سبيل  على  ال�سب�سي،  فالباجي  اخلارجية.  التدخالت  من 

"تقرير حول رصد خطابات الحقد والكراهية في وسائل اإلعالم التونسية"، المجموعة العربية لرصد اإلعالم، )/))/))1)  -((
www.dohains titute.org/file/Get/25.
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ا مالية �سخية من اإحدى الدول العربية يف مقابل اإزاحة حزب النه�سة  عرو�سً
من امل�سهد ال�سيا�سي)))). وهذا االأخري تنازل عن احلكم رغم ا�ستحواذه على 
اأحزاب علمانية،  التحالف مع  التاأ�سي�سي، ووافق على  املجل�س  االأغلبية يف 
عربية  دول  يف  االإ�سالميون  نظراوؤه  مار�سها  التي  ال�سيا�سات  ميار�س  ومل 

اأخرى، واأعلن الف�سل ما بني العمل الدعوي وال�سيا�سي)))).
من ناحية اأخرى، مل تقع تون�س �سحية تدخالت خارجية، ال�سيما من قبل 
القوى العظمى، رمبا الفتقادها اإىل املوارد الطبيعية من نفط وغريه، ول�سعف 
اأهميتها اال�سرتاتيجية نتيجة ُبعدها عن الكيان االإ�رشائيلي، وتفادًيا حلدوث 
موجات هجرة كثيفة منها اإىل اأوروبا، اأو اإرهاب ينت�رش يف ال�سمال االأفريقي 

على احلدود اجلنوبية من حو�س املتو�سط االأوروبي.
وميكن القول يف املح�سلة اإنه باإقرار د�ستور العام 2٠14 احلديث واملتقدم 
جًدا يف جمال حقوق االإن�سان واحلريات واملراأة واالنتخابات والدميوقراطية 
عموًما، وبنجاح العملية االنتخابية الت�رشيعية والرئا�سية يف العام املذكور، 
اإجراء  فاإن  كذلك،  الدميوقراطي.  التحّول  عملية  يف  جنحت  قد  تون�س  تكون 
جامعًيا  اأ�ستاًذا  اأو�سلت   ،2٠19 العام  يف  ورئا�سية  ت�رشيعية  انتخابات 
اإىل رئا�سة اجلمهورية، وهذا يعد خطوة  م�ستقاًل غري حزبي هو قي�س �سعيد 
متقدمة يف طريق تكري�س التحّول الدميوقراطي وتر�سيخه، رغم اأن البلد لن 
يف  عادة  يحدث  ما  غرار  على  واالقت�سادية،  ال�سيا�سية  االأزمات  من  يخلو 

بلدان العامل الدميوقراطي.

.www.democratie.de/?P=14389 19/5/2015 ،المركز العربي الديموقراطي للدراسات االقتصادية والسياسية واالستراتيجية  -((
من أجل تكوين فكرة عن فكر حزب النهضة التونسي يمكن العودة إلى كتب زعيمه راشد الغنوشي مثل: "الحريات العامة في الدولة اإلسالمية"   -((
للعلوم ناشرون،  العربية  الدار  العامة والديموقراطية وحقوق اإلنسان في اإلسالم"  العربية، بيروت ))))، "الحريات  الوحدة  مركز دراسات 

بيروت ))1).
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الحرية النقابية في لبنان
في ضوء معايير منظمة العمل الدولية

د. روزالني مبارك

املقّدمة
اأدت الظروف املعي�سية ال�سعبة اإىل تكّتل العمال دفاًعا 
بحقوقهم.  مطالبة  �سفوفهم  توحيد  واإىل  م�ساحلهم،  عن 
على  تظهر  وبداأت  العمال،  حتركات  تطورت  الزمن،  وعرب 
�سيًئا ف�سيًئا  اأن و�سلت  اإىل  اأو تكتالت مطلبية،  �سكل جتمعات 
تبقى كياًنا جمرًدا من  النقابات. ولكنها  اإىل تنظيمها فكانت 
جمتمعات  يف  تنُم  مل  ما  م�سمون،  بال  هيكاًل  بل  ال  الفعالية، 
للعمال  ي�سمح  وجماعي،  فردي  كحٍق  النقابي،  باحلق  تعرتف 
مبمار�سة حقوقهم النقابية بحريٍة، من اأجل حتقيق اإطار فعال 

لتكتالتهم وحتركاتهم.
با�ستقالل  متّيز  الذي  النقابي  احلق  الليربايل  املفهوم  كّر�س 
احلرية  خالل  من  اأ�سا�سية  قيمة  واأعطاه  الدولة،  عن  النقابات 
"كل  النقابية  احلرية  ت�سمل  تعريفها،  اإطار  ويف  النقابية. 
احلقوق واحلريات االأ�سا�سية ال�رشورية لوجود نقابات عمالية 

*أستاذة في كلية 
الحقوق والعلوم 

السياسية في 
الجامعة اللبنانية
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االقت�سادية  النقابية،  احلقوق  عن  الدفاع  على  وقادرة  وكفوءة،  م�ستقلة، 
واالجتماعية". وت�ساهم هذه احلقوق واحلريات يف والدة النقابات كو�سيلة 
انعك�ست  كيف  والدولة.  العمل  واأ�سحاب  العمال  بني  التوازن  حتقق  �سغط 
املفاهيم الليربالية على والدة النقابات؟ وملاذا احتلت النقابات وحرياتها 

اأهمية دولية؟

اأوًل: التطور التاريخي
�سهدت حقبات التاريخ على والدة النقابات بعد خما�س طويل، تقلّب مع 
تقلّبات ال�سيا�سة ومع تخّبط االأزمات االقت�سادية واالجتماعية. وحتت وطاأة 
الوقت،  العمال �سمن تكتالت وجتمعات منت مع  احلرمان واخلوف، جتّمع 
ب�سكٍل  اأهمية وطنية ودولية. نتعرف،  اأن حازت  اإىل  االأحداث  وامتزجت مع 
موجز، على التطور التاريخي للنقابات العمالية يف لبنان، وننتقل اإىل مدى 

االعرتاف الدويل بالنقابات وحرياتها من خالل منظمة العمل الدولية.
يف لبنان، مرت احلركة النقابية العمالية يف عدة مراحل، نبداأها مع �سدور 
)))، يف ظل احلكم العثماين، الذي عّرف 

قانون اجلمعيات تاريخ 3 اآب 19٠9 
اأو  معلوماتهم  لتوحيد  اأ�سخا�س  عدة  من  موؤلفة  "جمموعة  باأنها  اجلمعية 
م�ساعيهم ب�سورٍة دائمة ولغر�ٍس ال يق�سد الربح". ومل ي�سرتط، هذا القانون، 
الرتخي�س امل�سبق الإقرار �رشعيتها، واإمنا اكتفى بح�سولها على علم وخرب 
من وزارة الداخلية، وح�رش اأهداف اجلمعية بتقدمي خدمات طوعية جمانية 
وجمع العمال واأرباب العمل يف منظمة واحدة))). وقد ا�ستفاد العمال من هذا 

القانون، واأ�س�سوا جمعيات عمالية حتت �ستار نقابي.
و�سمح قانون 24 ني�سان 1912، املعدل �سابًقا، باإن�ساء اجلمعيات املهنية 

أتى هذا القانون متأثًرا بالقانون الفرنسي من العام )1)) كنتيجٍة لثورة عاَمي )))) و)))) المعلنة لحرية االجتماع، ولحرية تكوين الجمعيات   -(
ومنحها الشخصية المعنوية. عفيف زيناتي، النقابات العمالية تنظيمها ونشاطها في العالم وفي لبنان، الجزء األول، منشورات فريديريش أيبرت، 

بيروت، ))))، ص 1).
يوسف الجباعي، مساهمات في الثقافة العمالية والنقابية، ال طبعة، منشورات فريديريش أيبرت، بيروت، ))))، ص )).  -(
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�سنَتي  بني  مهنيتان،  جمعيتان  فتاأ�س�ست  املهنة)))،  لتنمية  يلزم  ما  وبكل 
احلديد")))  �سكة  وعمال  م�ستخدمي  "تعا�سدية  وهما:  و1913   1912
االأوىل،  العاملية  احلرب  وخالل  االأمريكية"))).  املطبعة  عمال  و"جمعية 

توقف ن�ساط اجلمعيات املهنية بظل تطبيق االأحكام العرفية.
يف عهد االنتداب الفرن�سي، ونتيجة لتديّن القدرة ال�رشائية وارتفاع االأ�سعار، 
طالبت "جمعية التعا�سد يف �سكة احلديد" بزيادة االأجور يف لبنان و�سوريا. 
اأول  العمل، فح�سل  العمال عن  االن�سياع ملطالبها، توقف  ومن جراء عدم 
اأ�سا�س  تاأ�س�س حزبان �سيا�سيان على  اإ�رشاب عمايل))). ويف هذه املرحلة، 
عمايل، وهما: حزب العمل يف العام 1921، وحزب ال�سعب اللبناين يف العام 
))) الذي اأدى دوًرا اأ�سا�سًيا يف تنظيم الن�ساط العمايل وتطويره. ومع 

  1924
�سدور الد�ستور اللبناين يف 23 اأيار 192٦، ظن العمال باأن تكري�سه احلريات 
العامة كحرية الفكر والقول، واالجتماع �سي�سّكالن مدخاًل الإن�ساء جمعياتهم 
))) للحكومة رف�س 

اأيار 192٨  اأجاز قانون 2٦  اأن  العمالية. ولكن ما لبث 
قامت  الواقع،  هذا  واأمام  ت�سجيعها.  يف  ترغب  ال  جمعية  الأي  واخلرب  العلم 
حماربة  وحاولت  اجلمعيات،  من  للعديد  واخلرب  العلم  منح  برف�س  ال�سلطة 
عمالية  تكتالت  من  خوًفا  امل�سوؤولني  والحقت  العمالية،  اجلمعيات  اإن�ساء 
كبرية تقف �سد ال�رشكات الكربى وامل�سالح الفرن�سية، اإ�سافة اإىل قلقها من 
حتّول هذه التكتالت العمالية اإىل جتمعات وطنية تطالب با�ستقالل البالد))).

- عصام يوسف القيسي، قانون العمل اللبناني، ال طبعة، منشورات عشتار، بيروت، ))))، ص )).  -(
ضاهر زيدان، الحركة النقابية في لبنان، ال طبعة، منشورات فريديريش أيبرت في لبنان، ال سنة، ص ) و).  -(

تعد أول جمعية مهنية في الشرق األوسط العربي، وهناك خالف حول تاريخ نشوئها. عفيف زيناتي، المرجع مذكور سابقًا، ص 1) و)).  -(
- المرجع السابق، ص )) و)).  -(

تأسس هذا الحزب على يد بعض المفكرين، أبرزهم الشيوعي فؤاد الشمالي. وفي أول أيار ))))، نشر الحزب، في جريدته الخاصة "اإلنسانية"،   -(
المطالب التي أسفر عنها التجمع العمالي في سينما كريستال في بيروت، وأهمها: خفض ساعات العمل إلى ) ساعات في اليوم، حماية العمال 

وتنفيذ مشاريع اقتصادية. يوسف الجباعي، المرجع مذكور سابقًا، ص 1) و)).
- صدر هذا القانون عن السلطة الفرنسية تنفيًذا لمعاهدة لوزان التي قررت االنتداب، والتي أجازت للدولة المنتِدبة الحق بتعديل القوانين المرعية   -(

اإلجراء بعد ) سنوات من بدايته.
إسماعيل بدران ومحمد زبيب، االتحاد العمالي العام في لبنان )من يمثل من؟(، المركز اللبناني للتدريب النقابي بالتعاون مع مؤسسة فريديريش   -(

أيبرت، بيروت، )11)، ص )).
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لبنان"،  وعمال  م�ستخدمي  نقابات  "احتاد  تاأ�س�س   ،1939 �سنة  ويف 
برئا�سة م�سطفى العري�س، الذي جمع العمال ووّحد �سفوفهم من اأجل اإقرار 
قانون العمل. ونتيجة تخّوف ال�سلطة من قّوته، حاولت اإ�سعافه عن طريق 

تاأ�سي�س "جبهة العمل")1)).
فتخطى  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  العمال،  اأخذه  الذي  املنحى  اأما 
مرحلة املطالبات ال�سيقة واملوؤقتة، و�سّكل مرحلة املطالبة بت�رشيٍع للعمل، 
 14 ويف  لذلك،  ال�سابقة.  الت�رشيعات  اإليها  تتطرق  مل  حقوًقا  العمال  مينح 
للعمل  قانون  باإ�سدار  احلكومة  رئي�س  عمايل  وفد  طالب   ،1945 �سباط 
وقانون خا�س للنقابات املهنية؛ ويف 11 اآذار 194٦، األّح وفد عمايل، يف 
اأثناء مقابلته رئي�س اجلمهورية، بوجوب اإيجاد ت�رشيع للعمل يف لبنان)))). 
اأيلول 194٦، دخلت النقابات يف مرحلة االعرتاف وال�رشعية مع  ويف 23 

�سدور قانون العمل.
اأما على ال�سعيد الدويل، فتدخل النقابات وحرياتها يف قيم منظمة العمل 
الدولية ويف �سميم معايريها، وذلك منذ تاأ�سي�سها يف العام 1919. وكونها 
فيالدلفيا  اإعالن  ويف  د�ستورها،  يف  املنظمة  تناولتها  العمال،  حقوق  من 
من العام 1944 الذي اأ�سبح جزًءا من د�ستورها يف العام 194٦. ومن اأجل 
اتفاقيَتني  خالل  من  النقابية  احلرية  مو�سوع  املنظمة  تناولت  تدعيمها، 
التنظيم  حق  وحماية  النقابية  احلرية  ب�ساأن   ٨٧ رقم  االتفاقية  دوليَتني: 
واملفاو�سة  التنظيم  بحق  املتعلقة   9٨ رقم  واالتفاقية   ،194٨ العام  يف 
اجلماعية يف العام 1949. هذا، وقد ت�سّمن االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان 
ويف  اإليها.  واالن�سمام  النقابات  بتاأ�سي�س  العمال  حق   194٨ العام  يف 

قامت جمعية مستخدمي التجارة مع بعض الجمعيات بتأسيس هذه الجبهة، ولكنها لم تعّمر طوياًل إذ سرعان ما دب الخالف بين أعضائها، فتوقفت   -(1
عن النشاط في ))/))/)))). يوسف الجباعي، المرجع السابق، ص )).

- عصام يوسف القيسي، المرجع مذكور سابقًا، ص 1) و)).  -((
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العام 199٨، دخلت االتفاقيتان االآنفتا الذكر يف م�سمون "اإعالن املبادئ 
واحلقوق االأ�سا�سية يف العمل" الذي خرج عن مبادئ القانون الدويل العام اإذ 
األزم الدول االأع�ساء باحلقوق واملبادئ االأ�سا�سية التي يت�سمنها ولو بغياب 

الت�سديق)))).
اإ�رشاف خا�س بها من خالل  النقابية بنظام  هذا، واأولت املنظمة احلرية 
باحلرية  املعنية  والتوفيق  احلقائق  ي  تق�سّ وجلنة  النقابية،  احلريات  جلنة 

النقابية.
الدولية، وهي وكالة متخ�س�سة من وكاالت منظمة  العمل  ت�سعى منظمة 
ال�سلم  اأ�سا�سَيني وهما:  اإىل حتقيق هدَفني  العام 194٦،  منذ  املتحدة  االأمم 
العاملي والعدالة االجتماعية. وُت�سدد، من خالل معايري احلرية النقابية، على 
اأهمية تعزيزها يف القانون والواقع، كونها الطريق اإىل حت�سني اأحوال العمال، 

وتدعيم م�ساركتهم يف �سنع القرار با�ستقالليٍة ودميوقراطية.
الدرا�سة بنقابات قانون  اإطار  اأن نو�سح  اأنه يقت�سي  اإىل  االإ�سارة،  وجتدر 
العمل التي تن�ساأ مبوجب ترخي�س م�سبق من وزير العمل، ولي�س بالنقابات 
نقابات  االأخرية مع  واإن تالقت هذه  املحامني،  اأو  االأطباء  املهنية كنقابة 
قانون العمل العمالية يف الدفاع عن م�سالح املهنة، اإال اأنها تختلف عنها 
كونها تن�ساأ مبوجب قانون. اإ�سافة اإىل ذلك، تكر�س النقابات العمالية مبداأ 
اإلزامية  ملبداأ  املهنية  النقابات  تخ�سع  حني  يف  عدمه،  اأو  االنت�ساب  حرية 
عقود  اإبرام  �سالحية  متلك  وال  املعنية،  املهنة  ممار�سة  اأجل  من  االنت�ساب 

عمل جماعية.
مع  نقارنها  مل  ما  واإطارها  النقابية  احلرية  مفهوم  نفهم  اأن  ميكن  ال 
االأع�ساء  الدول  من  لبنان  وكون  الدولية،  العمل  منظمة  معايري  م�سمون 
وعن  النقابية  للحرية  روؤيتها  عن  نت�ساءل   ،194٨ العام  منذ  املنظمة،  يف 

صّدق لبنان على سبع اتفاقيات، من أصل ثمانية تشّكل مضمون اإلعالن، ما عدا االتفاقية رقم )).  -((
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مرتكزات النقابات احلرة، امل�ستقلة والفاعلة. وعليه، فاإننا �سنعالج يف هذه 
الدرا�سة امل�سائل االآتية؛ ماهية النقابات بدرجاتها واحلرية النقابية، ومدى 
توافق ت�رشيعات العمل مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلرية 
يف  النقابية  احلريات  تطرحها  التي  االإ�سكاليات  اأخرًيا،  ونتناول،  النقابية. 

لبنان.

ثانيًا: النقابات - من القاعدة حتى القمة
دميوقراطية  "منظمة  النقابة  تعد  الروماين))))،  القانون  عرفه  كتجّمٍع 
االأجراء ويديرونها حتقيًقا مل�ساحلهم ودفاًعا عنها))))،  ُين�سئها  وم�ستقلة، 
م�سالح  حلماية  حتى  اأو  م�ساحلها))))،  عن  والدفاع  املهنة  حلماية  اأو 
ب�سخ�سيٍة  تتمتع  اأن  اجلماعي، يجب  املهني  ب�سكلها  فالنقابة  العمال")))). 
لهذا  ملا  اجلماعات،  من  وغريها  والدولة،  موؤ�س�سيها،  عن  متمايزة  معنوية 

التمايز من اأهمية تفر�سه طبيعة النقابات كاأداٍة خللق وعي جماعي)))).
يف القانون، تناول الباب الرابع من قانون العمل مو�سوع النقابات بخم�سة 
والرابطة  منها  املرجوة  والغاية  النقابة  تاأليف  االأول  الف�سل  حدد  ف�سول. 
املهنية التي جتمع اأع�ساء النقابة؛ وارتبط الف�سل الثاين بتاأ�سي�س النقابات 
اإىل النقابة  اإىل االنت�ساب  والرتخي�س لها؛ وتطّرق الف�سالن الثالث والرابع 

واإدارة اأعمالها؛ وعالج الف�سل االأخري حل النقابة وتكوين االحتاد النقابي.
النقابة  اأن  على  اللبناين  العمل  قانون  من   4 املادة  ن�ست  تعريفها،  ويف 
"جماعة من االأجراء اأو اأ�سحاب العمل اأو احلرف ينتمون اإىل اإحدى الفئات 
يف  �رشوطها  حتدد  جمعية  وت�سمهم  التالية،  املادة  يف  عليها  املن�سو�س 

Nathalie Baruchel, La personnalité morale en droit privé: éléments pour une théorie, collection Bibliothèque  -((
de droit privé, Tome 410, LGDJ, 2004, Paris, p 287.

- مدرسة إعداد الكوادر النقابية، دروس في التدريب النقابي، ال طبعة، منشورات مؤسسة فريديريش أيبرت في بيروت، ال سنة، ص )).  -((
يوسف الجباعي، مساهمات في الثقافة العمالية والنقابية، منشورات فريديريش أيبرت، بيروت، ))))، ص )).  -((

- ضاهر زيدان، الحركة النقابية في لبنان، منشورات فريديريش أيبرت في لبنان، رقم ))، ص 1).  -((
Pour Emmanuel Lévy un ins trument des tiné à «créer une conscience collective». Carlos Miguel Herrera, Le  -((

socialisme juridique d’Emmanuel Lévy, Revue du Droit et Société, n 56-57, 2004, p 114.
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 ٨3 املادة  اأ�سارت  االأ�سا�س،  هذا  وعلى  القانون")))).  هذا  من  الرابع  الباب 
لها  يكون  خا�سة  نقابة  توؤلف  اأن  املهن))))  فئات  من  فئة  كل  "حق  اإىل 
ال�سخ�سية املعنوية وحق التقا�سي"، وح�رشت املادة ٨4 غاية النقابة يف 
"حماية املهنة وت�سجيعها ورفع م�ستواها والدفاع  التي من �ساأنها  االأمور 
وال�سناعية  االقت�سادية  الوجوه  من  تقّدمها  على  والعمل  م�ساحلها  عن 

والتجارية كافة")1))، وحظرت عليها العمل ال�سيا�سي.
ال ينح�رش تنظيم النقابات يف قانون العمل فقط، واإمنا تتعدد الت�رشيعات 
التي تناولتها، نذكر اأهمها: املر�سوم رقم ٧993 ال�سادر يف 1952/4/3 
وعالقتها  اأعمالها  ت�سيري  وطريقة  النقابات  تنظيم  اأ�سول  حدد  الذي 
اأ�س�س  بال�سلطة العامة))))؛ القرار رقم 199/1 تاريخ 195٨/4/3٠ الذي 
حدد  الذي   195٧/12/12 يف   1٨٠٧1 املر�سوم  العام؛  العمايل  االحتاد 
اأ�سول �رشف االإعانات املالية للنقابات العمالية واإىل احتاداتها؛ املر�سوم 
النقابي  للتدريب  دائمة  جلنة  اأن�ساأ  الذي   19٦4/5/11 يف   1٦293
والتحكيم  والو�ساطة  اجلماعية  العمل  عقود  وقانون  العمايل؛  والتثقيف 
نزاعاتها.  واآلية حل  العمل اجلماعية  نّظم عقود  الذي  تاريخ 19٦4/9/2 

كيف مُياِر�س التجمع العمايل ن�ساطه النقابي؟
احتادات  النقابات،  النقابي:  التجمع  من  م�ستويات  ثالث  لبنان  يعرف 
النقابات، واالحتاد العمايل العام. يف النقابات، مل يعتمد التنظيم النقابي 
على قاعدة حمددة، بل تنوع نتيجة تطور القطاعات وال�سناعات، فبداأ مع 
واكتفى  القطاعية.  والنقابات  املوؤ�س�سة  نقابات  ظهرت  ثم  املهنة،  نقابات 

يعد هدف النقابة مفروًضا بحكم القانون في الدفاع عن المصالح المهنية للعمال. أما الجمعية فغرضها يتحدد اختياريًا لغرٍض معيّن ال يتوخى الربح".   -((
محمد أحمد إسماعيل، مبدأ الحرية النقابية لمنظمات العمال - دراسة مقارنة، رسالة في كلية الحقوق في القاهرة، في الجامعة العربية، ))))، ص )).

"... وقانون العمل اللبناني، شأنه شأن القانون الفرنسي، أقّر مبدأ الحرية النقابية ولم يمنع االنتساب إلى نقابتَين مختلفتَين".  -((
مجموعة اجتهادات هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل، رقم )))/ر/)))) ف)، المجلد ))، منشورات صادر الحقوقية، ص ))))).
مجلس شورى الدولة، قرار رقم ))-))) تاريخ 1) نيسان ))))، ألفرد حنا حكيم/ وزارة االقتصاد الوطني، النشرة القضائية، ))))، ص ))).  -(1
اعتبر مجلس شورى الدولة، نتيجة طعن تقّدم به إلياس الهبر نتيجة صدور هذا المرسوم، بأنه "ال يتناقض مع أحكام قانون العمل وباقي القوانين   -((
القضائية،  النشرة  الدولة،  الهبر/  إلياس  السيد  أيار ))))،  الدولة، قرار رقم ))، تاريخ )  التشريع". مجلس شورى  المرعية اإلجراء وروح 

))))، ص )1).
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يذكر  مل  لكنه  احتادات،  �سمن  بالتكتل  للنقابات  بال�سماح  العمل  قانون 
اأنواعها، واإمنا ميكن توزيعها على اأربعة اأنواع: االحتادات العامة ذات الطابع 
االحتادات  اأقدم  من  باأنه  ُيعرف  الذي  املتحدة  النقابات  كاحتاد  الوطني 
يف  واالإعالم  للطباعة  النقابات  كاحتاد  القطاعية  االحتادات  اللبنانية، 
يف  وامل�ستخدمني  العمل  نقابات  كاحتاد  اجلغرافية  االحتادات  لبنان))))، 
كنقابة  العامة  واملوؤ�س�سات  امل�ستقلة  امل�سالح  واحتادات  اجلنوبي،  لبنان 

موؤ�س�سة كهرباء لبنان.
يتمثل راأ�س الهرم النقابي يف االحتاد العمايل العام الذي ال يقبل يف عداد 
اأع�سائه �سوى االحتادات النقابية امل�رشح بها ر�سمًيا، وفق املادة الثانية من 
نظامه. جند العديد من النقابات التي تنطبق عليها �رشوط العمالة ولكنها غري 
من�سمة اإىل احتادات نقابية، فبقيت خارج االحتاد العمايل العام))))، وجند 
احتادات من�سمة اإليه ت�سم نقابات اإما غري مرتابطة ومن�سجمة مع بع�سها 
البع�س كاحتاد ي�سم نقابة املطابع، نقابة البالط، نقابة االأحذية))))، واإما 
ونقابة  العموميني،  ال�سائقني  كنقابة  االأجراء  �سفة  بع�سها  على  تنطبق  ال 

الزجل.
الذي  املندوبني  جمل�س  هيئَتني:  خالل  من  مهامه  االحتاد  وميار�س  هذا 
الت�رشيعية  الهيئة  يعد  الذي  التنفيذي  املجل�س  مندوبني،  اأربعة  من  يتكون 
خالل  من  االأع�ساء  االحتادات  من  احتاد  كل  ويتمثل  الناخبة،  والهيئة 
اللبنانية،  الت�رشيعات  يف  النقابية  احلرية  موقع  عن  نت�ساءل  مندوبني. 

وانعكا�سات تركيبة النقابات على ن�ساطها النقابي.

غسان صليبي، في االتحاد كوة، الطبعة األولى، منشورات مؤسسة فريديريش أيبرت، بيروت، ))))، ص 1).  -((
المرجع السابق، ص )) و)). كنقابة عمال الصياغة في بيروت ونقابة عمال المدابغ في لبنان.  -((

غسان صليبي، المرجع مذكور سابقًا، ص )).  -((



43

ثالثًا: مفهوم احلرية النقابية
ينمو  التي  ال�سيا�سية  االأنظمة  باختالف  النقابية  احلرية  مفهوم  يختلف 
النقابية، كحٍق من  الليربالية، تتجلى مظاهر احلرية  الدول  بظلّها)))). ففي 
التعبري  التجمع، حرية  لالإن�سان من خالل حرية  االأ�سا�سية  املدنية  احلقوق 
تقر  ال  اإذ  تقّيده،  اأو  العمايل  الن�ساط  التي متنع  الدول  وغريها. على خالف 
النقابات كهيئاٍت م�ستقلة  اأو ت�ستبعد  النقابات خارج �سلطانها،  مب�رشوعية 

عن الدولة؛ ففي احلالَتني، ال تكون النقابات املنبثقة حرة وم�ستقلة)))).
يف لبنان، مل تعِط ت�رشيعات العمل تعريًفا حمدًدا، ولكن االنق�سام العاملي 
احلرية  مبداأ  ليعطي  وا�سحة  انعكا�سات  ترك  واال�سرتاكية  الراأ�سمالية  بني 
النقابية جوانب متمايزة يف كل من النظاَمني)))). فقد ذكَرت املادة 29 من 
قانون عقود العمل اجلماعية والو�ساطة والتحكيم عبارة احلرية النقابية من 
دون تعريفها. اإال اأنه ميكن التعرف عليها من م�سمونها)))) الذي يظهر من 
النقابات، واالعرتاف  االأول، جماعي ي�سمح بحرية تكوين  خالل مفهوَمني: 
النقابي  الن�ساط  )املادة ٨3(، واحلق يف ممار�سة  املعنوية  بال�سخ�سية  لها 
اأما   .)52/٧993 املر�سوم  مواد  وخمتلف  العمل  قانون  من   ٨4 )املادة 
املفهوم الثاين فذو طابع فردي يتناول حرية كل اأجري باالنت�ساب اإىل النقابة 
اأو عدمه )املادة 9٠(، وحرية اال�ستقالة )املادة 9٧(، وحرية اختيار النقابة 

املنا�سبة )املادة ٨3 و ٨5()))).
اأما م�سمون احلرية النقابية يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية، فنتعرف 
عليه من خالل االتفاقيَتني رقم ٨٧ ورقم 9٨، وهو: "حق العمال من دون 

Virginie Fraissinier, La liberté d’entreprendre: Etude de droit privé, thèse, Université de la Réunion, Faculté de  -((
Droit et d’économie, 19 juin 2006, p 1 et 2.
Jean Maurice Verdier, Syndicats et droit syndical, tome 5, volume 1, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1987, p157.  -((

محمد أحمد إسماعيل، المرجع المذكور سابقًا، ص ).  -((
عصام يوسف القيسي، قانون العمل اللبناني، منشورات عشتار، بيروت، ))))، ص ))).  -((
Georges Spyropoulos, La liberté syndicale, thèse, Paris, 1954, p 6 et 7.  -((
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اأي متييز بتكوين منظمات من دون االإذن امل�سبق"؛ "حق العمال من دون اأي 
متييز يف تكوين منظمات يختارونها وين�سمون اإليها بهدف تعزيز م�ساحلهم 
االإدارية  ولوائحها  د�ساتريها  ب�سوغ  املنظمات  "حق  عنها"؛  والدفاع 
اإعداد  ون�ساطها ويف  اإدارتها  تنظيم  كاملة ويف  بحريٍة  وبانتخاب ممثليها 
برامج عملها وعلى ال�سلطات العامة اأن متتنع عن اأي تدّخل من �ساأنه اأن يقّيد 
هذا احلق اأو اأن يعيق ممار�سته امل�رشوعة"؛ "ال يجوز لل�سلطة العامة حل هذه 
املنظمات اأو وقف ن�ساطها"؛ "احلق للمنظمات تكوين احتادات واالن�سمام 
"ال  الدولية"؛  اإىل املنظمات  اإليها بنف�س احلقوق وال�سمانات وباالن�سمام 
"حماية  ل�رشوٍط تقييدية"؛  لل�سخ�سية املعنوية  اكت�ساب املنظمات  يخ�سع 
العمال الذين ميار�سون حقهم بالتنظيم من كل عمل ينطوي على متييز يف 
العمالية  املنظمات  "حماية  النقابي"؛  انتمائهم  ب�سبب  اال�ستخدام  جمال 
قبل  من  تدّخل  على  تنطوي  التي  االأعمال  من  العمل  اأ�سحاب  ومنظمات 
التي تنطوي على ت�سجيع �سيطرة  اإزاء االأخرى، وباالأخ�س االأعمال  بع�سها 
اأ�سحاب العمال اأو منظماتهم على منظمات العمال اأو متويلها اأو اإخ�ساعها 

ملراقبتها".
تبدو احلريات النقابية من حريات ال�سف االأول. فما هي نقاط االختالف 
والتوافق ما بني م�سمون احلرية النقابية يف لبنان واتفاقيات منظمة العمل 

الدولية؟

رابًعا: احلقوق واحلريات النقابية
االتفاقية  من  االأوىل  املادة  مع  العمل،  قانون  من  5٠/د  املادة  تتوافق 
�ساحب  قبل  من  اال�ستخدام  يف  متييز  اأي  من  العامل  حماية  جلهة   ،9٨
العمل، ب�سبب انتمائه اإىل نقابة اأو لعدم انتمائه تبًعا ملبداأ حرية االنت�ساب 
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اجلماعية  العمل  عقود  قانون  ويتالقى  االنت�ساب)1))،  عدم  اأو  النقابة  اإىل 
الدولية  العمل  منظمة  معايري  مع  كثرية،  نقاط  يف  والتحكيم،  والو�ساطة 
كمدة العقود الق�سرية، وكاعرتافه بتو�سيع العقود... )))). اإال اأن القوانني التي 
عاجلت النقابات واأن�سطتها تتعار�س، بعدة اأمور، مع مبداأ احلرية النقابية. 
وعليه، يقت�سي معاجلة مدى احلقوق واحلريات النقابية من خالل ال�سخ�سية 

املعنوية، �سلطة النقابة يف اإدارة اأعمالها، واملرجع الق�سائي املخت�س.

ال�شخ�شية املعنوية  -1
اإن�ساء النقابات، من خالل  اأ�س�ست املادة ٨3 من قانون العمل مبداأ حرية 
التقا�سي.  املعنوية وحق  بال�سخ�سية  تتمتع  نقابات  بتاأ�سي�س  االأجراء  حق 
ولكن يجب معرفة مدى هذه احلرية من خالل خمتلف الن�سو�س القانونية 
التي تنّظم هذا احلق. ففي حني اأقر القانون للعمال احلق باإن�ساء نقاباتهم، 
ا�ستطالع  بعد  العمل  وزير  ترخي�س من  قيده بوجوب احل�سول على  اأنه  اإال 
راأي وزارة الداخلية بهذا اخل�سو�س))))، مبوجب املادة ٨٦ من قانون العمل، 
وبوجوب ن�رش قرار التاأ�سي�س باجلريدة الر�سمية، مبوجب الفقرة الثانية من 

املادة ٨٧ منه، لُتعّد نقابة �رشعية.
تقييد  عدم  وجوب  عن  الدولية  العمل  منظمة  اأعربت  املجال،  هذا  ويف 
تاأ�سي�س النقابة ب�رشوٍط، ملنحها ال�سخ�سية املعنوية اأو االعتبارية، اإذ ن�ست 
املادة ٧ من االتفاقية رقم ٨٧، على اأنه "ال يخ�سع اكت�ساب منظمات العمال 
من  ل�رشوٍط  االعتبارية،  ال�سخ�سية  واحتاداتهم  العمل  اأ�سحاب  ومنظمات 
�ساأنها اأن تقّيد تطبيق اأحكام املواد 2، 3 و4 من هذه االتفاقية". فهل ترقى 

تطبيقًا لمبدأ حرية االنتساب أو عدمه، اعتبرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قرار لها تجاه إيرلندا، تاريخ 1) حزيران ))))، أن إلزام   -(1
المدعي، وهو سائق سيارة عمومية، باالنضمام إلى تجّمع سائقي السيارات )Frami( تحت طائلة خسارته إجازة السوق، انتهاًكا لحرية الفرد بعدم 

.https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Trade_union_FRA.pdf االنتساب
محمد علي الشخيبي، الحرية النقابية، الطبعة األولى، منشورات المركز اللبناني للتدريب النقابي، )11)، ص )).  -((

وإن كان رأي وزارة الداخلية ال يلزم وزارة العمل، إال أنه يجب استطالع رأيها بهذا الخصوص كونه يشّكل معاملة جوهرية تحت طائلة مخالفته   -((
القانون. مجموعة اجتهادات هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل، رقم )))/ر/))))، ف )، المجلد ))، منشورات صادر الحقوقية، 

ص ))))).
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ا�سرتاطات املادَتني املنوه عنهما اأعاله اإىل درجة التقييدات غري املقبولة؟
اإىل   Nicolas Valticos فالتيكو�س"  "نيكوال  اأ�سار  اخل�سو�س،  بهذا 
املن�سو�س  لل�سكليات  االإلزامية  اأو  االختيارية  ال�سفة  تقومي  يجب  "ال  اأنه 
ارتكاز  يجب  بل  امل�سبق،  للرتخي�س  معادلته  مدى  مع  القانون  يف  عليها 
ما  وعلى  اأ�سا�سها،  على  الرتخي�س  ُيرَف�س  قد  التي  املعايري  على  التقدير 
غري  النقابات  عالقة  وعلى  ا�ستن�سابية،  �سلطة  من  املعنية  ال�سلطة  متلكه 

املرخ�سة مع تلك املرخ�سة")))).
احلريات  جلنة  اأ�سارت  امل�سبق،  الرتخي�س  من  موقفها  تو�سيح  وبهدف 
"يف  اأنه   ،194٨ العام  يف  لها،  تقرير  يف  ال�سناعية،  والعالقات  النقابية 
و�سع الدول اأن تبقى حرة يف ا�سرتاط ال�سكليات يف ت�رشيعها وفًقا ملا تراه 
الرغم من  منا�سًبا ل�سمان قيام املنظمات املهنية على نحو طبيعي. على 
ذلك، ينبغي اأال تعادل هذه ال�رشوط، يف �سياق املمار�سة، �رشوط الرتخي�س 
مبا  املنظمة  اإن�ساء  �سبيل  يعرت�س  عائًقا  ذاتها  يف  ت�سّكل  اأن  اأو  امل�سبق 

يجعلها تبلغ عملًيا حد احلظر التام")))).
قانون  يف  امل�رشع  فر�سه  الذي  بال�سكل  امل�سبق،  الرتخي�س  يعد  لذلك، 
اأو  ال�سالحية املطلقة  العمل  اإذ متلك وزارة  النقابية،  للحرية  العمل، خرًقا 
بحدود  ال�رشط  هذا  القانون  ي�ستوجب  وال  والرف�س.  بالقبول  اال�ستن�سابية 
الغري  لتنبيه  اأو  الق�سائية،  املراقبة  لت�سهيل  اأو  لالإعالم،  �سكلية  اإجراءات 
التي  تلك  املقبولة  ال�سكليات  مبثابة  تعد  لذلك،  النقابة)))).  اإن�ساء  على 
ومبعنى   .٨٧ رقم  االتفاقية  يف  الواردة  ال�سمانات  اإ�سعاف  اإىل  توؤدي  ال 
اآخر، اإنها "ال�سكليات التي ال يكون من �ساأنها اأن ُت�سعف حرية العمال يف 

Nicolas Valticos, Droit international du travail, tome 8, 2 ème  édition, Dalloz, 1982, p 248.  -((
مكتب العمل الدولي- جنيف، الحريات النقابية، الطبعة الرابعة، ))))، ص )) و1).  -((

نوري مزيد، دراسة مقارنة لقانون العمل في البلدان العربية الشريكة، ال طبعة، المنتدى النقابي األورومتوسطي، مدريد، )11)، ص )1).  -((
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اأو  املهنية  املنظمات  اإن�ساء  لتاأخري  تكون كطريقٍة  اأن  اأو  اإن�ساء منظماتهم 
منعها")))).

وال يختلف "حل النقابة عما هو معمول به يف والدتها، فاأ�سار امل�رشع اإىل 
احلل واالإلغاء.

"اإذا  اأنه  على  ون�ست  احلل،  اإىل  العمل  قانون  من   1٠5 املادة  اأ�سارت 
يف  يدخل  ال  عماًل  اأتى  اأو  عليه  املفرو�سة  بالواجبات  النقابة  جمل�س  اأخّل 
انتخاب  يجري  اأن  على  املجل�س  هذا  حتل  اأن  للحكومة  يحق  اخت�سا�سه، 
املادة  ن�ست  ا،  واأي�سً احلل...".  تاريخ  من  اأ�سهر   3 مدة  يف  اجلديد  املجل�س 
 ،1٠5 للمادة  ا�ستناًدا  املجل�س  ُحّل  حال  "يف  اأنه   ٧993 املر�سوم  من   12
يعهد اإىل رئي�س م�سلحة النقابات يف وزارة العمل القيام باالأعمال االإدارية 
ال�رشف، املنوطة برئي�س جمل�س النقابة، وذلك ريثما يجري انتخاب هيئة 
االإجراءات  املذكور،  املر�سوم  من   13 املادة  حددت  وقد  اجلديد".  املجل�س 
املتخذة يف وزارة العمل بحالة احلل، والتي ترتاوح بني تبليغ املعنيني باالأمر 
)امل�رشف، روؤ�ساء دوائر ال�رشطة، رئي�س النقابة(، وتكليف اأحد مفت�سي العمل 

بجرد �سجالت النقابة واأوراقها.
"يف  اأنه  االإلغاء فتناولته املادة 14 من املر�سوم عينه، والتي ن�ست  اأما 
حالة اإلغاء القرار ال�سادر باإن�ساء النقابة تكلف م�سلحة النقابات يف وزارة 

العمل بت�سفية اأموالها وفًقا لنظامها الداخلي".
"وعلى هذه امل�سلحة اتخاذ التدابري الواردة يف املادة 12، باالإ�سافة اإىل 
قرار  عن  ن�سخة  واإل�ساق  اأبوابها،  على  االأختام  وو�سع  النقابة،  دار  اإغالق 
العامة، واإعالن ذلك  االأمن  الباب اخلارجي، وذلك مبعاونة قوى  احلل على 

باجلريدة الر�سمية".
يف �سوء هذه الن�سو�س، يتناول احلل "جمل�س النقابة" من قبل احلكومة، 

Bureau international du travail, Liberté syndicale et négociation collective, 1ère édition, Genève, 1994, p 37.  -((
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يف حني يتم "اإلغاء قرار الرتخي�س" مبوجب قرار عن وزارة العمل)))).
ن�ست املادة 4 من االتفاقية رقم ٨٧ حول احلل واالإلغاء، على اأنه "ال يجوز 
ن�ساطها".  وقف  اأو  العمل  واأ�سحاب  العمال  منظمات  حل  االإدارية  لل�سلطة 
وبهذا ال�سدد، ت�سّمن مـــوجــز اأعـــمال لــجنة احلـــريات النقابــية من الـــعام 
19٨5، ما ياأتي "حتى يف حال تربير بع�س الظروف التخاذ التدابري االآيلة 
اإىل �سحب ال�سخ�سية القانونية من نقابة عمالية وجتميد اأموالها، ينبغي اأن 
تتم هذه االإجراءات من خالل الق�ساء ولي�س من خالل االإدارة، وذلك لتفادي 
اأي قرارات اعتباطية"))))، ب�رشٍط "اأن يكون الق�ساء الناظر بالق�سية جهاًزا 
ق�سائًيا م�ستقاًل وحيادًيا له ال�سلطة يف النظر بالق�سية باالأ�سا�س، واأن يكون 

للطعن املقدم مفعواًل موقًفا")))).

�شلطة النقابة يف اإدارة اأعمالها  -2
تناولت املادة 3 من االتفاقية رقم ٨٧ �رشاحة هذا املبداأ، اإذ ن�ست على اأنه 
"ملنظمات العمال احلق يف �سوغ د�ساتريها ولوائحها االإدارية، ويف تنظيم 

اإدارتها ون�ساطها، ويف انتخاب ممثليها بحريٍة كاملة.
متتنع ال�سلطات العامة عن اأي تدّخل من �ساأنه اأن يقّيد هذا احلق اأو اأن يعوق 

ممار�سته امل�رشوعة".
يف �سوء هذه املادة، اأوجبت منظمة العمل الدولية متتع النقابات العمالية 
د�ستورها  �سياغة  يف  العامة  ال�سلطة  عن  واال�ستقاللية  التامة  باحلرية 
باالأعمال  مف�سلة  بقائمٍة  اإلزامها  عدم  خالل  من  الداخلية،  وقوانينها 
واالأهداف، وعدم خ�سوع هذه الد�ساتري والقوانني الداخلية للموافقة امل�سبقة 

من قبل ال�سلطات العامة )1)). 
"...إن حق السلطة بإلغاء القرار الصادر بإنشاء النقابة هو حق مبدئي مستمد من القاعدة القائلة بأن لمن يُنشئ أن يُبطل بصرف النظر عن حق   -((

الطعن بذلك التدبير". مجلس شورى الدولة، قرار رقم ))، تاريخ ) أيار ))))، إلياس الهبر/ الدولة، النشرة القضائية، ))))، ص ))).
مكتب العمل الدولي، الحريات النقابية، الطبعة الرابعة، ))))، جنيف، ص ))).  -((

Bureau international du travail, op. cit, p 85.  -((
- مكتب العمل الدولي، المرجع السابق، ص )1) و)1).  -(1
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ا، اآلية و�سع  نّظم كل من قانون العمل عموًما، واملر�سوم ٧993 خ�سو�سً
�سوؤونها  اإدارة  االنتخابات، وكيفية  اإجراء  للنقابة، وطريقة  الداخلي  النظام 
الداخلية واملالية. وبهذا ال�سدد، جند العديد من املواد التي تقّيد حرية النقابة 
يف و�سع نظامها الداخلي بحريٍة، كاملادة ٨٨ مـــن قانـــون العــــــــمل التي 
األــزمت اأن "ُيرفق طلـــب الرتخي�س بــُن�سٍخ عن النظام الداخلي"، واملادة ٨9 
منه التي اأوجبت "م�سادقة من وزارة العمل ليكون النظام الداخلي نافًذا"، 
واملادة االأوىل من املر�سوم ٧993 التي اأوردت، ب�سكٍل تف�سيلي، ما يجب اأن 

يت�سمنه النظام الداخلي لكيفية ت�سيري اأعمالها.
يف ما يتعلق بحق العمال يف تنظيم اإدارة النقابة املالية، جند نقاط توافق 
الذي  الت�رشيع  باأن  النقابية،  احلريات  جلنة  اعتربت  فقد  اختالف.  ونقاط 
يجيز حيازة دفاتر حما�سبة مرقمة وخمتومة من قبل الوزارة بهدف "منع 
النقابية. وكذلك، �سمحت  للحقوق  ي�سّكل خرًقا  النقابة"، ال  التالعب مبالية 
وحول  اال�ستثنائية)))).  الظروف  حدود  يف  فقط،  االإدارية  املراقبة  باإجراء 
تنظيم االإدارة املالية للنقابة، حدد امل�رشع اللبناين اأنواع ال�سجالت وكيفية 
ال�سجل املخت�س بقيود  "اإن  م�سكها، فن�ست املادة 9 من املر�سوم ٧993: 
كل  ترّقم  اأن  به  العمل  قبل  يجب  وامل�ساريف،  الواردات  و�سجل  املنت�سبني 
النقابات  ُتختم بخامت م�سلحة  واأن  باأرقام مت�سل�سلة  �سفحة من �سفحاته 
مراقبة  اإجراء  ي�سّكل  ال  النقابية،  احلريات  جلنة  وح�سب  العمل".  وزارة  يف 
مالية باإطار تقدمي تقارير دورية جتاوًزا من قبل الت�رشيع. ويف هذا االإطار، 
ن�ست املادة 1٠ من املر�سوم ٧993 على اأنه " يقّدم جمل�س النقابة مل�سلحة 
اأ�سهر على  ن�سخة عن ح�سابها اخلتامي خالل 3  العمل  النقابات يف وزارة 

االأكرث من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية...".
ولكن ي�سبح االأمر على خالفه، في�سّكل الت�رشيع انتهاًكا للحريات النقابية 

المرجع السابق، ص ))) و))).  -((
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بعمليات  القيام  اال�ستن�سابي،  حقها  مبوجب  العامة،  لل�سلطة  اأجاز  متى 
للحرية  انتهاًكا  اللجنة  اأي وقت كان. وترى  التفتي�س وطلب معلومات يف 
النقابية من خالل التدخل يف اإدارة ال�سوؤون الداخلية، ومنها ال�سوؤون املالية 
للنقابات العمالية)))). وبهدف مراقبة ماليتها، �سمحت، الفقرة الثانية من 
العمل االطالع على �سجالت  التا�سعة من املر�سوم ٧993، ملفت�سي  املادة 
النهائي  احل�ساب  تقدمي  عند  النقابات  م�سلحة  من  لتكليٍف  بناء  النقابات 

اأو عند �سكوى من اأحد اأع�ساء جمل�س النقابة".
ا�سرتاكات  من  النقابات  متويل  وجوب  على  الدولية  العمل  منظمة  ت�سدد 
املنت�سبني، ولكن تناولت املادة الثانية من املر�سوم 1٨٠٧1، ال�سادر يف 
بناء  النقابية،  الهيئات  منح  اإمكانية   ،195٧ العام  من  االأول  كانون   12
االإدارية، �سمن حدود  اإعانة مالية لتدارك نفقاتها  على طلب خطي منها، 

االعتمادات املخ�س�سة لهذه الغاية يف موازنة وزارة العمل.
وُي�ساف اإىل قائمة احلقوق واحلريات التي يجب اأن تتمتع بها النقابات، 
هذا  حقها  يعد  اإذ  بحريٍة"،  ممثليها  انتخاب  يف  العمالية  املنظمات  "حق 
�رشًطا ال غنى عنه، حتى تتمكن من العمل بحريٍة تامة، ومن تعزيز م�سالح 
اأع�سائها فعلًيا. لذلك، ويف �سبيل االعرتاف بهذا احلق على نحو تام، ُتطالب 
اأ�سا�سي،  منظمة العمل الدولية ب�رشورة اإحجام ال�سلطات العامة، يف �سكل 
عن اأي تدّخل قد يكون من �ساأنه اإ�سعاف هذا احلق، �سواء اأكان هذا التدخل 
قائًما يف حتديد �رشوط التاأهل االنتخابي للقادة، اأم يف �سلوك االنتخابات 

يف حد ذاتها كالتعبري عن راأيها يف املر�سحني ونتائج االنتخابات.
ويف هذا االإطار، نالحظ حتديد املادة الثالثة من املر�سوم ٧993، الآلية 
م�سلحة  رئي�س  النقابة  جمل�س  رئي�س  تبليغ  طريق  عن  االنتخابات  اإجراء 

المرجع السابق، ص ))) و))).  -((
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تخلّف  وبحال  اإجرائها،  موعد  من  االأقل  على  يوًما   15 قبل  النقابات، 
جمل�س النقابة عن تعيني موعد اإجراء هذه االنتخابات، يتوىل وزير العمل 
حددت  وكذلك،  ميثله.  من  اأو  النقابة  جمل�س  رئي�س  اإنذار  بعد  املهمة  هذه 
على  العامة  ال�سلطة  اإ�رشاف  طريقة  منه،  وال�ساد�سة  اخلام�سة  املادتان 
العملية االنتخابية من خالل مكتب اقرتاع )يعنّي اأع�ساءه جمل�س النقابة(، 
ومندوب تعّينه م�سلحة النقابات يف وزارة العمل، وتوقيع مكتب االقرتاع 
يف  النقابات  م�سلحة  اإىل  ُيرفع  االأ�سوات  فرز  بعد  الفرز  بنتيجة  حم�رًشا 
يعد  "ال  باأنه  ال�سابعة  املادة  عليه  ن�ست  ما  االأهم  ولعل  العمل.  وزارة 
االنتخاب نهائًيا ما مل يقرتن بت�سديق م�سلحة النقابات يف وزارة العمل".
يف  العمل  وزارة  تتدخل  ملمثليها،  النقابة  انتخاب  حرية  مبداأ  �سوء  يف 
بت�سديقها،  انتهائها  حتى  موعدها  حتديد  من  ابتداء  االنتخابية،  العملية 
واإدارة  العديل،  ال�سجل  خالل  من  باملر�سحني  راأيها  عن  بالتعبري  مروًرا 
العملية االنتخابية من اإ�رشاف ومراقبة. وبالتايل، تتعر�س احلرية النقابية 
يف  العمال  "بحق  القائل  للمبداأ  العامة  ال�سلطة  جتاوز  بفعل  لالنتهاك، 
منظمة  موقف  ب�سكٍل �رشيح،  يخالف،  ما  تامة"،  بحريٍة  انتخاب ممثليهم 
اأنه  النقابية  احلريات  جلنة  عن  �سادر  موجز  يف  جاء  وقد  الدولية.  العمل 
"ال تتالءم االأحكام املتعلقة بتدّخل ال�سلطات العامة يف املراحل املختلفة 
للعملية االنتخابية مع احلق يف اإجراء انتخابات حرة، وهي االآتية: تقدمي 
ال�سخ�سية،  التفا�سيل  توفري  العمل،  وزارة  اإىل  م�سبًقا  املر�سحني  اأ�سماء 
ح�سور مندوب عن وزارة العمل يف اأثناء اإجراء االنتخابات، اإعطاء املوافقة 
غري  االنتخابات  تكون  دونها  فمن  اإداري،  قرار  مبوجب  االنتخابات  على 

�رشعية")))).

المرجع السابق، ص ))).  -((
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املرجع الق�شائي املخت�ش  -3
تخ�سع النقابات من الوالدة مروًرا مبمار�سة ن�ساطها حتى زوالها اإىل قرارات 
الق�ساء  ينظر  ولكن،  االإداري.  الق�ساء  مراجعة  اإىل  يوؤدي  ما  العامة،  ال�سلطة 
العديل يف الق�سايا التي تدخل يف اإطار احلقوق الفردية واحلريات العامة، فنذكر 
املادة 29 من قانون عقود العمل اجلماعية والو�ساطة والتحكيم التي اعتربت 
اللجنة التحكيمية هي املخت�سة للنظر يف نزاع جماعي يتعلق مبمار�سة احلرية 
النقابية. وكذلك، اأ�سار قانون العقوبات، يف املادة 1٠٨ منه، اإىل وقف كل نقابة 
يقرتف مديروها واأع�ساء اإدارتها با�سمها اأو باإحدى و�سائلها جناية اأو جنحة 
ا بكل نزاع يتعلق  مق�سودة. هذا ويعد الق�ساء العديل، من دون �سواه، خمت�سً
باالنتخابات النقابية للنظر ب�سحتها))))، اأو لرف�س وزارة العمل املوافقة على 
اأو �سائر  اأو للنظر باخلالفات النا�سئة بينها وبني االأع�ساء،  االنتخابات))))، 

االحتادات اأو النقابات)))).

خام�ًسا: الإ�سكاليات
يطرح م�سمون احلرية النقابية يف لبنان اإ�سكالية احلريات املدنية؛ فرتتبط 
االإن�سان  العالقة بني احرتام حقوق  املدنية كون  النقابية باحلريات  احلرية 
اأجل تطبيق احلريات  النقابية عالقة �رشورية، ال بل م�رشوطة من  واحلرية 

اعتبر مجلس شورى الدولة، أن تصديق وزارة العمل ليس على االنتخابات من القرارات اإلدارية بل له الطابع االعترافي الذي ليس من شأنه أن   -((
ينشئ أو يكسب حقوقًا، بل تترتب النتائج من حالة قانونية مسبقة، فتجد اإلدارة نفسها حيال حق أقره القانون يتوجب عليها أن تمنحه عند المطالبة 
به. قرار رقم )) تاريخ ))/1)/))))، نقابة عمال األفران ورفاقها/ الدولة، م)، ص )). مجلة القضاء اإلداري في لبنان، مجلة حقوقية تصدر 

عن مجلس شورى الدولة، العدد العاشر، المجلد األول، )))).
العمل والشؤون  الذي يتضمن رفض وزارة  القرار  العدلي، وإن  للقضاء  تعود  والنقابات  الجمعيات  انتخابات  النظر في صحة  "...إن صالحية   -((
االجتماعية الموافقة على تلك االنتخابات ليس له صفة القرار المنفصل الذي يعود للقضاء اإلداري النظر في الطعون الموجهة إليه...". مجلة 
القضاء اإلداري في لبنان، قرار رقم ))) تاريخ ))/)/))))، قاعي ورفاقه/ الدولة، العدد األول، مجلة حقوقية تصدر عن مجلس شورى الدولة، 

))))، ص ))).
"ال اختصاص لمجلس شورى الدولة للنظر في المنازعات القائمة حول انتخابات هيئات النقابات التي تقوم بنشاطها وفق قواعد الحق الخاص". 

قرار رقم ))))، تاريخ )/))/))))، مشرقاني وشعيا/ الدولة، م)، ))))، ص 1).
"وإن المحاكم العدلية هي وحدها الصالحة للنظر بكل ما يتعلق بتنظيم النقابات، وعلى األخص في صحة انتخابات مجالسها، وال عبرة ألي نظام 
داخلي يُعطي الصالحية لسلطٍة أخرى". قرار رقم ))، تاريخ 1)/)/))))، فاضل سعيد عقل/ الدولة، م)، ))))، ص )). اجتهاد القضاء 

اإلداري في لبنان، الجزء األول، اختصاص المحاكم العدلية في القضايا اإلدارية، ص )).
قرار رقم )) تاريخ ))/1)/))))، نقابة عمال األفران ورفاقها/ الدولة، م)، ص )).  -((

مجـلة القضاء اإلداري في لبنان، مجلة حقوقية تصدر عن مجلس شورى الدولة، العدد العاشر، المجلد األول، )))).
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املكر�سة  التجمع  على حرية  التعويل  ولكن هل ميكن  النقابية)))).  واحلقوق 
يف الد�ستور، كحريٍة مدنية و�سيا�سية، وتف�سريها من اأجل تو�سيع مدى احلرية 

النقابية؟
تطرح احلرية النقابية، يف �سوء ت�رشيعات العمل، اإطاًرا ال ميكن اأن يطبقه 
املواطن، ب�سكٍل عفوي، جراء ا�سرتاط القانون الرتخي�س امل�سبق وغريها من 
ال�رشوط ال�سكلية اجلوهرية لتاأ�سي�س النقابات العمالية يف لبنان من جهة،وينمو 
احلق النقابي من جهة اأخرى، بعيًدا عن احلريات املدنية))))، كحرية التجمع))))، 
وحرية التعبري)1))، وغريها من احلقوق واحلريات)))). وح�رش قانون العمل 
هذا احلق مَبن يخ�سع الأحكامه، ما عدا اال�ستثناءات التي يجيزها القانون))))، 
اأو التي اأوجدتها الرتكيبة الفئوية داخل جمال�س االحتاد العمايل العام. وبهذا 
ال�سدد، ت�سدد هيئات منظمة العمل الدولية على العالقة الوثيقة بني احلرية 
النقابية واحلقوق املدنية وال�سيا�سية)))). وبالتايل، ال ميكن للنقابات اأن تنمو 
بعيًدا عن حقوق االإن�سان، والتي بدورها ال تنمو اإال يف املجتمعات الدميوقراطية 

كون "الدميوقراطية االجتماعية مهًدا للدميوقراطية ال�سيا�سية")))).
Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’adminis tration du BIT, La  -((

liberté syndicale, 4ième édition (révisée(, Genève, 1996, paragraphe 68.
"من المتفق عليه علًما واجتهاًدا في معظم الدول التي تعتمد تشريعات اجتماعية حديثة أن الحرية النقابية هي من الحريات العامة التي تكرسها عادة   -((
الدساتير والتي تراقب ممارستها السلطات القضائية". وفي لبنان، وإن لم يشر الدستور إلى مبدأ الحرية النقابية إال بقوله في المادة )) "إن حرية 
تأليف الجمعيات مضمونة ضمن الحدود التي يرسمها القانون، فمما ال شك فيه فالحرية النقابية تعد من الحريات العامة وال يمكن الحد من ممارستها 

إال بموجب نص قانوني".
مجموعة اجتهادات هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل، رقم ))/ر/)))) ف)، المجلد )، منشورات صادر الحقوقية، ص )))).

في قرار لها، أدانت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان فرنسا بسبب عرقلة حق تكوين النقابات في الجيش، وأكدت على العمل النقابي كحٍق مدني   -((
وسياسي في ضوء الحق في تكوين الجمعيات.

https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/021014/laction-syndicale-es t-un-droit-de-lhomme-civil-et-politique. 
 closed shop في قضية تجاه الواليات المتحدة البريطانية، اعتبرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن ممارسة المؤسسات المعروفة بـ -  -(1
التي تُجبِر عمال فئة معيّنة من المؤسسات االنتماء إلى النقابة أو االنضمام إليه، يشّكل انتهاًكا لحرية العمل النقابي وبالتالي يجب حماية حرية الفكر 

.https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Trade_union_FRA.pdf الفردية
- اعتبرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن المحاكم الروسية التي لم تعتبر صرف األجير تعسفيًا جراء مشاركته باإلضراب انتهاًكا لحرية   -((

العمل النقابي، إذ يشّكل تحريم العمال في سكك الحديد من اإلضراب والمشاركة فيه انتهاًكا لهذه الحرية.
.http://www.jus tice-en-ligne.be/article1148.html

- كالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.  -((
Lee Sweps ton, Droit de l’homme et liberté syndicale: Evolution sous le contrôle de l’OIT, Revue internationale  -((
du Travail, volume 137, 1998, numéro 2, p 195.

 Audrey Sart, Entre doctrines politiques et théorie juridique: la ques tion de la personnalité morale du syndicat  -((
Mémoire, Lille 2, université droit et santé, Faculté des Sciences, Juridiques, Politiques et Sociales, 2005-2006, p 11.
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العام  يف   ٨٧ رقم  لالتفاقية  امللزمة  ال�سفة  مدى  عن  البع�س  يت�ساءل 
 9٨ رقم  االتفاقية  اأبرم  اأنه  حني  يف  عليها،  لبنان  ت�سديق  لعدم   194٨
عدم  لعلة   ٨٧ رقم  االتفاقية  اإهمال  يجب  ال  ولكن   .((((

 1949 العام  يف 
اأ�سا�سية،  الت�سديق))))، كون املنظمة قد جعلت م�سمونها مبادئ وحقوًقا 
ت�سّدق  مل  ولو  وقبولها  اعتمادها  باملنظمة  ع�سو  دولة  كل  على  توجب 

على هذه االتفاقية.
�سلًبا  النقابية  احلرية  تتاأثر   ،٨٧ باالتفاقية  االلتزام  لعدم  وكنتيجٍة 
املعطاة  ال�سمانات  و�سعف  النقابيني،  املمثلني  ا�ستقاللية  عدم  جراء 
لهم بالت�رشيع. ويف هذا االإطار، ت�سدد املنظمة على موجب الدول باتخاذ 
التدابري االآيلة اإىل جتّنب اأي تدّخل، من اأي طبيعة كانت �سواء من االأفراد، 
 .٨٧ رقم  االتفاقية  من   11 املادة  وفق  العامة،  ال�سلطات  اأو  املنظمات، 
بجٍو  النقابية  احلريات  مبمار�سة  للعمال  "ت�سمح  اأن  الدول  على  وتوؤكد 

بعيد عن العنف، ال�سغوطات، اخلوف والتهديد من اأي نوع كانت")))) .
املر�سوم  مبوجب  املالية،  االإعانات  النقابية  الهيئات  منح  يوؤدي 
195٧/1٨٠٧1، اأن تكون النقابات تابعة للدولة عن طريق متويلها مالًيا 
االأموال  �رشف  مراقبة  الإجراء  العمل  وزارة  يف  نفقاتها  موازنة  واإيداع 
اإمكانية  العمل،  بوزارة  املتمثلة  العامة،  ال�سلطة  مينح  ما  وهذا  العمومية. 
اأن  النقابية  احلريات  جلنة  واعتربت  املالية.  النقابة  �سوؤون  يف  التدخل 
مالًيا  تعتمد  العمال  نقابات  جتعل  التي  النقابية  احلركة  متويل  "نظام 
ال�سيطرة  يف  الدولة  قبل  من  حماولة  ي�سّكل  العامة،  الهيئات  اإحدى  على 

النقابية". احلركة  على 

"يبدو التصديق على اتفاقية واحدة متناقًضا، فيبدو موقف الدول التي لم تصدق على أي منها أكثر منطقيًا". أحمد حسن البرعي، الحوار االجتماعي   -((
وحماية الحقوق األساسية في العمل، بيروت، ))-))/1)/111).

- مع اإلشارة إلى أن مندوب الدولة اللبنانية في حينه وافق عليها في مؤتمر العمل الدولي. غسان صليبي، المرجع مذكور سابقًا، ص 1).  -((
Liberté d’expression et liberté syndicale: trouver le jus te équilibre, prise de position de la Confédération -  -((

syndicale internationale, Juin 2013, p 3.
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اإدراتها  "حق النقابة يف تنظيم  ولي�س تركيز منظمة العمل الدولية على 
على  النقابة  اعتماد  ب�رشورة  االأول  يتمثل  اأمَرين:  لتحقيق  اإال  املالية" 
العام)))).  بالنظام  لتعلقه  العمال  ا�سرتاكات  على  اأي  الذاتي،  التمويل 
اإ�ساءة  اأو  التبديد  عن  بعيًدا  اإيراداتها  برقابة  الثاين  االأمر  ويتعلق 

ا�ستعمالها)))).
والهيئات  اجلماعات  باقي  عن  وم�ستقلة  حرة  تكون  اأن  النقابات  على 
 ،((1( الدولة  قبل  من  تدخالت  فنالحظ  ن�ساطها.  فعالية  اأجل  من  االأخرى 
اإىل  اأدى  ما  وغريها))))،  العمل  اأ�سحاب  نقابات  ال�سيا�سية))))،  االأحزاب 

واالأحزاب. ال�سيا�سة  اأدائها، وخ�سوعها ملتاهات  تبعية 
تكون  اأن  عليها  كذلك،  تكون  ولكي  �سغط،  قوة  تكون  اأن  النقابة  على 
�سيا�سية))))،  �سغط  جمموعة  ت�سّكل  ب�سكل ٍ ال�سيا�سية  االأحزاب  عن  م�ستقلة 
واأن توؤّثر على القرارات احلكومية)))). ومن اأجل التاأثري، يجب عدم االكتفاء 
اأن متّثل حركة نقابية فاعلة وفعالة متتلك  بالدفاع)))) فقط، واإمنا يجب 

االأطر والو�سائل كافة.

Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, 22 ème édition, Dalloz, Paris, 2004, p 670 -  -((
- جون تيلور، كتيب اإلدارة المالية للنقابات العمالية، الطبعة الثالثة، مكتب العمل الدولي، جنيف، ))))، ص ).  -((

"وحيث أنه بعد مراجعة المرسوم ))))، يستنتج وصاية إدارية على النقابات..."، "وحيث أنه من أهم مقومات ممارسة سلطة الوصاية: حق   -(1
التصديق، حق الحلول، حق الحل وحق الرقابة المالية على الهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وبالتالي نرى هذه العناصر متوفرة في ممارسة 
العدل، رقم  التشريع واالستشارات في وزارة  اجتهادات هيئة  النقابات. مجموعة  االجتماعية( ووصايتها على  العمل والشؤون  اإلدارة )وزارة 

)))/ر/)))) ف)، المجلد )، منشورات صادر الحقوقية، ص )))).
طغى التدخل الحزبي في االتحاد العمالي العام، لدرجٍة أن كل من هو في الحكم، هو في االتحاد. وتأكيًدا على ذلك، يتكون المجلس التنفيذي لالتحاد   -((
العمالي العام من: )) اتحاًدا لحركة أمل، ) اتحادات من التكتل النقابي المستقل الذي تأسس في العام )11) بغالبيٍة مسيحية تضم حزب القوات، 
المردة والكتائب، ) اتحادات لحزب اللـه، ) اتحادات لليسار الشيوعي، ) اتحادات لتيار المستقبل، ) اتحادات للمستقلين، اتحاَدين للحزب السوري 

القومي االجتماعي، اتحاَدين لجمعية العزم والسعادة )نجيب ميقاتي(، اتحاد للحزب االشتراكي، اتحاد لألحباش، اتحاد لحزب البعث.
نشير إلى "االتفاق الرضائي"، بين الهيئات االقتصادية )جمعيات التجار وأصحاب العمل( واالتحاد العمالي العام بخصوص تصحيح األجور في   -((
العام ))1)، الذي أضفى إلى الموافقة على حد أدنى لألجور بـ 1)) ألف ل.ل، فيما ُرفض مشروع وزير العمل شربل نحاس الذي كان قد حدده 

بـ ))) ألف ل.ل.
 Hélène Cauchy, Syndicats et partis politiques, mémoire pour l’obtention d’un DEA de Droit Social, sous la  -((
direction du professeur Pierre-Yves Verkindt, université Lille II- Droit et sante, faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales, école doctorale n 74, année universitaire 2001-2002, p 80.

 Roger-Gérard Schwartzenberg, Sociologie politique, 4ème édition, collection "Précis Domat", Paris -  -((
Montchres tien, 1988, p 520.
Sabine Erbes- Seguin, Syndicat et relations de travail dans la vie économique française, Presses Universitaires  -((
de Lille, France, 1985, p 120.
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يف  ت�ساهم  معايري  �ستة   Georges Bordeau بوردو  جورج  حدد  وقد 
امل�سلحة  طبيعة  اإىل  االأول  يتوجه  �سغط:  كو�سيلة  النقابة  دور  تعزيز 
املعني الدفاع عنها، ويرتكز الثاين على طبيعة الن�ساط امُلماَر�س من قبل 
غريها  عن  النقابة  ن�ساط  طبيعة  حول  الثالث  ويدور  املجموعة،  حمركي 
بنيتها،  اأو  املجموعة  تركيبة  اإىل  الرابع  املعيار  ويتوجه  اجلماعات،  من 
ويرتكز املعيار اخلام�س على و�سائل التحرك امل�ستعملة، ويتمحور املعيار 
اجلماعات")))).  هذه  جتاه  العامة  ال�سلطة  تعامل  حول  واالأخري  ال�ساد�س 

فاأي دور �ستوؤديه، وهي غارقة يف لعبة االأحزاب؟
متطلبات  واأمام  ال�سيا�سي،  العمل  من  النقابات  العمل  قانون  حظر  اأمام 
جند  �سيا�سي،  حزب  كل  عن  با�ستقالليته  العام  لالحتاد  االأ�سا�سي  النظام 
اأن الواقع يختلف عن هذه الن�سو�س. واإن كان قد ارتبط ن�سوء التجمعات 
اأدى التمثيل احلزبي الوا�سح  العمالية يف لبنان باملبادرات احلزبية، فقد 
املوالية  واالحتادات"))))  النقابات  "تفريخ  خالل  من  اإما  وال�سارخ 
)لالنتماء احلزبي( لوزير �سلطة الو�ساية، واإما من خالل الرتكيبة الداخلية 
النقابات  اأغرقت  وحم�سوبيات  �سيا�سية  جتاذبات  اإىل  العام،  لالحتاد 
�سيا�سية  واهتمامات  تناحرات  ووّلدت  احلزبية،  ال�رشاعات  يف  العمالية 

حزبية اأبعدتها عن الدفاع عن العمال والعمل.
النقابات  تعّر�س  اأن  الدولية،  العمل  منظمة  اعتربت  ال�سدد،  هذا  يف 
�سيا�سية،  ن�ساطات  اأي  تعاطيها  دون  من  يحول  عام،  حظر  اإىل  العمالية 
واقعي  غري  اأمًرا  يعد  بل  فح�سب،  النقابية  احلريات  مبادئ  مع  يتالءم  ال 
ا، اإذ ميكن على �سبيل املثال اأن ترغب هذه املنظمة النقابية اأو تلك يف  اأي�سً

Hélène Cauchy, Syndicats et partis politiques, op. cit, p 87 et 88.  -((
- تعبير، مستعمل من قبل بعض النقابيين، يدل على كثرة إصدار تراخيص التأسيس لنقابات واتحادات موالية للجهة السياسية التي تصدر هذه   -((

التراخيص.
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التعبري عن راأيها عالنية حول اجلانَبني االقت�سادي واالجتماعي ل�سيا�سة 
احلكومة)))).

اخلامتة
النقابية ك�رشٍط جوهري لتحقيق  الدولية على احلرية  العمل  تركز منظمة 
اأي  املال  راأ�س  القوة ما بني قوة  التوازن يف  ولتاأمني  االجتماعية،  العدالة 
اأن  النقابات  على  ذلك،  اأجل  ومن  العمال.  اأي  العمل  وقوة  العمل  اأ�سحاب 
تتمتع بالقدر الكايف من احلرية يف التاأ�سي�س، ويف اإدارة اأعمالها، واإال اقت�رش 

دورها على اأن تكون جمرد جمموعة من العمال.
يف غياب احلرية النقابية، وفق منظمة العمل الدولية، تبقى النقابات كياًنا 
الدفاع،  التمثيل،  يف  العمال  حاجات  تلبي  ال  كونها  فعالية  اأي  من  جمرًدا 
العمل. وككياٍن  واأ�سحاب  االإنتاج، كالدولة  اأطراف  �سائر  ال�سغط على  ويف 
منتظم ممثل للعمال، ي�سوب النقابات، على م�ستوياتها، عيوًبا ترافق والدتها 
مروًرا باإدارة اأعمالها و�سواًل اإىل فعاليتها. فال ميكن للنقابات اأن تزدهر يف 
ظل تدخالت وم�سالح مت�سابكة، اأبعدتها من اأن تكون قوة �سغط تدافع عن 

حقوق العمال وم�سالح املهنة.
على الدولة، كونها من الدول االأع�ساء يف منظمة العمل الدولية، اأن متتثل 
االحتاد  ت�سّكل  التي  واحتاداتها،  النقابات  متنح  واأن  الدولية  اللتزاماتها 
العمايل العام، اإطاًرا من�سجًما مع املعايري الدولية التي ت�سجع تاأ�سي�س نقابات 
حرة، م�ستقلة وفاعلة. وكذلك، عليها اأن تعيد هيكلة هذا التنظيم ليكون و�سيلة 
ميتلكها العمال بحٍق، واأداة متثلهم بحق. وعلى الدولة اأن تبعد النقابات عن 
املكا�سب ال�سيا�سية واملاآرب احلزبية التي اأغرقت احلركة النقابية وحرياتها 

يف �رشذمات وتبعيات ال متثل ال العمال وال حقوقهم وال �سوؤونهم.

مكتب العمل الدولي، الحريات النقابية، الطبعة الرابعة، ))))، جنيف، ص ))).  -((
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يف الدولة املعا�رشة، اأ�سبحت النقابات حتتل مكاًنا يف كل �سيء، وعليها 
االجتماعية،  للحقوق  و�سبياًل  العمال،  طبقة  �سوت  كونها  كذلك،  تكون  اأن 
وطريًقا للعمل الالئق. ولهذه الغاية، عادت منظمة العمل الدولية واأكدت على 
اإعالن  خالل  من  للجميع  الالئق  العمل  حتقيق  يف  وحركتها  النقابات  دور 
املبادئ الثالثية)))). في�سّكل هذا االأخري، جمموعة مرجعية ميكن تطبيقها، 
اجلن�سية،  واملتعددة  الوطنية  املوؤ�س�سات  �سلوك  على  عاملي،  نطاق  على 
وي�سمح لنقابات العمال من اأن تكون اأداة قوية، ت�ستخدمه كملخ�ٍس لتطبيق 
يتعلق باحلرية  املنظمة وتو�سياتها، يف ما  اتفاقيات  الواردة يف  املبادئ 

النقابية وغريها من موا�سيع العمل)1)).

- اعتمده مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في سنة )))) - وتم تعديله سنة 111)، )11)، و))1).  -((
- يختصر أبرز ما اشتمل عليه تحديث اإلعالن سنة ))1)، بما يأتي: شمول إعالن المبادئ الثالثية، المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال   -(1
التجارية وحقوق اإلنسان، إيالء المنشآت العناية الواجبة للدور المركزي الذي تؤديه الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضاًل عن العالقات 
الصناعية والحوار االجتماعي، وإضافة مراجع ونصوص جديدة تتعلق بالعمل الالئق، تفتيش العمل، الضمان االجتماعي والقضاء على العمل 

الجبري.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabs tates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_628675.pdf
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املقّدمة
يف  دوالر  تريليون   253 االإجمايل  العاملي  الدين  بلغ 
نهاية �سهر اأيلول 2٠19، اأي مبعدل ميثل 322% من الناجت املحلي 
العاملي، وفًقا ملعهد التمويل الدويل))). وعلى الرغم من ارتفاعه اإىل 
اأعلى امل�ستويات على االإطالق، اإال اأنه ال يزال يرتفع ب�سكٍل حثيث، 
احلكومات  تنفق  اإذ  امل�ستدامة  التنمية  الأهداف  تهديًدا  ي�سكل  ما 
املزيد من االأموال على خدمة الديون مقابل تراجع االإنفاق على 
البنية التحتية، التعليم، ال�سحة، االأمن وغريها من اخلدمات العامة 
التي هي �رشط م�سبق لتح�سني رفاهية الفرد واملجتمع ككل. ويقّدر 
اأن 43% من البلدان املنخف�سة الدخل �ستكون عر�سة للوقوع يف 

اأزمات مالية خطرية))). لكن ما الذي اأدى اإىل هذا الواقع؟
 Emre TIFTIK, Khadija MAHMOOD, Jadranka POLJAK, “Global Debt Monitor:   -(
Sus tainability .Matters”, in The Ins titute of International Finance, Inc., 13 January 202.

 Seán NOLAN, Giovanni DELL’ARICCIA, Michael KEEN, Ratna SAHAY,  -(
“Macroeconomic Developments and Prospects in Low-Income Developing Countries-2019”, in
IMF Policy Paper.International Monetary Fund Washington, D.C., December 2019, p. 14.

إعادة النظر في أداء الحكومات 
وعالقتها بالمواطن في عصر 

المعلومات

جوزيف السخن

*باحث في العلوم 
السياسية
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تدين احلكومات بهذا املال لالأفراد واملوؤ�س�سات التي اقرت�ست منها لتحقيق 
النفقات  لتغطية  كافية  العامة  االإيرادات  تعد  مل  عندما  وذلك  معّينة،  اأهداف 
العامة، وعندما يرتفع الدين العام ب�سكٍل اأ�رشع من الناجت، حتاول احلكومات 
اأن تتدخل اأكرث يف االقت�ساد وتفر�س املزيد من ال�رشائب، كما تخّف�س اإنفاقها 
على اخلدمات العامة، ما يوؤدي اإىل تراجع امل�ستويات املعي�سية لالأفراد. ووفًقا 
تريليون  اإىل  الر�سى  قيمة  ت�سل   ،United Nations املتحدة  االأمم  لتقارير 
بوا�سطة  امل�رشوقة  املبالغ  قيمة  فيما ت�سل  الواحد،  العام  اأمريكي يف  دوالر 
الف�ساد اإىل ما يزيد عن تريليوَنني ون�سف دوالر اأمريكي. وهذا مبلغ ي�ساوي 

5% من الناجت املحلي العاملي))).
يف  وا�سعة  احتجاجات  اإىل   2٠19 العام  يف  املرتدي  الواقع  هذا  اأدى  وقد 
كل ركن من اأركان العامل �سد �سيا�سات احلكومات - من باري�س اإىل بريوت، 
لندن،  بوداب�ست،  �سيدين، طهران،  كونغ،  القاهرة، ويف هونغ  اإىل  برلني  ومن 
لتلك  املحفزات  كانت  مو�سكو.  حتى  املدن  من  وغريها  مانيال  نيودلهي، 
تغيريات  لتبني  حلكوماتهم  نهائي  كاإنذاٍر  اأتت  ولكن  متنوعة،  االحتجاجات 
املواطنني،  رفاهية  وحت�سني  جديدة،  خدمات  وتقدمي  اأدائها،  يف  جذرية 
ارتفاع حدة  تزامن  للتنحي.  اأو   - اأدنى حد  اإىل  املالية  التكاليف  مع خف�س 
على  العامل،  حول  الناخبني  اإقبال  يف  ملحوظ  انخفا�س  مع  االحتجاجات 
الرغم من زيادة عدد الناخبني، وفًقا للمعهد الدويل للدميوقراطية وامل�ساعدة 
 International Institute for Democracy and Electoral االنتخابية
ب�سيط يف ثقة املواطن يف  اأي تراجع  اأن  اإىل  البيانات  Assistance. وت�سري 
االنتخابات ُيحدث فرًقا كبرًيا، واملواطنني الذين ال ي�سوتون يف االنتخابات 

ي�سوتون بداًل من ذلك باأقدامهم يف ال�سوارع.
ولعل القا�سم امل�سرتك بني عدد كبري من احلكومات حول العامل هو معاناتها 

 GUTERRES António, “Global Cos t of Corruption at Leas t 5 Per Cent of World Gross Domes tic Product,  -(
Secretary-General Tells Security Council, Citing World Economic Forum Data”, Security Council, 8346TH
Meeting, SC/13493, 10 September 2018.
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املزيد  العامة، وعدم قدرتها على احل�سول على  املوازنة  وا�سع يف  من عجز 
من االأموال، �سواء من ال�رشائب اأو من القرو�س اخلارجية، لتح�سني اأو ملواكبة 
احتياجات مكوناتها من ال�سلع واخلدمات العامة التي هي �رشورية لتاأمني 
النظام  ا�ستقرار  على  املحافظة  وبالتايل،  بحكومته،  وثقته  املواطن  رفاهية 
العامة  واخلدمات  ال�سلع  اأف�سل  تقّدم  اأن  للحكومة  اإًذا، كيف ميكن  ال�سيا�سي. 
حقبة  يف  العامة  للموؤ�س�سات  ميكن  كيف  املال؟  من  املزيد  اإنفاق  دون  من 
وتواكب  التكنولوجيا  على  اعتماًدا  اأكرث  مواطنني  تخدم  اأن  املعلومات  ثورة 
اأن  للقادة  ميكن  كيف  العامة؟  اخلدمات  من  واملتنوعة  املتزايدة  حاجاتهم 
ميكن  كيف  والرقمية؟  االجتماعية  القنوات  زمن  يف  ناخبيهم  مع  يتفاعلوا 
اإن�ساوؤها يومًيا  للحكومات اال�ستفادة من الكم الهائل من البيانات التي يتم 
التوا�سل  وو�سائل  واللوغاريتم  اال�سطناعي  والذكاء  التكنولوجيا  وا�ستخدام 
وحتقيق  جديدة  خدمات  وتقدمي  اأف�سل  ب�سكٍل  مكوناتها  خلدمة  االجتماعي 

رفاهية املواطنني مع خف�س التكاليف املالية اإىل اأدنى حد؟

الق�سم الأول: الجتاهات اجلديدة للحكومات واخلدمات العامة

اأوًل: القدرة التحويلية لالبتكارات على اإدارة املجتمع
اإن اأول ظهور للكتاب Papyrus كان يف م�رش، يف القرن الثالث قبل امليالد، 
ا لكن بعد فرتة زمنية طويلة))). يف ذلك الوقت كانت  ا�ستخدمه الرومانيون اأي�سً
والكتابة  القراءة  يعرفون  الذين  االأ�سخا�س  ببع�س  حم�سورة  الكتاب  وظيفة 
حتى القرن اخلام�س ع�رش. وكانت ُت�ستخدم الإعداد وثائق اإدارية، واإبرام عقود 
جتارية، وغريها من ال�سجالت القانونية والعائلية والدينية يف م�رش. وكان 
املعرفة  جمموع  على  حتتوي  االإ�سكندرية  مكتبة  اأن  احلقبة  تلك  يف  ُيعتقد 

الب�رشية.
يف العام 1455، ابتكر Johannes Gensfleisch اأو Gütenberg و�سيلة 

Sans Auteur, “L’His toire des Inventions: Jusqu’où Irons-Nous?”, in La Vie-Le Monde Hors-Série, Paris, 2015.p. 51.  -(
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لت�رشيع عملية اإنتاج الكتب. هو مل يخرتع الطباعة، اإمنا وجد و�سيلة لت�رشيع 
اأول كتاب وهو  بطباعة  وقام  ثوروي.  لكن  ب�سيط،  االإنتاج))). حت�سني  عملية 
االإجنيل B42، وباأقل من خم�س �سنوات كان هناك �ستة ماليني ن�سخة منه يف 

اأوروبا. بعد خم�سني عاًما اأ�سبح هناك حواىل ع�رشين مليون ن�سخة))). 
ا انت�رشت مع االإجنيل عقائد منتقدة للكني�سة الكاثوليكية الرومانية.  لكن اأي�سً
باأنف�سهم، بخا�سٍة  الكتب  قراءة  االأفراد على  قدرة   Gütenberg ابتكار  عّزز 
اأدى ذلك  اأن كانت تلك القوة حمتكرة بيد الكني�سة. وقد  الكتاب املقد�س، بعد 
اإىل اندالع حرب الثالثني عاًما يف اأملانيا، التي قتلت حواىل 3٠% من �سكان 
و�سط اأوروبا، والتي نتج عنها بروز مبداأ الدولة يف العام 1٦4٨ على اأنقا�س 

االإقطاع الذي كان �سائًدا يف القرون الو�سطى.
اإن مفهوم الدولة مل ين�ساأ يف اأوروبا اإال يف اأواخر القرن الثامن ع�رش، فكانت 
انت�رشت  التي  املعا�رشة،  الدول  اإىل  اإقطاعية  جمتمعات  من  انتقالية  حقبة 
مبادئها حول العامل بوا�سطة اال�ستعمار االأوروبي اإىل حد كبري. وجتدر االإ�سارة 
ممت بها موؤ�س�سات الدولة يف القرن الثامن ع�رش كانت  اإىل اأن الطريقة التي �سُ
على  يقوم  واالأفراد  املركزية  ال�سلطة  بني  الوحيد  التفاعل  وكان  مركزية، 

الت�سويت فقط.
قبل اأفول القرن الثامن ع�رش، هزت بريطانيا و�سمال اأمريكا �سل�سلة جديدة 
من االبتكارات العلمية، اأدت اإىل حتوالت �سيا�سية عميقة طالت بنية اأنظمتها 
ال�سيا�سية واملجتمعات املرتبطة بها. كانت هذه اأول ثورة �سناعية مع ت�سميم 

االآالت التي تعمل على الفحم والبخار.
من  وقوة.  تعقيًدا  اأكرث  االأوروبية  الدول  من  ال�سناعية  الثورة  هذه  جعلت 
الناحية الداخلية، ُنقلت القوة مرة جديدة عمودًيا. فعملًيا، انتقل الفرد من فئة 
تابع اإىل فئة مواطن الأنه اأ�سبح ي�ساهم باالإنتاج االقت�سادي. ومبا اأن النمو 

ibid.p. 64.  -(
Max BOOT, War Made New: Technology, Warfare and the Course of His tory 1500 to Today, Gotham Books,   -(
New York, 2006, p. 39.
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االقت�سادي يعني مبداأ التخ�س�س، اكت�سب الفرد املزيد من احلريات املدنية، 
االإنتاج  و�سائل  يف  التغري  اأو  االنتقال  اإن  هكذا،  ال�سيا�سية.  امل�ساركة  اأهمها 
فئة  ينتقل من  الأنه  �سيا�سًيا،  الفرد  �سلوك  تغرّي يف  اإىل  باآخر  اأو  ب�سكٍل  يوؤدي 
تابع اإىل فئة منتج فم�سارك �سيا�سًيا. ذلك يعني اأمًرا اآخر وهو تفّجر الثورات 
ال�سيا�سية يف �سمال اأمريكا يف العام 1٧٧5 التي بداأت مكوناتها برف�س دفع 
بربوز  وتتوجت  الت�سويت.  اأي  �سيا�سي  بتمثيٍل  ذلك  يقرتن  ما مل  اأي �رشيبة 
اأوروبا  اإىل  الثورات  وامتدت  م�ستقلة،  كدولٍة  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
القائم  ال�سيا�سي  اأطاحت بنظامها  التي  العام 1٧٨9،  بخا�سٍة يف فرن�سا يف 

اآنذاك ل�سالح نظام اأكرث انفتاًحا على م�ساركة االأفراد يف ال�سلطة.
اأدى  الع�رشين،  القرن  من  االأوَلني  والعقَدين  ع�رش  التا�سع  القرن  نهاية  بني 
التقدم ال�رشيع يف جمال الكهرباء وتوليد الطاقة اإىل رفع القدرة على االإنتاج 
ال�سخم، فكان بروز الثورة ال�سناعية الثانية. اإذ �ساهمت االخرتاقات يف و�سائل 
توزيع الكهرباء، االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية واملوا�سالت يف منو املدن، 
اأ�سبحت حياة  الناجت املحلي االإجمايل ب�سكٍل هائل.  وانت�سار امل�سانع ومنو 
ال�سم�س. و�سّكل ذلك حتواًل كبرًيا يف م�ستوى  ال�ساعة بداًل من  النا�س تنّظمها 
اأن  اإىل  اأ�سبحت وتريته �رشيعة جًدا. ي�سري املوؤرخون  االأفراد)))، والذي  حياة 
الثورة  واأعقبتها  االأوىل،  العاملية  احلرب  اندالع  قبل  انتهت  قد  احلقبة  هذه 
ال�سناعية الثالثة التي غرّيت فيها تكنولوجيا االت�ساالت الرقمية واالإنرتنت 

ا. طريقة نقل املعلومات والتفاعل مع بع�سنا بع�سً
كانت اإحدى ال�سمات املميزة واالأكرث دميومة للثورَتني ال�سناعيَتني االأوىل 
والثانية هي منو املدن. يف جمتمع ما قبل ال�سناعة، كان اأكرث من ٨٠% من 
الطاقة،  واإنتاج  امل�سانع  اإن�ساء  مع  الريفية))).  املناطق  يف  يعي�سون  االأفراد 
انتقل االأفراد من الريف اإىل املدن، فاأ�سبحت املدن ال�سغرية مدًنا كبرية. بحلول 

Joshua B. FREEMAN, Behemoth: A His tory of the Factory and the Making of the Modern World, Firs t Edition  -(
W. W. Norton & Company, New York, 2018.

https://ourworldindata.org/urbanization.  -(
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املدن  يف  املقيمني  عدد  بلغ  العامل،  تاريخ  يف  االأوىل  وللمرة   ،1٨5٠ العام 
الربيطانية اأكرث من املقيمني يف املناطق الريفية. مع انت�سار ال�سناعات حول 
العامل، ا�ستمر االأفراد بالتح�رّش، بخا�سٍة طوال القرن التا�سع ع�رش. وبداأ يرت�سخ 

مفهوم البريوقراطية والدولة االإدارية يف اإدارة جمتمعات كبرية ومعقدة.
يعود ذلك اإىل اأن املدن ال�سناعية اأ�سبحت م�سادر ثروة اقت�سادية للدولة. 
التفاعالت داخل  لتنظيم  التدخل  النظر يف كيفية  اإعادة  اإىل  بالدولة  ما دفع 
املدن، كاإن�ساء �سبكات ال�رشف ال�سحي، الكهرباء، املياه واالأمن وغريها من 
تغيرًيا  ف�سيًئا  �سيًئا  العامل  �سهد  هكذا،  االقت�سادي.  منوها  لتحفيز  املجاالت 
االقت�سادية  ال�سيا�سات  يف  تداخلًيا  اأكرث  اأ�سبح  الذي  الدولة  دور  يف  جذرًيا 
االقت�سادية  النمو  دورات  لتحفيز  االختالالت،  ت�سحيح  على  املوؤثرة  العامة 
)ازدهار، انكما�س، ك�ساد(، والتدخل بطريقٍة مبا�رشة وغري مبا�رشة يف االأ�سواق 
املالية. فوجدت احلكومات نف�سها يف حاجة اإىل زيادة االإنفاق العام لتح�سني 
رفاهية املجتمع؛ وب�سبب تدّخلها الكثيف، يف فرتات مل تكن قادرة على زيادة 

اإيراداتها، جلاأت اإىل اال�ستدانة من الداخل واخلارج لتغطية عجزها.
واالت�ساالت،  الرقمية  االأنظمة  الع�رشين  القرن  منت�سف  بعد  العلماء  طّور 
ومعاجلتها  املعلومات  لتوليد  جديدة  طرًقا  اأتاح  مما  احلو�سبة،  قوة  وعّززوا 
املعلومات  وتكنولوجيا  االإلكرتونيات  با�ستخدام  البحث  وبداأ  وم�ساركتها. 
الثورة  برزت  هكذا  االقت�سادي.  االإنتاج   (automatisation( الأمتتة 
اأكرث �سلكًيا، رقمًيا ونووًيا.  العامل �سيًئا ف�سيًئا  التي جعلت  الثالثة  ال�سناعية 
االإنرتنت  ك�سبكات  املهام،  متعددة  �سلكية  ب�سبكات  مرتبطة  الدول  اأ�سبحت 
على �سبيل املثال. هذه الثورة الرقمية رفعت القدرة على التفاعل بني الوحدات 
- الدول واالأفراد - و�ساعفت �رشعتها ونوعيتها ب�سكٍل كبري بينها. اأ�سبحت 
يف  التكنولوجيا  على  كثيف  ب�سكٍل  تعتمد  واالأفراد  واملجتمعات  احلكومات 
ال�سحة  التعليم،  الطاقة،  التحتية،  البنى  اإدارة  اأ�سبحت  اليومي. كما  ن�ساطها 
�سبكات  بخا�سٍة  تكنولوجية،  حتّكم  و�سبكات  اأنظمة  بوا�سطة  تتم  واالقت�ساد 
االإنرتنت. يف تلك احلقبة، منا الناجت املحلي االإجمايل ب�سكٍل كبري، ومعه اأنفقت 
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احلكومات على ال�سلع واخلدمات لتح�سني م�ستوى حياة االأفراد اأكرث فاأكرث.
والع�رشين  احلادي  القرن  يف  رابعة  �سناعية  لثورٍة  الرقمية  الثورة  مهدت 
�سُتحدث تغريات جذرية - تختلف  التي  املعلومات  تكنولوجيا  بثورة  ُتعرف 
عن الثورات ال�سناعية ال�سابقة جميعها. اليوم، هناك ما يكفي من املعلومات 
يف العامل اأ�سعاف ما يعتقد املوؤرخون اأنه مت تخزينه يف مكتبة االإ�سكندرية. 
فاإذا مت و�سع معلومات اليوم على اأقرا�س م�سغوطة ومت تكدي�سها، ميكن مد 

خم�سة اأكوام منف�سلة من االأقرا�س امل�سغوطة ت�سل جميعها اإىل القمر))).
اليوم على حافة ثورة تكنولوجية �ستغرّي كل �سيء، كالبيانات  هكذا، نقف 
تعمل  التي  الطريقة  نوعي  وب�سكٍل  واالأمتتة،  اال�سطناعي  الذكاء  ال�سخمة، 
فيها احلكومات، واالأ�ساليب التي يعي�س وفقها االأفراد ويتفاعلون مع بع�سهم 
البع�س. ولكن، خالًفا ملا كان يح�سل �سابًقا، مل يعد الناجت املحلي االإجمايل 
ي�ساهم يف حت�سني م�ستوى معي�سة االأفراد. على الرغم من ا�ستمرار منو االأول 
م�ستوى  يف  اجلمود  بات  معنّي.  حد  عند  متوقًفا  االأخري  ظل  مطرد،  ب�سكٍل 
العامل.  حول  ال�سيا�سية  االأنظمة  ا�ستقرار  يهدد  االأفراد  رفاهية  اأو  املعي�سة 
التخّوف  وبات  الدول  الداخلية يف معظم  اال�سطرابات  تزايدت  فكما نالحظ، 
على م�سري الدميوقراطية حقيقًيا نتيجة تف�ّسي الف�ساد وتديّن كمية اخلدمات 
العامة ونوعيتها، باالإ�سافة اإىل ال�رشخ الكبري بني احلكومة واملجتمع الذي مل 
النخب احلاكمة وفعاليتها. لذلك، بداأت بع�س  اأداء قرارات  يعد يوؤمن بكفاءة 
احلكومات تبحث يف كيفية اال�ستفادة من ثورة املعلومات لتح�سني رفاهية 

مكوناتها من دون زيادة نفقاتها الإعادة اال�ستقرار الداخلي.
تاريخ  ي�سهدهما  مل  مهَمني  حتوَلني  اإىل  يوؤدي  اأن  �ساأنه  من  الهدف  هذا 
الب�رشية من قبل: االأمر االأول، اإعادة ت�سكيل احلكومة، ومنط اإدارة ال�ساأن العام، 

Kenneth Neil CUKIER, Viktor MAYER-SCHOENBERGER, “The Rise of Big Data How It's Changing the Way  -(
We Think About the World”, in Foreign Affairs, Vol. 92, No. 3, May-June 2013.
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ومقاربتها للرفاهية واالزدهار التي لن تعود ح�رشية اأو تقليدية، اإمنا �ست�سبح 
متطورة و�ساملة ومتكاملة من خالل ا�ستخدام اأ�ساليب جديدة يف القيا�س و�سم 
اأ�سحاب م�سلحة جدد، بخا�سٍة االأفراد يف م�سارات �سنع القرارات وتنفيذها. 
االأمر الثاين، وهو اإعادة ت�سميم اخلدمات العامة، كالتعليم، الرعاية ال�سحية، 
اأجل حت�سني  االأفراد جميعها - من  تقريًبا جوانب حياة  التجارة وغريها - 
رفاهية املجتمع من دون زيادة النفقات العامة. من هنا، كيف اأعادت الثورة 
ال�سناعية الرابعة، اأي ثورة املعلومات، ت�سكيل احلكومة ومقاربتها للرفاهية؟ 
وما هي القيمة امل�سافة للبيانات ال�سخمة والذكاء اال�سطناعي واللوغاريتم 

يف حت�سني اخلدمات العامة وامل�ستويات املعي�سية لالأفراد؟

ثانًيا: نحو مقاربة جديدة ملفهوم الرفاهية يف ع�رس املعلومات
اإن درجة التطور واالبتكار التي �سهدتها املجتمعات على االأ�سعدة ال�سيا�سية، 
االقت�سادية،واالأمنية، االجتماعية، الثقافية والبيئية كافة اأدت اإىل تغيري يف 
�سلوك االأفراد، الذي انعك�س بدوره على فحوى الرفاهية. فبحلول العام 2٠35، 
�سيكون لدى العامل تريليون جهاز كمبيوتر مت�سلة بع�سها ببع�س، مدجمة يف 
الطاقة،  الطبية، اجل�سور،  ال�سجالت  الغذائية،  بدًءا من تغليف املواد  كل �سيء 
الفوائد،  من  العديد  للدول  االبتكارات  هذه  �ستقّدم  املالب�س.  وحتى  االأمن 
وب�سكٍل خا�س، �ستح�سل مكونات املجتمع - امل�ستهلكون - لي�س على املزيد 
بحاجٍة  اأنهم  ال�سخمة  البيانات  تبنّي  التي  الرفاهية  على  اإمنا  الرفاهية  من 
اإليها. �ستكون للخدمات املحو�سبة القدرة على القيام بوظائف ال ميكن  فعاًل 
للخدمات غري املحو�سبة القيام بها. اأهم هذه الوظائف هي جتميع املعلومات 
ال�سيا�سية،  الفرد ومعرفة حاجاته  �سلوك  لتحديد منط  ب�سكٍل �سخم وحتليلها 
على  وبناء  والبيئية.  االأمنية  الثقافية،  االجتماعية،  ال�سحية،  االقت�سادية، 
ذلك، ميكن للتعليم، الرعاية ال�سحية واحل�سول على معلومات حول اخلدمات 
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االأ�سا�سية اأن يح�ّسن حياة االأفراد من خالل تقنيات ثورة املعلومات.
البيانات  حّولت  الب�رشية،  توا�سل  طريقة  ت�سميم  االإنرتنت  اأعاد  بينما 
ال�سخمة كيفية معاجلة اأو حتليل املجتمع للمعلومات. ومبرور الوقت، �ستغرّي 
و�سيا�ستها  احلكومات  تفكري  طريقة  اال�سطناعي  والذكاء  ال�سخمة  البيانات 
العامة وطريقة حتديدها وا�ستجابتها حلاجات مكوناتها. فتحليل احلكومات 
مقاربات  اإىل  �سيوؤدي  اال�سطناعي  بالذكاء  م�ستعينة  ال�سخمة  للبيانات 
خمتلفة جذرًيا يف �سيا�ستها العامة حلاجات املجتمع وجلزٍء كبري من جوانب 
حياة االأفراد)1))، الذين يرغبون احل�سول على التجربة ذاتها يف القطاع العام 
.Customer Experience كما يف القطاع اخلا�س Citizen Experience
نتيجة ال�ستمرار حتويل جوانب حياة االأفراد كافة اإىل بيانات، برزت فر�سة 
حت�سني  يف  اال�سطناعي  الذكاء  وتقنيات  ال�سخمة  البيانات  هذه  ا�ستخدام 
االأداء احلكومي. فمن خالل ا�ستخدام البيانات ال�سخمة، التي من املتوقع اأن 
ا عن  ت�سبح املوؤ�س�سات العامة اأكرث اعتماًدا عليها، ت�ستطيع احلكومات، عو�سً
فر�س �رشائب جديدة اأو البحث عن قرو�س مالية ل�سد عجزها، اأن تزيد قدرتها 
على ت�سخري املعلومات وحتليلها بطريقٍة جديدة، من اأجل اإيجاد حلول خالقة 
قيمة عالية  ذات  �سلع وتقدمي خدمات  واإنتاج  الرئي�سة  املجتمعية  للتحديات 
حياة  نوعية  حت�سني  على  قادرة  احلكومات  ت�سبح  بالتايل،  زهيدة.  بتكلفٍة 
املالية  االعتمادات  توفر  بعدم  التحجج  دون  من  مبتكرة  بطرٍق  املواطنني 
الالزمة. اأ�سف اإىل ذلك، من املتوقع اأن ترتفع ن�سبة �سكان العامل الذين يعي�سون 
يف املناطق احل�رشية من 54% يف العام 2٠14 اإىل ٦٦% بحلول العام 2٠5٠. 
اأرادت حكومات هذه املدن احلفاظ على حيويتها واال�ستمرار باجتذاب  فاإذا 
املواطنني للعي�س فيها وال�رشكات لال�ستثمار فيها، �ستحتاج هذه احلكومات 

Kenneth Neil CUKIER, Viktor MAYER-SCHOENBERGER, op. cit.  -(1
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التناف�سية  القدرة  للمحافظة على  العامة  ال�سلع واخلدمات  اإعادة ت�سميم  اإىل 
مع املناطق احل�رشية االأخرى يف العامل.

االأفراد وتلبية  التي تكافح ملواكبة احتياجات  من هنا، مل تعد احلكومات، 
حت�سني  اأجل  من  نف�سها  باالأ�ساليب  االإنفاق  على  قادرة  املتزايدة،  توقعاتهم 
الذي عادل  العام،  الكبري لالإنفاق  الرغم من احلجم  اإذ على  م�ستوى حياتهم. 
العام 2٠1٦، فاإن احلكومات  الناجت املحلي االإجمايل العاملي يف  33% من 
فاإن ر�سا  املتغرية.  توقعاتهم  تلبية  اأو   - املواطنني  تكافح ملواكبة مطالب 
املواطنني عن خدمات الدولة الرئي�سة))))، مثل و�سائل النقل العام، املدار�س 
ومرافق الرعاية ال�سحية يرتاجع عاملًيا مقارنة بر�ساهم عن خدمات القطاع 
االبتكارات  العامل يف حقبة جديدة حتكمها درجة  اخلا�س. هكذا، مع دخول 
واملعلومات، تقنيات الذكاء اال�سطناعي والبيانات ال�سخمة، قد حان الوقت 
ملكوناتها  الرفاهية  م�ستوى  لتح�سني  عملها  يف  احلكومة  مقاربة  لتحويل 
ب�سكٍل ناجع، الأن بقاء احلكومات خارج م�سار ثورة املعلومات �سي�سبح مكلًفا، 
اإنتاج ال�سلع وتقدمي اخلدمات املتغرية  اأدائها ورفعه يف  ولن ت�ستطيع تفعيل 

ملكوناتها.
يوفر الطب اأحد االأمثلة اجليدة على اأهمية ثورة املعلومات يف حتويل عمل 
اأنحاء  يف  احلكومات  ت�سعى  االأ�سطر،  لهذه  كتابتنا  تاريخ  فحتى  احلكومات. 
اأدوات  ت�سخري  خالل  من   ،SARS-CoV-2 التاجي  الفريو�س  الحتواء  العامل 
 ،Facial Recognition تكنولوجية متقدمة جًدا، كربامج التعرف على الوجوه
الذكاء اال�سطناعي Artificial Intelligence وحتليالت البيانات ال�سخمة 
الذين  لالأ�سخا�س  املحتمل  العدد  ومعرفة  امل�سابني  لتتّبع   ،Big Data

))-  في الدورات االنتخابية خالل العامين ))1) و))1)، تم عزل أو هزيمة الحزب الحاكم أو رئيس الدولة المنتخب في خمسة من أكبر عشرة 
اقتصادات في العالم.
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ات�سلوا باملري�س امل�ساب قبل تطبيق بروتوكوالت العزل عليهم جميًعا)))). 
مواطنيها  حماية  يف  التايوانية،  احلكومة  اأداء  املعلومات  ثورة  فعززت 
ورعايتهم والذين يعمل ويعي�س مئات االآالف منهم يف ال�سني، من الفريو�س 
ال�سخمة  للبيانات  احلكومة  ا�ستخدام  خالل  من   SARS-CoV-2 التاجي 
البيانات  حتليل  هي  احلكومة  اتخذتها  التي  التدابري  اأهم  اإحدى  عملها.  يف 
الوطنية مع قاعدة  ال�سحي  التاأمني  بيانات  قاعدة  ال�سخمة من خالل دمج 
االأ�سخا�س  الهجرة واجلمارك ملواطنيها، ما ي�ساعد على حتديد عدد  بيانات 
ي�ساعد  ا،  اأي�سً التاجي.  بالفريو�س  اإ�سابتهم  املحتمل  واالأ�سخا�س  امل�سابني 
يتدافعون  الذين  الباحثني  ال�سخمة  البيانات  وحتليالت  اال�سطناعي  الذكاء 
لتطوير لقاح لهذا الفريو�س الذي يهدد الب�رشية ويدفع االقت�ساد العاملي نحو 
الك�ساد. فعلى املدى املتو�سط، من املحتمل اأن يكون الدمار االقت�سادي اأ�سواأ 
تعزيز  اإىل  �ستوؤدي  االأزمة  اإن هذه  للعام 2٠٠٨. من هنا،  املالية  االأزمة  من 
ب�سكٍل  اأحياًنا  ا�ستجابتها،  لتح�سني  احلكومة  قبل  من  التكنولوجيا  ا�ستخدام 
ال�سخمة، وا�ستخدام  البيانات  مبكر، للتحديات املجتمعية من خالل مقارنة 
الذكاء اال�سطناعي لروؤية العالقة بني عدد كبري من املوؤ�رشات بفعاليٍة اأكرب، 

حتى عندما تظل االأ�سباب الكامنة غام�سة.
بالن�سبة اإىل املجال االقت�سادي، يف هذا الع�رش من الطلبات املتزايدة على 
اخلدمات احلكومية وحتديات املوازنة يف اأنحاء العامل كافة، يلّوح عدد قليل 
من الفر�س املالية كي ت�ستطيع احلكومات تغطية الهدر املايل. يعطي توظيف 
الذكاء اال�سطناعي احلكومات القدرة على حت�سني االأداء االإنتاجي للخدمات، 
و�سوء  والهدر  االحتيال  عن  النا�سئة  املالية  واخل�سائر  االأخطاء  من  ويقلل 
عام  كل  االأمريكية  احلكومة  تقوم  املثال،  �سبيل  على  العام.  املال  ا�ستخدام 

Kirs ten GRIND, Robert McMILLAN, Anna Wilde MATHEWS, “To Track Virus, Governments Weigh  -((
Surveillance Tools That Push Privacy Limits”, in The Wall Street Journal, 17 March 2020.
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بدفع اأكرث من 14٠ مليار دوالر اأمريكي كدفعاٍت خمالفة لالأ�سول - ينتج عن 
4٠% منها خ�سارة مالية للحكومة)))). وكذلك يتم فقدان ما يقارب 2٠% من 
االإيرادات احلكومية اأو حواىل 5 تريليون دوالر اأمريكي يف كل عام يف اأنحاء 

العامل كافة، فاإما هذه االأموال مل تدفع اأبًدا اأو مت دفعها ب�سكٍل خاطئ)))).
اأن ا�ستخدام الذكاء اال�سطناعي قد ي�ساعد يف �سد الت�رشبات يف  ال �سك يف 
املتقدمة  والتحليالت  ال�سخمة  البيانات  توفري  خالل  من  احلكومي  االأداء 
اأن�ساأت االإدارة املالية يف بع�س الواليات االأمريكية وحدة  للحكومات. مثاًل، 
االأعمال  �سجالت  اجلمارك،  ال�رشائب،  من  البيانات  جمموعات  لدمج  جديدة 
التجارية باالإ�سافة اإىل البيانات اخلارجية من القطاع امل�رشيف، ال�ستهداف 
كبرية  ب�رشعٍة  الفريق  دمج  املالية.  للقوانني  االمتثال  وعدم  االحتيال 
البيانات والتحليالت اجلديدة لتحديد اأمناط االإقرارات اجلمركية واملدفوعات 
ال�رشيبية امل�سبوهة. يف غ�سون اأ�سابيع، حدد الفريق فجوات االإيرادات التي 
كانت �ست�ستغرق �سابًقا �سنوات للك�سف عنها. بناء على ذلك، اتخذت احلكومة 
اإيراداتها واحلّد من التهرب ال�رشيبي)))). علًما  االإجراءات ال�رشورية لزيادة 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من  فقط   %1 بن�سبة  االإيرادات  حت�سيل  حت�سني  اأن 
يق�سي على اأكرث من ثلث العجز يف املوازنة))))، وذلك وفًقا ملا تظهره درا�سة 

.McKinsey Global Institute ملعهد مكنزي العاملي
تقنيات  با�ستخدام  بداأت  التي  امل�ستقاة من احلكومات  الدرو�س  وبناء على 
املعلومات،  ثورة  تقنيات  اال�سطناعي وغريه من  الذكاء  ال�سخمة،  البيانات 

 United States Government Accounting Office, Statement of Gene L. Dodaro, Comptroller General of the  -((
 United States, “Government Efficiency and Effectiveness: Opportunities to Address Pervasive Management
Risks and Challenges while Reducing Federal Cos ts”, in Tes timony Before the Committee on the Budget U.S
Senate, 17 May 2017.

 Susan CUNNINGHAM, Jonathan DAVIS, Tom DOHRMANN, “McKinsey on Government”, McKinsey  -((
Company, May 2018.
Jane WISEMAN, “The Case for Government Inves tment in Analytics: Why every government executive  -((
should care about data”, in DataSmart City Solutions, Cambridge: Harvard Kennedy School, 3 September 2019.

Susan CUNNINGHAM, Jonathan DAVIS, Tom DOHRMANN, op. cit.   -((
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�ستتمكن احلكومات عاملًيا من توفري 3.5 تريليون دوالر اأمريكي بحلول العام 
2٠21، والق�ساء على العجز املايل امل�ستمر واإطالق املوارد التي ميكن اإعادة 
تخ�سي�سها لتح�سني جودة اخلدمات الرئي�سة مثل الرعاية ال�سحية، املدار�س، 
القطاع  يف  املح�سنة  املواطنني  جتارب  وبف�سل  والنقل.  ال�رشطة  اجلامعات، 
العام، �سرتتفع م�ستويات الثقة يف اأداء احلكومات حول العامل)))). ولكن، هل 
التقنيات احلديثة على م�ستوى احلكومة  اأن تقودها  اأخرى ميكن  اأدوار  هناك 

واملواطن؟

الق�سم الثاين: ثورة املعلومات ت�سع احلكومة واملواطن يف 

قلب التحولت ال�سيا�سية

اأوًل: دور البيانات ال�شخمة يف �شنع �شيا�شات ناجعة وتعزيز 
اإنتاجية احلكومة

لزيادة  متزايدة  ل�سغوٍط  العامل  من  كثرية  اأجزاء  يف  احلكومات  تتعر�س 
اأعقاب  باأقل كلفة ممكنة. ويف  اخلدمات  املزيد من  تنتج  اأن  اأي  اإنتاجيتها، 
احلاجة  احلكومات  من  العديد  تواجه  االأخري،  العاملي  االقت�سادي  الركود 
يعاين  وقت  يف  العامة  اخلدمات  من  عال  م�ستوى  تقدمي  يف  اال�ستمرار  اإىل 
ال�سخم  املوازنة  تقليل عجز  اإىل  ت�سعى  الأنها  امليزانية،  من قيود كبرية يف 
ب�سكٍل  العام  املال  اأنفقت  عندما  تراكمت  التي  الوطنية  الديون  وم�ستويات 
تواجه  الديون،  اإىل �سغوط خف�س م�ستويات  باالإ�سافة  النمو.  لتحفيز  كبري 
ب�سبب  املوازنة  يف  االأجل  طويلة  اإىل  متو�سطة  قيوًدا  البلدان  من  العديد 
من  كبري  ب�سكٍل  �ستزيد  التي  واالأوبئة  املناخي  التغري  ال�سكان،  �سيخوخة 
احلكومات  حتتاج  واالقت�سادية.  االجتماعية  الطبية،  اخلدمات  على  الطلب 

 Bjarne CORYDON, Richard DOBBS, David FINE, Tera ALLAS, Andrea BERCHOWITZ, Eoin  -((
DALY, Jonathan DIMSON, Rajat GUPTA, Jonathan WOETZEL, Richard HIGGINS, “Government
productivity: Unlocking the $3.5 Trillion Opportunity”, McKinsey Center for Government, April 2017.     
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تغيري  حتقيق  خالل  من  املتزايدة  املالية  ال�سغوطات  هذه  مع  التعامل  اإىل 
اإنتاجيتها)))). تدريجي يف 

يزداد وعي احلكومات بالقيمة االقت�سادية التي ميكن اكت�سابها يف القطاع 
بتوليد  احلكومات  تقوم  اإذ  ال�سخمة،  البيانات  ا�ستخدام  خالل  من  العام 
اإدارة  اليومية، مثل  اأن�سطتها  البيانات وجمعها من خالل  كميات هائلة من 
املعا�سات التقاعدية والبدالت، االأنظمة ال�سحية الوطنية، حت�سيل ال�رشائب، 
ت�سجيل بيانات حركة املرور واإ�سدار الوثائق الر�سمية. كيف ميكن للبيانات 

ال�سخمة اأن ت�ساعد القطاع العام على رفع م�ستوى اإنتاجيته؟
اإن ا�ستمرار انت�سار احلو�سبة يف اخلدمات العامة كافة، �سيوفر للدولة كمية 
هائلة من البيانات حول �سلوك االأفراد التي كانت يف ال�سابق مو�سع ت�ساوؤل. 
البيانات  جمع  اإن  له.  مثيل  ال  الذي  للبيانات  االأكرب  امل�سدر  هي  فالدولة 
نوع  تنبوؤ  من  والتمكن  ناجع،  ب�سكٍل  العامة  اخلدمات  تقدمي  من  ميّكنها 
اخلدمات التي �ستحتاجها مكوناتها م�ستقباًل، وبالتايل، و�سعها يف براجمها 
العام على جتهيز خدمات غري  ا عن هدر املال  العامة))))، عو�سً و�سيا�ستها 
اأولويات املجتمع املوؤمتنة على ح�سن  اأو قد ال تقع �سمن  جمدية وتقدميها، 
بقدرتها على جمع  يرتبط  االأمر  املتغرية. هذا  وتلبية حاجاته  �سوؤونه  اإدارة 
البيانات، تنظيمها ودرا�ستها. فما هي البيانات ال�سخمة؟ وكيف ميكنها اأن 

ت�ساعد احلكومات على تر�سيد نفقاتها على اخلدمات العامة؟
العام  يف   McKinsey Global Institute العاملي  مكنزي  معهد  يعّرف 
بحجٍم  هي  التي  البيانات  من  جمموعة  اأي  باأنها  ال�سخمة  البيانات   2٠11
يفوق قدرة معاجلتها با�ستخدام اأدوات قواعد البيانات التقليدية من التقاط، 
لتلك  واإدارة وحتليل يف غ�سون فرتة زمنية مقبولة  م�ساركة ونقل، تخزين، 
Martin N. BAILY, Karen CROXSON, Thomas DOHRMANN, Lenny MEN DONCA, “The Public Sector         -((
Productivity Imperative”, McKinsey & Company, March 2011.
 James MANYIKA, Michael CHUI, Brad BROWN, Jacques BUGHIN, Richard DOBBS, Charles ROXBURGH, -((
 Angela BYERS, Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, And Productivity, McKinsey Global
Ins titute, 2011.
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التي  والعمليات  االأدوات  هي  اخلدمات،  مقّدمي  نظر  وجهة  ومن  البيانات؛ 
التحليل.  لغر�س  البيانات  من  كمية كبرية  للتعامل مع  املنظمات  حتتاجها 
اأنها بيانات هائلة ال ميكن معاجلتها بالطرق التقليدية  الطرفان اتفقا على 

يف ظل تلك القيود املذكورة اآنًفا.
World Bank اإىل م�سطلح البيانات ال�سخمة لو�سف  ي�سري البنك الدويل 
النمو املطرد للبيانات، بخا�سٍة البيانات املتدفقة من الهواتف املحمولة يف 
كل مكان، االأقمار ال�سناعية، اأجهزة اال�ست�سعار االأر�سية، املركبات وو�سائل 
واللوغاريتم  احلو�سبة  تقنيات  �سعود  ي�رشح  كما  االجتماعي.  التوا�سل 
اأفكار  على  للح�سول  ال�سخمة  البيانات  من  ت�ستفيد  التي   Algorithm
قيمة. يف القطاع العام، ت�سري البيانات ال�سخمة عادة اإىل ا�ستخدام م�سادر 
اأكرث  احلكومية  احللول  جلعل  البيانات  وابتكار  التقليدية  غري  البيانات 

ا�ستجابة وفعالية)1)).
يزداد حجم البيانات ب�سكٍل مطرد على امل�ستوى العاملي. اأُنتجت 9٠% من 
البيانات يف العامل يف ال�سنَتني املا�سَيتني، وُيتوّقع اأن تزيد مبقدار 4٠% �سنوًيا. 
واجلزء االأكرب من تلك البيانات هي ما ميكن اأن ُي�سمى عوادم البيانات، وهي 
البيانات التي جُتمع من ح�سيلة التفاعالت اليومية مع املنتجات واخلدمات 
الرقمية، مبا يف ذلك الهواتف اخللوية، بطاقات االئتمان ومن�سات التوا�سل 

االجتماعي. وُيعرف هذا الطوفان من البيانات بـالبيانات ال�سخمة)))).
اآالف  مبئات  تعد  معلومات  العامل  اأنحاء  كل  يف  االأفراد  يتبادل  يومًيا، 
املاليني وبع�رشات اللغات. تلك املحادثات حتتوي على معلومات اآنية ب�ساأن 
على  احل�سول  اإمكانية  الوظائف،  الغذاء،  كلفة  مثل  الق�سايا،  من  كبري  عدد 
تتيح  الطبيعية.  الكوارث  ب�ساأن  والتقارير  التعليم  جودة  الطبية،  الرعاية 

World Bank, op. cit.  -(1
James MANYIKA, Michael CHUI, Brad BROWN, Jacques BUGHIN, Richard DOBBS, Charles ROXBURGH  -((
Angela BYERS, op. cit.
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فر�سة  لال�ستخدام  قابلة  معلومات  اإىل  ال�سخمة  البيانات  حتويل  اإمكانية 
للحكومات مل�ساعدة مكوناتها يف كل اأنحاء الدولة.

القرارات،  اتخاذ  لعملية  احلياة  �رشيان  هي  ال�سخمة  البيانات  اأ�سبحت 
ففي  امل�ساءلة.  لعملية  اخلام  املادة  اأنها  كما  واخلا�س،  العام  القطاَعني  يف 
القطاع العام اليوم، غدا حتليل البيانات ال�سخمة اأمًرا اأ�سا�سًيا من اأجل تنميط 
املواطن وقولبة اخلدمات لتنا�سب حاجاته، بخا�سٍة الفئات ال�سعيفة، ف�ساًل 
االأفراد امل�ستقبلية. وميكن  التنبوؤي يف حتديد حاجات  التحليل  ا�ستخدام  عن 
للم�سادر اجلديدة للبيانات، التكنولوجيات اجلديدة والُنهج التحليلية اجلديدة 
اأكرث  م�ساألة  وقائع  على  القائمة  العامة  القرارات  اتخاذ  م�سار  من  جتعل  اأن 
بالن�سبة  اخلدمات  نوعية  قيا�س  حت�سني  اإمكانية  عن  ف�ساًل  ومرونة،  كفاءة 

الأهداف التنمية امل�ستدامة.
قطاعاتها  يف  للدولة  اقت�سادية  فوائد  ال�سخمة  البيانات  توّلد  اأن  ميكن 
املتحدة  الواليات  يف  ال�سحية  الرعاية  كانت  اإذا  مثاًل،  كافة.  العامة 
الكفاءة  لزيادة  وفعال  اإبداعي  ب�سكٍل  ال�سخمة  البيانات  ت�ستخدم  االأمريكية 
 3٠٠ عن  تزيد  اقت�سادية  قيمة  يخلق  اأن  ميكن  القطاع  هذا  فاإن  واجلودة، 
تخفي�س  �سكل  يف  الرقم  هذا  ثلثا  ويكون  عام.  كل  اأمريكي  دوالر  مليار 
للم�سوؤولني  ميكن  اأوروبا،  يف   .((((%٨ بنحو  ال�سحية  الرعاية  على  االإنفاق 
الت�سغيلية  الكفاءة  حت�سني  يف  يورو  مليار   1٠٠ من  اأكرث  توفري  احلكوميني 
وحدها من خالل ا�ستخدام البيانات ال�سخمة، من دون ذكر الوفر االإ�سايف 
الذي �سيح�سل من خالل احلد من االحتيال، الهدر واالأخطاء وتعزيز حت�سيل 
االإيرادات ال�رشيبية. وتقّدر القيمة ال�سنوية ال�ستخدام البيانات ال�سخمة يف 
جمال اإدارة القطاع العام يف اأوروبا بـ 25٠ مليار يورو اأي اأكرث من الناجت 

املحلي االإجمايل لليونان)))).

ibid.  -((
ibid.  -((
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كما تعمل تقنيات البيانات ال�سخمة على م�سارات لك�سف االحتيال، التواطوؤ 
وتبيي�س االأموال من خالل حتليل بيانات امل�سرتيات واملعلومات املالية. يتم 
Algorithm للت�سلّل اإىل �سجالت امل�سرتيات، الفواتري،  ا�ستخدام اللوغاريتم 
املعلومات امل�رشفية، �سهادات املن�ساأ وغريها من البيانات لتحديد مكامن 
 Algorithm االحتيال، التواطوؤ وال�رشكات الوهمية. يعد ا�ستخدام لوغاريتم
االمتثال  وعدم  االحتيال  مكامن  لك�سف  مهمة  فر�سة  ال�سخمة  البيانات 

واالختناقات املالية يف العمليات احلكومية.
واملناطق  البلدان  يف  م�سابًها  دوًرا  توؤدي  اأن  ال�سخمة  للبيانات  ميكن 
االجتماعية  التحديات  من  العديد  تواجه  التي  تلك  بخا�سٍة  ا،  اأي�سً االأخرى 
واالقت�سادية، واأن يحقق ا�ستخدامها فوائد عديدة يف ثالثة جماالت رئي�سة 

يف القطاع العام، وي�ساهم يف تخفيف ال�سغوطات على املالية العامة:
بخا�سٍة  العام،  القطاع  يف  ال�سفافية  من  ال�سخمة  البيانات  ترفع  اأوالً، 
املعلومات  اإىل  الو�سول  اإمكانية  اإتاحة  اإن  العامة.  باخلدمات  يتعلق  فيما 
م�ستوى  ُيح�ّسن  املنا�سب،  الوقت  يف  واالأفراد  امل�سلحة  اأو  القرار  الأ�سحاب 
خدمات  وابتكار  ت�سميم  يف  وي�ساعد  القرارات،  اتخاذ  اأو  العامة  ال�سيا�سات 
ق�سايا  على  االإجابة  على  قادرة  وجودة  دقة  فعالية،  كفاءة،  اأكرث  عامة 

املجتمع ب�سكٍل م�ستدام ومتزامن.
يف  املعامالت  بيانات  من  املزيد  باإن�ساء  احلكومات  تقوم  عندما  ثانياً، 
�سكل رقمي وجمعها، ميكنها جمع معلومات اأكرث دقة وتف�سياًل عن كل �سيء 
موؤ�رشات  اإىل  باالإ�سافة  العامة  اخلدمات  وم�ستوى  النفقات  كاالإيرادات، 
اأو  جمتمعها  وخ�سائ�س  فوائدها  جتزئة  ميكنها  كما  جديدة،  اقت�سادية 
ذات  واخلدمات  اتخاذها،  يجب  التي  الناجعة  االإجراءات  لتحديد  ت�سنيفها 
البيانات  حتليل  ميكنها  كذلك،  توفريها.  يجب  التي  اخلا�س  االحتياج 
فيمكن  موؤ�س�ساتها.  اأداء  وحت�سني  التباين  عن  الك�سف  اأجل  من  ال�سخمة 
متنوعة  جمموعة  من  ال�سخمة  البيانات  يحلل  اأن   Algorithm للوغاريتم 
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يف  مثاًل،  االحتيال،  وعمليات  االأخطاء  التناق�سات،  ليحدد  امل�سادر،  من 
جباية ال�رشائب اأو تقدمي اخلدمات.

ثالًثا، تتيح التطورات يف جمال معاجلة البيانات ال�سخمة تقدمي حتليالت 
متقدمة، من �ساأنها تعزيز قدرة احلكومات على ك�سف احلجم احلقيقي للهدر، 
ا،  اأي�سً العام.  املال  اإدارة  و�سوء  املايل  االحتيال  الغ�س،  مكامن  عن  ف�ساًل 
اأو تقدمي  البيانات ال�سخمة يف ت�سحيح خدماتها  ميكنها ا�ستخدام حتليالت 
اأداء  خدمات جديدة متاًما لتحقيق التاأثري املن�سود، بناء على ما تعلمته من 

هذه اخلدمات يف ال�سابق.
�ست�سبح البيانات ال�سخمة ركيزة اأ�سا�سية للمناف�سة مب�ستوى الرفاهية بني 
ال�سخمة يف تدخالتها،  البيانات  الدول، مما يدفع احلكومات لالعتماد على 
واخلدمات،  ال�سلع  على  اإنفاقها  كفاءة  ترفع  ناجعة  عامة  �سيا�سات  لو�سع 
وحُت�ّسن رفاهية جمتمعها. ولكن، هل ما ي�سمن ال�سفافية يف االإنفاق العام هو 
امتالك الدولة للمعلومات وقدرتها على حتليلها وتنويع اخليارات املتاحة يف 
م�سرتياتها؟ اأم تعزيز قدرة االأفراد على امل�ساركة والتعاون يف حتديد خيارات 
احلكومة يف م�سرتياتها - االإنفاق العام - وم�ساءلتها؟ عملًيا، كيف ميكن اأن 

يح�سل ذلك؟

�شنع  يف  املواطن  تعاون  تعميق  املفتوحة:  احلكومة  ثانًيا: 
ال�شيا�شات العامة وتنفيذها

القيم واخلربات من  اأ�سا�سَيني:  اأمَرين  تدّفق  اإن هدف احلكومات هو توجيه 
واإىل احلكومة، من واإىل املواطنني، اإىل اأن يتم �سنع القرارات. لكن، كما راأينا 
ممت بها املوؤ�س�سات احلكومية ما زالت  يف الفقرة االأوىل، اإن الطريقة التي �سُ
تغلب عليها �سمات موؤ�س�سات القرن الثامن ع�رش؛ اأي ال تزال تت�سم باملركزية 
النموذج  هذا  اإن  فقط.  االنتخابات  فرتة  يف  املواطن  مع  عالقاتها  وتقت�رش 
ال�سخمة  البيانات  اأن ي�سمد يف حقبة ثورة املعلومات،  للحكومات ال ميكن 
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حاجاتهم،  وحتدد  االأفراد  �سلوك  حتلل  التي  واالأمتتة،  اال�سطناعي  والذكاء 
قيمهم  عن  بها  يعرّبون  التي  االجتماعية،  االإعالم  و�سائل  اإىل  باالإ�سافة 

وخرباتهم.
التوا�سل  لقنوات  املواطنني  ا�ستخدام  انت�سار  مع  االأخرية،  االآونة  يف 
االجتماعي للتعبري عن اآرائهم و�سغفهم بكل �سيء من املنتجات اال�ستهالكية 
يف  احلكومات  بع�س  بداأت  ال�سيا�سية،  املناق�سات  اإىل  العامة  اخلدمات  اإىل 
الذي  العام،  القطاع  يف   Citizen Experience املواطن  جتربة  نظام  بناء 
القطاع  يف   Customer Experience/CX امل�ستهلك  جتربة  نظام  ي�سبه 
اخلا�س، لتعزيز الثقة والتفاعل بني احلكومة واملواطنني ومتكينهم من اإدارة 
طلبات اخلدمة ب�سكٍل اأف�سل. كذلك، ارتاأت بع�س احلكومات ا�ستخدام حتليالت 
البيانات ال�سخمة التي حت�سدها عن قنوات التوا�سل االجتماعي لتح�سني اأداء 
وحت�سني  اأف�سل،  قرارات  اتخاذ  من  احلكومة  ومتكني  احلكومية،  املوؤ�س�سات 

جتربة املواطنني مع القطاع العام وتعزيز ثقتهم به.
العامة وحتديد  ال�سيا�سات  ت�سكيل  يوؤدي تعاون املواطنني وم�ساركتهم يف 
العامة،  واخلدمات  ال�سلع  تقدمي  حت�سني  يف  اأ�سا�سًيا  دوًرا  احلكومة  خيارات 
�سمان امل�ساءلة وال�سفافية يف االإنفاق العام اأي امل�سرتيات العامة، وذلك عرب 
اأفعال  اإىل  املواطنني  اأفكار  لرتجمة  ال�رشورية  املعلوماتية  التقنيات  و�سع 
هذا  ترجمة  يف  كبرًيا  دوًرا  ال�سخمة  البيانات  حتليالت  توؤدي  هنا  ملمو�سة. 
وا�ستجابة  ا�ستهداًفا  واأكرث  ذكاء  اأكرث  ب�سكٍل  املواطن واحلكومة  التفاعل بني 

حلاجاته.
كانت التجربة االأوىل يف هذا املجال يف اأواخر القرن الع�رشين مع م�ساألة تطوير 
 Electronic Government/E-Government االإلكرتونية  احلكومة 
تعمل  التي  الطريقة  احلكومات حتويل  اأ�سبحت ظاهرة عاملية. حاولت  التي 
التكلفة  اأكرث توا�ساًل مع املواطن وفعالية من حيث  بها موؤ�س�ساتها، جلعلها 
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والكفاءة يف تقدمي ال�سلع واخلدمات العامة. ويف ذات االجتاه، عملت احلكومة 
اأنظمة تكنولوجيا  اأمتتة وظائف احلكومة من خالل تطبيق  االإلكرتونية على 
�سيا�سة  متثلت  وقد  جميعها.  العامة  الهيئات  يف  ال�سلة  ذات  املعلومات 
حت�سني  املعلومات،  الكفاءة،جودة  الفعالية،  زيادة  يف  االإلكرتونية  احلكومة 

اآليات التفاعل بني احلكومة واملواطن وحت�سني اخلدمات العامة.
اإعادة  هي  االإلكرتونية  احلكومة  باأن   Scholl افرتا�س  مع  ذلك  يتفق 
يعني  مما  قوي.  موؤ�س�سي  تاأثري  مع  احلكومة  يف  املعلومات  الإدارة  تعريف 
وبالتايل،   .]..[ للمواطنني  اخلدمات  احلكومات  تقدمي  طريقة  تغيري  ا  اأي�سً
املوارد  اإدارة  على  وتوؤّثر  حتويلية،  طبيعة  ذات  االإلكرتونية  احلكومة  فاإن 
 Nordfors والعمليات الب�رشية، التكنولوجية والتنظيمية )))). كذلك، يعترب
التقنيات  ا�ستخدام  تعني  االإلكرتونية  احلكومة  اأن   Lindellو  Ericsonو
]...[. وفًقـا  لن�سـر املعلومـات على املواطنيـن  العامليـة  ال�سبكة  القائمة على 
املوثوقة  املعلومات  تدّفق  ت�سهيل  اإىل  ال�سفافية  ت�سري   ،De Ferranti لـ 
فيما  عالية  وبجودٍة  وا�سح  �سامل،  ب�سكٍل  وزيادتها  للجمهور  ال�سلة  وذات 
االإلكرتونية  احلكومة  باأن  االعتقاد  و�ساد  احلكومية")))).  باالأن�سطة  يتعلق 
والوقاية  الف�ساد  كمكافحة  الق�سايا  من  العديد  حلل  االأداة  اأو  املفتاح  هي 
املعلومات  تكنولوجيا  الأدوات  الفعال  اال�ستخدام  على  بناء  منه)))). 
اأداة فعالة  اأن احلكومة االإلكرتونية هي  الباحثني  والتوا�سل، يعرتف بع�س 
ال�سفافية)))).  من  اأعلى  م�ستويات  اإىل  وتوؤدي  والر�ساوى،  الف�ساد  ملكافحة 

Proscovia SVÄRD, Enterprise Content Management, Records Management and Information Culture Amids t  -((
e-Government Development, 1s t Edition, Chandos Publishing, India, 2017.
D.M.D. FERRANTI, How to Improve Governance: A New Framework for Analysis and Action, Brookings  -((
Ins titution Press, Brookings, 2009, p. 7.
“E. ABU-SHANAB, Y. HARB, S. Al-ZO’BIE, “Government as an Anti-Corruption Tool: Citizens Perceptions   -((
in International Journal of Electronic Governance, Vol. 6, No. 3, 2013, pp. 232–248.

 L. IONESCU, “The Impact that E-Government can have on Reducing Corruption and Enhancing Transparency”,  -((
in Economics, Management and Financial Markets, Vol. 2, 2013, pp. 210–215; E. ABU-SHANAB, Y. HARB
S..Al-ZO’BIE, op. cit.
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واإمكانية  واملعلومات،  البيانات  توفري  اأن  العتبار  البع�س  ذهب  كما 
الو�سول اإليها ون�رشها فيما يتعلق باالأن�سطة احلكومية واالأن�سطة املختلفة، 

توؤدي اإىل حت�سني امل�ساركة العامة واأداء احلكومة.
التي  الطريقة  يغرّي  ال  وحدهم  املواطنني  على  املعلومات  ن�رش  اإن  ولكن، 
تعمل بها احلكومة. كما ال يتيح ن�رش املعلومات الأي كان القيام باأي تغيري 
العامة،  اخلدمات  م�ستوى  تراجع  يعالج  وال  االآخرين،  حياة  اأو  حياته  يف 
واأبعد من ذلك، ال ي�ستطيع تغيري طريقة عمل احلكومة. عملًيا، ما يوؤدي اإليه 
املدين  املجتمع  بني  عامودية  نزاعية  ديناميكية  خلق  هو  املعلومات  ن�رش 
اأ�سف  غري.  ال  فقط  وحيازتها  املعلومات  على  ال�سيطرة  اأجل  من  واحلكومة 
يقلل  ال  ذاته،  بحّد  ال�سفافية،  تعزيز  �سبيل  يف  املعلومات  ن�رش  اإن  ذلك،  اإىل 
من اإمكانية �سوء اإدارة املال العام، وكما تظهر التجارب يف عدد من الدول 
اأن ن�رش املعلومات مل يوؤّد اإىل م�ساءلة حقيقية، وبالتايل، مل يوؤّد اإىل حت�سني 
باالإمكان  يعد  مل  هنا،  من  املجتمع.  يف  الرفاهية  م�ستوى  اأو  احلكومة  اأداء 
االعتماد فقط على توفري املعلومات اأو البيانات للمواطنني اأو حتى التوا�سل 

معهم من اأجل حت�سني اأداء املوؤ�س�سات احلكومية.
اأتت التجربة الثانية، يف بداية القرن احلادي والع�رشين، لُتكمل ما نق�س يف 
مفهوم احلكومة االإلكرتونية، وتفّعل دور املواطن يف حتديد توّجه احلكومة 
 Open يف �سنع ال�سيا�سات العامة. ُيعرف هذا املفهوم باحلكومة املفتوحة
Government، وتقوم على مبادئ حيوية ثالثة هي: ال�سفافية، امل�ساركة 
املواطن  بني  الفجوة  ت�سييق  اإىل  املفتوحة  احلكومة  تهدف  والتعاون. 
واحلكومة، من خالل العمل على حت�سني م�ستوى تقدمي البيانات وحتليالتها 
للمواطنني للتمكن من اتخاذ القرار االأمثل يف حتديد نوع اخلدمات التي هم 
اإليها، كما ت�ساعد احلكومة املفتوحة املواطنني على م�ساركة  فعلًيا بحاجٍة 
ن�رش  وميكن  العامة.  ال�سيا�سات  ب�ساأن  ناجعة  قرارات  اتخاذ  يف  قادتهم 
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قيود  مع  تتعار�س  ال  اأنها  طاملا  جميعها،  وحتليالتها  احلكومية  البيانات 
االأمن القومي اأو اخل�سو�سية الفردية)))).

املواطن من حتديد توجهاته،  ليتمكن  البيانات �رشورية  اأو  املعلومات  اإن 
وامل�ساركة بكفاءٍة يف �سنع القرار. وفًقا لـ Lathrop و Ruma، اإن احلكومة 
املفتوحة هي احلكومة اإذ ال يتمكن املواطنون فقط من الو�سول اإىل املعلومات، 
م�ساركني  ي�سبحوا  اأن  ا  اأي�سً ميكنهم  ولكن  والقرارات،  البيانات  الوثائق، 
ال�سخمة، حتى  البيانات  بطريقٍة ذات معنى))))، والأن معاجلة جمموعة من 
اأن ن�رش املعلومات  اأمر مرهق على االأفراد، مما يعني  واإن كانت منظمة، هو 
فكرة  تقوم  لذلك،  احلكومة.  اأداء  يف  حت�سني  اأو  ال�سفافية  اإىل  حكًما  يوؤدي  ال 
البيانات  حتليل  على  اجلديدة،  بالتكنولوجيات  مدعومة  املفتوحة،  احلكومة 
ال�سخمة و�سياغة تقارير منا�سبة عن ن�ساطات احلكومة لتمكني املواطن من 

تتّبع قراراتها، فح�سها، انتقادها وحما�سبة نتائجها يف الوقت املنا�سب)1)).
ت�سرتك كلتا احلكومتني - االإلكرتونية واملفتوحة - يف العديد من االأهداف 
واخل�سائ�س املت�سابهة، واأهمها اأنهما ي�سعيان جلعل احلكومة اأكرث �سفافية، 
يف  املراحل  متداخلة  خمتلفة  م�سارات  اإنها  مرتادفة.  لي�ست  فهي  ذلك،  ومع 
 Electronic Democracy االإلكرتونية  الدميوقراطية  نحو  تدريجي  منو 
مع  املواطن  تفاعل  لزيادة  مبتكرة  باأفكاٍر  مزودة  املفتوحة  احلكومة  اإن   .
امل�ساركة  ال�سفافية،  على  الرتكيز  مع  امل�ساءلة  تفعيل  اأجل  من  حكومته، 
اخلدمات  تقدمي  عند  االإلكرتونية  احلكومة  تقف  بينما  بينهما)))).  والتعاون 
مع  املعلومات  م�ساركة  نحو  املفتوحة  احلكومة  ت�سري  املعلومات،  ون�رش 

UNDESA, “UN E-government Survey Report: E-government for the Future We Want”, in UN Department of  -((
Economic and Social Affairs, New York, 25 June 2014.
D. LATHROP, L. RUMA, Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice   -((
O'Reilly Media, Inc., Sebas topol, 2010, p. xix.
A. HEISE, F. NAUMANN, “Integrating open government data with Stratosphere for more transparency”, in  -(1
Journal of Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, Vol. 14, 2012, pp.45–56.
S. GANAPATI, C.G. REDDICK, “The Use of ICT for Open Government in US Municipalities: Perceptions of  -((
Chief Adminis trative Officers”, in Public Performance and Management Review, Vol. 37, No. 3, 2014, pp.365–387.



85

اأي  العامة،  اخلدمات  وت�سميم  القرارات  اتخاذ  يف  معه  والتعاون  املواطن 
م�ساركة املواطنني الأفكارهم وخرباتهم مع احلكومة، والتعاون عرب ا�ستخدام 
ال�سلع  وحت�سني  العامة  ال�سيا�سات  لتطوير  اجلديدة،  والتقنيات  التكنولوجيا 

واخلدمات وم�ستوى رفاهية املجتمع)))).
والتعاون،  امل�ساركة  ال�سفافية،  وقواعد  قيم  على  املفتوحة  احلكومة  تقوم 
املواطن.  مع  للعمل  التنفيذي  جهازها  وتدفع  الدولة،  اأداء  يف  وتر�ّسخها 
القرار  اإتاحة املعلومات وم�سارات �سنع  فالهدف من احلكومة املفتوحة هو 
م�سارات  فتح  اأي  واإ�سهاماتهم؛  املواطنني  ملعاينة  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف 
مع  والتعاون  العامة،  للم�ساركة  ال�سابق  يف  داخلية  كانت  التي  القرار  �سنع 
 Government املواطنني الذين هم على بّينة واطالع بالبيانات احلكومية
بني  العالقة  كبري  ب�سكٍل  ويغرّي  حكومته،  يف  املواطن  ثقة  يزيد  مما   Data

املواطنني وقادتهم.
 Gatautis واأو�سح  ومواطنيها.  احلكومة  بني  توا�سل  عن  امل�ساركة  تعرّب 
القيام بدوٍر فعال يف  االإلكرتونية مهمة لتمكني املواطنني من  اأن امل�ساركة 
م�سار �سنع القرار يف احلكومة مل�ساعدة وا�سعي ال�سيا�سات على الو�سول اإىل 
قرارات اأكرث ا�ستنارة)))). اإن احلكومات التي ت�سمم قنوات تكنولوجية فعالة 
لال�ستفادة من طاقة مواطنيها، ولال�ستماع اإىل مالحظاتهم واأولوياتهم حول 
اخلدمات واخلطط احلكومية، �ستقوم بت�سميم خدمات اأكرث ا�ستجابة الهتمامات 
قد  املفتوحة  احلكومة  يف  املواطن  م�ساركة  اأوجه  اإحدى  احلقيقية.  النا�س 
يف  املواطنني  م�ساركة  اإن  املثال،  �سبيل  على  االأولويات.  حتديد  على  تقوم 
و�سع املوازنة، اأي ما يعرف بـاملوازنة الت�ساركية يف 1٠٠ مدينة من املدن 
املحلية  للحكومات  وخرباتهم  قيمهم  ينقلوا  اأن  لهم  اأتاح  الكربى،  الربازيلية 
A. M. Al-KHOURI, “Open Data: A Paradigm Shift in The Heart of Government”, in Journal of Public  -((
Adminis tration and Governance, Vol. 4, No. 3, 2014, pp. 217–244.
R. GATAUTIS, “Creating Public Value Through E-Participation: Wave Project”, in Economics and  -((
Management, Vol. 15, 2010, pp. 483–490.
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حول اأولويات االإنفاق. كان مل�ساركة املواطنني يف حتديد االأولويات اأثر عميق 
اأنفقت احلكومات املحلية الربازيلية التي  على م�ستوى رفاهية املجتمع. لقد 
اعتمدت املوازنة الت�ساركية اأكرث من نظرياتها على التعليم وال�رشف ال�سحي، 
لها �سدى  الر�سع، وهي ق�سية  املعدل يف وفيات  انخفا�سات فوق  و�سهدت 
حقيقي لدى املواطنني. لذا ميكننا اأن ن�ستنتج اأن انفتاح احلكومة اأمر حيوي 

لتح�سني م�ستوى الرفاهية يف املجتمع.
اإن التعاون هو امل�ستوى االأعلى من التوا�سل؛ اإنه يعني التفاعل اأو امل�ساركة 
احلقيقية للمواطنني مع احلكومة الوطنية واحلكومات املحلية لتحقيق هدف 
م�سرتك، اأي اأن ترمي احلكومة اإىل حتقيق هدف معنّي ولكن مب�ساعدة مواطنيها، 
متاًما مثل امل�ساركة، ميكن اأن يعزز التعاون فعالية احلكومات. يدعو التعاون 
خمتلف قطاعات املجتمع للعمل مًعا، مع االعرتاف باأن املواطنني ميتلكون 
معلومات تكميلية ميكن ا�ستخدامها حلل ق�سايا املجتمع. ياأتي التعاون ك�سكٍل 
معا�رش للدميوقراطية الت�ساركية، يجمع االأفراد ذوي اخلربة مع �سناع القرار 

احلكوميني الإيجاد احللول التي �سيتم تنفيذها.
التوا�سل  حول  تتمحور  فامل�ساركة  امل�ساركة.  يعني  ال  التعاون  اإن  ولكن، 
اأ�سخا�س  بني  مًعا  العمل  على  التعاون  ينطوي  بينما  املالحظات.  وتقدمي 
هدف  لتحقيق  جميعها  امل�ستويات  ويف  خمتلفة  بيئات  يف  خمتلفني 
اأن  ا من  امل�ساركة، فعو�سً اأعلى من  التعاون هو م�ستوى  اإن  اإًذا،  م�سرتك)))). 
فقط،  واخلدمات  ال�سلع  بع�س  اآرائهم حول جتاربهم مع  عن  املواطنون  يعرّب 
يقوم التعاون على اإ�رشاك املواطنني يف ت�سميم ال�سلع واخلدمات واأحياًنا يف 
االإنتاجية  تعزيز  اإىل  التحّول يف عمل احلكومات  ويوؤدي هذا  ا.  اأي�سً تقدميها 
احلكومية وم�ساعفة ثقة املواطن ور�ساه عن حكومته وعن اخلدمات العامة.

A. O. De GUINEA, “The Level Paradox of E-Collaboration: Dangers and Solutions”, in Interdisciplinary  -((
Applications of Electronic Collaboration Approaches and Technologies, Vol. 7, No. 4, 2012, pp. 1–21.
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اخلامتة
تو�سح احللول الواردة يف هذه الدرا�سة كيف ميكن للبيانات ال�سخمة والذكاء 
مالية،  وفورات  حتقيق  والف�ساد،  االحتيال  معاجلة  واللوغاريتم  اال�سطناعي 
تقدمي  يف  العام  القطاع  وكفاءة  ال�سيا�سات  �سنع  يف  احلكومة  اأداء  حت�سني 
اخلدمات العامة، مما يجعل احلكومة اأكرث ذكاء، واأكرث م�ساءلة واأكرث ا�ستجابة 
احلكومة  كفاءة  زيادة  اإىل  التقنيات  هذه  توؤدي  وال  املواطنني.  الحتياجات 

ا اإىل حت�سني ر�سا املواطنني عنها. فح�سب، بل متيل اأي�سً
متلك البيانات ال�سخمة والذكاء اال�سطناعي القدرة على امل�ساعدة يف ت�سكيل 
حكومة قادرة على اال�ستماع اإىل املواطنني، بخا�سٍة ملالحظاتهم، يف �سبيل 
تقدمي خدمات فعالة، كما تعزز دور املواطن يف امل�ساركة والتعاون يف �سنع 
للتقنيات  احلكومات  ا�ستخدام  اإن  الدرا�سة،  هذه  تو�سح  كما  وتنفيذه.  القرار 
التكنولوجية لتعزيز م�ساركة املواطن وتعاونه با�ستمراٍر يف حتديد االأهداف، 
من  بكثرٍي  اأف�سل  جناح  باحتماالت  ويتمتع  والتنفيذ  الت�سميم  االأولويات، 
اأعلى  اقت�سادًيا واجتماعًيا  االأحادية، كما يحقق عائًدا  وال�سيا�سات  القرارات 

بكثرٍي من االإنفاق العام الذي مت عن غري معرفة.
يف الوقت نف�سه، اإن ال�سفافية لن تتحقق من خالل جمرد ن�رش املعلومات اأو 
البيانات، بل يجب اأن تكون موثوقة، �سحيحة ومفيدة، واالأهم من ذلك، يجب 
اأن يتمكن املواطن من فهمها وامل�ساركة والتعاون بفعاليٍة مع حكومته حول 
اأهداف حمددة مرتبطة بتعزيز رفاهية املجتمع. اإذا مل يكن االأمر كذلك، فاإن 
ال�سفافية وامل�ساءلة جمرد وعَدين فارَغني اآخَرين، و�سي�ساهم ذلك يف تراجع 

ثقة املواطن اأو الناخب يف ال�سلطة ال�سيا�سية.
اإىل مفتاح التح�سينات امللمو�سة يف  النهاية  كل هذه االأمور قد تتحول يف 
هذه  مثل  حتقيق  فاإن  ذلك،  ومع  العامة.  اخلدمات  وجودة  ال�سيا�سات  نتائج 
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املعلومات  ثورة  تقنيات  توفرها  التي  الفر�س  من  اال�ستفادة  عرب  النتائج 
حتواًل  ا،  اأي�سً تنظيمها،  واإعادة  احلكومة  هيكل  ت�سكيل  اإعادة  حتًما  �سيتطلب 
ما  غالًبا  والتي   - القادة  من  �سعبة  وقرارات  العام  القطاع  داخل  ثقافًيا 
تنطوي على ك�رش القيم، النمط والقواعد القائمة يف االإدارة العامة. كذلك، يجب 
ناجًتا  ولي�ست  اأ�سا�سية  ركيزة  اأنها  على  املعلومات  ثورة  تقنيات  اإىل  النظر 
ثانوًيا للعمل االإداري، حتى ت�سبح جزًءا من م�سار اأو�سع لتحويل القطاع العام 
بعيًدا عن النموذج البريوقراطي املوروث من القرن الثامن ع�رش، ونحو ن�سخة 
اأكرث مرونة واإنتاجية من القرن احلادي والع�رشين. ي�سّكل هذا التحّول مفتاح 
ا�ستعادة ثقة املواطن يف احلكومة التي تاآكلت ب�سكٍل كبري يف ال�سنوات االأخرية.
ال�سخمة  كالبيانات  املعلومات،  ثورة  تقنيات  من  لال�ستفادة  ذلك،  ومع 
ب�سكٍل فعال من اأجل اأداء حكومي اأف�سل، يجب على احلكومات اأن تعزز االأطر 
و�سفافية.  مب�سوؤوليٍة  وا�ستخدامها  البيانات  اإىل  للو�سول  والقانونية  التقنية 
اال�ستفادة  خطط  لو�سع  اإمكاناتها  تطوير  اإىل  بحاجٍة  اأنها  ذلك،  من  واالأهم 
التنفيذ،  مو�سع  واللوغاريتم  اال�سطناعي  الذكاء  ال�سخمة،  البيانات  من 
واال�ستجابة بفعاليٍة ملالحظات املواطنني على ال�سيا�سات واخلدمات العامة. 
ا، حتتاج احلكومات اإىل التعاون مع املواطنني واملجتمع املدين من اأجل  اأي�سً
ال�سخمة،  البيانات  ال�ستخدام  فعالة  توجيهية  ومبادئ  وا�سح  تنظيم  و�سع 
حماية البيانات ال�سخ�سية والت�سدي مل�سكلة االأمن ال�سيرباين. واأخرًيا، مبا اأن 
القطاع اخلا�س ميتلك اخلربة ال�رشورية يف جمال البيانات ال�سخمة، الذكاء 
اأن  واخلا�س  العام  القطاَعني  بني  لل�رشاكة  ميكن  واللوغاريتم،  اال�سطناعي 

ترفع كفاءة اإدارة احلكومة للبيانات ال�سخمة وحتليلها وعوائدها املالية.
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ال يوجد لدى العراق حالًيا اأي ت�رشيع حمدد ب�ساأن اجلرائم االإلكرتونية. فقد ظهرت 
باللجنة  متر  مل  ولكنها   ،2٠11 العام  منت�سف  يف  مرة  الأول  �سيغت  التي  امل�سودة 
اأهليتها  مدى  م�ساألة  اأثار  الذي  االأمر  للت�سويت،  طرحها  قبل  الربملان  يف  القانونية 
ا الر�سالة احلا�سمة من جلنة الثقافة  بعد اعرتا�سات قوية يف ٦ فرباير 2٠13، واأي�سً
واالإعالم التابعة ملجل�س النواب العراقي واملوجهة اإىل رئي�س املجل�س، دفع باملجل�س 

اإىل اإلغاء م�رشوع القانون وجتاهله.
اأحكام  تطبيق  الق�ساء  على  يجب  االإلكرتونية،  للجرمية  حمدد  ت�رشيع  غياب  يف 
رقم  العراقي  العقوبات  وقانون   ،1951 العام  من   4٠ رقم  العراقي  املدين  القانون 
111 من العام 19٦9 باالإ�سافة اإىل القوانني اخلا�سة بالقطاع )مثل قانون البنوك 
من العام 2٠٠4، قانون جلنة االت�ساالت واالإعالم وقرار �سلطة االئتالف املوؤقتة رقم 
٦5 من العام 2٠٠4(، يف الق�سايا املتعلقة باجلرائم االإلكرتونية. عالوة على ذلك، ال 
يوجد لدى العراق حالًيا اأي ت�رشيع حمدد حلماية اخل�سو�سية وت�رشيع مطّبق حلماية 
البيانات. ال يزال القانون املدين غري متطور اإىل حد كبري. ففي الد�ستور العراقي من 
العام 2٠٠5، هناك اإ�سارة اإىل "احلق يف اخل�سو�سية ال�سخ�سية"، ولكن التوجيه يف 

ما يتعلق بهذا احلق غري متوافر، وغري حمدد يف الت�رشيع.
اإن اختيار الدولة العراقية كحالٍة للنظر يف اجلهود والتدابري احلالية التي اتخذت حتى 
االآن للتعامل مع ق�سية اجلرمية االإلكرتونية مقيدة بالوقت والتواريخ، الأن االإنرتنت يف 
حالة تطّور م�ستمر. ال ميكن ل�سّناع القانون واإنفاذه يف العراق مواكبة هذه التطورات 
ال�رشيعة. اإن قطاع االإنرتنت يف العراق غري منظم حالًيا يف هذه املرحلة الزمنية، ما 
العراق  واالأمني احلايل يف  ال�سيا�سي  الو�سعان  الفئات �سعًفا. يحث  اأكرث  يجعله من 
على العمل االإ�سايف وال�رشوري لتطوير االأ�س�س القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء 

مأزق قانون االنترنت: القضية العراقية

تانيا نعمة
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القدرات لتوفري االأمن ال�سيرباين ال�سامل ملواطنيها واأعمالها واحلالة اله�سة احلالية.
اأنواع  حول  املوثوقة  البيانات  الأن  ب�سيًطا  لي�س  العراقية  الق�سية  مع  التعامل  اإن 
اجلرائم االإلكرتونية يف العراق غري كافية، ونادراً ما تن�رشها احلكومة العراقية. ومع 
اجلرائم  اأنواع  اأكرث  احلكومية عن  املنظمات غري  ال�سادرة عن  التقارير  تك�سف  ذلك، 
االإلكرتونية �سيوًعا يف العراق، والتي زادت ب�سكٍل كبري خالل ال�سنوات ال�سبع املا�سية.
التوا�سل  من�سات  عرب  العراق  يف  االإنرتنت  جرائم  من  العظمى  الغالبية  تتم 
اأو  ال�رشكات  من  بدالً  االأ�سخا�س  و�سد  اأ�سا�سي،  ب�سكٍل  في�سبوك  وعلى  االجتماعي، 
احلكومات. تت�سمن الهجمات االإلكرتونية االأكرث �سيوًعا االحتيال عرب االإنرتنت، �رشقة 
الهوية، ا�ستغالل االأطفال يف املواد االإباحية، مطاردة االإنرتنت، االبتزاز االإلكرتوين، 
انتهاك حقوق الن�رش، القر�سنة عرب االأقمار ال�سناعية واإرهاب االإنرتنت. ال ي�سع املرء 
اإال اأن يعرتف باحتياجات الف�ساء ال�سيرباين يف املجتمعات كافة، ومع ذلك، يجب اأن 
ندرك اأن جرائم االإنرتنت هي طفلها الوح�س، وقد حرّيت با�ستمراٍر امل�رشعني. اإذا كان 
بناء قوانني مكافحة اجلرمية االإلكرتونية ممكن، فما مدى �سعوبة املهمة؟ هل يوؤدي 

ذلك اإىل م�ساكل اأكرث من احللول؟
تعد اال�ستجابة للجرمية ال�سيربانية يف العراق بالتحديد اأكرث �سعوبة، الأن االقت�ساد 
فقط،  حممول  كمبيوتر  جهاز  وبا�ستخدام  املجرمني.  يف�سل  �سيا�سًيا  مزعزع  بلد  يف 
وخطر  ممكنة  تكلفة  باأقل  واملوؤ�س�سات  االأفراد  يف  ف�ساًدا  يعيث  اأن  واحد  لفرٍد  ميكن 
التما�س املزيد من  العراق هو  اأن يقّدمه  الذي ميكن  الوحيد  التعر�س لالإ�سابة. احلل 

التقنيات املتقدمة واإجراءات احلماية.
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اإن ال�رشق االأو�سط الذي ُينظر اإليه على اأنه من البلدان االأفقر ن�سبًيا يف جمال الطاقة، 
الرغم من قربه  "MEDOR"، وعلى  االأبي�س املتو�سط  البحر  وخا�سة منطقة �رشق 
من االأرا�سي الغنية بالنفط والغاز، يظل دوًما منطقة ا�ستهالكية اإىل حد كبري. ولكن 
حول  تثريالت�ساوؤالت  البحرية  الهيدروكربونية  الروا�سب  يف  االأخرية  االكت�سافات 
والتي  املنطقة،  بالفعل يف هذه  القائمة  الطاقة  التكوينات اجليو�سيا�سية وت�سكيالت 
تعد واحدة من اأكرث التكوينات ه�سا�سة يف العامل. والواقع اأن "MEDOR" والبلدان 
وقت م�سى يف  اأي  من  اأكرث  اأ�سبحوا  املحدودة،  م�ساحتها  الرغم من  على  املجاورة 
التي ت�سّكل فر�سة  النفط  ا�ستغالل احتياطيات  مركز االهتمامات اجليو�سيا�سية. واإن 
اإقليمية معا�رشة  حا�سمة للبلدان املطلة على البحر االأبي�س املتو�سط يواجه عقبات 

وتاريخية.
للبلدان  كبرية  اقت�سادية  فر�سة   "MEDOR" يف  النفط  حقول  اكت�ساف  وميّثل 
املعنية. وت�سعى هذه االأخرية اإىل تعديل عقيدتها ال�سيا�سية الع�سكرية من اأجل تاأمني 
املنتجة  الدول  على  اعتمادها  من  باحلد  لها  ت�سمح  فهي  اال�سرتاتيجي.  املتغري  هذا 
ا ر�سم اجلغرافيا  وحتقيق االكتفاء الذاتي من الطاقة على مدى طويل. وهو يعيد اأي�سً
للغاز  بديل   "MEDOR" اأن  اأوروبا  وترى  للطاقة:  والعاملية  االإقليمية  ال�سيا�سية 

الرو�سي.
"MEDOR" هي عبارة عن الدورادو جديد يف جمال الطاقة، ولكن ا�ستغالل هذا 
التاريخية.  ال�رشاعات  تاأجيج  اإىل  ويوؤدي  التقنية  العقبات  من  العديد  يواجه  املورد 

اكتشافات الرواسب الهيدروكربونية 
البحرية في منطقة شرق البحر األبيض 

المتوسط: الدورادو جديد 
ماريا أفتيموس
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البلدان  جانب  من  الربية  االإقليمية  احلدود  تر�سيم  اإىل  احلاجة  هي  االأوىل  والق�سية 
يجعل  والبحرية  الربية  احلدود  بني  اجلمع  اإن  املتو�سط.  االأبي�س  البحر  على  املطلة 
التحدي ذا �سقَّني. ويف هذا ال�سياق وبعد االكت�سافات االأخرية، تت�سارع النزاعات بني 
ا مع  لبنان واإ�رشائيل، ف�ساًلعن تركيا وقرب�س. تتعار�س حتديد احلدود االإقليمية اأي�سً
حقيقة اأن كل الدول املعنية لي�ست جميعها موّقعة على اتفاقية MontegoBay يف 
العام 19٨2، مما يجعل من امل�ستحيل تقريًبا ت�سوية املنازعات بوا�سطة تلك االآلية 

القانونية التي تن�س عليها تلك االتفاقية.
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Raising Social Awareness in fighting COVID-19

It’s been almost a century since humanity last experienced a pandemic of this scale 
that spread around the globe. A previous pandemic had already claimed a larger number 
of victims, yet the global phenomenon that resulted from the spread of COVID-19 is 
unprecedented.

This large-scale threat and the concomitant death, pain and fears called for tremendous 
efforts and huge resources that countries around the world have exerted in their unremitting 
quest to halt the spread of this pandemic, to provide medical care to those affected, find 
the adequate cure and vaccine to fight this virus and to rectify the seismic economic 
repercussions threatening all production sectors without exception.

Since all human beings are hopeful in their very nature and striving to see any glimpse 
of light in pitch darkness, we must take notice of the positive results that our country 
has achieved so far in the fight against COVID-19 even though the struggle persists. 
The Lebanese people have generally shown their commitment to the health protection 
measures as well as their adherence to confinement actions recognizing the importance of 
the collective and individual responsibility in forming a united front aimed at protecting 
the country and society. In other words, the phenomenon of social awareness emerged 
during these difficult times and thus each and every one of us turned into a soldier in a 
national army armed with the sense of solidarity and responsibility.

This phenomenon has taught us a valuable lesson that should be generalized in order to 
benefit from its positive outcomes in the future with all its hardships.

The citizens have realized, regardless of their affiliations and groups, the importance of 
putting their personal and selfish desires aside, and putting the higher interest of the country 
and society at the forefront of their priorities. They have acknowledged the impact of this 
social awareness over the task of exerting joint efforts and have embraced its effectiveness 
in safeguarding nations and vanquishing enemies regardless of their nature.

If the danger of this virus is tending to disappear, even after a while, we should not 
squander the lesson we learned thanks to this social awareness that we gained. Let us work 
together to give preferential attention to our country and to the welfare of our society at 
each pivotal event. By adopting this strategy, we will be overcoming narrow individual 
interests and we will accomplish the required positive impact, each from his position and 
function. We will be planting in the minds of the younger generation the seeds of loyalty to 
the values of true citizenship in a way that enables us to reach the highest levels of progress 
and prosperity.
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*

Introduction
In a joint letter released on March, 02, 2019, 

several Iraqi and international human rights and 
media organizations strongly urged the parliament 
in Baghdad to withdraw, or make significant critical 
changes to a controversial internet bill. They stated 
that: "While we recognize the necessity to legislate 
on cyber criminality, we argue that should this law 
be enacted in its current form, it would constitute 
a serious setback for freedom of expression in Iraq, 
and would establish a climate of self-censorship in 
the country".

The signatories of this letter include the Iraq 
Journalists Right Defense Association, the Iraqi 
Network for Social Media, the Iraqi Observatory 
for Human Rights, the International Press Institute, 
Amnesty International, and Human Rights Watch(1).

1- Amnesty international; Iraq: Draconian cybercrimes law threatens freedom of 
expression, 1 March 2019, 13:19.

Impasse of Cyber laws: Iraqi Case

*ABD, Rutgers 
University

Tania Nehme
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The joint letter collaboratively indicated that the text of the 
Law on Information Technology Crimes that received its first 
reading in parliament in January 2019, is almost identical to a 
previous 2011 bill that was collectively condemned as "out of 
condition" and withdrawn later. The organizations behind the 
letter were particularly concerned over articles 3, 4 and 6 which 
punish vague and imprecise acts that could fall under the right 
to freedom of expression with life imprisonment and heavy 
fines, the letter states that the law defines crimes with unclear 
or subjective terms that, free speech advocates say, can be used 
by the government to target those exercising rights enshrined 
in Iraq's constitution. The recent push by Iraq's Media and 
Communications Commission to pass the law comes months 
after internet crackdowns that the Iraqi government enacted 
in response to demonstrations that recently spread throughout 
Iraq’s central and southern provinces.

The Iraqi government disabled internet service and further 
restricted access to social media sites nationwide just as 
protests exploded, something the Ministry of Communications 
proclaimed was caused by "technical difficulties". "Amnesty 
International commented on the events stating that "Peaceful 
protesters, who were fired on by security forces, believe the 
authorities deliberately disabled internet access as they were 
unable to share images and videos depicting the abuses"(2).

It is this joint letter that motivated the writing of this article 
especially when in today’s political arena people are continuously 
connected to the outfitted world. Approximately Four and a Half 
billion people possess an average of 4 electronic devices. This 
phenomenon has become so complex that even the inventers 
themselves can’t keep up with its evolution.

Every invention elicits the virtuous and the corrupt. Almost all 

2- Netblocks: Network data from the NetBlocks internet observatory show that internet access has been cut 
across much of Iraq as of 21:00 UTC, Monday 4 November 2019 (00:00 Baghdad time, 5 November 2019).
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people’s functional activities orbit around computerized smart 
devices. Global connectivity has brought about such a rising 
that the post-net and pre-net worlds are completely different. 
People’s existence, priorities, and values have changed, and so, 
have their problems. 

Online Activities
With the increasing popularity of online activities, the rate of 

online crimes has also increased exponentially. While the extent 
and impact of these crimes vary greatly from one country to 
another, it has become an international peril. From crimes like 
cyber bullying to cyber terrorism, these new age phenomena 
have evolved and are evolving constantly.

Cybercrimes are still far from being explicitly defined. While 
most nation-states have laws in place to deal with such issues, the 
underlying crime itself varies from case to case despite the fact 
that cyber activities are not governed by topographical borders. 
This fact brands such crimes all the more perplexing and intricate.

Cyberspace, digital technology and devices have become the 
foundation upon which communities and businesses are built, 
and digital usage has become indicator and a measurement of 
development. That is why international societies recognize 
a strong sense of urgency to develop global cyber capacities 
to address the risks to cyberspace covering both the known, 
unknown and the unanticipated aspects of this phenomenon. 
With more accessibility, anonymity and convenience, the 
cyberspace allowed new forms of crimes to emerge, while also 
allowing traditional crimes to be committed in an easier and faster 
way. There has become a great need for new cyber capacities 
that deal with the new cyber territory. These include but are not 
limited to daily practice, national policy, local expertise, and both 
local and international cooperation, rapid crisis response, and 
long-term development programming. Thus, the constructing 
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and developing of global cyber measurements, global awareness 
and resilience could enable citizens, organizations and nations 
to take better advantage of cyberspace opportunities. There 
could be difficulties to achieve that due to differences in culture, 
law, governance, organizational structures, and pace of cyber 
development, and thus capacity building efforts will need to 
be tailored to the needs of nations according to their needs for 
development(3). 

Selecting the Iraqi state as a case to gaze at the current efforts 
and measures that have been taken to deal with this issue is not 
enough if constrained by time and dates, because the internet is at 
a constant state of evolution. Law makers and law enforcements 
in Iraq cannot keep up with the rapid developments. As it stands at 
this point in time, Iraq's internet sector is currently unregulated, 
placing it among the most vulnerable. The current political and 
security situation in Iraq means that further work is necessary to 
develop the legal, technical, organizational, and capacity building 
fundamentals to provide comprehensive cybersecurity for its 
citizens, businesses, and the fragile state as is.

Moreover, dealing with the Iraqi case is not simple because 
reliable data on the types of cybercrime in Iraq is insufficient 
and rarely published by the Iraqi government. However, reports 
released by non-governmental organizations expose the most 
common types of cybercrime in Iraq, which have significantly 
increased over the last seven years. 

The vast majority of cybercrime in Iraq is conducted via social 
media platforms, primarily on Facebook, and against persons 
rather than businesses or governments. The most common cyber 
attacks involve internet fraud, identity theft, child pornography, 
cyber-stalking, cyber-blackmail, copyright infringement, satellite 
piracy, and cyber terrorism. 

3- Norton cybercrime report, Symantec, Technical Report, 2013.
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At an early stage of cybercrime in Iraq a draft was prepared by Iraqi 
Information Crimes Law and later proposed by the Presidential 
Council of Iraq in 2011. The draft law was intended to regulate 
the use of information networks, computers, and other electronic 
devices and systems. The proposed legislation was deemed by 
International and local Human rights organizations as violating 
international standards protecting due process, freedom of speech, 
and freedom of association. On 6 February 2013 following these 
strong objections, as well as a decisive letter by the Iraqi Council 
of Representatives' Culture and Media Committee addressed to 
the head of the Council, the Iraqi Council of Representatives 
revoked and discarded the draft law(4).

Iraq does not currently have any specific legislation on 
cybercrime in place. In the absence of such legislation, the 
judiciary must apply the provisions of the Iraqi Civil Code No. 
40 of 1951 (the "Civil Code") and the Iraqi Penal Code No. 111 
of 1969 (the "Penal Code"), in addition to sector-specific laws 
(e.g. the Banking Law of 2004, and Communications and Media 
Commission Law CPA Order 65 of 2004), to cases involving 
cybercrime. Furthermore, Iraq does not currently have any 
specific data protection legislation in place and privacy protection. 
The Civil Code remains largely undeveloped. There is reference 
to a "right to personal privacy" in the Iraqi Constitution of 2005, 
but guidance with respect to this right is unavailable, and it 
remains undefined in legislation.

The Internet is a unique and outstanding domain, and thus, 
laws that regulate other forms of media cannot always effectively 
govern this medium, and attempting to have them do so may 
create inconsistency and ambiguity in application. Regulatory 
approaches need to be tailored specifically for the internet and 
the criminalization of e-crimes. While the Penal Code and 

4- David Brystowski, "European Certificate on Cybercrime and Eevidence cybercrime Program", 2017.
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Civil Code, in addition to the sector-specific laws dealing with 
e-transactions, serve as a step towards the establishment of 
cybersecurity, it is hoped that the Iraqi legislature will adopt 
articles specifically relating to cybercrime. Specific and extensive 
cybercrime legislation will provide judicial consistency on the 
subject as well as facilitate the enforcement of the law(5).

Fitting Laws for Cybercrime
One cannot but acknowledge the needs for cyber-space in all 

societies, however, we should recognize that cybercrimes as its 
monster child. Lawmakers have constantly been puzzled if the 
construction of laws against cybercrime possible? If so, how 
difficult of a task would it be? Might it lead to more problems 
than solutions?

In general, cybercrime is a term for any illegal activity that 
employs a computer as its primary resource. The U.S. Department 
of Justice goes furthermore and incorporates in the definition 
"any illegal activity that utilizes a computer for the deformation 
of evidence". However, there are a number of controversial issues 
surrounding the definition of cybercrime.

Cybercrime can be far reaching with long-term effects, from the 
impact on organizations from the theft of intellectual property 
or business secrets to the consequence’s identity theft can have 
on an individual, including credit standing and loss of personal 
resources.

Responding to cybercrime in Iraq specifically is even more 
challenging because the economics in a politically destabilized 
country favor the criminals. With just a laptop, a single individual 
can wreak havoc on individuals and organizations with minimal 
cost and little risk of being caught. The only solution that Iraq 
could provide is to solicit for more advanced technologies and 

5-  Skyline International, Report on Iraq, 2019.
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protective measures. This will eventually deter immoral conduct, 
help security officers catch and prosecute perpetrators and level 
what has become an unbalanced competitive arena. In the 
meantime, it is imperative that the Iraqi government establishes 
an educational institution to enlighten all digital users to practice 
basic cybersecurity hygiene to increase their own protection and 
improve cybersecurity overall, especially when appropriate laws 
in Iraq are lacking.

It is estimated that roughly 80 percent of exploitable 
vulnerabilities in cyberspace are the direct result of poor 
or nonexistent cyber hygiene among most Iraqis. While it is 
also important to address the remaining 20 percent of more-
sophisticated intrusions, advanced persistent threats, distributed 
denial of service attacks, destructive malware and the growing 
challenge of ransom-ware, raising the bar for basic cyber hygiene 
will improve cyber security protection profile and reduce the 
threat from cybercrime(6). 

Law and Cybercrime Activities
One of the problems is the different opinions the majority of 

the law enforcers have on whether certain cyber activities should 
be considered as cybercrimes or even crimes of norms in general. 
The ability to draw a line between what is acceptable and what 
isn’t is the dilemma they deal with. For example, should cat-
fishing (the act of baiting individual/s into a relationship through 
the creation of a fictional online persona) someone online be 
considered as a crime? In the offline world, giving someone a fake 
name isn’t considered a national crime. However in the online 
world, due to lack of physical contact, it could be considered as 
pedophilia and child pornography for example, if the cat-fisher 
is a 40 year old male who infiltrates himself into a conversation 

6- IJSER International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 5, Issue 3, March-2014 425 ISSN 
2229-5518 IJSER © 2014 http://www.ijser.org.
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with an 11 year old girl by posing as her peer in order to freely 
converse with her and eventually obtain unethical photos of her 
after gaining her trust. Moreover, whose fault is it? The 40-year-
old male who is taking advantage of the anonymity of the internet, 
or the vulnerable girl who at some point willingly gives her 
"peer" photos of herself? However, when it comes down to it, 
cybercrimes fall under four major categories: hacking, soliciting 
and abuse, copyright theft and piracy, and illegal trade.

Due to its complexity, cybercrimes face even further complicated 
issues. The first is the lack of reporting and resources. This is 
due to the fact that most law enforcement offices are not suitably 
trained to deal with cybercrime issues and/or lack a suitable cyber 
forensic department.

Moreover, at times, the perpetrator is located, not only in 
a different country, but sometimes in a completely different 
continent. Thus, law enforcers are unable to execute their 
jurisdictional authority on the criminal perpetrator even if they 
did find out their identity and location.  

The second issue is the emergence of E-cash, such as prepaid 
cards, mobile payments, internet payment services, and crypto 
currency. Any economically motivated crime can, not only harm 
individuals, but could also harm a nation or even reach global 
harm due to its boundary-less reach.

The third issue is the lack of uniform international laws, due 
to a combination of cultural differences, political differences, 
jurisprudential inconsistency and diversity, and state sovereignty. 
Even though there exists a lack of uniform international laws 
on the subject matter, there are certain international efforts 
that have attempted to deal with this issue. First, we look at the 
Global Forum on Cyber Space expertise (GFCE). This Global 
Forum is a platform for countries, international organizations 
and private companies to exchange best practices and expertise 
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on cyber capacity building. The aim is to identify successful 
policies, practices and ideas and multiply these on a global level. 
With partners from NGOs, the tech community and academia 
GFCE members developed practical initiatives to build cyber 
capacity. However, this forum exists for consultation purposes 
and exercises no legal action internationally(7). Then we look at 
the United Nations and their initiatives towards cyber security 
and development. The United Nations developed a UN 
Group of Governmental Experts (UN GGE). This group was 
developed five times in five different meetings; however they 
failed to come to an international consensus and thus eventually 
stopped its initiative in creating international laws. After that, 
came the OECD (The Organization for Economic Co-operation 
and Development), and the Select Committee of Experts on 
Computer Related Crime of the Council of Europe. However, 
this organization, similar to the GFCE, was only created for 
consultation purposes for the Council of Europe. Finally, 
we look at the Budapest Convention. This convention is also 
European based; its main purpose is to harmonize national cyber 
laws, improve investigative techniques, and increase cooperation 
among nations. The convention consists of 63 parties and 67 
signatories, which include Canada, Japan, the United States, 
South Africa and the council of EU states, Australia, Dominican 
Republic, Israel, Japan, Mauritius, Panama, and Sri Lanka. The 
reason behind the successes of this convention in exercising 
legal action is due to the fact that it allows the participatory states 
to exercise their sovereignty during arrest and allows the state 
to take the criminal to trial, if found in their territory, on the 
condition that these participatory states allow foreign states to 
send investigation claims and petitions for warrants (search, 
arrest…). Despite its successes, this convention also has its 

7- IJSER International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 5, Issue 3, March-2014 425 ISSN 
2229-5518 IJSER © 2014 http://www.ijser.org.
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failures. After studies were made, it had been concluded that 
US involvement hindered the unification of domestic laws and 
untimely lead to discrepancies in sentencing the cybercrime cases 
of this convention. Moreover, there are not enough Signatory/
Ratifying states for this convention to have global reach and make 
all global states bound by its laws(8).

Cybercrime in Iraq
Iraq, like any other underdeveloped country, is not immune 

to cybercrimes. As stated previously in this article, in order for 
Iraq to tackle cybercrime, a draft of Iraqi Information Crimes 
Law was proposed by the Presidential Council of Iraq. The draft 
was divided into four chapters: definitions and goals; punitive 
provisions; procedures for collecting evidence, investigation and 
trial; general regulations and conclusion. The draft first surfaced 
in mid-2011. Although its provenance remains uncertain, it was 
believed to have been drafted by the Prime Minister’s Office. 
The proposed law did not go through the legal committee in 
parliament before it was put to the vote, which raised the question 
of its legibility. Moreover, it was leaked while in draft form and 
translated into English by IREX, an international media freedom 
NGO, and was then distributed to local and international 
organizations for scrutiny and analysis. Several Human Rights 
Groups and Activists called on the Iraqi government to refrain 
from proposing the law to vote, to amend its controversial and 
loose articles, and make them more precise and specific to be up 
to standard and in accordance with international law. It was said 
to have been contravening the Charter of the United Nations, 
the Universal Declaration of Human Rights of 1948, and the 
International Covenant on Civil and Political Rights of 1976"(9).

8- Norton cybercrime report, Symantec, Technical Report, 2019.
9- Cybercrime Legislation in Iraq, by Haydar Jawad - Senior Associate - Corporate / Mergers & Acquisitions. 

Aro Omar. Erbil, Iraq. Published: September 2017.
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Article 19 of the International Covenant provides that: 
"Everyone has the right to hold opinions without interference, 
and everyone has the right to freedom of expression, including 
the right to seek, receive and impart information and ideas of all 
kinds, regardless of frontiers, whether in written or printed form 
in the form of art or by any other means of his choice." One 
would assume that the creation of laws would be beneficial to a 
country especially in the realms of cyber security matters, thus, 
what were the issues faced?

The main concerns stemmed from the understanding that 
the law showed extreme restrictions and severe penalties that 
strengthen the dictatorship, violation, and repression of public 
rights. The law included clauses imposing fines and penalties, 
and the right to interpret texts written on the web by citizens 
according to specific intention, which makes any publication/ 
information published via social media sites questionable and 
could be held accountable for, and subject to prison penalties and 
financial fines. The law of informatics cybercrimes included 23 
articles under various paragraphs, all of which provided penalties 
ranging from thirty years of imprisonment to fines that reach 
up to 50 million Iraqi dinars. The law also suggested that any 
computer or set of electronic or connected devices, data, software, 
systems and Internet services may be subjected to surveillance. 
There is also the authority to open programs and messages 
stored in any device if there is suspicion of use or misleading and 
unrealistic facts. This is included under the reasoning that any 
information they gather could "compromise the national security 
and independence of the country"(10).

For example, Article 2 of the law states that: "This law is 
intended to provide legal protection for the legitimate use of the 
computer and the Internet and to punish perpetrators of acts that 

10- Cybercrime Legislation in Iraq, by Haydar Jawad - Senior Associate - Corporate / Mergers & Acquisitions. 
Aro Omar. Erbil, Iraq. Published: September 2017.
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constitute an infringement of the natural or moral rights of its 
users and prevent its misuse in committing computer crimes".
However, the loose wording of several articles of the law makes 
them ambiguous and severe penalties that are not proportionate 
to the type of violations will lead to the confiscation of public 
freedoms, especially freedom of expression on the Internet. 
Thus, Human Rights Activists feared the law will be used to 
target Internet activists and bloggers for their peaceful activities.

Article 3 states: "The following shall be punishable by life 
imprisonment and a fine of no less than 25 million dinars 
(approximately US$. 21,000) and no more than 50 million dinars 
(approximately US$. 42,000) to anyone who intentionally uses 
computers and the Internet for the purpose of committing one 
of the following acts:

1- To prejudice the independence, unity, integrity or 
economic, political, military or security interests of the 
country;

2- To engage, negotiate, promote, contract or deal with an 
enemy in any way with a view to destabilizing security and 
public order or endangering the country".
The text of this article undoubtedly raises real risks due to its 

broad nature and ambiguity, which means the law can be easily 
used to target human rights defenders and other activists as 
well as opponents of government policies or leaders of peaceful 
protests who are active on the Internet because they want to 
defend the civil and human rights of their fellow citizens.

Article 4 states: A person shall be sentenced to life 
imprisonment and a fine of no less than 25 million dinars 
(approximately US$. 21,000) and no more than 50 million dinars 
(approximately US$. 42,000), to anyone who has established or 
managed a website with the intention of committing one of the 
following acts:
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1- To carry out terrorist operations under false names or to 
facilitate contact with leaders and members of terrorist groups.

2- To promote terrorist acts and ideas.
Without a clear and explicit definition of terrorism, it would 

be easy to use this law to liquidate the resources of political 
opponents and other activists.

Article 6 states: Anyone who uses computers and the Internet 
for the purpose of committing one of the following acts shall be 
punished with life imprisonment and a fine of no less than 25 
million dinars (approximately US$ 21,000) and no more than 50 
million dinars (approximately US$. 42,000):

1- To provoke, threaten or condone armed insurrection, 
provoke sectarian strife, disturb the security and public order, 
or harm the reputation of the country.

2- To publish or broadcast false or misleading facts with the 
intention of weakening confidence in the electronic financial 
system, electronic commercial and financial papers and the like, 
or harming the national economy and the financial confidence 
of the state.
The loose wording of the article includes many undefined terms 

that could ultimately be used to trap Internet activists, opponents 
of government policies or leaders of peaceful protests under the 
guise of inciting sedition, undermining security and public order, 
or abusing the reputation of the country(11). It might also target 
those who are working on exposing financial corruption in the 
governmental and private banks.

Article 18 states: A penalty of imprisonment or a fine of no less 
than 5 million dinars (US$ 4200) and no more than 10 million 
dinars (US$. 8400) shall be imposed on those who: "Refrain from 
providing information or data to the judicial or administrative 
authorities.

11- IJSER International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 5, Issue 3, March-2014 425 ISSN 
2229-5518 IJSER © 2014 http://www.ijser.org.
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This article truly threatens the freedom of the press, as it gives 
the right not only to the judiciary but also to the government 
authorities, including the security services, to force activists, 
journalists and citizen journalists or even ordinary citizens 
to provide all information and data requested in deliberate 
violation of their right to privacy and to protect their sources of 
information.

Article 21 includes another broad and vague addition to the 
proposed law, which states the following: Thirdly, a penalty of 
imprisonment for a period of no less than one year and a fine of 
no less than 2 million dinars (approximately US$. 1680) and no 
more than 5 million dinars (approximately US$. 4200) shall be 
imposed on anyone who violates any religious, moral, family or 
social principles or values or privacy of private life through the 
Internet or computers in any form or shape.

Article 23 unlawfully imposes collective punishment on 
Internet activists, as well as suppliers and sellers of computers, as 
it states the following: A term of no less than 1 year and no more 
than 2 years along with a fine of no less than 3 million dinars 
(approximately US$. 2520) and no more than 5 million dinars 
(approximately US$. 4200) shall be imposed on any person who 
has intentionally produced, sold, imported or distributed any 
of the devices, tools, computer programs, passwords or access 
codes that led to the commission of any of the crimes provided 
for in this Law.

Article 24 sets forth the investigation procedures of the 
current criminal bodies, as it states that: The investigative 
authorities shall carry out the investigation procedures and 
collect evidence and request its proper sources for the crimes as 
provided for in this law.

This means that whoever is tasked to collect evidence and 
investigate the cybercrimes are non-specialized entities. The 
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law does not even suggest establishing a competent and skilled 
private law enforcement team responsible for gathering evidence 
and investigating these crimes. This law also contradicts the 
Iraqi Constitution adopted in 2005, in particular articles 15, 
17, 37, 38, 39, 40, 41 and Article 42, all of which affirmed 
the right of citizens to freedom, including personal privacy, 
freedom of information, freedom of expression by all means, 
freedom of assembly and peaceful demonstration, freedom of 
association and political parties, freedom of communication, 
postal, telegraphic, telephone and electronic correspondence, 
and freedom from censorship, wiretapping or disclosure of 
personal information. In addition to all that, Article 46 of the 
Iraqi Constitution has expressly stated that "the exercise of any 
of the rights and freedoms set forth in this Constitution shall not 
be limited or restricted except by law or on its basis, provided 
that such limitation and restriction shall not affect the essence 
of the right or freedom". This constitutes a blatant contradiction 
between the spirit of this article of the Constitution and the 
application of the Cybercrime Law that restricts the freedom of 
citizens on the Internet. The above-mentioned matter triggered 
outside interventions(12).

Applying Existing Legislation
As noted above, the most common cybercrimes in Iraq are 

internet fraud, identity theft, child pornography, cyber-stalking, 
cyber-blackmail, copyright infringement, satellite piracy, and 
cyber terrorism. The Penal Code broadly addresses the criminal 
nature of these cybercrimes, but fails to adequately incorporate 
their cyber property. 

Any person who is convicted of a cybercrime involving 
violence, sexual exploitation, threats, or manipulation may be 

12- Cassese, The Late Antonio. Realizing Utopia: The Future of International Law. Oxford University Press, 
USA, 2019. Freedman, Rosa. The United Nations Human Rights Council: A Critique and Early Assessment. 
Routledge, 2018.
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penalized under Article 369 and 396 of the Penal Code: 
Under Article 369 the penalty is imprisonment with a 

maximum term of 4 years (eighteen years if the victim is younger 
than eighteen years of age) on any person who assaults another 
using force, or threatens, manipulates or violates in any way the 
decency of another male or female, or initiates such violation. 

Similarly, Article 396 of the Penal Code imposes a maximum 
term of imprisonment of 7 years on any person who sexually 
assaults a man or woman or attempts to do so without his or her 
consent and with the use of force, deception or other means. 
The penalty for offences against victims under 18 years of age is 
imprisonment for a term not exceeding 10 years.

In addition to the above, any person who is convicted of a 
cybercrime involving identity theft, internet fraud, blackmail 
or other relevant crimes may be penalized by detention under 
Article 456 of the Penal Code. Any person who is convicted of a 
cybercrime involving copyright infringement may be penalized 
under Article 45 of the Copyright Law. Legal relief available to 
the copyright owner under Article 45 includes: 

• Injunctions to order the infringer to cease infringing 
activities; 

• Confiscation of the original and copies and materials used to 
manufacture infringing copies;

• Confiscation of the proceeds of the infringement. 
Any person who is convicted of cyber-terrorism may be 

penalized under the Anti-Terrorism Law No. 13 of 2005. The 
above provisions are in addition to the civil rights of harmed 
persons to file claims for damages caused to them by virtue of 
said violations, in accordance with the Civil Code.
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Transnational Reaction to Restricting Freedoms
The following recommendations were sent out by the United 

Nations and other NGOs to the Presidential Council of Iraq:
1- The right to freedom of expression and the right to freedom 

of information should be expressly guaranteed in the Iraqi legal 
framework. 

2- The Draft Law should incorporate positive examples of 
technology’s role in enhancing enjoyment of fundamental 
human rights. 

3- Articles 3, 4, and 6 of the Draft Law must either be scrapped 
or amended to require that only expression that is intended to 
and is likely to incite imminent violence is prohibited, and that 
the prohibition is likely to avert that violence. 

4- Proportionality should be established between penalties 
and crimes. 

5- Iraqi legislation should provide protection for individuals 
who blow the whistle on public or private wrongdoing in 
accordance with Iraq’s obligations under the UN Convention 
on Anti- Corruption. 

6- To use more specific terms, rather than ambiguous ones, to 
leave no room for loopholes.

On 22 January, 2013 the long-running campaign against the 
draft of Iraqi Cybercrimes law brought about results. The Iraqi 
Speaker of the House approved a request to the Parliamentary 
Committee for Media and Culture to permanently revoke the 
proposed legislation. The decision was considered as a victory 
for Iraqi civil society activists after months of public protests 
and intense negotiations with policymakers(13). 

Currently, Iraq’s internet sector is unregulated, placing it 
among the freest globally, but also amongst the most vulnerable. 

13- Crawford, James, and Martti Koskenniemi, eds. The Cambridge Companion to International Law. Cambridge 
University Press, 2018.
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The current political and security situation in Iraq means 
that further work is necessary to develop the legal, technical, 
organizational, and capacity building fundamentals to provide 
comprehensive cyber security for its citizens, businesses, and 
the state.

Data on the types of cybercrimes in Iraq is also scarce, 
and rarely published by the Iraqi government. 2013 was 
the earliest report released by the Iraqi government making 
all their findings severely outdated. Iraq does not currently 
have any specific measures on cybercrime in order. In the 
absence of specific legislation, the judiciary must apply the 
provisions of the Iraqi Civil Code No. 40 of 1951 (the "Civil 
Code") and the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 (the "Penal 
Code"), in addition to sector-specific laws (e.g. the Banking 
Law of 2004, and Communications and Media Commission 
Law CPA Order 65 of 2004), to cases involving cybercrime. 
Furthermore, Iraq does not currently have any specific data 
protection legislation in place and privacy protection under the 
Civil Code remains largely undeveloped. There is reference 
to a "right to personal privacy" in the Iraqi Constitution of 
2005, but guidance with respect to this right is unavailable, 
and it remains undefined in legislation(14). 

As mentioned previously, with the emergence of  new types 
of cyberspace crimes, other traditional crimes took place in 
new platforms. Thus, Iraq penalizes these crimes according 
to existing legislation. The Penal Code broadly addresses the 
criminal nature of these cybercrimes, but fails to adequately 
incorporate their cyber property.

The Internet is a unique domain. Laws that regulate other 
forms of media cannot always effectively govern this medium, 

14- Crawford, James, and Martti Koskenniemi, eds. The Cambridge Companion to International Law. Cambridge 
University Press, 2018.

      Dembour, Marie-Bénédicte. Who Believes in Human Rights? Reflections on the European Convention. 1st 
ed. Cambridge University Press, 2016.
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and attempting to have them do so may create inconsistency 
and ambiguity in application. Regulatory approaches need to 
be tailored specifically for the internet and the criminalization 
of e-crimes. While the Penal Code and Civil Code, in addition 
to the sector-specific laws dealing with e-transactions, serve as 
a step towards the establishment of cyber security, it is hoped 
that the Iraqi legislature will adopt articles specifically relating 
to cybercrime. Specific and extensive cybercrime legislation 
will provide judicial consistency on the subject as well as 
facilitate the enforcement of the law.

New research on emerging cybercrimes and most common 
types of cybercrimes in Iraq is a must. This step would then 
create a clear map that allows law enforcers to be steered in 
the right trajectory of what to focus on the most, to provide 
concerned officials with the best and most adequate training 
programs. Not doing so would waste time of institutions, 
resources, energy and effort in the wrong places. Another 
possible solution would be to either sign or ratify the Budapest 
Convention on Cybercrime(15). I won’t go into detail about 
this only because in my opinion this option is farfetched. 
This is so because of the USA's heavy involvement in this 
convention. Thus, the final solution would be to write a new 
draft of laws concerning cybercrimes while keeping in mind 
past mistakes and taking into consideration new findings and 
statistical data.

Conclusion
Current debates around cyber security in Iraq raise various 

issues, such as how to frame the policy discussion and how to 
differentiate it from cyber surveillance concerns. In order to 
create a balanced and constructive multi-stakeholder dialogue 

15-  Freedman, Rosa. The United Nations Human Rights Council: A Critique and Early Assessment. Routledge, 
2018.
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and action to deal with cyber security threats, there is an 
imperative need to ensure that human rights lie at the core of a 
balanced and comprehensive view of cyber security.

Cyber security has over Four Hundred cyber security related 
concepts that were catalogued by a variety of institutions 
and organizations, including governments, businesses, 
international organizations, the technical community, and 
civil society. Cyber security threats affect the entire Internet 
ecosystem, including the physical infrastructure, software/
hardware, and applications not only in Iraq but worldwide. It 
relates to the protection of information that people share and 
maintain online and in cyberspace, including communications, 
financial information, medical records, proprietary data, and 
more. Some of these threats have far more concerning impacts 
than shutting down a website or accessing data. It can have 
serious impacts on people's lives, from advocates, to journalists, 
to consumers.

Cybercrimes have signified a new and rapid growing crime 
type in Iraq in recent years. Available statistics illustrate that 
kidnaps scores over Face-book are the most significant. Suffice 
to mention that the following cybercrimes are on the increase 
in politically and economically devastated Iraq. Increase by 
percent: Satellite Piracy 20%; Child Pornography is about 14%; 
Internet Fraud 33%; Computer Hacking 7%; Information 
Hacking 15%; Copyright Theft 11%; Child Abuse 27%; 
Copyright Violation 24%; Satelite Piracy 20%; Infringement of 
Computer Systems 13%; Internet Fraud 10%; Privacy 6%(16). 

The numbers of arrested persons in Iraq have increased as 
follows: DVD & Drives 7%; Routers 6%. USB 10%; Wireless 
Cameras 11%; Printed Badges 15%; SIM Cards 35%; Mobile 
Phone Memory Cards 10%; and Laptop Computers 6%. 

16-  http://www.ijser.org Norton cybercrime report, Symantec, Technical Report, 2019.
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With this perspective in mind, Public Knowledge characterizes 
cyber security as the preservation through policy, law, 
technology, best practices, cooperation, and education, both 
in the civilian and military fields. The availability of laws that 
protects confidentiality and integrity of information and its 
underlying infrastructure are required, so as to preserve the 
security of networks and ultimately people both online as 
offline.

Cybersecurity laws and policies have a direct impact on human 
rights, particularly the right to privacy, freedom of expression, 
and the free flow of information. Policymakers have created 
several national policies with the intention of protecting the 
Internet and other information communication technologies 
(ICTs) systems against malicious actors. However, many of these 
policies are overly broad and ill-defined, and lack clear checks 
and balances or other democratic accountability mechanisms, 
which can lead to human rights abuses and can stifle innovation. 
For example, extreme cybersecurity laws as in the case of Iraq 
can be used to censor dissidents, monitor communications, and 
criminalize online users for expressing their views.

Cybersecurity should not be totally the responsibility of 
the Iraqi legislature; it is a shared responsibility and requires 
the attention of a broad range of stakeholders. It requires an 
effective public/private partnership that incorporates businesses 
and institutions of all sizes along with national, state, local, 
tribal and territorial agencies to produce successful outcomes 
in identifying and addressing threats, vulnerabilities and overall 
risk in cyberspace. Individual consumers also have a role, 
and adding cybersecurity to K-12 as well as higher education 
curriculums will help raise awareness for all users. Teaching 
users how to protect themselves better is a necessary component 
to any strategy. A framework addressing cybercrime should 
include these strategies.
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It is worth to indicate that in various cases the use of computer 
is not altering the basic nature of the crime. For example, a 
corruption remains a corruption, despite the amount of funds 
sent electronically on cybercrime and even with the fact that 
the use of the Internet influences the level of a crime. The 
Internet is thus attractive to the scientific-expertise criminals 
since it gives them the possibility to find an array of victims, 
extend their line of work and then the ability to alter the 
characteristics. Significantly, they can work from anywhere 
in the world, making their crime more complex, due to the 
different framework and the global procedures that must be 
followed to understand them and convict them.
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Introduction 
«Qu’est-ce que la Méditerranée? Mille choses à 

la fois, non pas un paysage, mais d’innombrables 
paysages, non pas une mer, mais une succession de 
mers, non pas une civilisation, mais des civilisations 
entassées les unes sur les autres». – Fernand Braudel(1).

Entre l’octroi officiel au consortium Total-ENI-
Novatek de la licence pour débuter le forage dans le 
bloc 4 au large des côtes libanaises en décembre 2019 
et l’accord entre la Grèce, Chypre et l’Israël pour 
débuter la construction du pipeline EastMed qui a 
pour objectif l’acheminement des hydrocarbures de la 
Méditerranée orientale vers l’Europe en janvier 2020 
et le début de l’exportation du gaz naturel de l’Israël 
vers l’Egypte, l’exploitation des ressources premières 
offshore en Méditerranée orientale (MEDOR) est 
au cœur de l’actualité internationale. La MEDOR 

1- Fernand BRAUDEL, La Méditerranée. L’espace et l’histoire, Paris, Arts et Métiers 
Géographiques, 1977, p.8.
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et ses riverains, malgré son espace restreint, se retrouvent plus 
que jamais au centre de préoccupations géopolitiques. En 
effet, l’exploitation des gisements pétroliers qui constitue une 
opportunité cruciale pour les pays riverains se heurte à des 
obstacles régionaux contemporains et historiques.

Dans quelle mesure pouvons-nous affirmer que les découvertes 
de gisements d’hydrocarbures offshore en Méditerranée orientale 
sont-elles confrontées aux tensions régionales: Entre nouvel 
eldorado et obstacles régionaux ?

I- La MEDOR et ses richesses
De consommateur à producteur
La MEDOR, malgré sa proximité avec des territoires riches 

en pétrole et en gaz, a toujours été une région essentiellement 
consommatrice. La région comptait sur des approvisionnements 
extérieurs en provenance du golfe Arabo-Persique à l’exception 
de quelques ressources terrestres, notamment en Syrie et en 
Egypte. «Le Proche-Orient fut longtemps considéré comme le 
parent pauvre du Moyen-Orient dans le domaine énergétique»(2).
Récemment découvert en Méditerranée orientale, le nouveau 
potentiel levantin d’énergies fossiles offshore, sans être une réserve 
immense à l’échelle du globe représente tout de même l’équivalent 
des ressources de la Norvège(3). La première découverte du tout 
premier champ gazier (Mari-B) remonte à 1999 au large de la 
bande de Gaza. Mais l’exploitation n’a jamais débuté en raison du 
non accord entre l’Autorité palestinienne et Israël. C’est à partir de 
2009 que le nombre de découvertes de gaz naturel s’accumulent 
en MEDOR dans ce que nous nommons aussi le bassin levantin. 
Elles s’inscrivent dans un contexte régional tendu. En effet, un 

2- David AMSELLEM, «La Méditerranée Orientale: de l’eau dans le gaz?», Politique étrangère, avril 2016, 
pp.61 à 72, p.61.

3-  Philippe DEZERAUD, Martine Pellen-Blin et Gérard VALIN, «La territorialisation de la Méditerranée à 
l’origine de nouveaux équilibres stratégiques», Revue de Défense Nationale, n.822, Eté 2019, pp.17-26, 
p.21.
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nouveau champ gazier offshore est découvert au large des côtes 
israéliennes à Tamar par un consortium israélo-américain: une 
junior américaine (Noble Energy) et une entreprise locale. Grace 
à cette découverte, le pays est désormais en capacité de satisfaire 
sa demande pendant des décennies. Quelques mois après cette 
découverte, le bureau américain d’études géologiques s’intéresse 
aux ressources offshore en MEDOR et publie, en mars 2010, un 
rapport selon lequel il existerait plus de 3500 milliards de m3, soit 
près de dix 10 fois les quantités déjà découvertes(4). Et en effet, 
en 2010, la découverte du gisement du  Léviathan, estimé à 600 
milliards de m3 de gaz, est annoncée. Ce champ permet à Israël 
de devenir un exportateur net d’énergie. Le gisement Aphrodite 
(200 milliards de m3), découvert en 2011, se situe dans les eaux 
chypriotes. En 2015, l’Egypte avec l’aide de la compagnie italienne 
ENI a découvert le champ gazier Zohr (850 milliards de m3)(5). 
Cette découverte est la dernière en date. Les quantités de ces 
gisements sont loin d’être négligeables à l’échelle d’une région 
fortement dépendante de ses importations d’hydrocarbures. Le 
Liban mise également sur de potentielles ressources gazières 
attirant des majors occidentales tels que Total et ENI ainsi que 
d’autres acteurs internationaux comme le groupe russe Novatek. 
L’exploration a tardé en raison des clivages politiques internes. 
Les champs gaziers de Méditerranée orientale couvrent par 
conséquent une vaste zone du Jourdain à Chypre et de Gaza à 
la côte méridionale de l’Anatolie. «En quelques années, par ses 
ressources prometteuses et par sa situation géographique, la 
Méditerranée orientale, qui présente seulement 2% des ressources 
mondiales de gaz naturel, est devenue un espace maritime sources 
d’enjeux énergétiques et économiques importants»(6).

4- USGS, «Assesment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern 
Mediterranean», mars 2010. https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014.

5- Nicolas MAZZUCHI, «Méditerranée orientale: les hydrocarbures de la discorde», Revue de Défense 
Nationale, n.822, Eté 2019, pp.27-32, p.29.

6- Auteurs de la 29ème session méditerranéenne des hautes études stratégiques, «Les conséquences géopolitiques 
de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures en Méditerranée orientale, FMES, septembre 2019, p.13.
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Ces nouvelles découvertes vont donc modifier les configurations 
géopolitiques et énergétiques déjà existantes. Elles vont de 
même changer les stratégies énergétiques des Etats de la région 
ainsi que les relations diplomatiques avec les pays riverains. En 
effet, les Etats concernés cherchent à sécuriser cette variable 
stratégique, d’où la notion de sécurisation (forgée par les auteurs 
constructivistes de l’école de Copenhague). Cette dernière est 
définie par «la représentation de menaces existentielles donnant 
lieu à des politiques de défense ou d’hostilité, militaires ou 
non»(7). Dans les doctrines politico-militaires, la sécurisation 
des hydrocarbures offshore constitue un élément central et plus 
spécialement pour les Etats faisant face à un fragile équilibre 
interne. C’est le cas des pays du bassin levantin qui sont fortement 
dépendants aux apports exogènes dans le domaine énergétique. 
Les découvertes des gisements d’hydrocarbures en MEDOR 
constituent une opportunité, un nouvel eldorado pour les pays 
riverains. Elles leur confèrent de nombreux avantages relatifs à 
situation interne de chaque pays: in fine, les Etats concernés vont 
donc réduire leur dépendance énergétique, voire même acquérir 
l’indépendance et ont l’opportunité de devenir autosuffisant 
dans ce domaine. En ce qui concerne le Liban, l’exploitation de 
ressources de gaz permettrait de redresser les finances publiques 
en cessant d’accroitre le poids considérable de la dette. Pour 
Chypre, ces découvertes ont un double objectif: faire face à la 
très forte consommation d’électricité en raison de la croissance 
économique fondée sur les secteurs de la banque et du tourisme 
et définitivement sortir de la crise financière. Enfin, pour Israël, 
l’exploitation des champs lui a permis de sortir de son isolement 
et au manque de ressources énergétiques propres. Cela lui donne 
la possibilité de poursuivre son développement calqué sur le 
modèle occidental. L’Etat hébreu devient l’acteur énergétique 
incontournable de la région puisqu’il fournit déjà du gaz à 

7- Sihem DJEBBI, «Les complexes régionaux de sécurité», Fiche de l’IRSEM, n° 5, mai 2010, pp.1-9, p.1.
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l’Egypte et cherche d’autres débouchés dans la région malgré le 
fait que le Parlement jordanien a récemment voté l’interdiction 
de l’importation de gaz d’Israël.

Mais ces découvertes sont difficilement exploitables et attirent 
les convoitises externes. Premièrement, l’exploitation du gaz 
offshore requiert des infrastructures plus développées et couteuses 
que celle pour extraire le gaz onshore. Elle demande aussi des 
plateformes de forage et/ou des navires spéciaux. L’exploitation 
est un obstacle majeur pour les Etats qui n’ont pas les moyens 
financiers. La seconde limite est expliquée par la notion de 
«malédiction des ressources», aussi appelée «maladie hollandaise». 
Ce concept correspondrait à des Etats ou des régions abondantes 
en ressources naturelles surtout celles non-renouvelables comme 
les minerais ou les carburants tel que le pétrole, qui auraient 
tendance à avoir une croissance économique moins développée 
voire un développement pire que d'autres Etats qui ont moins 
de ressources naturelles. La théorie s’explique par le fait que le 
pays devient dépendant de sa seule ressource naturelle et une 
fois que cette dernière devient faible ou contrôlée par d’autres 
acteurs (étatiques ou non-étatiques), l’Etat en question perd cet 
avantage et connaît un appauvrissement, d’où la malédiction. En 
outre, le constat qui est aussi dressé est que tout pays qui possède 
des ressources pétrolières attire les convoitises, d’où les risques 
d’ingérence. L’attractivité de cette ressource pousse certains 
acteurs à vouloir s’approprier l’exploitation. Cela explique en 
partie la présence de la Chine, des Etats-Unis et de la Russie ainsi 
que des majors occidentales. 

D’importateur à exportateur
En MEDOR, une nouvelle géopolitique se dessine. Au-delà de 

la quantité des ressources disponibles et des avantages internes 
que ces dernières offrent aux pays riverains, se pose la question 
des voies d’accès vers l’Europe, plus connue sous l’appellation de 
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«géopolitique des tubes». «Les véritables enjeux de ces découvertes 
se situent donc sur le plan énergétique et économique, en 
permettant aux uns et aux autres de réduire leur dépendance via 
une production locale et, pour certains, de générer des profits en 
exportant une partie de leur réserve»(8).

La MEDOR constitue une nouvelle voie énergétique vers 
l’Europe. Depuis près de deux ans, l’Union Européenne (UE) 
cherche à réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la 
Russie plus particulièrement suite aux crises ukrainiennes. Pour 
l’UE, Moscou est présenté comme source de préoccupations. La 
sécurité énergétique européenne repose principalement sur deux 
acteurs: Gazprom et Novatek dans le gaz naturel liquéfié (GNL). 
L’Europe doit donc trouver une alternative énergétique, de 
nouvelles sources d’approvisionnements hors Russie. «A ce titre, 
les découvertes de nouveaux champs gaziers en Méditerranée 
orientale à la fin de la décennie 2000 ouvrent de nouvelles 
perspectives. Les découvertes au sein de l’UE (Chypre) et dans 
les pays proches (Israël et Egypte) sont une opportunité pour 
la sécurité énergétique du continent européen»(9) comme le 
mentionne le rapport de la Commission européenne publié en 
2014. Ce dernier met en place la stratégie à adopter et accorde 
une importance primordiale à la diversification vis-à-vis de la 
Russie. 

«La position géographique de la Turquie au carrefour de l’Asie 
centrale, du Moyen-Orient et de l’Europe, entre pays producteurs 
d’hydrocarbures à l’Est et les pays consommateurs à l’Ouest, 
lui confère un rôle géostratégique majeur»(10). La Turquie est 
un pays importateur et exportateur d’hydrocarbures. En 2008, 
l’UE choisit la Turquie comme pays de transit principal, ce qui 

8- AMSELLEM D, op.cit, p.13.
9- MAZZUCHI N, op.cit, p.27.
10- Noémie REBIERE, «De la Caspienne à la Turquie: les enjeux du corridor gazier sud-européen», Hérodote, 

n.155, avril 2014, pp.80-97, p.84.
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la pousse à investir dans de nombreuses infrastructures gazières. 
Le rapport de la Commission européenne de 2014 insiste sur 
l’importance du Corridor sud-européen pour la connexion avec 
les hydrocarbures de la MEDOR. Ce Corridor se décompose en 
trois projets complémentaires: l’extension du gazoduc du sud-
Caucase, le gazoduc Trans-Anatolie (TANAP) et le gazoduc 
Trans-Adriatique (TAP). L’approvisionnement de l’UE en gaz 
de la MEDOR ne peut pas se faire sans passer par ces gazoducs-
là. Joe Macaron décrypte à L’Orient-le Jour que «la Turquie peut 
jouer un rôle perturbateur en affirmant que le gaz en Méditerranée 
orientale ne peut être exporté sans son consentement, et profiter 
de la situation pour demander au moins une part des revenus 
du gaz»(11). Ankara cherche à montrer qu’elle est présente sur le 
dossier des gisements d’hydrocarbures en MEDOR et que rien 
ne peut être réglé sans sa participation. Mais l’ambition turque 
de mettre en place un système d’exportation exclusivement 
centré sur elle-même est rapidement oubliée avec les évolutions 
géopolitiques régionales. 

Le statut de la Turquie qui tente d’apparaitre comme le 
nouveau hub sud-européen lui est contestée. En effet, l’accord 
entre la Grèce, Chypre et l’Israël pour débuter la construction 
du pipeline EastMead – en se connectant au gazoduc Poséidon 
entre la Grèce et l’Italie - qui a pour objectif l’acheminement 
des hydrocarbures de la Méditerranée orientale vers l’Europe en 
janvier 2020 remet en question le rôle d’Ankara dans le domaine 
des exportations énergétiques. Ce projet permet de contourner 
la Turquie par le Sud pour arriver aux marchés européens. La 
Grèce est l’élément clé au sein de ce système via la construction 
des infrastructures adéquates. «Athènes, comme Ankara, cherche 
à mettre en place un système complet incluant terminaux GNL 

11- Elie SAIKALI et Anthony SAMRANI, «La Méditerranée orientale, une nouvelle géopolitique», L’Orient-
le Jour, 22 janvier 2020 (consulté le 22 janvier 2020). https://www.lorientlejour.com/article/1203345/en-
mediterranee-orientale-une-nouvelle-geopolitique-se-dessine.html.
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(Revithoussa et Alexandrouplis) et sites de stockage pour se 
positionner comme hub»(12). Ceci permet à la Grèce de devenir 
un acteur incontournable dans le domaine des exportations 
énergétiques tout en assurant son redressement économique via 
les revenus. La place de la Grèce au sein du système EastMead-
Poséidon engendre la concurrence avec la Turquie, affectant les 
relations régionales déjà dégradées. Le projet EastMead dessine 
une nouvelle géopolitique dont la Turquie est exclue. 

La territorialisation de la MEDOR à l’origine de 
nombreux équilibres stratégiques

Face aux nouvelles découvertes, la territorialisation de 
la MEDOR constitue un enjeu primordial, à l’origine de 
nouveaux équilibres stratégiques. La volonté de «territorialiser» 
les espaces maritimes a pour but de placer les richesses sous 
la souveraineté des Etats. La liberté des mers défendue par 
Grotius, Mare liberum, a été remise en question pour adopter 
le Mare clausum. Cette prise de conscience repose sur le fait 
que «les mers et les océans ne sont pas infinis, leurs ressources 
ne sont pas inépuisables et leur capacité d’absorber les déchets 
de la terre est limitée»(13). En mer, plusieurs domaines d’activités 
cohabitent: l’exploitation des énergies fossiles et halieutiques, 
les énergies marines renouvelables avec l’apparition de champs 
d’éoliennes, le transport maritime, les forces navales, la plaisance 
et les sports nautiques et cætera. 

Il n’est pas possible de mettre de frontières, comme sur terre, 
en mer en raison de la fluidité des espaces. C’est pourquoi nous 
évoquons la notion de délimitation. Cette dernière est délicate et 
complexe de base et doit être gérée en bon sens avec compétence 
et plus spécialement lorsqu’elle est effectuée dans une zone 
crisogène comme la MEDOR. La territorialisation est ainsi 

12- MAZZUCHI N, ibid, p.31.
13- DEZERAUD P, PELLEN- BLIN M et VALIN G, op.cit, p.18.
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placée sous l’égide du droit de la mer. En effet, la Convention 
de Montego Bay de 1982 aussi dite la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer (CNUDM) entrée en vigueur en 
1994, prône la délimitation de la zone économique exclusive 
(ZEE) qui s’étend jusqu’à 200 milles marins (370 km) du littoral 
de chaque pays. Il convient alors d’entendre par ZEE un espace 
maritime sur lequel un Etat côtier exerce des droits souverains 
en matière d’exploration et d’usage des ressources (partie V, 
articles 55 à 74 de la CNUDM). La ZEE doit être revendiquée 
par les pays concernés tandis que les «eaux intérieures» (lacs et 
eaux côtières courant jusqu’à la «ligne de base» définies par la 
moyenne des eaux à marée basse) et la «mer territoriale» (étendue 
jusqu’à 12 milles marins de côtes, l’Etat y jouit de la pleine 
souveraineté. Elle concerne les nappes d’eau, fond marin, sous-
sol et espace aérien sur-jacent) leur sont reconnues de facto. 
C’est ainsi que la territorialisation, qui peut être considérée 
comme une revendication par les Etats côtiers de l’extension de 
leur juridiction sur les espaces maritimes selon la CNUDM, 
devient un enjeu stratégique face aux découvertes de gisements 
pétroliers en Méditerranée. Cette dernière a été épargnée de 
cette tendance afin de préserver les équilibres géostratégique 
dans le contexte de la Guerre froide. «Jusqu’en 1990, les Etats 
côtiers s’étaient majoritairement contentés de délimiter leurs 
mers territoriales et tout au plus des zones de protection de 
pêche (ZPP) ou des zones de protection écologique (ZPE)»(14). 

En ce qui concerne la MEDOR, six pays se partagent 
l’exclusivité économique des eaux: la Turquie, la Syrie, le 
Liban, Israël, l’Egypte et Chypre. La bande de Gaza s’est vue 
délimiter une zone maritime d’exclusivité économique. Les 
récentes découvertes de gisements d’hydrocarbures ont poussé 
les Etats limitrophes a pensé à s’approprier la ZEE qu’il estime 
lui revenir. «Les réserves de gaz et la possibilité de nappes de 

14- Ibid, p.19.
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pétrole attisent l’intérêt des gouvernements de la région, qui 
commencent à demander une délimitation plus exacte des 
frontières maritimes et des ZEE, jusqu’alors non fixées en 
Méditerranée»(15).

Un des problèmes réside dans le fait que seuls le Liban, l’Egypte 
et Chypre ont signé cette convention, ce qui ne facilite pas les 
opérations de délimitation. A cela s’ajoute que lorsque les lignes 
de base(16) de deux Etats sont distantes à moins de 400 milles, la 
limite séparant leur ZEE doit être fixée d’un accord commun 
et faire l’objet d’une convention ou d’un traité bilatéral(17) afin 
d’aboutir à une solution équitable (article 59). En effet, en 
MEDOR, les côtes des Etats sont adjacentes ou se font face. Le 
problème est alors double: la résolution des conflits par la voie 
diplomatique n’est pas possible puisque pas tous les Etats ont 
ratifié la Convention et que de différends territoriaux existent 
déjà entre la Turquie et Chypre ainsi que les Etats arabes et 
Israël malgré le fait que la CNUDM prévoit que les contentieux 
puissent être résolus de différentes manières: par des cours 
arbitrales compétentes en droit de la mer, réunies d’un commun 
accord par les parties, ou par le Tribunal international du droit de 
la mer installé à Hambourg (article 74, paragraphe 2), constitué 
conformément à l’annexe VI de la Convention, ou encore par 
la Cour internationale de justice (article 74, paragraphe 1)(18). 
La territorialisation de la MEDOR qui repose sur la synergie 
entre les intérêts économiques relatifs à chaque pays riverain 
pour l’exploitation des richesses et des tensions géopolitiques 
préexistantes constitue donc un rapport de force entre les pays 
riverains. 

15- Guillaume HUET, «La découverte de gaz offshore en Méditerranée orientale».
16- La ligne de base est définie comme la limite géographique pour un Etat côtier, qui sépare son domaine émergé 

du domaine maritime. Au-delà de la ligne de base commencent les eaux territoriales. 
17- Samuel FURFARI, «Les frontières maritimes en Méditerranée: Aspects juridiques et enjeu énergétique», La 

Nouvelle Revue Géopolitique, numéro Trimestriel Octobre-Novembre-Décembre 2013, pp.71-79, p.73.
18- Ibid, p.73.
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II- Des tensions autour de la délimitation: 
interdépendance entre limites maritimes et 
terrestres 

Le litige israélo-libanais
Le dossier d’exploitation des gisements d’hydrocarbures en 

MEDOR et la délimitation des frontières maritimes provoquent 
de nouveaux conflits entre le Liban et Israël et s’ajoutent 
aux relations déjà dégradées entre les deux camps. Pour la 
délimitation en mer lors d’un litige, les Etats s’opposent sur la 
règle d’équidistance de la frontière maritime aux côtes en se basant 
sur le droit. Cette notion «prévoit que la frontière maritime entre 
deux Etats est une ou plusieurs droites passant à équidistance de 
points pris sur la côte des deux Etats au niveau de leur frontière 
terrestre»(19). L’équidistance est revendiquée tant par Beyrouth 
que par Tel-Aviv. Mais le principal problème réside dans le 
fait que la frontière terrestre n’est pas fixée avec précision. Par 
conséquent, les points de base ne sont pas établis et que la ligne 
d’équidistance varie de quelques degrés. Le principal objet du 
litige concerne le bloc 9 qui, selon Israël, relève de sa juridiction 
et vice versa. En raison de la variation de la ligne d’équidistance, 
une zone maritime de 850 km2, où se trouvent de considérables 
gisements (proche du Léviathan), est revendiquée par les deux 
Etats. L’interdépendance entre les frontières terrestres et les 
délimitations maritimes sont à l’origine du premier problème. 
Pour l’Etat libanais, régler ce différend est une course contre la 
montre puisque «le gisement gazier de Léviathan, plus important 
projet énergétique de l’histoire d’Israël, a extrait (…) ses premières 
vapeurs d’or bleu avec l’ambition de faire de l’Etat hébreu un 
puissance énergétique régionale»(20).

19- HUET G, op.cit, p.21.
20- Israël: début de la production du méga-projet gazier Léviathan», L’Orient-le Jour, 1er janvier 2020 (consulté 

le 23 janvier 2020). https://www.lorientlejour.com/article/1200452/israel-debut-de-la-production-du-mega-
projet-gazier-leviathan.html.
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Par ailleurs, le litige israélo-libanais implique Chypre aussi. C’est 
ainsi qu’en 2007, un accord est trouvé entre le Liban et l’ile mais 
la limite Sud (qui implique donc Israël) n’a pas été précise et le 
gouvernement libanais n’a pas ratifié cet accord. L’article 3 de cet 
accord prévoit que «si l’une des parties entame des négociations 
pour délimiter sa zone économique exclusive avec un État tiers, 
au cas où cette délimitation concerne les coordonnées de ces 
deux points [1 et 7], il incombe à cette partie d'informer l'autre 
et de la consulter avant de parvenir à un accord définitif avec 
cet État tiers»(21). Mais l’accord libano-chypriote est remis en 
cause en 2010 en raison du rapprochement entre Nicosie et Tel-
Aviv. Un accord de délimitation est signé entre ces derniers en 
prenant comme limite Sud le point 1 (voir carte ci-dessous). Face 
à cela, le Liban trace de manière précise ses limites maritimes 
avec un «point tripartite» marquant les délimitations chypriotes, 
libanaises et israéliennes. Le Liban porte la question à l’ONU 
en demandant de régler ce litige. L’organisation internationale 
se montre incompétente sur ce dossier car le règlement doit 
se faire via des négociations bilatérales ou arbitrage externe. 
Actuellement, Israël se base sur la limite Sud issue de l’Accord de 
Chypre en traçant de manière unilatérale sa ZEE.

21- Sibylle RIZK, «Les dessous du nouveau litige frontalier entre le Liban et Israël», Le Commerce du Levant, 
2 septembre 2011 (consulté le 23 janvier 2020). https://www.lecommercedulevant.com/article/19336-les-
dessous-du-nouveau-litige-frontalier-entre-le-liban-et-isral.
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Ce contentieux maritime s’avère aussi difficile à résoudre. En 
effet, les relations diplomatiques entre les deux Etats sont gelées 
et Israël n’a pas ratifié le Convention de Montego Bay de 1982 
(le Liban a signé la CNUDM en 1995). Comme Israël n’est pas 
signataire de la CNUDM, le tribunal international du droit de la 
mer (TIDM) ne pourrait pas intervenir dans le cadre de ce litige. 
De même que le recours à la CIJ ou à un arbitrage d’un tiers n’est 
pas envisageable car le Liban ne reconnait pas l’Etat hébreu. A 
l’heure où l’Etat hébreu a débuté l’exploitation du Léviathan, le 
Liban peine à délimiter sa zone maritime et retarde le début des 
premiers forages dans le bloc 4 en raison des crises internes qui 
touchent le pays des Cèdres. 

Les démêlés de Chypre avec la Turquie
«Depuis 1974 et la partition de l’ile en deux, les différentes 

tentatives de réunification de Chypre, telles que le Plan Annan, 
n’ont jamais connu de succès. Mais ce conflit gelé est revenu 
sous les feux de l’actualité à la suite des découvertes d’importants 
gisements de gaz en Méditerranée orientale»(22). Il est donc 
important de mentionner que depuis 1974 l’ile est divisée 
en deux: la République turque du Chypre du Nord (RTCN) 
et le République de Chypre qui couvre la partie sud de l’ile, 
appelée «zone grecque». La ligne de séparation au milieu est sous 
l’égide de l’ONU. Les relations déjà dégradées entre les deux 
se renforcent en raison de l’absence de délimitation complète 
des frontières maritimes entre Chypre et la RTCN. A l’instar 
du litige israélo-libanais, le règlement pacifique du différend 
ne peut pas avoir lieu puisqu’il est impossible d’avoir recours 
à une instance classique d’arbitrage ou d’arbitrage commune. 
Les trois modes classiques d’arbitrage et de recours (Tribunal 
International du droit de la Mer, la Cour Internationale de Justice 

22- CESM, «Le gaz levantin, une aubaine pour la Méditerranée toute entière», Brèves Marines, n.127, novembre 
2018, p.1.
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et l’arbitrage extérieur) lors d’un différend maritime ne peuvent 
pas s’appliquer pour ce cas. En effet, Ankara ne reconnait pas 
la République de Chypre, sous l’argument que cette dernière 
représente le gouvernement des Grecs qui cherche l’exclusion de 
la communauté turque de l’ile. De plus, la RTNC n’est reconnu 
que par la Turquie et connait un isolement complet de la part 
de la communauté internationale. L’absence de reconnaissance 
des parties empêche d’avoir recours aux trois modes d’arbitrages 
ou de signer des accords bilatéraux. Un autre obstacle se pose 
aussi: le gouvernement turc n’a pas signé la Convention de 
Montego Bay «pour ne pas être forcé de réduire ses prétentions 
sur le plateau continental de Méditerranée»(23). Le gouvernement 
turc considère avoir des droits sur les eaux grecques et chypriotes 
malgré les principes d’équité prônés par le droit international. Si 
une solution basée sur une ile réunifiée et fédérale est trouvée, il 
est convenu que les bénéfices des ressources naturelles seraient 
répartis de manière équitable entre les deux communautés, ce 
qui n’est pas le cas actuellement malgré les négociations à Crans-
Montana (Suisse) en 2017. Par contre, les zones revendiquées 
par les deux entités se superposent rendant le litige plus difficile 
à résoudre.

23- HUET G, ibid, p.25.
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Ces dernières années, les autorités chypriotes ont signé des 
contrats d’exploration avec des géants des hydrocarbures, des 
majors occidentales comme ENI, Total, l’américain ExxonMobil. 
Le champ gazier Aphrodite, proche du Léviathan (proche des 
côtes israéliennes) est pris en charge par le consortium Noble 
(américain) - Delek (israélien). Le géant japonais Kogas répond 
aussi présent aux appels d’offres. Mais la Turquie s’oppose à 
toute exploration et exploitation de ces ressources qui excluraient 
cette partie de Chypre. Ankara a récemment envoyé de manière 
unilatérale trois navires de forages au large de Chypre malgré 
les avertissements de Washington et les sanctions de l’UE. 
«L’UE prépare des sanctions ciblées contre les personnes ou les 
entités qui sont responsables d’activités de forage non autorisées 
d’hydrocarbures en Méditerranée orientale ou qui sont 
impliquées dans ces activités. Ces mesures devraient se traduire 
par une interdiction de pénétrer sur le territoire de l’Union 
ainsi que par un gel des avoirs et une interdiction de prêter des 
fonds»(24) malgré le fait que la Turquie est le partenaire privilégiée 
de l’UE afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la Russie. Le 
cadre juridique de ses sanctions a été affiné en novembre 2019 
et la prochaine étape consistera à nommer ces personnes ou 
entités visées, mais la procédure pour imposer les sanctions peu 
prendre plus de temps. De même que l’UE envisage de réduire 
les aides financières à la préadhésion d’Ankara à l’Union. Pour 
Nicosie, Ankara mène des activités de forge illégales dans le bloc 
8 de la ZEE chypriote attribué aux sociétés européennes ENI 
et Total. Selon le droit international coutumier et de la mer, 
ces forages constituent une violation des droits souverains en 
matière d’exploration et d’usage des ressources de la République 
de Chypre. Cette dernière accuse la Turquie de devenir un «Etat 
pirate» en Méditerranée orientale. Ankara exerce la diplomatie 

24- Laurent LAGNEAU,«La République de Chypre accuse la Turquie d’être un Etats pirate en Méditerranée 
orientale», Opex360, 20 janvier 2020 (consulté le 24 janvier 2020). http://www.opex360.com/2020/01/20/la-
republique-de-chypre-accuse-la-turquie-detre-un-etat-pirate-en-mediterranee-orientale.
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de la canonnière (expression qui rappelle encore à que point la 
canonnière était symbole de la projection de puissance jusqu’au 
début du XXème siècle): en 2018, elle crée un incident majeur. 
En effet, des navires de guerres ont coupé la route à un navire 
de forage appartenant à la compagnie italienne, ENI, alors qu’il 
se dirigeait vers le bloc 3 de la ZEE chypriote pour débuter 
les forages. La Turquie cherche à devenir un hub énergétique 
régional lui permettant de projeter de plus en plus sa puissance 
et à compromettre le projet de gazoduc EastMead orienté vers 
l’Europe, porté par la Grèce, la République de Chypre et Israël. 

La sécurité des installations à l’heure des 
instabilités régionales 

«Un tel contexte géostratégique et économique porte en 
lui autant de germes de conflits ou de rivalités politiques et 
militaires, menaçant les équilibres régionaux, que d’espoirs 
de prospérité économique et de progrès social»(25). Le gaz 
naturel est un produit fortement explosif. Une attaque sur un 
méthanier serait difficilement maitrisable et les conséquences 
seront désastreuses sur plusieurs niveaux (économiques, 
politiques, environnementales…). Nous avons assisté à un 
scénario presque similaire: lors de la guerre de 2006, l’aviation 
israélienne a bombardé la centrale de Jiyyeh au sud de Beyrouth, 
ce qui a provoqué une marée noire et une escalade des tensions. 
Les découvertes des gisements pétroliers en MEDOR s’ajoutent 
aux tensions récurrentes entre la Turquie et Chypre, le Liban 
et Israël et dans une moindre mesure Grèce et Turquie. La 
montée des tensions peut en effet provoquer le «chaos». Les 
avantages potentiels, aussi bien stratégiques qu’économiques, 
poussent les Etats à entreprendre de nombreuses démarches 
afin de s’imposer comme le hub énergétique régional. «Cette 
situation de compétition économique se surimpose aux 

25-  FMES, ibid, p.19.
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frictions géopolitiques et induit depuis 2018, une escalade dont 
les développements restent imprévisibles»(26).

L’évolution des différentes marines régionales est révélatrice 
et met de côté l’option de coopération interétatique dans le 
domaine énergétique. Les tensions semblent donc être réglées 
par des moyens coercitifs (militaires) et non pas par le biais 
des accords. La diplomatie de la canonnière est employée au 
détriment du droit international. C’est dans ce contexte que les 
marines cherchent à augmenter leurs capacités opérationnelles 
afin de sécuriser leurs gisements pétroliers. Cette situation met 
en exergue la notion du «dilemme de sécurité» utilisée en théorie 
des relations internationales. Elle est définie par le fait qu’un 
Etat accroit sa puissance militaire pour garantir sa sécurité, ce 
qui est perçu comme une menace par un autre Etat, qui à son 
tour renforcer sa puissance militaire. Ce concept s’applique 
parfaitement à la zone de la MEDOR et plus particulièrement 
suite aux récentes  découvertes de gisements pétroliers offshores. 
En ce qui concerne l’Etat hébreu, leur marine a pour objectif 
principal la protection des infrastructures nationales. Mais il est 
certain que nous assisterons à un renforcement de ses missions 
au regard de l’importance des champs gaziers en MEDOR et 
plus spécialement du Léviathan. Israël a déployé sa marine au 
niveau des forages contestés, à la limite des deux ZEE. «A ce 
titre, quatre futures corvettes de classe «Saa’r 6 » sont faites pour 
renforcer les capacités de la marine israélienne, sans compter les 
sous-marins achetés à l’Allemagne»(27). L’évolution capacitaire 
la plus surprenante est celle de la marine turque. «Alors que la 
marine turque était restée dans l’ensemble un outil de défense 
côtier, les programmes industriels en cours, dans les chantiers 
navals turcs comme à l’étranger, destinent cette marine à servir 
de force d’intervention à long rayon d’action»(28). L’objectif 

26- MAZZUCHJI N, ibid, p.31.
27- Ibid, p.32.
28- Ibid, p.32.
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d’Ankara est de faire de sa marine la première force de la région 
d’ici 2020-2025. Pour cela, elle se dote de programmes de 
corvettes et frégates Miglem et TF-200, l’acquisition d’un porte-
aéronefs auprès de l’Espagne et de six sous-marins Types 124 
commandés à l’Allemagne tout en renforçant aussi ses capacités 
de ravitaillement à la mer(29). «C’est dans ce contexte que, 
pour la première fois, les forces turques ont déployé un drone 
tactique Bayraktar TB2, pouvant être armé de missiles anti-char 
UMTAS, à Gecitakle, dans la région de Famagouste, la capitale 
de la RTCN»(30). Le déploiement de ce drone tactique fait suite 
à décision du président turc en septembre 2018 de renforcer la 
présence militaire turque en RTCN.

Face aux deux «grands», le Liban et Chypre n’ont pas les 
moyens de rivaliser. La flotte libanaise est essentiellement 
constituée de patrouilleurs et de vedettes rapides. L’ile est 
quant à elle dépourvue de Marine. Sa principale mission est la 
protection côtière, l’assistance à a population et la lutte contre 
les trafics au sud de l’ile. Mais face à son rival turc militairement 
présent au nord de l’ile depuis 1974 et aux différends liés aux 
récentes découvertes de gisements pétroliers en MEDOR, 
Nicosie a signé en février 2012 un accord de coopération 
militaire avec Tel-Aviv qui permet à ce dernier de survoler 
et de naviguer sur le territoire chypriote. Cet accord a pour 
objectif de dissuader la Turquie d’attaquer les installations 
chypriotes. «En un peu moins de deux ans, les relations entre 
Israël et la Turquie, déjà très fragilisées après l’épisode de la 
flottille en mai 2010(31), se sont considérablement dégradées 

29- Ibid, p.32.
30- Laurent LAGNEAU, «Les forces turques déploient un drone pouvant être armé à Chypre-Nord, Opex360, 

16 décembre 2019 (consulté le 25 janvier 2020). http://www.opex360.com/2019/12/16/les-forces-turques-
deploient-un-drone-pouvant-etre-arme-a-chypre-nord.

31-  L’abordage de la flottille pour Gaza est une opération de l’armée israélienne du 31 mai 2010 dirigée, en haute 
mer, contre une flottille de bateaux de militants pro-palestiniens qui tentaient de briser le blocus de la bande 
de Gaza. Le convoi compte huit navires dont un turc.
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essentiellement au sujet du gaz en mer»(32). Nous pouvons 
nous demander de la position américaine vis-à-vis de la 
dégradation des relations entre ces deux principaux alliés au 
Moyen-Orient. Cette montée en tension façonne de nouvelles 
alliances. Les acteurs concernés par ce jeu tant économique 
que politique rivalisent pour régler leurs différends maritimes 
et identifier la meilleure route pour exporter leur gaz vers 
l’Europe afin de devenir le hub énergétique régional. 

En conclusion, les découvertes des gisements pétroliers en 
MEDOR constituent une importante opportunité économique 
et stratégique pour les pays concernés. Elles leur permettent dans 
un premier temps de réduire leur dépendance vis-à-vis des Etats 
producteurs et d’atteindre dans un temps long l’autosuffisance 
énergétique: les Etats concernés du bassin levantin seront 
donc producteurs d’hydrocarbures. Cette nouvelle dynamique 
a poussé les Etats à redéfinir leur stratégie afin de sécuriser 
cette ressource énergétique qui se fait de plus en plus rare. 
Par ailleurs, nous assistons à une nouvelle géopolitique qui 
se dessine. L’Europe qui cherche à contourner le gaz russe 
voit en la MEDOR une alternative. La course à l’exportation 
est donc ouverte avec des projets concurrents mettant en 
exergue les calculs politiques sous-jacents. Ankara cherche à 
devenir le hub énergétique régional et obtenir l’exclusivité du 
transit vers l’Europe. Cette ambition est remise en cause par 
le projet EastMead qui exclue la Turquie du jeu géopolitique. 
La MEDOR est certes un nouvel eldorado dans le domaine 
énergétique mais elle se heurte à des nombreux obstacles 
régionaux et à des conflits historiques qui sont ravivés. La 
territorialisation devient un enjeu stratégique remodelant 
les alliances au Moyen-Orient. Elle se heurte au fait que pas 
tous les Etats concernés sont signataires de la Convention de 

32-  David AMSELLEM, «Le gaz comme élément de réorientation des alliances géopolitiques en Méditerranée 
orientale», Hérodote, n.148, janvier 2013, pp.117-121, p.120.
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Montego Bay de 1982, rendant donc presque impossible le 
règlement des différends par un mécanisme juridique prévu 
par cette convention. Les litiges entre le Liban-Israël et la 
Turquie-Chypre sont accélérés suite aux découvertes des 
gisements pétroliers. Assisterons-nous donc à la coopération 
entre les pays riverains dans le domaine énergétique ou à des 
évolutions militaires? Le scénario actuel tend à être décrit 
comme un «chaos» principalement expliqué par l’évolution des 
marines. La mare nostrum des romains devient actuellement 
le théâtre opérationnel à l’échelle mondiale, d’où la présence 
des Etats-Unis, de la Russie et dans une moindre mesure la 
Chine.
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Despite its popularity in the 1980s and the emergence of many 
theories about it and its application to many experiences in the 
world, the concept of democratic transition remains somewhat 
vague, but it means in fact the transition from an authoritarian 
regime to a democratic system that secures a peaceful transfer of 
power through fair elections and respects public freedoms and 
political participation guaranteed by the constitution. There are 
external and internal factors that secure this transition.
In the Tunisian experience, the external factors were not 

hindering the democratic transition, as happened in some 
countries of the Arab revolutions. France and the United States, 
two countries that have close ties with Tunisia and provide 
aid, arms and training to its army, stood neutral at first, before 
supporting the popular revolution, but with more words than 
verbs.
Domestically, the military establishment played a positive role 

by refusing to suppress the demonstrations, which prompted 
President Ben Ali to flee. The army continued to sponsor the 
democratic transition without interfering in it. Civil society 
institutions also played a pivotal role when they developed a 
road map for dialogue between the conflicting political parties 
that ended in issuance a modern constitution that guarantees 
freedoms and human rights, and the holding of legislative and 
presidential elections in 2014.

External and internal roles in the Tunisian 
democratic transtion

Prof. Ghassan El Ezzi
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Political forces ,secular and Islamic, have learned from 
the experiences of other Arab revolutions that ended in the 
intervention of the armies and in civil and regional wars. Therefore 
,concessions were made that led to agreement on the mentioned 
constitution and elections .The success of the legislative and 
presidential elections in 2019 constitutes a consolidation of the 
democratic transition that has made Tunisia a distinct model 
from what happened in the Arab World since 2011.
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Freedom of association in Lebanon in the light of 
ILO standards

Dr. Rosaline Moubarak

Freedom of association, a fully recognized human right, 
has been a fundamental value enshrined in the statute of the 
International Labour Organization (ILO) since 1919. This 
freedom is internationally safeguarded, according to the ILO, by 
Convention 87 on Freedom of Association and Protection of the 
Right to Organise of 1948 (not ratified); and Convention 98 on 
the Right to Organise and Collective Bargaining of 1949. These 
two conventions form the subject matter of the 1998 Declaration 
of Fundamental Principles and Rights at Work.
In Lebanon, trade union activity is recognized according to 

three categories: the trade union, the trade union federation, and 
the General Confederation of Lebanese Workers (CGTL). The 
freedom to establish a trade union and the exercise of its activities 
are characterized by the interference of the Ministry of Labour. 
In addition, the union's statutes and the list of leaders must be 
given to the Ministry of Labour, which exercises strict control 
over its establishment and plays a primary role in the event of its 
dissolution.
Another problem is the lack of financial transparency within the 

CGTL, which does not depend on its members' contributions 
but on the government.
Lebanese trade unions are vulnerable and often politicized. 

Structural reform of trade union representation is a must. There 
is a need to exert pressure in an independent and democratic 
manner. There is also an urgent need to look towards a new 
structure capable of defending workers' interests and responding 
to the economic and social needs of this class. 
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Rethinking the Performance of Governments and 
their Relations with Citizens in the Information Age

Joseph El Sokhon

As global public debt is rising faster than economic outputs, 
governments are interfering more in the economy, to impose 
more taxes, and to reduce spending on public services, which 
led, up to now, to a decline in the living standards of citizens, 
particularly for women and children. Additionally, according 
to United Nations reports, every year, one trillion dollars are 
paid in bribes, while another 2.6 trillion are stolen - equivalent 
to more than five percent of global GDP - all due to corruption.
Research has shown that whatever its form, ramping up public 

debt and corruption always come at someone's expense and it 
holds a threat to the sustainable development goals (SDGs). 
That is to say, they often lead to weaker institutions, poor 
infrastructure, less prosperity, less employment, denial of basic 
services, as well as more inequality and environmental disasters 
that altogether form the essential prerequisites for improving 
the well-being of the society.
Consequently, in 2019, widespread protests erupted in every 

corner of the world against governments performance and 
policies - from Paris to Prague, from Beirut to Bogota and 
Berlin, from Catalonia to Cairo, and in Hong Kong, Santiago, 
Sydney, and Seoul, Jakarta, Tehran, Algeria, Baghdad, Budapest, 
London, New Delhi, Manila and even Moscow. These protests 
came as a final warning to their governments to embrace 
fundamental changes in their performance, provide new public 
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services, and improve the welfare of citizens while minimizing 
financial costs - or to step down. 
Based on a review of the literature on government, public service 

delivery and information revolution, the core of addressing 
these challenges is the adoption of new technologies. From big 
data to artificial intelligence, algorithm, robots, automation, 
and social media, the Fourth Industrial Revolution of the 21st 
century ushered in a variety of innovative technologies that 
could help governments improve their finances and keep up 
with increasing demand for goods and citizen service delivery 
at the lowest possible cost.
The solutions outlined in this study demonstrate how big 

data, artificial intelligence, and algorithms can handle fraud and 
corruption, achieve financial savings, and improve government 
performance in policy-making and increase the efficiency 
of the public sector in providing public services, making the 
government smarter, more accountable, and more responsive 
to citizens ’needs. Not only these technologies increase 
government efficiency, but they also tend to improve citizen 
satisfaction. Moreover, the information revolution technologies 
strengthen citizens participation and cooperation with their 
government to make and implement better policy choices, 
as well as, to design and sometimes provide, public services 
that better match their needs, while enhancing government 
transparency and accountability.
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Malgré sa popularité dans les années 1980 et l'émergence 
de nombreuses théories à son sujet et son application à de 
nombreuses expériences dans le monde, le concept de transition 
démocratique reste quelque peu vague, mais il signifie,tout 
au moins, la transition d'un régime autoritaire à un système 
démocratique qui garantit un transfert pacifique du pouvoir par 
le biais d'élections justes et respecte les libertés publiques et la 
participation politique, garanties par la constitution.
Il existe des facteurs externes et internes qui assurent cette 

transition.
Dans l'expérience tunisienne, les facteurs externes n'ont pas 

entravé la transition démocratique, comme cela s'est produit dans 
certains pays des révolutions arabes. La France et les États-Unis, 
deux pays qui ont des liens étroits avec la Tunisie et fournissent 
de l'aide, des armes et de la formation à son armée, étaient d'abord 
neutres, avant de soutenir la révolution populaire quoique avec 
plus de mots que d’actions.
Sur le plan interne l’armée a joué un rôle favorable en refusant de 

mater les manifestations, ce qui a poussé Ben Ali à fuir. L’armée 
a continué à garantir un environnement favorable à la transition 
sans y interférer. De son côté les institutions de la société civile 
ont joué un rôle primordiale en établissant un calendrier pour 
le dialogue entre les forces politiques les poussant à se mettre 
d’accord sur une constitution moderne suivie par des élections 
législatives et présidentielles en 2014.
Les forces politiques, laïques et islamiques, ont tiré les leçons 

Rôles exterme et interne dans la transition 
démocratique tunisienne

Prof. Ghassan EL Ezzi
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des expériences d'autres révolutions arabes qui se sont terminées 
par l'intervention des armées et des guerres civiles et régionales. 
Par conséquent, des concessions ont été faites qui ont abouti à un 
accord sur la constitution et les élections mentionnées.
Le succès des élections législatives et présidentielles de 2019 

constitue une consolidation de la transition démocratique qui a 
fait de la Tunisie un modèle distinct de ce qui s'est passé dans le 
monde arabe depuis 2011.
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La liberté syndicale, un droit humain reconnu, a une 
valeur fondamentale consacrée par le statut de l’organisation 
internationale du travail (OIT), depuis 1919. Cette liberté fait 
l’objet d’une protection internationale, d’après l’OIT, par la 
convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical de 1948 (non ratifiée); et la convention 98 sur le droit 
d’organisation et de négociation collective de 1949. Ces deux 
conventions constituent la matière de la Déclaration des principes 
et des droits fondamentaux du travail en 1998. 
 Au Liban, l’activité syndicale est reconnue selon trois catégories: 

le syndicat, la fédération syndicale, et la confédération générale 
des travailleurs libanais (CGTL). La liberté de créer un syndicat 
et l’exercice de ses activités sont caractérisés par l’ingérence du 
ministère du travail. En plus, les statuts du syndicat et la liste des 
dirigeants doivent être déposés au ministère du travail qui exerce 
un contrôle strict sur sa création et joue un rôle primordial en cas 
de dissolution . 
Autre problème se pose sur le manque de transparence financière 

de la CGTL qui ne dépend pas des cotisations de ses membres 
mais du gouvernement.
  Les syndicats libanais sont vulnérables et souvent politisés. Une 

réforme structurelle de la représentation syndicale est nécessaire. 
On a besoin d’un mouvement de pression, indépendant et 
démocratique. C’est un regard vers une nouvelle structure 
capable de défendre les intérêts des travailleurs et répondre aux 
besoins économiques et sociaux de cette classe.

La liberté syndicale au Liban a la lumière à norms 
de l’OIT

Dr. Rosaline Moubarak
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La dette publique mondiale augmentant plus rapidement que 
les rendements économiques, les gouvernements interfèrent 
davantage dans l'économie, imposent plus d'impôts et réduisent 
les dépenses de services publics, ce qui a conduit, jusqu'à présent, 
à une baisse du niveau de vie des citoyens, en particulier pour les 
femmes et les enfants. En outre, selon les rapports des Nations 
Unies, chaque année, un trillion de dollars sont versés en pots-
de-vin, tandis que 2,6 trillions sont volés - soit plus de cinq pour 
cent du PIB mondial - en raison de la corruption.
La recherche a montré que, quelle que soit sa forme, 

l'augmentation de la dette publique et la corruption se font 
toujours aux dépens de quelqu'un et menacent les objectifs de 
développement durable (ODD). Autrement dit, ils conduisent 
souvent à des institutions plus faibles, à des infrastructures 
médiocres, à moins de prospérité, à moins d'emplois, au déni 
des services de base, ainsi qu'à plus d'inégalités et de catastrophes 
environnementales qui constituent, ensemble, les conditions 
essentielles pour améliorer le bien-être de la société.
En conséquence, en 2019, des protestations généralisées ont 

éclaté aux quatre coins du monde contre les performances et les 
politiques des gouvernements - de Paris à Prague, de Beyrouth 
à Bogota et Berlin, de la Catalogne au Caire, à Hong Kong, 
Santiago, Sydney et Séoul, Jakarta, Téhéran, Algérie, Bagdad, 
Budapest, Londres, New Delhi, Manille et même Moscou. 
Ces protestations ont été un dernier avertissement à leur 
gouvernements respectifs pour qu’ils adoptent des changements 
fondamentaux dans leurs performances, fournissent de nouveaux 

Repenser la Performance des Gouvernements et leurs 
Relations avec les Citoyens à l'Ère de l'Information

Joseph El Sokhon
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services publics et améliorent le bien-être des citoyens, tout en 
minimisant les coûts financiers - ou de démissionner.
En s’appuyant sur une analyse de la documentation spécialisée 

sur le gouvernement, la prestation des services publics et la 
révolution de l'information, l'adoption de nouvelles technologies 
est au cœur de ces défis. Du big data à l'intelligence artificielle, 
les algorithmes, les robots, l'automatisation et les médias sociaux, 
la quatrième révolution industrielle du 21ème siècle a inauguré 
une variété de technologies innovantes qui pourraient aider les 
gouvernements à améliorer leurs finances et à répondre à la 
demande croissante de biens et de services aux citoyens à un coût 
le plus bas possible.
Les solutions décrites dans cette étude démontrent comment les 

big data, l'intelligence artificielle et les algorithmes peuvent traiter 
la fraude et la corruption, réaliser des économies financières, 
améliorer les performances du gouvernement dans l'élaboration 
des politiques publiques et accroître l'efficacité du secteur public 
dans la fourniture de services publics, ce qui rend le gouvernement 
plus intelligent, plus responsable et plus sensible aux besoins 
des citoyens. Non seulement ces technologies augmentent 
l'efficacité du gouvernement, mais elles tendent également à 
améliorer la satisfaction des citoyens. De plus, les technologies 
de la révolution de l'information renforcent la participation et la 
coopération des citoyens avec leur gouvernement pour faire et 
mettre en œuvre de meilleurs choix politiques, ainsi que pour 
concevoir et, parfois, fournir des services publics qui répondent 
mieux à leurs besoins, tout en améliorant la transparence et la 
responsabilité du gouvernement.
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Impasse of Cyber laws: Iraqi Case

Les découvertes de gisements pétroliers 
offshore en Méditerranée orientale 
(MEDOR): un nouvel eldorado?
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