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العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

املعاهدات وم�شائر ال�ّشعوب
اأن ينكر ما للحروب الكبرية وال�رصاعات ال�صيا�صّية ال�ّصائكة واالأزمات االقت�صادية  لي�س الأحٍد 
الّناجتة  واملعاهدات  االّتفاقّيات  اأّن  كما  واالأوطان.  ال�ّصعوب  اأقدار  توجيه  تاأثري يف  احلاّدة من 
ا يف االأبحاث  من ذلك، ال متّر من دون حتليل ونقا�س يف التفا�صيل وب�صكل متوا�صل، خ�صو�صً
وجمريات  املا�صي  اأحداث  بني  ربط  من  ذلك  يتبع  ما  مع  االإعالمية،  واالهتمامات  التاريخية 
احلا�رص. ويف هذا تذكري لالأجيال اجلديدة مبا مّر على اأ�صالفها، وما متت حياكته من قبل القوى 

الكربى ب�صاأن البلدان التي تعي�س فيها، والتي ت�صلمت مقاليدها من االأجداد واالآباء.
ال�صعوب يف تقرير م�صائرها،  ت�صّكله  الذي  الفّعال  التاأثري  اأن يتجاهل  ا  اأي�صً اأنه لي�س الأحد  اإالّ 
واإن�صاء العهود واملواثيق بني اأبنائها، �صواء يف البدايات عند ر�صم حدود اأوطانها، اأو يف االأوقات 
ينطبق  ما  وهذا  حقوقها،  عن  والدفاع  اإجنازاتها  على  واحلفاظ  �صوؤونها،  اإدارة  خالل  الاّلحقة 
اعتباًرا  االأزمان،  األوان اخلرائط و�صطور املعاهدات عرب  التي مل تكن يف مناأى عن  على بالدنا 
واالأكرب  االأخطر  العامليتني  احلربني  �صهد  الذي  الع�رصين  القرن  اإىل  و�صواًل  القدمي  تاريخها  من 
اإمنا كان  اللبناين مل يكن جمّرد متلق خالل ذلك،  االإن�صان  لكّن  الطويلة.  االإن�صانية  التجربة  يف 
فّعااًل يف اإعالن �صخ�صّيته، وتثبيت عاداته وتقاليده ولغته و�صكل حدود اأر�صه، وفّعااًل بالتايل 
من  جميًعا،  موؤ�ّص�صاته  على  باالعتماد  وذلك  ال�صم�س،  وجه  حتت  وطنه  مكانة  على  احلفاظ  يف 
دبلوما�صّية و�صيا�صّية واإقت�صادّية وتربوّية وع�صكرّية. واجلي�س هنا، ال يقت�رص دوره على ال�صاأن 
الع�صكري واالأمني، مع ما له من اأهمية بالغة وتاأثري مبا�رص، بل يتخّطاه اإىل امل�صاركة يف الهّم 
القيم االإجتماعية، ومتابعة  الدفاع عن  الوطنّية، واال�صتب�صال يف  الوحدة  العام وتاأكيد  الوطني 

ال�صوؤون االإمنائية واحلياتّية يف البالد.
قد  قرارات  من  فيها  ما  مع  ومعاهداته،  املحارب  العامل  اإّتفاقّيات  اأّن  اإىل  تقّدم  مّما  نخل�س 
اأّي حال، من اال�صرت�صاد بقيمنا  اأو غري منا�صبة للم�صلحة الوطنية، ال متنعنا يف  تكون منا�صبة 
وااللتفات اإىل موؤ�ّص�صاتنا، واالعتماد على اأبناء بالدنا، مواطنني وجنوًدا، يعطون املثل والّدليل 
خالّق  مبدع  و�صعبنا  معطاء،  خ�صبة  واأر�صنا  ال،  كيف  الداخل،  يف  االأمل  ويغر�صون  للخارج، 

الواعد. وجدير ب�صنع م�صتقبله 
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ت�صرتط املجلة يف االأعمال الواردة عليها اأال تكون قد ن�رصت �صابًقا اأو مقدمة للن�رص يف مطبوعات اأخرى.  -2

حاالت والتوثيق  ا ما يتعلق منها باالإ ت�صرتط املجلة يف االأعمال املقدمة اإليها، االأ�صالة واالبتكار ومراعاة االأ�صول العلمية املعهودة، خ�صو�صً  -3
�س، الدرجة العلمية، املوؤلفات، الخ.( ومبلخ�س ملقاله  وذكر امل�صادر واملراجع. كما نتمنى على الكاتب اأن ُيرفق عمله ببيان �صرية .c.v )التخ�صّ

املر�صل باالإنكليزية اأو بالفرن�صية.

املجلة حمّكمة وحتيل االأعمال املقدمة اإليها قبل ن�رصها على جلنة من ذوي االخت�صا�س تقرر مدى �صالحية هذه االأعمال للن�رص.  -4

اإدراجه يف العدد الذي تراه منا�صًبا. كما حتتفظ  ًرا للن�رص، حمتفظة بخيار  اإذا كان مقرَّ ُتعِلم املجلة الكاتب خالل �صهرين من ت�صلمها عمله ما   -5
املجلة بحقها يف اأن تقرتح على الكاتب اإجراء اأي تعديالت يف الن�س تزكيها هيئة التحكيم.

تتوقع املجلة يف الكتابات املر�صلة اأن تكون مطبوعة اأو مكتوبة بوا�صطة Microsoft Word واأن يكون حجم املقال ما بني ٦٠٠٠ و٦5٠٠   -٦
كلمة.

تعترب »الدفاع الوطني اللبناين« جميع ما ُين�رص فيها ناطًقا با�صم اأ�صحابه، وال يعرب بال�رصورة عن راأي املجلة اأو قيادة اجلي�س.  -٧
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برنامج الصواريخ اإليرانية: تطّوره وتأثيره 
على موازين القوى االقليمية

العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر

* ضابط متقاعد 
في الجيش اللبناني

املقدمة
كان  االأوىل،  اخلليج  حرب  واندالع   1991 العام  قبل 
�صدام  بنظام  متمثاًل  اإيران  تواجهه  الذي  االأ�صا�صي  التهديد 
برناجمها  بتطوير  بداأت  قد  اإيران  وكانت  العراق.  يف  ح�صني 
ال�صاروخي يف فرتة احلرب العراقية االإيرانية، ويف الفرتة التي 
االإيرانية،  املدن  على  العراقية  ال�صواريخ  فيها  تت�صاقط  بداأت 
من  لعدد  ا�صتعمالها  خالل  من  ذلك  على  اإيران  رّدت  حيث 

�صواريخ �صكود – B ح�صلت عليها من �صوريا وليبيا ))).
بعد حرب اخلليج االأوىل �صعرت اإيران باأّن هناك خطًرا جديًدا 
بات يتهّدد اأمنها، بعد اأن حلّت الواليات املتحدة مكان العراق 
العظمى  للقّوة  يف ت�صدر مكامن اخلطر اخلارجي، حيث ميكن 
 Uzi Rubin, "The Global Range of Iran's Ballistic Missile program", Jerusalem Center  -(
for public Affairs, vol. 5, No. 26, 20 June, 2014
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مدمرة  �صن هجمات  اإ�رصائيل  راأ�صهم  وعلى  االإقليميني،  ومب�صاعدة حلفائها 
�صدها.

حا�رًصا  الق�صور،  مدى  ال�صيا�صية  واقعيتها  خالل  من  اإيران  تدرك 
خمتلف  يف  املنت�رصة  االأمريكية  الع�صكرية  القّوة  مواجهة  يف  وم�صتقباًل، 
جهودها  تبذل  نراها  ولذلك  املتو�صط،  والبحر  االأو�صط  ال�رصق  مناطق 
املتحدة  الواليات  ا�صتنزاف �صد  �صن حرب  قادرة على  قّوة ع�صكرية  لبناء 
اإقناعهم  ردعهم عن مهاجمتها من خالل  وبالتايل  االإقليميني،  وحلفائها 
ي�صجعها  وما  جًدا.  ومكلفة  طويلة  �صتكون  معها  الع�صكرية  املواجهة  باأّن 
على اعتماد هذا اخليار، اإدراكها عدم قدرتها على اللحاق بربامج التحديث 
الواليات املتحدة وحلفاوؤها  التي تعتمدها  الع�صكرية  املتالحقة للرت�صانة 
الرئي�صة،  الرب  اأ�صلحة  جمال  يف  اأو  الطريان  جمال  يف  �صواء  املنطقة،  يف 
ا يف �صالح املدّرعات. اإّن ما متتلكه اإيران من طائرات ودبابات  وخ�صو�صً
ُيعّد قدمًيا جًدا باملقارنة مع ما متتلكه اجليو�س االأمريكية والقوات امل�صلّحة 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي واإ�رصائيل. 
يف  اال�صتثمار  نحو  الع�صكرية  قدراتها  لبناء  جهودها  يف  اإيران  تتوّجه 
البال�صتية متو�صطة وطويلة املدى، ويف جمال بناء  ال�صواريخ  جمال بناء 
ال�صواريخ امل�صادة لل�صفن ذات الدقة العالية، ويف جمال تطوير برناجمها 
�صفوف  يف  ت�صعها  كاملة،  نووية  دورة  بناء  ا�صتكمال  اأجل  من  النووي 
يقّدر  بحيث  الربنامج،  هذا  يف  بعيد  حد  اإىل  جنحت  وقد  النووية.  الدول 

اخلرباء باأّنها قادرة على امتالك قنبلة نووية خالل فرتة �صنة واحدة.
يف عر�س ع�صكري اإيراين ملنا�صبة ذكرى احلرب مع العراق يف 23 اأيلول 
عام 2٠٠3 ، عر�صت اإيران مناذج عن ال�صواريخ التي متتلكها، وكان من 
بينها �صاروخ �صهاب-3 الذي يبلغ مداه 13٠٠ كلم وحمولته ٧٠٠ كلغ، 
اإيران من هـذا الطراز  وقّدر اخلرباء يف حينه عدد ال�صواريخ التي متتلكها 
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بني 25 و1٠٠ �صاروخ. ويغّطي مدى �صاروخ �صهاب-3 كل م�صاحة دولة 
اإ�رصائيل، وجميع مناطق االنت�صار االأمريكي يف منطقة اخلليج))). 

اأثار ظهور �صاروخ �صهاب-3 يف العر�س الع�صكري مع ما رافقه من  وقد 
ت�رصيحات مل�صوؤولني اإيرانيني حتمل عبارات تهديد لكل من اأمريكا واإ�رصائيل، 
نقا�ًصا دولًيا حول �رصورة العمل للحد من انت�صار ال�صواريخ البال�صتية، على 

اأ�صا�س اأّنها ت�صّكل تهديًدا مبا�رًصا لال�صتقرار االإقليمي وال�صالم الدويل.
 من هنا، يبدو اأّن املعلومات التي جرى الك�صف عنها حول ما اأحرزته اإيران 
للنقا�س  االأ�صا�صية  اخللفية  �صّكلت  قد  النووي  برناجمها  يف  تقنّي  تقّدم  من 
الدويل حول املخاطر املرتتّبة على تطوير اإيران لل�صواريخ متو�صطة وبعيدة 
بانتقال  التحكم  كيفّية  حول  من�صًبا  النقا�س  هذا  من  الهدف  وكان  املدى. 
اإىل  تكنولوجيا ال�صواريخ ومكّوناتها من رو�صيا وال�صني وكوريا ال�صمالية 

اإيران.
اإيران  اإىل  ال�صاروخية  التكنولوجيا  النتقال  االأمريكي  االهتمام  وترّكز   
على �صببني: االأّول، للرتابط الطبيعي ما بني هذا الربنامج النتقال �صواريخ 
متو�صطة وبعيدة املدى وبني برناجمها النووي الطموح ل�صنع �صالح نووي. 
والثاين، يتعلّق مبوقف اإيران العدائي من اإ�رصائيل، وما ميكن اأن ت�صّكله هذه 
مهتمة  عديدة  ملنّظمات  دعمها  اإىل  باالإ�صافة  لها،  تهديد  من  ال�صواريخ 

باالإرهاب. 
باأّن  املا�صي  القرن  ت�صعينيات  يف  اأي  لالأمريكيني،  البداية  منذ  بدا 
بال�صتية،  �صواريخ  لتطوير  برناجمها  يف  اال�صتمرار  على  م�صّممة  اإيران 
وباأّنها  �صكود،  �صاروخ  على  املتوافرة  التكنولوجيا  تطوير  من  منطلقة 
من  كل  اتبعتها  التي  ال�صلوكية  االأمريكية  للتحذيرات  جتاهلها  يف  �صتتبع 
طهران  جتاهل  على  وا�صنطن  ورّدت  ال�صمالية.  وكوريا  وباك�صتان  الهند 
عليها،  اقت�صادية  عقوبات  بفر�س  يق�صي  قانون  باإ�صدار  لتحذيراتها 

نزار عبد القادر، "إيران والقنبلة النووية – الطموحات االمبراطورية"، المكتبة الدولية – بيروت 007) – )- ص )37  -(
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وُطّبق هذا القانون اعتباًرا من العام 19٧9. اإاّل اأّن هذا القانون مل يحد من 
الرئي�صي  ال�صبب  �صّكل  ولكّنه  �صهاب-3،  �صاروخ  النتاج  االإيرانية  اجلهود 
لعرقلة اجلهود امل�صرتكة للرئي�س حممد خامتي ووزيرة اخلارجية االأمريكية 
املتاأزمة  العالقات  اأجل حت�صني  من  للحوار  قنوات  لفتح  اأولربايت  مادلني 

بني البلدين منذ قيام اجلمهورية االإ�صالمية يف العام 19٧9.
جانب  اإىل  الت�صعينيات  منت�صف  اإيران  املتحدة  الواليات  و�صعت  هكذا 
انت�صار  مبنع  املتعلقة  الهتماماتها  االرتكاز  نقطة  يف  ال�صمالية،  كوريا 
ال�صواريخ  تطوير  يف  اال�صتثمار  �صمنها  ومن  ال�صامل،  الدمار  اأ�صلحة 

البال�صتية متو�صطة وبعيدة املدى.
تعّدى االهتمام االأمريكي حدود الرقابة واملتابعة الفنية لربنامج تطوير 
لل�صواريخ،  م�صادة  �صبكة  اإن�صاء  وا�صنطن  قررت  حيث  االإيراين،  ال�صواريخ 
االأو�صط، مع  ال�رصق  الع�صكرية يف منطقة  ا�صرتاتيجيتها  تقومي  اأعادت  كما 
امل�صالح  على  اإيران  متّثلها  التي  اجلديدة  التهديدات  االعتبار  بعني  االأخذ 
االأمريكية وعلى اأمن احللفاء االقليميني. وذهبت وا�صنطن اإىل حد ت�صنيف 

اإيران كدولة "مارقة" اإىل جانب كوريا ال�صمالية.

الق�صم الأول: تطّور القدرات ال�صاروخية الإيرانية
1- بدايات وطموحات

تكتنفها  م�صاألة  بداياته  يف  ال�صواريخ  لتطوير  االإيراين  الربنامج  �صّكل  قد 
العربية  والدول  املتحدة  للواليات  بالن�صبة  الغمو�س  ويلّفها  االأ�رصار 
على  وكان  ومتقّطعة.  �صئيلة  كانت  الربنامج  عن  فاملعلومات  واإ�رصائيل، 
اإيران من مفاجاآت تقنية. وراأى عدد من اخلرباء  اجلميع انتظار ما تك�صفه 
باأّنه من املمكن مقارنة الربنامج االإيراين بالربنامج الباك�صتاين، وباأّنه من 

دون م�صتوى تطور الربناجمني الهندي والكوري ال�صمايل)3).
Iran's Ballistic Missile Program, Iran watch, August 2004.http://www.iranwatch.org/wmd/wmd-  -3

iranmissileessay.html



9

اأن تنتج حمركات  والتجارب،  البحث  �صنة من  اإيران خالل 25  ا�صتطاعت 
هذه  ت�صتعمل  واأن  ال�صلب،  بالوقود  تعمل  �صغرية  بقيا�صات  �صاروخية 
املحّركات من اأجل تطوير �صواريخ ق�صرية املدى، ميكن ا�صتعمالها كمدفعية 
ق�صرية  ال�صواريخ  من  عديدة  مناذج  االآن  اإيران  ت�صنع  كما  املدى.  بعيدة 
املدى والتي يرتاوح مداها ما بني 3٠ و 2٠٠ كلم))). وتت�صف هذه القذائف 
بكثافة  با�صتعمالها  ت�صمح  املتدنية  الدقة، ولكن كلفتها  بعدم  ال�صاروخية 
ا يف العمليات الدفاعية. وقد واجه االإيرانيون م�صاكل فنية عديدة  وخ�صو�صً
منعتهم من تطوير حمركات كبرية ت�صتعمل يف ال�صواريخ متو�صطة وبعيدة 
املزيد  �صتتطلب  ال�صلب  الوقود  اإنتاج مكّونات طويلة من  اأّن  ويبدو  املدى. 
من الوقت، وكان الرو�س وال�صينيون قبل االإيرانيني قد واجهوا ال�صعوبات 

نف�صها ل�صنوات عديدة.
ويف املقابل، ا�صطدمت جهود اإيران ل�صنع حمّركات تعمل بالوقود ال�صائل 
التي  ا بعدد من امل�صاعب، وذلك على غرار ما واجهته يف املحركات  اأي�صً
ال�صمالية  كوريا  لها  قّدمتها  التي  امل�صاعدة  لكن  ال�صلب.  بالوقود  تعمل 
�صوريا  عرب  تلّقت  قد  اإيران  وكانت  ال�صعوبات.  هذه  بتجاوز  لها  �صمحت 
وليبيا �صواريخ �صكود ا�صتعملتها �صد املدن العراقية يف العام 19٨٨، يف 

مرحلة ما يعرف ب "حرب املدن" بني العراق واإيران.
على  يقت�رص  مل  اأّنه  حيث  ال�صمالية،  كوريا  مع  التعاون  برنامج  تو�ّصع   
بناء م�صنع  امل�صاعدة يف  اإىل  ذلك  تعدى  بل   C  – �صكود  ا�صترياد �صواريخ 

كامل النتاج �صواريخ �صكود، وفق ما ذكرته م�صادر دفاعية اأمريكية))). 
تطوير  م�صار  م�صارات:  اأربعة  ال�صواريخ  لتطوير  اإيران  برنامج  �صلك 
بال�صتية متو�صطة وطويلة  ال�صواريخ ق�صرية املدى، م�صار تطوير �صواريخ 

Ibid  -(
FAS, "W.M.D.around the world-Iran": Iran's Ballistic and weapons of mass destruction   -(

 http://www.fas.org/nuke/guide/iran/missile/overview.html
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املدى، م�صار تطوير �صواريخ جوالة Cruis Missile، وم�صار تطوير �صواريخ 
قادرة على حمل اأقمار �صناعية اإىل الف�صاء اخلارجي. و�صنحاول اإلقاء ال�صوء 

على امل�صارات االأربعة.
2- ال�شواريخ ق�شرية املدى

بهدف  وذلك  املدى،  ق�صرية  ال�صواريخ  اأنظمة  من  جمموعة  اإيران  طّورت 
نريان  كثافة  م�صاعفة  خاللها  من  ميكن  حيث  النارية،  قدراتها  زيادة 
حجم  يعّو�س  اأن  وميكن  النريان.  هذه  مدى  وزيادة  التقليدية  مدفعيتها 
النريان التي توّفرها ال�صواريخ ق�صرية املدى، ولو ب�صورة جزئية، النق�س 
القائم يف نريان امل�صاندة اجلوية، الناجت عن تقادم قدراتها اجلوية و�صعفها، 

ا يف مواجهة اأي عملية غزو بّري. وخ�صو�صً
التي  املدى  ق�صرية  ال�صواريخ  مناذج  عن  عديدة  تقارير  وتتحّدث  هذا 
 ٨ )مدى   12 ٦3- ب م-  اأو  فجر-1  بينها �صاروخ  ومن  اإيران،  متتلكها 
كلم(، وفلق1 )مدى 1٠ كلم(، وعقاب-منوذج ٨3 )مدى 3٠ كلم(، وفجر-
3 )مدى 43 كلم(، وفجر-5 )مدى ٨٠ كلم(. ال تقّدم هذه ال�صواريخ ق�صرية 
ال�صبب فقد  اإيران، ولهذا  الردع الذي تريده  اإ�صافية لعامل  اأي قيمة  املدى 
مهّمة  اأهداف  اإىل  الو�صول  على  قادرة  اأخرى  �صواريخ  تطوير  على  عملت 
والعراق، ومع قدرات فنّية وتدمريية جيدة.  الدول املجاورة كالكويت  يف 
تتحدث التقارير االإيرانية عن مناذج من ال�صواريخ ذات موا�صفات بال�صتية 
وتدمريية غري معروفة، ومبا يطرح عالمات ا�صتفهام كبرية حول دّقة هذه 
من  ملجموعة  ت�صنيعها  حول  موؤكدة  معلومات  تتوافر  لكن  املعلومات. 
SRBM وهي تت�صمن: �صاروخ زلزال -1 )15٠  ال�صواريخ ق�صرية املدى 
كلم(، و�صاروخ زلزال -2 )2٠٠ كلم(، و�صاروخ زلزال -3 )25٠-2٠٠ 
كلم(، و�صاروخ فاحت -11٠ )3٠٠-2٠٠ كلم(، و�صاروخ �صهاب -1، وهو 
عن  ن�صخة  وهو  �صهاب-2  و�صاروخ  كلم(،   35٠(  B �صكود-  عن  منقول 
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�صكود -C )٧5٠-5٠٠ كلم(، و�صاروخ قيام-1 )٨٠٠-٧٠٠ كلم())).
القول  فيمكن  املدى،  ق�صرية  ال�صواريخ  لهذه  العمالنية  القدرة  عن  اأّما 
على  مواقع  كلم من   2٠٠ ذات مدى  ال�صواريخ  ا�صتعمال  اإيران  اأّن مبقدور 
اجلنوبية  ال�صواحل  على  مبا�رصة  يقع  هدف  اأي  ل�رصب  الغربية  �صواحلها 
االأبعد  املدى  ذات  ال�صواريخ  ا�صتعمال  وميكن  اخلليج.  منطقة  يف  املقابلة 
كما  للخليج،  االأخرى  ال�صّفة  على  اأهدافها  اإىل  للو�صول  اأرا�صيها  من عمق 
اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  داخل  يف  عمًقا  اأكرث  اأهداف  بلوغ  ميكنها 
جمل�س  ودول  �صواحل  على  املنتقاة  االأهداف  تكون  اأن  جًدا  املنطقي  ومن 
التعاون اخلليجي وداخلها، ذات قيمة عالية كاملوانىء البحرية واملطارات 
التي تتمركز فيها قوات  القواعد  اأو  ا املوانىء  الع�صكرية واملدن، وخ�صو�صً

اأمريكية واأوروبية.
لكن ال بّد من االإ�صارة اإىل اأّن االأ�رصار والنتائج املرتتبة على هذا الق�صف 
حمدودة، ويعود ذلك اإىل حجم الروؤو�س املتفجرة التي حتملها هذه ال�صواريخ 
ذات  بالتايل  وهي  توجيه،  باأنظمة  جتهيزها  عدم  ب�صبب  دقتها  عدم  واإىل 
مفاعيل تدمريية حمدودة، مع توّقع ا�صتعمالها لق�صف منطقة وا�صعة، بدل 

ا�صتهدافها لنقطة ح�صا�صة ذات قيمة عالية.
 يف التقومي العام ال�صتعمال مفاعيل هذه ال�صواريخ التي تفتقد اإىل وجود 
نظام توجيه يقودها يف نهاية م�صارها اإىل هدف نقطي دقيق، فاإّنه ميكن 

و�صفها ك�صالح �صيا�صي اأو ك�صالح الإثارة الرعب بني املدنيني.
يف  فجّدت  هذه،  قّوتها  مفاعيل  ملحدودية  تنبهت  قد  اإيران  اأّن  ويبدو 
املواقع  لتحديد  العاملي  نظام  تقنية  ي�صتعمل  منها،  جديد  جيل  تطوير 

Anthony Cordesman, "Iran's Rocket and Missile Forces and Strategic Options", CSIS  -(
 Burke Chair in strategy, October 7, 2014. Ex. Summery page II      

www.csis.org/files/publication/141007_iran_rocket_missile_forces.pdf      
"See also: Michael Ellerman, "Iran's Ballistic Missile Program     

www.iranprimer.usip.org/resource/irans-ballistic-missile-program     
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نحو  بدقة  للتوّجه  كو�صيلة   Global positioning system GPS
ق�صفها. املنوي  االأهداف 

هذه  اإعطاء  يف  جنحت  قد  اإيران  اأّن  اإىل  ن�صري  اأن  املهم  من  يبقى  لكن 
ال�صواريخ قيمة ا�صرتاتيجية من خالل ا�صتعمالها يف نزاعات غري تقليدية، 
والتي  معها،  املتحالفة  امل�صلّحة  التنظيمات  بع�س  بوا�صطة  تخو�صها 

ت�صاعدها على مّد نفوذها اإىل الدول االأخرى.
3- ال�شواريخ البال�شتية متو�شطة وبعيدة املدى

يف اأثناء احلرب مع العراق 19٨٨-19٨٠ ا�صرتت اإيران عدًدا من �صواريخ 
�صكود – B ذات مدى 3٠٠ كلم، واأطلقت عليها ا�صم �صهاب. كما اأطلقت عدًدا 
من هذه ال�صواريخ على بغداد يف اأثناء احلرب، واأطلقت ما تبقى منها يف 
الت�صعينيات �صد جتمعات املعار�صة االإيرانية داخل العراق)7). وا�صرتت يف 
C، كما ا�صرتت م�صنًعا لت�صنيع   – مرحلة الحقة عدًدا من �صواريخ �صكود 
ويبلغ  هوا�صنغ-5  با�صم  ال�صمالية  كوريا  يف  تعرف  التي  ال�صواريخ  هذه 
اإ�صم  ال�صواريخ  اأنتجته من هذه  ما  على  واأطلقت طهران  كلم.   ٦٠٠ مداها 
�صهاب-2، وما زالت هذه ال�صواريخ م�صتعملة، وتخ�صع الختبارات دورية.
 واإذا كانت اإيران قد ح�صلت على �صهاب-1 و�صهاب-2 ملواجهة تهديدات 
مبا�رصة، فاإّن اخلطوة التالية كانت توؤ�رّص اإىل وجود طموحات اإقليمية، من 
واإنتاجه،  فاإّن احل�صول على م�صنع جديد لتطوير �صاروخ �صهاب-3  هنا 
ويعترب  جديدة.  مناطق  اإىل  النفوذ  مّد  يف  الرغبة  خلفية  على  جاء  قد 
والذي  ال�صمايل،  الكوري  دونغ  نو  �صاروخ  عن  متطّورة  ن�صخة  �صهاب-3 
يبلغ مداه 13٠٠ كلم بحيث يغّطي معظم اأجزاء اململكة العربية ال�صعودية 
اإيران باأّن �صهاب -3 قد حتّول اإىل �صالح جاهز يف  اأعلنت  واإ�رصائيل. وقد 
العام 2٠٠3، وبـات م�صتعماًل يف قّوات احلر�س الثوري بعد عام من ذلك، 

Uzi Rubin, cited in reference (1( annotation  -7
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ال�صاروخ  اأّنها جنحت يف تطوير منوذج جديد من هذا  اإىل  اإيران  واأ�صارت 
يعرف با�صم �صهاب-3 املعدل اأو �صهاب-3ER مع زيادة مداه من 13٠٠ 

كلم اإىل 2٠٠٠ كلم.
ويف اأيلول من العام 2٠٠٧، عر�صت اإيران منوذًجا جديًدا من هذا ال�صاروخ، 
والذي اأطلق عليه ا�صم غادر-1، من دون ذكر اأي زيادات يف املدى اأو تغيري 

يف املوا�صفات التقنية.
موا�صفات  من  ل�صهاب-3  تطويرها  يف  ا�صتفادت  قد  اإيران  اأّن  يبدو 
عن  تخلت  قد  مو�صكو  كانت  اللذين   SS23و  SS21 الرو�صيني  ال�صاروخني 
INF العام 19٨٧،  ا�صتعمالهما مبوجب اتفاقية نزع ال�صالح �صمن اتفاقية 
ووجدت بع�س امل�صادر وجوه �صبه بني �صهاب-3 وبني ال�صاروخ ال�صيني 
اأنطوين  لكن  املا�صي.  القرن  ثمانينيات  منت�صف  يف  طّور  الذي   DF25
كورد�صمان قد ذهب يف تقريره عن قدرات اإيران الع�صكرية للعام 2٠٠4 اإىل 
لتكنولوجيا  وا�صتناًدا  مدرو�س  منوذج  وفق  �صنع  قد  �صهاب-3  باأّن  القول 

م�صدرها كوريا ال�صمالية، مع تاأكيده باأّن ال�صاروخ هو �صناعة اإيرانية.
وحتّدث تقرير وكالة املخابرات املركزية اإىل الكونغر�س عن م�صـروع اإيراين 
اآخر ل�صنع �صاروخ �صهاب-4، والذي ميكن اأن يرتاوح مداه ما بني 2٠٠٠ 
االأو�صط،  ال�رصق  ال�صاروخ تغطية كل منطقة  لهذا  و3٠٠٠ كيلومرت. وميكن 
وق�صم وا�صع من اأوروبا. ويعتقد اخلرباء االأمريكيون اأّن �صهاب-4 ما هو اإاّل 
متطّور  اأو منوذج  دونغ2"  "نو  ال�صمايل  الكوري  ال�صاروخ  اآخر من  منوذج 
لل�صاروخ ال�صوفياتي اأ�س.اأ�س-4، بحيث يجري جتهيزه بنظام رقمي يح�ّصن 
م�صتطيل تبّدده. وهناك تكّهنات حول �رصاء اإيران الأجهزة توجيه حديثة لهذه 
اإيران على  اإمكانية ح�صول  ال�صواريخ من بع�س ال�رصكات الرو�صية. وحول 

م�صاعدات تكنولوجية باك�صتانية ال�صتعمالها يف م�رصوع �صهاب-4 ))).
وتتحّدث تقارير اإ�رصائيلية عن م�رصوع اإيراين جديد لبناء �صاروخ �صهاب-5 

نزار عبد القادر "إيران والقنبلة النووية – الطموحات االمبراطورية"، ص 3)3.  -(
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الذي قد يبلغ مداه 5٠٠٠ كلم. وتبقى املعلومات االإ�رصائيلية مو�صع �صك لدى 
الدوائر االأمريكية والغربية، فهي اعتادت التعامل بحذر مع اأ�صلوب املغاالة 

الذي تعتمده اإ�رصائيل وو�صائل اإعالمها.
اإيران على االدعاءات االإ�رصائيلية حول �صهاب-4 و�صهاب-5 على  ورّدت 
ل�صان وزير دفاعها علي �صمخاين يف كانون الثاين �صنة 2٠٠4، باأّنه لي�س 
يف نّية اإيران تطوير �صواريخ جديدة الأهداف ع�صكرية، واأّن برناجمها اجلديد 
يرتّكز على بناء �صاروخ قادر على حمل قمر �صناعي اإىل الف�صاء اخلارجي، 

وباأّنها جاهدة لتحقيق هذا الهدف خالل فرتة 1٨ �صهًرا))).
يوؤكد عوزي روبن، اخلبري االإ�رصائيلي يف درا�صة جديدة باأّن اإيران قد جنحت 
 2٠٠٧ العام  من  الثاين  ت�رصين  يف  اأعلنت  عندما  نوعية  قفزة  حتقيق  يف 
ال�صلب،  بالوقود  ويعمل  املراحل  متعّدد  بال�صتي  ل�صاروخ  امتالكها  عن 
ما  كلم، وفق  يزيد على 2٠٠٠  مداه  وباأّن  "عا�صوراء"  با�صم  وهو معروف 
يبلغ مدى  اأن  االإيراين يف حينه. وترّجح م�صادر غربية  الدفاع  ذكره وزير 

"عا�صوراء" 24٠٠ كلم. 
تعطي �صواريخ �صهاب-3 وعا�صوراء القدرة الإيران لتهديد خمتلف مناطق 
ال�رصق االأو�صط من مواقع تقع يف عمق االأرا�صي االإيرانية ومن املوؤكد اأّنه بات 
مبقدور اإيران اأن تهّدد اأنقرة واال�صكندرية و�صنعاء من مواقع ح�صينة داخلّية، 

وهي مل تعد بالتايل بحاجة اإىل قواعد متحّركة الإطالق هذه ال�صواريخ)0)).
ال�صمالية على  اإيران قد جنحت يف احل�صول من كوريا  باأّن  ويذكر روبن 
ات اإطالق متحركة، ويرتاوح مدى  1٨ �صاروًخا من طراز BM25 مع من�صّ

 (Iran Missile update-2004. The Risk Report, volume 10, No. 2 (March-April 2004  -(
The Wisconsin Project on Nuclear Arms Control        

http://www.wisconsinproject.org/countries/iran/missile2004.html        
Uzi Rubin, cited in reference 1 annotation  -(0
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هذه ال�صواريخ ما بني 25٠٠ كلم و 35٠٠ كلم، وهي قادرة على الو�صول 
للنفوذ  اإيران  طموحات  باأّن  القول  ميكن  وهكذا  اأوروبا.  داخل  اأهداف  اإىل 
اأوروبا  اإىل دول  االأو�صط لت�صل  ال�رصق  قد تعّدت حدود جريانها وبقية دول 
الغربية. ويذكر عوزي روبن باأّن اإيران قد اأنكرت �صـراء هذه ال�صواريخ، على 

عك�س ال�صفافية التي اعتمدتها يف معلوماتها حول �صاروخ �صهاب-3.
4- تقومي ال�شواريخ متو�شطة وبعيدة املدى

املتو�صط  املدى  ذات  البال�صتية،  ال�صواريخ  اأنظمة  عن  هنا  نتحّدث 
ا  MRBM والتي ت�صتطيع اأن ت�صل اإىل املناطق املحيطة باإيران، وخ�صو�صً
الدول اخلليجية. وجتدر االإ�صارة اإىل اأّنه ال ميكن التمييز ما بني ال�صواريخ 
باالإنكليزية  واملعروفة  املدى،  بعيدة  وال�صواريخ  املتو�صطة  البال�صتية 
ميكن  والتي   ،Intermediate range ballistic missiles IRBM

اأهداف ا�صرتاتيجية. ا�صتعمالها ملهاجمة منطقة حتتوي على 
البال�صتية  ال�صواريخ  من  االأنظمة  هذه  ا�صتعمال  الإيران  ميكن  وهكذا 
وباك�صتان،  العربية  اجلزيرة  و�صبه  ال�صام،  وبالد  اإ�رصائيل،  ملهاجمة 
لهذه  الغربية. وميكن  االأوروبية  الدول  وبع�س  رو�صيا  اآ�صيا وجنوب  وو�صط 
ال�صواريخ اأن تعّو�س القيادة االإيرانية عّما تفتقده من قدرات هجومية يف 
قّواتها اجلّوية املتقّدمة، حيث ال ميكن للطائرات القدمية التي متتلكها نقل 
ال متتلك  اإذ  املناطق،  هذه  املحددة يف  االأهداف  الالزمة ملهاجمة  القنابل 
توؤهلها  التي  الطائرات  من  الالزمة  االأعداد  وال  املتقدمة،  التقنيات  اإيران 
اأو �صد القّوات  خلو�س املعركة �صد القوات االأمريكية العاملة يف املنطقة، 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  االآن  متتلكها  التي  ال�صاروخية  اأو  اجلوّية 
�صواريخها  قدرات  عن  االإيرانية  التقارير  وحتّدثت  م�رص.  اأو  اإ�رصائيل  اأو 
ال�صنوات  ال�صواريخ خالل  اأجرتها على هذه  التي  التجارب  البال�صتية وعن 
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اأ�صماء هذه  القليلة املا�صية، لكن هناك تقارير ومعلومات مت�صاربة حول 
الغمو�س  من  درجة  اإىل  االأمور  وو�صلت  ومداها،  وموا�صفاتها  ال�صواريخ 

والتناق�س يف املوا�صفات اخلا�صة بعدد من هذه ال�صواريخ)))).
ومن اأبرز حاالت الغمو�س والتناق�س تلك:

لها  اأخ�صعت  التي  والتجارب  االختبارات  عن  االإيرانية  التقارير  تتحّدث 
والعمالنية،  التدمريية  بقدراتها  الثقة  ومدى  دقتها  وعن  ال�صواريخ  هذه 
ميدانية  اأجريت يف ظروف  قد  التجارب  باأّن هذه  اطالًقا  توحي  ال  ولكّنها 
تنتج  قد  الرماية  حقول  يف  فالتجارب  حقيقية.  حرب  لظروف  م�صابهة 
اأو  ال�صيا�صية  القيادات  لدى  ت�صويقها  القدرات، ميكن  م�صّخمة حول  �صورة 

لدى الراأي العام)))).
ت�صمل هذه احلاالت مدى دّقة ال�صواريخ، واأنظمة توجيهها اإىل اأهدافها،   ●

وهناك ت�صاوؤالت حول القدرة على اإطالق العدد الكايف منها للتعوي�س عن 
عدم توافر الدقة الالزمة الإ�صابة اأهداف حمّددة )نقطّية(.

ا حول هند�صة الراأ�س املتفجر ونظام التذخري والتفجري  ●  هناك �صكوك اأي�صً

امل�صتعمل مع االأخذ بعني االعتبار مدى تاأثري ذلك على فعالية هذا الراأ�س 
ا اإذا �صّكل الراأ�س  بالن�صبة اإىل الهدف يف خمتلف الظروف القتالية، وخ�صو�صً

قنبلة عنقودية اأو قنبلة معّدة لالنفجار االأر�صي اأو يف باطن االأر�س. 
ل اإيران لتطوير اأنواع متقدمة  ال وجود ملعلومات كافية لتاأكيد اأو نفي تو�صّ

من اأنظمة التفجري هذه.
ا من الت�صاوؤل حول واقعية التجارب االإيرانية لهذه ال�صواريخ  ال بّد اأي�صً   ●

مع االأخذ بعني االعتبار قّوة اأنظمة ال�صواريخ ونوعّيتها ودّقتها امل�صادة 
االأو�صط،  ال�صـرق  يف  العاملة  االأمريكية  القّوات  متتلكها  التي  لل�صواريخ 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي واإ�رصائيل.

A. Cordesman, cited in reference 6, page IV  -((
Ibid(16 (  -((



17

ا حول تقومي اإيران واإدراكها للمخاطر  ويبدو من ال�رصوري الت�صاوؤل اأي�صً   ●

املرتّتبة على قيام دول اخلليج اأو اإ�رصائيل اأو القوات االأمريكية بهجوم جوي 
اأو �صاروخي رًدا على هجوم اإيراين اأو يف اإطار تنفيذ �رصبة ا�صتباقية. 

وتتحّدث التقارير العديدة املتوافرة عن برنامج تطوير ال�صواريخ متو�صطة 
وبالوقود  ال�صلب  بالوقود  تعمل  �صواريخ  عن  االإيرانية  املدى  بعيدة  اأو 
اأ�صماء خمتلفة، مثل:  MRBM وحتت  ال�صائل، ويقع معظمها حتت ت�صنيف 
فجر-3  كلم(،   21٠٠( �صهاب-3  كلم(،   3٠٠٠-  2٠٠٠( غادر-11٠ 
)25٠٠ كلم(، عا�صوراء )2٠٠٠-25٠٠ كلم(، و�صجيل )2٠٠٠-25٠٠ كلم(. 
ويزداد م�صتوى الغمو�س مـع �صدور تقارير اأخـرى تتحّدث عن برامج تطوير 
�صواريخ بعيدة املدى تقع حتت ت�صنيف IRBM مثل �صهاب-5 اأو طوقيان-1 

)3٠٠٠-5٠٠٠ كلم( و�صهاب-٦ اأو طوقيان-2 )3٠٠٠-5٠٠٠ كلم()3)).
Cruise Missiles – 5- ال�شواريخ الإيرانية اجلوالة

اإىل  اآ�صيا تطمح  االأو�صط وغربي  ال�رصق  اأول دولة يف منطقة  اإيران   تعترب 
تطوير �صواريخ جوالة Cruise Missiles، لكن، ال يخفى على اأي باحث يف 
هذا امل�صمار اأّن هناك حواجز وعقبات عديدة تواجه هذا امل�رصوع �صواء يف 
 Aerodynamic حقل التكنولوجيا املتطّورة اأو علوم الديناميكية الهوائية
وت�صتفيد  التطوير.  اأبحاث  تتطلّبها  التي  الباهظة  املوازنات  توافر  اأو جلهة 
مثل  املزدوج  اال�صتعمال  ذات  املعدات  بع�س  ا�صترياد  اإمكانية  من  اإيران 
التوجيه  اأجهزة  تطوير  يف  التقدم  اأجل  من   GPS املواقع  حتديد  اأنظمة 

لل�صواريخ.
ومن املعلوم يف هذا االإطار باأّن اإيران كانت قد ا�صتوردت يف ت�صعينيات 
وهي  البحري،  للدفاع   C802 طراز  من  �صينية  �صواريخ  املا�صي  القرن 

Wikipedia, "shahab 5", http://en.wikipedia.org/shahab-5. September 2014  -(3
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يعمالن  وهما  الفرن�صي،  واإكزو�صات  االأمريكي  هاربون  �صاروخي  ت�صبه 
C802 قد ا�صتعمل يف حرب  وفق تقنية ال�صواريخ اجلوالة. وكان �صاروخ 
جنوب  خلدة  مقابل  يف  واأ�صابه   ،Hanit االإ�رصائيلي  املركب  �صد   2٠٠٦
C802 لت�صل اإىل مدى 3٠٠ اإىل  بريوت. وميكن حتوير حمّركات �صواريخ 

5٠٠ كلم)))).
وت�صعى اإيران اإىل تطوير �صواريخ جوالة ميكن اإطالقها من الرب ومن اجلو 
ال�صتعمالها اإىل جانب �صواريخها البال�صتية املتو�صطة، من اأجل اال�صتفادة 
من دّقة اإ�صابتها �صد اأهداف نقطية. وت�صعى اإيران وفق بع�س املعلومات 
تطوير  اأجل  من  وال�صينية  الرو�صية  التكنولوجيا  من  لال�صتفادة  الغربية 
وا�صتعمالها  لنقلها  البحرية  ال�صواريخ  اأنظمة  اأداء  وحت�صني  الدفع  قدرات 
و   ٦٠٠ بني  ما  يرتاوح  مدى  مع  اجلو  من  تطلق  جوالة  �صواريخ  على 
الرو�صية  ال�صواريخ  على  املوجودة  التكنولوجيا  ن�صخ  وعملّية  كلم.   ٨٠٠
وال�صينية التي ح�صلت عليها �صت�صاعد يف اخت�صار املهل الزمنية، وتوفري 

مئات ماليني الدوالرات، يف ما لو بداأت االأبحاث من ال�صفر.)))).
�صواريخ  لثالثة  اإيران  تطوير  عن  اأمريكية  ا�صتخبارية  تقارير  وتتحّدث 
جوالة ميكن اإطالقها من الرب، وذلك نقاًل عن ثالثة �صواريخ متطورة، وميكن 
اأن ت�صّكل هذه ال�صواريخ تهديًدا لالأ�صطول االأمريكي يف اخلليج وبحر العرب، 
مع االعتقاد اأّن اأحد هذه ال�صواريخ قادر على نقل قنبلة نووية متو�صطة)))). 
وهذه ال�صواريخ هي: KH-55 و 115A-AS و SS-N-22، وقد جرى تطويرها 
زمن االحتاد ال�صوفياتي يف ثمانينيات القرن املا�صي، وهي قادرة من دون 

�صك على تهديد االأ�صطول االأمريكي العامل يف املنطقة)7)).
نزار عبد القادر، "إيران والقنبلة النووية – الطموحات االمبراطورية"، ص))  -((

))-  المرجع نفسه.
Anthony cordesman, cited in ref. 6, page 147  -((

 http://www.minithreat.com/search/txtkeyword.iran/cruise_result.asp  -(7
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55-KH اأ - ال�شاروخ
العام  يف  اأوكرانيا  من  الطراز  هذا  من  �صاروًخا   12 على  اإيران  ح�صلت 
راأ�س  راأ�س نووي، وبامكانه حمل  ال�صاروخ معًدا حلمل  2٠٠1. وكان هذا 
متفجر تقليدي بوزن 41٠ كيلوغرامات، وتبلغ �رصعته ٨ على 1٠ من �رصعة 
ال�صوت مع مدى ي�صل اإىل 25٠٠ كلم. وهو عبارة عن �صاروخ جوال يطلق 
من اجلو، اإذ اإّن �رصعته هي اأدنى من ال�صواريخ البال�صتية االإيرانية، ولكّنه 
اأكرث دقة ولديه جهاز توجيه ومالحة. كما ميكن حتوير ال�صاروخ الإطالقه 

من قاعدة بّرية.
مماثلة  ل�صواريخ  جتريبية  رمايات  اإجراء  حول  معلومات  تتوافر  ال  لكن، 
جرى تطويرها من خالل عملية ن�صخ هند�صي للنظام. يبقى احتمال تطوير 

�صاروخ مماثل قائًما، وميكن ا�صتعمال هذا ال�صاروخ ل�رصب اإ�رصائيل.
22-SS-N ب- ال�شاروخ

�صواريخ  ثمانية  على  اإيران  ح�صول  عن  موؤكدة  غري  معلومات  تتحّدث   
وهذا  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينيات  اأوائل  يف  رو�صيا  من   22-SS-N
ب�رصعة  ويطري   ،55-KH ال�صاروخ  من  ووزًنا  حجًما  اأكرب  هو  ال�صاروخ 
 32٠ بوزن  متفجًرا  راأ�ًصا  ويحمل  ال�صوت،  �رصعة  ون�صف  مبرتني  تتخّطى 
بينما  للطريان  يت�صّمن نظام توجيه  كلم. كما   1٦٠ اإىل  مداه  كلغ، وي�صل 
طريانه  مراحل  يف  الهدف  اإىل  للتوجه  راأ�صه  يف  املثبت  الرادار  ي�صتعمل 
ولكن  ال�صاروخ،  هذا  من  ن�صخة  تطوير  عن  معلومات  تتوافر  وال  االأخرية. 
اإيرانية ي�صبه يف  جرت يف العام 2٠٠٦ جتربة �صاروخ اأطلق من فرقاطة 

�صكله هذا ال�صاروخ.
26-SS-N ج- ال�شاروخ

 22-SS-N طّور هذا ال�صاروخ ليكون ن�صخة اأ�صغر واأقل تكلفة من ال�صاروخ
وظهر للمرة االأوىل يف العام 1993، اأّما مداه في�صل اإىل 3٠٠ كلم، وال يعرف 
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اإطالقه  اإيران قد ح�صلت عليها. ميكن  اأن تكون  التي ميكن  ال�صواريخ  عدد 
فاإّن  اإيران  امتلكته  اإذا  اأو من طائرة.  الرب  اأو من  اأو من مركب  غّوا�صة  من 

املكان املثايل ال�صتخدامه �صيكون يف م�صيق هرمز.
د- ال�شاروخ FL/601-C/4-HY-4 اأو دودة احلرير

 �صاروخ �صيني يبلغ مداه 15٠ كلم مع �رصعة طريان ٨ على 1٠ من �رصعة 
ال�صوت، وهو يحمل راأ�ًصا متفجًرا بوزن 513 كلغ، ولديه طيار اآيل للطريان 
رادار مثّبت  بوا�صطة  الهدف  اإىل  االأخرية  املراحل  على م�رصاه، ويتوجه يف 
الطريان ك�صاروخ جّوال  للمالحة ميّكنه من  راديو  راأ�صه، وميلك جهاز  يف 
على علو يرتاوح ما بني٧٠ و 2٠٠ مرت. ميكن اإطالق هذا ال�صاروخ من اجلو 
اأمثاله من ال�صواريخ البحرية  اأطول مدى من  اأو من مركب بحري، ويعترب 

C801 و C802 و SSC-3، والتي ي�صل مداها اإىل ما بني 35 و 4٠ كلم.
حتّدث بع�س امل�صوؤولني االإيرانيني، ومن بينهم نائب وزير الدفاع االإيراين 
�صاروخ  عن  النقاب  �صتك�صف  اإيران  اأن  عن   2٠13 اآذار  يف  فرحي،  مهدي 
اأو  الرب  من  اإطالقه  وميكن  وم�صكات،  كلم   2٠٠٠ مداه  يبلغ  طورته،  جوال 

البحر اأو اجلو)))).
من  خمتلًفا  منوذًجا   14 تبني  اإيران  باأّن  الدفاع  وزير  نائب  واأ�صاف 
فرحي  واأ�صاف  وغدير.  قادر  ن�رص،  ظفار،  بينها:  ومن  اجلّوالة  ال�صواريخ 
اإيران تركز االآن يف تطويرها لهذه ال�صواريخ، على دقة  يف ت�رصيحه باأّن 
وزيادة  املعادية،  الرادارات  من  االكت�صاف  تفادي  على  والقدرة  االإ�صابة 

املدى العمالين، وباأّنه يجري ت�صنيع مثل هذه ال�صواريخ حملًيا.
وقد جرى الك�صف عن �صاروخ جوال "يا علي" يف معر�س احلر�س الثوري 

Mehr News Agency(MNA( Reported this information – The News Strait Times, April 1, 2013.http://www.nst.  -((
 com.my/latest/iran-to-unveil-new-cruisemissile-1.19771
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اأيار 2٠14، وهو ي�صبه ال�صاروخ ال�صيني YJ-62، ويبلغ مداه  االإيراين يف 
�صّياري  اللـه  االأمريال حبيب  االإيرانية  البحرية  ٧٠٠ كلم)))). وحتدث قائد 
جتري  اأن  على   ،2٠13 العام  الثاين  ت�رصين  يف  جّوال  �صاروخ  جتربة  عن 
العام  الثاين  كانون  يف  الهندي  املحيط  يف  مناورات  اأثناء  يف  التجربة 

.2٠14
االإيرانيون عن تطوير مناذج عديدة  القادة  اأن يتحّدث  العادة  وقد درجت 
من ال�صواريخ البال�صتية متو�صطة وبعيدة املدى، وعن مناذج من ال�صواريخ 
النماذج  باأّن جتربة هذه  التي تطلق من اجلّو والبحر والرّب، ويبدو  اجلّوالة 
تدخل يف اإطار الدعاية واحلرب النف�صية. اأّما يف احلقيقة فاإّن على اإيران اأن 
تدر�س حجم اال�صتثمارات التي ميكن اأن توّظفها لبناء قواتها ال�صاروخية، 
النماذج ال�صاروخية الالزمة ال�صرتاتيجيتها، مع الرتكيز  وبالتايل اختيار 
تدريب  من  يلزمها  ما  كل  مع  الالزمة  والوحدات  القيادات  بناء  على 

ولوج�صتية، ال�صتكمال هذه ال�صواريخ املنتجة عمالنًيا اأو تكتًيا.
6- برنامج الف�شاء الإيراين

اأعلنت اإيران عن اإطالق برنامج ف�صائي يف العام 199٨، وذلك بالتزامن 
مع جتربتها الناجحة الإطالق �صاروخ �صهاب-3. ثّم عادت واأعلنت بعد عقد 
كامل من ذلك التاريخ، وحتديًدا يف 4 �صباط من العام 2٠٠٨ عن برنامج 
ف�صائي متكامل مع كل املن�صاآت الالزمة الإطالق اأول �صاروخ اإىل الف�صاء 
 ،Omid((0( اخلارجي يعرف با�صم "�صفري" مع قمر �صناعي اأطلق عليه ا�صم
وت�صّمنت االإن�صاءات هذه التجهيزات الالزمة كلّها مبا فيها برج االإطالق. 
والتي  ورزنامته،  الربنامج  اأهداف  حينه  يف  االإيراين  الدفاع  وزير  وحّدد 

Ibid, see also www.azernews.az/region/61902,html  -((
The Safir is a multi stage satellite launcher, that can throw a satellite into orbit  -(0

See Uzi Rubin, cited in reference 1       
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يف  االإيراين  ال�صبوتنيك  اأو   Omid اأوميد  ال�صناعي  القمر  باطالق  حّددت 
على  يرتكز  امل�صتقبلي  الهدف  اأّن  حّدد  كما   .2٠٠٨ �صيف  مطلع  اأو  ربيع 
العام  االأر�س يف  للتج�ّص�س وت�صوير كل ما يجري على  اإيراين  اإر�صال قمر 
الدافع  ال�صاروخ  من  اأكرث  متطّوًرا  �صاروًخا  حتًما  �صيتطلب  وهذا   .2٠15
اإيران  باإمكان  بات  اأّنه  �صيعني  ال�صاروخ  هذا  مثل  تطوير  اإّن  "�صفري". 

اإ�صقاط قنبلة نووية يف اأّي مكان من الكرة االأر�صية.
اإىل  �صغرية  قنبلة  حمل  على  قدرة  �صك  دون  من  �صفري  ال�صاروخ  وميلك 
م�صار حول االأر�س، لكن التو�صل اإىل �صنع �صاروخ متطّور �صيعني اإمكانية 
املكان  يف  وا�صقاطها  االر�س،  حول  م�صار  يف  كبرية  نووية  قنبلة  و�صع 
بحاجة  اإيران  تعود  ال  احلالة  هذه  مثل  يف  كهدف.  طهران  تختاره  الذي 
الواليات  اإىل  الو�صول  ICBM ميكنها  للقارات  عابرة  تطوير �صواريخ  اإىل 
املتحدة، بل اال�صتعا�صة عن ذلك بو�صع قمٍر �صناعٍي يف الف�صاء يعرب فوق 
قمًرا  باأّن هناك  االأمريكيون  فيه  يتذّكر  مرة  كّل  االأمريكية، ويف  االأرا�صي 
اإىل  �صتتحّول  اإيران  باأن  �صيدركون  اأرا�صيهم،  فوق  يعرب  اإيرانًيا  �صناعًيا 

م�صدر تهديد كبري الأمنهم، اذا ما امتلكت اأول �صالح نووي.

موازين  على  وتاأثريه  ال�صاروخي  التهديد  الثاين:  الق�صم 
القوى الإقليمية

1- جتارب �شواريخ بال�شتية قادرة على حمل راأ�س نووي
باأّن  العام 2٠15،  االأول  "�صي.اأن.اأن." يف 12 ت�رصين  اأورد تقرير ن�رصته 
اإيران قد اأطلقت بنجاح جتربة على �صاروخ عماد طويل املدى ميكن توجيهه 
بدّقة نحو الهدف، وهو �صاروخ اأر�س – اأر�س جرى بناوؤه على يد اخلرباء 
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الهدف،  نحو  بدّقة  يوّجه  بال�صتي  �صاروخ  اأول  "عماد"  ويعترب  االإيرانيني. 
وفق ما حتّدث عنه وزير الدفاع االإيراين اجلرنال ح�صني دهقان، والذي قال: 
"هذا  واأ�صاف  بذلك".  االإذن  اأحد  من  نطلب  وال  الدفاعية  براجمنا  "نتابع 
ال�صاروخ �صيزيد من قدرات اإيران للردع اال�صرتاتيجي". ميكن لهذا ال�صاروخ 
الذي يبلغ مداه 1٧٠٠ كلم الو�صول اإىل اإ�رصائيل. وهو يعمل بالوقود ال�صائل– 
وو�صلت دقته اإىل م�صافة 5٠٠م من الهدف، ويبلغ وزن الراأ�س املتفجر الذي 

يحمله ٧5٠كلغ)))).
راأى اخلبري اال�صرتاتيجي االأمريكي اأنطوين كورد�صمان، باأّن اإيران قد حققت 
تقّدًما مطّرًدا يف تكنولوجيا ال�صواريخ وباأّنها ترّكز ب�صكل اأ�صا�صي على حت�صني 
اأجهزة التوجيه لهذه ال�صواريخ. وتراقب وا�صنطن باهتمام كبري جهود اإيران 
لبناء قّوة �صاروخية. وكان املتحدث با�صم البنتاغون االأمريال جون كريبي 
قد �رّصح اإثر اإعالن اإيران يف �صباط العام 2٠14 عن جتربتها ل�صاروخني 
اإىل  اأ�صعة اليزر، باالإ�صافة  – جو موّجهني بوا�صطة  اأر�س، واأر�س   – اأر�س 
�صاروخ بال�صتي قادر على حمل روؤو�س متفّجرة متعّددة، باأّن "هذا الربنامج 

ال�صاروخي ي�صكل تهديًدا خطرًيا الأمن املنطقة")))).
2- اإيران تتحدّى قرارات جمل�س الأمن

 اأجرت اإيران يف 9 اآذار 2٠1٦ جتربة على �صاروخ بال�صتي قادر على حمل 
روؤو�س نووية، وتعترب هذه التجربة خمالفة للقرار ال�صادر عن جمل�س االأمن 
الواليات  ووّجهت   .2٠15 العام  متوز  يف  �صدر  والذي   ،2231 رقم  الدويل 
املتحدة واململكة املتحدة وفرن�صا واأملانيا ر�صالة اإىل كّل من رئي�س جمل�س 
هذه  اإىل  نظرهما  تلفت  مون  كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  واالأمني  االأمن 
املخالفة التي تعترب حتدًيا للقرار الدويل. و�صّددت الر�صالة على اأّن ال�صاروخ 

www.edition.cnn.com/2015/10/11/mideast/iran-ballistic-missile-test  -((
Ibid  -((
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يف  ف�صلت  قد  اإيران  اأّن  الر�صالة  واعتربت  نووي"،  راأ�س  حمل  على  "قادر 
احرتام قرارات ال�رصعية الدولية)3)).

 ياأتي هذا اخلرق االإيراين ليظهر مدى �صعف ن�س القرار وه�صا�صة العقوبات 
اأحكام  يخالف  ال  اخلرق  وهذا  خمالفة.  حدوث  حال  يف  �صيفر�صها  التي 
االتفاقية النووية مع اإيران، لكن رو�صيا كع�صو دائم يف جمل�س االأمن، ومتلك 
رف�صها  اأعلنت  الغربية، حيث  للقوى  مغايًرا  موقًفا  اتخذت  قد  النق�س،  حق 
لفر�س عقوبات جديدة على اإيران. وين�ّس القرار 2231 على الطلب اإىل اإيران 
اأن متتنع ملدة ثماين �صنوات عن اإجراء اأي ن�صاطات نووية مبا فيها اإطالق 

�صواريخ قادرة على حمل روؤو�س نووية.
تدرك اإيران اأّن كل ما ميكن اأن يفعله جمل�س االأمن توجيه حتذير اإليها من 
دون فر�س اأي عقوبات جديدة، وهذا االأمر ال ميكن توّقع حدوثه اإال يف حال 

خمالفتها لبنود االتفاقية النووية.
 لكن ذلك مل مينع الواليات املتحدة من و�صع ال�رصكات التي تدعم الربنامج 
النووي االإيراين على الالئحة ال�صوداء، كما فر�صت عقوبات على رجلي اأعمال 

بريطانيني لدعمهما �رصكة طريان ي�صتعملها احلر�س الثوري االإيراين.
وكانت  جانبها،  من  اإيران  على  عقوبات  فر�س  االأوروبية  للدول  ميكن 
فرن�صا قد طالبت االحتاد االأوروبي بفر�س عقوبات عليها يف رد مبا�رص على 

التجربة ال�صاروخية االأخرية.
وفق تقرير "�صي.اأن.اأن."، فاإّن التجربة ال�صاروخية االأخرية تظهر رغبة لدى 
احلر�س الثوري االإيراين يف اإظهار "قدرات اإيران على الردع". ونقلت وكالة 
االأخبار االإيرانية باأّن احلر�س الثوري قد �رّصح باأّن جتربة يوم الثالثاء تظهر 
واحلكم  الثورة  �صد  التهديدات  اأنواع  كل  ملواجهة  الكامل  اإيران  "ا�صتعداد 

و�صالمة االأرا�صي االإيرانية")))).

www.reuters.com/article/us-iran-missiles-idUSCN0WV2HE  -(3
www.edition.cnn.com/2016/03/08/middleeast/iran-misile-test  -((
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الدفاع ح�صني  وزير  نقل عن  قد  "بر�س تي يف"  االإيراين  التلفزيون  وكان 
حلمل  معًدّا  ولي�س  تقليدي،  �صاروخ  هو  اأطلق  الذي  ال�صاروخ  باأّن  دهقان، 
روؤو�س نووية. اأّما وزير اخلارجية حممد جواد ظريف فقد دافع عن حّق اإيران 
وباأّن بالده ال متلك �صواريخ قادرة على حمل  باإجراء جتارب �صاروخية، 

روؤو�س نووية.
يف املقابل، يبدو باأّن اأمريكا م�رّصة على فر�س عقوباٍت جديدة على اإيران، 

كو�صيلة �صغط من اأجل احتواء طموحاتها ال�صاروخية.
موقع  من  �صالمه  ح�صني  العميد  الثوري  احلر�س  قائد  نائب  و�رّصح  هذا 
جتارب ال�صواريخ يف كافري: "لدينا خمزون كبري من ال�صواريخ البال�صتية، 
وهي جاهزة ال�صتهداف االأعداء يف اأي وقت من مواقع عديدة يف البالد")))).

الرئي�س  نائب  زيارة  مع  التجارب  هذه  توقيت  املراقبني  بع�س  ويربط 
االأمريكي جو بايدن اإىل اإ�رصائيل. وياأتي ذلك يف اإطار ال�صيا�صة التي يّتبعها 
وتوجيه  الغربية،  الدول  جتاه  اإيران  بقّوة  للتباهي  الثوري  احلر�س  قادة 
االإقليميني مثل  اأمام خ�صومهم  تهديدات مبا�رصة الإ�رصائيل، وكعر�س قّوة 

اململكة العربية ال�صعودية.
اإّن الفارق كبري بني ما ن�ّس عليه القرار 1929 وما ن�ّس عليه القرار 2231. 
ال�صواريخ  لتطوير  برنامج  اعتماد  اإيران  الن�س  يحرم  القدمي  القرار  يف 
البال�صتية وذلك حتت طائلة فر�س تدابري عليها من قبل جمل�س االأمن ملنع 
ا�صتريادها لتكنولوجيا ال�صواريخ. يف القرار اجلديد هناك دعوة الإيران لكي 
ال تتابع برنامج تطوير ال�صواريخ لفرتة ثماين �صنوات كحد اأق�صى، من دون 
اإعطاء اأي �صلطة للدول لوقف اإيران عن اال�صتمرار يف تطوير ال�صواريخ. يبدو 
بو�صوح باأّن رو�صيا هي الدولة التي �صعت اإىل ا�صتبدال "املنع" ب "دعوة" 

www.nytimes.com/2016/03/10/world/middleeast/iran-revolutionary-guards-stage-second-day-of-missile-test-html  -((
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االعرتاف،  من  هنا  بّد  ال  لكن  ال�صاروخي".  الربنامج  يف  اال�صتمرار  لعدم 
باأّن اإيران مل تكن يف اأي فرتة جاهزة لتطبيق ال�صوابط التي يفر�صها عليها 

املجتمع الدويل، يف كّل ما يعود لتطوير برناجمها ال�صاروخي.
ويبدو باأّن الرتاجع الذي ح�صل يف هذا املو�صوع، له عالقة بالقرار الرو�صي 
�صواريخ  بطاريات  بت�صدير  يق�صي  والذي  اإيران،  مع  القدمي  عقدها  لتنفيذ 
S300 للدفاع اجلّوي وال�صاروخي. كما يبدو باأّن الغرب كان بحاجة الإغراء 

ل اإىل االتفاقية النووية مع اإيران. رو�صيا لتاأمني ا�صتمرار دعمها للتو�صّ
يذهب املندوب الرو�صي يف االأمم املتحدة فيتايل �صوركني اإىل تف�صري اأحكام 
اال�صتمرار  لعدم  اإيران  اإىل  املوجهة  "الدعوة"  باأّن  بالقول   ،2231 القرار 
يف تطوير �صواريخ بال�صتية ال تعني منعها من ذلك، وباأّنه ميكنها جتاهل 
هذه "الدعوة". يعترب هذا التف�صري خطرًيا يف مفاعيله عند تطبيق االتفاقية 
الدول  كل  من  تطلب  والتي  العظمى،  والقوى  اإيران  بني  املوقعة  النووية 
التدابري  تّتخذ  اأن  كلّها  الدولية  واملنّظمات  االإقليمية  واملنّظمات  االأع�صاء، 
الالزمة لدعم تنفيذ االتفاقية النووية. واإذا كان املندوب الرو�صي على حق يف 
تف�صريه، فاإّنه ميكن الإيران جتاهل "الدعوة" الدولية وبذلك ت�صبح االتفاقية 

الدولية من دون اأي قيمة، وغري �صاحلة للتنفيذ)))).
على  �صوابط  و�صع  م�صاألة  اأّن  جند  العظمى  القوى  مواقف  ا�صتعر�صنا  اإذا 
اأثناء املفاو�صات  الربنامج ال�صاروخي االإيراين قد جرى الرتاجع عنها يف 
ل اإىل االتفاقية النووية، وعلى اأ�صا�س اأّن االأمم املتحدة  "املاراتونية" للتو�صّ
وبع�س املنّظمات الدولية االأخرى قد اعتمدت عدًدا من ال�صوابط يف متابعتها 

للربنامج االإيراين.

"-HYPERLINK "http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/articles/2016-03-15/iran  -((
/www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/articles/2016-03-15     

iran-missile-test-reveals-weakness-of-nuclear-deal      



27

ويف هذا املجال، قالت م�صوؤولة ال�صيا�صة اخلارجية يف االحتاد االوروبي 
فيديريكا موغريني اأمام وزراء خارجية 2٨ دولة اأوروبية يف اجتماع يف 
بروك�صل، باأّنه يجب مناق�صة التجارب ال�صاروخية االإيرانية، من قبل االأمم 
املتحدة ولي�س داخل جمل�س ال�صيا�صة اخلارجية لالحتاد االأوروبي، ووافقت 
االإيرانية  التجارب  باور على �رصورة مناق�صة  �صامنتا  االأمريكية  املندوبة 
من قبل جمل�س االأمن الدويل. لكّن املندوب الرو�صي فيتايل �صوركني اعترب 

اأّن اإيران مل تخالف القرار الدويل 2231 )7)).
املدى  وطويلة  متو�شطة  الإيرانية  لل�شواريخ  ال�شرتاتيجية  القيمة   -3

IRBMs و MRBMs
الفئة  هذه  �صمن  ت�صنيفها  ميكن  عديدة  بال�صتية  �صواريخ  اإيران  متلك 
من ال�صواريخ، وهي قادرة على ا�صتهداف الدول اخلليجية واإ�رصائيل، كما 
االإيراين  الت�صنيف  االأوروبية. يف  القارة  اأطراف  اإىل  مداها  ي�صل  اأن  ميكن 
وفئة   MRBMs فئة  من  ال�صواريخ  بني  التفريق  ميكن  ال  لل�صواريخ 
IRBMs والتي هي اأطول مدى من الفئة االأوىل، والتي ت�صتعمل يف الهجوم 

اال�صرتاتيجي �صد منطقة حتتوي عدًدا من االأهداف املهّمة واحل�ّصا�صة.
التي  التجارب  نتائج  عن  املن�صورة  املعلومات  بكل  الوثوق  ميكن  ال 
يف  دخلت  التي  البال�صتية  ال�صواريخ  اأنواع  ملختلف  اإيران  اأجرتها 
الفعلية  القدرات  وال�صك  الغمو�س  يكتنف  حيث  اال�صرتاتيجية.  تر�صانتها 

ال�صواريخ. لهذه 
اأّما اأبرز النقاط يف هذا املجال فهي:

قيا�س كفاءة  وبالتايل  اإيران،  اأجرتها  التي  للتجارب  النتائج احلقيقية  اأ- 
هذه ال�صواريخ على حتقيق النتائج املرجّوة منها، يف وقت يبدو فيه اأّن عدد 

.Ibid  -(7
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التجارب التي جرت كان حمدوًدا، وهذا االأمر قد يدفع قادة احلر�س الثوري 
اإىل املغاالة يف تو�صيف فعالّية هذه القّوة ال�صاروخية من اأجل اال�صتغالل 

ال�صيا�صي.
ب- هناك �صكوك حول امتالك اإيران القدرات التكنولوجية الالزمة لتزويد 
القّوة ال�صاروخية اأجهزة توجيه دقيقة تعطيها الّدقة والقدرة على مهاجمة 
ال�صواريخ  اأعداد  عن  ال�صوؤال  بّد من طرح  ال  وهنا  عالية.  قيمة  ذات  اأهداف 
التي متتلكها اإيران، والتي متّكنها من توجيه ق�صف كثيف �صد الهدف نف�صه 

للتعوي�س عن النق�س يف دقة االإ�صابة.
احلربية  الروؤو�س  ت�صميم  حقلي  يف  املتطورة  التقنية  اإيران  تفتقد  ج- 
الروؤو�س  فعالية  مدى  على  الكبري  تاأثريهما  لهما  اأمران  وهما  والتذخري، 
اإذا حدث االنفجار على مقربة من االأر�س  العنقودية.  الروؤو�س  اأو  املتفجرة 
اأو بعد ا�صطدامه فاإّن مفاعيل الراأ�س املتفجر تكون حمدودة، ويذهب معظم 

املفعول نحو االأعلى)))).
د- ال�صوؤال املطروح بقّوة يبقى مرّكًزا على مدى قدرة ال�صواريخ االإيرانية 
اأو الدول  اإ�رصائيل  على اخرتاق الدفاعات امل�صاّدة لل�صواريخ التي متتلكها 
اخلليجية التي متتلك اأنظمة متطوّرة للدفاع اجلوي، وهي تعمل لزيادة هذه 

القدرات. 
ال�صواريخ  اأّن  اإىل  املتوافرة  واملعلومات  التقارير  كّل  ت�صري  اخلال�صة  يف 
توجيه  باأنظمة  جتهيزها  عدم  ب�صبب  وذلك  الدقة،  تفتقد  زالت  ما  االإيرانية 
يف اأثناء طريانها اأو باأجهزة ذاتية للتعرف اإىل اأهدافها يف نهاية امل�رصى. 
هذا الق�صور التكنولوجي يفقد القّوة ال�صاروخية "الثقة" وال�صمانة لتحقيق 
االأهداف املرجوة منها، ويربز ال�صّك يف قدرتها على اإ�صابة اأهدافها وتدمريها 

Anthony Cordesman, "Iran's rocket and missile forces and strategic optims" cited  -((
In reference 6- Ex. Summary page VI          
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ق�صف  اأخطار  من  التخفيف  يعني  ال  ذلك  لكن  نووية.  بروؤو�س  جتهز  مل  اإذا 
االأهداف  وبع�س  االآهلة  واملناطق  املدن  �صد  ومفاعيله  كثيف  �صاروخي 

الكبرية احل�صا�صة كاملوانئ واملطارات وم�صايف النفط وغريها.
لكن يبدو باأّن اإيران م�صتمّرة يف اإجراء التجارب لتح�صني دّقة �صواريخها، 
وجتهيزها م�صتقباًل باأجهزة حماية اإلكرتونية تزيد من قدرتها على اخرتاق 
قدرات  متلك  باأّنها  ذلك  اإىل  ي�صاف  لل�صواريخ.  امل�صادة  الدفاع  �صبكات 
جانب  اإىل  ت�صنع  اأن  ي�صتبعد  وال  امتالكها(،  عن  م�رّصح  )غري  كيميائية 
لوجود  و�صيكون  الكيميائية،  الروؤو�س  بع�س  والعنقودية  املتفجرة  الروؤو�س 
تثري  بحيث  النف�صية،  احلرب  م�صتوى  على  كبري  مفعول  الروؤو�س  هذه  مثل 

الرعب لدى ال�صكان املدنيني يف املناطق املعّر�صة لق�صفها ال�صاروخي.
4- تقومي التهديد ال�شاروخي يف امل�شتقبل

)الروؤو�س النووية مقابل الروؤو�س التقليدية الدقيقة الإ�شابة(
بعد  اأي  امل�صتقبل،  يف  االإيراين  ال�صاروخي  التهديد  على  نتكلّم  عندما 
انق�صاء مّدة االتفاقية النووية اأو يف حال خروج اإيران منها قبل انتهائها، 
اأو  نووية  بروؤو�س  جمهزة  �صواريخ  ن�رص  على  قادرة  �صتكون  اإيران  فاإّن 
لت اإىل تطوير تكنولوجيا التوجيه لت�صل الروؤو�س التقليدية  �صتكون قد تو�صّ
ال�صابق  االإيراين  النووي  للربنامج  تقوميي  وفـي  اأهدافها.  اإىل  عالية  بدقة 
لالتفاقية النووية، فاإيّن اأرّجح نظرية تقول باأّن اإيران �صتعمل على امتالك 
اأّنه  كما  اجليو�صرتاتيجية،  اأهدافها  يخدم  اأّنه  اعتبار  على  النووي  ال�صالح 
دولية  قّوة  اأي  اأو  اإ�رصائيل  كانت  �صواء  اأعدائها  ردع  على  القدرة  يعطيها 
اأخرى. كما اأّنه يعطيها القدرة والتفّوق الالزمني خلدمة م�رصوعها للهيمنة 
ا الدول اخلليجية والعراق و�صوريا. و�صيعطي  على الدول العربية وخ�صو�صً
ال�صالح النووي الإيران القدرة لردع الواليات املتحدة من ا�صتعمال قدراتها 
ا قواتها اجلوية وال�صاروخية  اال�صرتاتيجية التقليدية املتفّوقة – وخ�صو�صً
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– للهجوم عليها اأو ا�صتعمال فائ�س هذه القّوة البتزاز طهران.
يف حال امتالك اإيران )بعد عقد من الزمن( لل�صواريخ النووية وال�صواريخ 
الدور اال�صرتاتيجي للّقوة ال�صاروخية االإيرانية  الدّقة، فاإّن  التقليدية عالية 
والدفاع  الهجوم  عمليات  يف  جًدا  موؤّثرة  عمالنية  قّوة  كونه  من  �صيتغرّي 
بالتايل  ميّكنها  واال�صرتاتيجي،  العمالين  امل�صتوى  على  رادعة  قّوة  لي�صبح 
اإىل  اللجوء  االإقليمي، من دون  من فر�س نفوذها و�صيطرتها على امل�صتوى 

�صن عمليات ع�صكرية وا�صعة �صد خ�صومها اأو القوى املناف�صة لها.
لكن على اإيران اأن تدرك باأّن امتالك ال�صواريخ النووية وال�صواريخ التقليدية 
الدقيقة �صيدفع املنطقة نحو �صباق ت�صلّح خطري وباهظ االأثمان. هذا ومتتلك 
العربية  الدول  �صت�صعى  نف�صه  الوقت  ويف  النووية،  الروؤو�س  مئات  اإ�رصائيل 
ال�صواريخ  زيادة خمزونها من  اإىل  ال�صعودية  العربية  اململكة  راأ�صها  وعلى 

البال�صتية املتطورة، كما اأّنها �صتعمل على امتالك روؤو�س نووية)))).
اأن ت�صعها حتت مظلة  اأن تطلب من الواليات املتحدة  اأخرى  وميكن لدول 
نووية  غري  اأطل�صية  دول  لدى  الو�صع  غرار  على  االأمريكية،  النووي  الردع 
االإيرانية  ال�صناعة  ل  تتو�صّ اأن  املتوّقع  ومن   .Extended deterrence
البال�صتية  ال�صواريخ  من  جديد  جيل  تطوير  اإىل  �صنوات  خم�س  فرتة  خالل 
عالية الدقة وبعيدة املدى، و�صت�صبح هذه القّوة قادرة على االخالل مبوازين 
القوى يف املنطقة، واأن ت�صكل خطًرا ا�صرتاتيجًيا، حتى ولو مل حت�صل اإيران 
على روؤو�س نووية. وترتبط مفاعيل التهديد ال�صاروخي هذه بنجاح ال�صناعة 
ال�صاروخية االإيرانية على اإحداث تطور نوعي يف اأربعة حقول: اأواًل، تطوير 
ثانًيا،  الهدف.  الذاتي على  التوجيه  ذلك  لل�صواريخ مبا يف  التوجيه  اأجهزة 
زيادة املخزون ال�صاروخي العطائه قيمة ا�صرتاتيجية تثري خماوف االأعداء 

Anthony Cordesman, cited in ref. 6 – page VII  -((
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واخل�صوم. ثالًثا، ن�رص قّوة �صاروخية جمهزة بروؤو�س كيميائية الإثارة الرعب 
لدى �صعوب املنطقة. رابًعا، تطوير نظام القيادة وال�صيطرة للقّوة ال�صاروخية 
ميّكنها من اإطالق اأعداد من ال�صواريخ من عدة مواقع متباعدة على الهدف 

نف�صه اأو على جمموعة اأهداف ح�صا�صة)30).
5- دور ال�شواريخ يف ال�شيا�شة واحلرب النف�شية وكقوّة ابتزاز

تاأتي االأهداف ال�صيا�صية التي ت�صعى اإيران اإىل حتقيقها يف مقدمة الدوافع 
الع�صكرية  قدراتها  تطوير  خالل  من  حتقيقها  اإىل  ت�صعى  التي  واالأ�صباب 
وال�صاروخية والتي �صتحّولها اإىل قّوة اإقليمية توؤمن لها النفوذ والهيمنة يف 
اخلليج وعلى الدول املجاورة. كما ميكن الإيران من خالل ا�صتعمال قّواتها 
الذي حاول اال�صطالع به �صدام  ال�صيا�صي  الدور  الراهنة تقليد  ال�صاروخية 
ح�صني من خالل ا�صتعمال قّواته ال�صاروخية يف احلرب العراقية – االإيرانية 
اأو يف حرب اخلليج االأوىل العام 1991 ، عندما وّجه �صواريخه نحو ال�صعودية 
واإ�رصائيل، وذلك �صمن فكرة اإثارة الرعب، كو�صيلة لتحقيق هدف �صيا�صي))3).

القدرات  تزيد  اأن  امل�صتقبل  ويف  االآن  االإيرانية  ال�صاروخية  للقّوة  ميكن 
ا  اأي�صً وللتعوي�س  اإيران،  على  هجوم  اأي  ح�صول  ملنع  والرادعة  الدفاعية 
االإ�صارة  اأ�صطولها اجلوي. وجتدر  عن �صعف قدراتها اجلوية، ب�صبب تقادم 
القّوة  اإطالق ر�صقات من �صواريخها �صتحّول هذه  اإيران على  اأّن قدرة  اإىل 
موؤّثرة  نف�صية  مفاعيل  له  و�صتكون  املعادية،  الدول  لدى  رعب  �صالح  اإىل 

على احلياة العامة، وعلى الروح املعنوية لدى �صعوب هذه الدول.
اإثارتها  على  اإيران  تعمل  التي  االإعالمية  ال�صجة  من  بو�صوح  يبدو 
يف  اأو  �صاروخية  لتجارب  اإجرائها  اأثناء  يف  ال�صاروخية،  قدراتها  حول 

 Shahram Chubin, "Extended deterrence and Iran" strategic insights, volume VIII, Issue 5 Dec, 2009, Center  -30
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اال�صتعرا�صات الع�صكرية اأو يف اأثناء املناورات التي جتريها، باأّنها حتاول 
على  معنوًيا  والتاأثري  االإقليمية،  الدول  على  وا�صرتاتيجًيا  �صيا�صًيا  التاأثري 
اإىل رفع معنويات  �صعوبها وقواتها الع�صكرية. كما ت�صعى يف الوقت نف�صه 
�صعبها وحلفائها يف دول املنطقة. والتهديدات املتكررة التي كانت ت�صدر 
اإ�رصائيل والقوات االأمريكية يف املنطقة، تاأتي  القيادات االإيرانية �صد  من 

يف �صياق حتقيق هذه املفاعيل الدعائية والنف�صية.
حال  يف  التقليدية  ال�صاروخية  قدراتها  ت�صتعمل  اأن  الإيران  ميكن  كما 
املن�صاآت  بع�س  �صد  و�صاروخي  جوي  هجوم  �صن  يف  اإ�رصائيل  غامرت 
توقيع  �صبقت  التي  الفرتة  يف  نتانياهو  يهّدد  كان  كما  االإيرانية،  النووية 
االإ�رصائيلي �صمن ح�صابات  الرد  ياأتي  اأن  اإيران  وتاأمل  النووية.  االتفاقية 
الدفاعات  قدرة  عدم  وعامل  للحرب،  الزمنية  الفرتة  االعتبار  بعني  تاأخذ 
الكبري  ال�صواريخ  عدد  مع  التعامل  على  لل�صواريخ  امل�صادة  االإ�رصائيلية 
واإ�رصائيل،  اإيران  بني  املواجهة  هذه  مثل  ح�صول  حال  يف  منها.  املنطلق 
اإيران، وقد  العربية جتاه  الدول  لذلك مفاعيل على مواقف بع�س  ف�صيكون 
العاملة  االأمريكية  القوات  مع  تعاونه  م�صتوى  تخفي�س  اإىل  بع�صها  يعمد 

يف اخلليج وبحر العرب.
يف  االإيرانية  ال�صواريخ  دّقة  عدم  من  الرغم  وعلى  العام،  التقومي  ويف 
الوقت الراهن، وحمدودية القدرات التدمريية للروؤو�س املتفجرة التقليدية، 
املدن  �صد  وكثيف  مفاجىء  �صاروخي  هجوم  �صن  على  اإيران  قدرة  فاإّن 
الرئي�صية  الع�صكرية  اإ�رصائيل، و�صّد بع�س املن�صاآت  اأو  الدول املجاورة  يف 
�صيكون لها مفاعيل �صيا�صية ونف�صية كبرية، وال ميكن اال�صتهانة بهذا االأمر 

يف احل�صابات اخلا�صة ب�صيا�صة ال�صلم واحلرب.
6- تاأثري القوّة ال�شاروخية على موازين القوى القليمية

املنظومة  يف  اأ�صا�صًيا  عن�رًصا  تطويرها  وبرامج  ال�صاروخية  القّوة  حتتّل 
متطورة  بال�صتية  ل�صواريخ  االأخرية  التجارب  ومتّثل  االإيرانية،  الع�صكرية 
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ا�صتثماًرا كبرًيا للم�صتقبل اإذا ما ت�صنى الإيران اإنتاج روؤو�س نووية.
مدى  واإ�رصائيل  اخلليجية  والدول  واأوروبا  املتحدة  الواليات  تدرك  وهنا 
قدرات اإيران ال�صاروخية الراهنة، والتي تتطّور ب�رصعة �صواء جلهة الكميات 
اأو النوعية، وباأّن هذه ال�صواريخ قادرة على �رصب اأهداف داخل اإ�رصائيل ويف 
عدد من الدول االأوروبية، ويدرك اخلرباء يف هذه الدول باأّن اإيران اأ�صبحت 
قادرة على تطوير �صواريخ بعيدة املدى، تعمل بالوقود ال�صلب، وهي جاهزة 
لت�صكل تهديًدا اأمنًيا ونف�صًيا واقت�صادًيا جلميع دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ب�رصورة  العراق  مع  حربها  يف  واجهتها  التي  الهزائم  بعد  اإيران  و�صعرت 
تطوير قدراتها الع�صكرية التقليدية، وقد �صعت للح�صول على اأ�صلحة متطّورة 
من االحتاد ال�صوفياتي ومن رو�صيا الحًقا، ولكن الظروف ال�صيا�صية الدولية 
واحل�صار الغربي املفرو�س على طهران قد حالت دون ذلك. وكانت اإيران قد 
وّقعت عقًدا مع رو�صيا ل�رصاء �صواريخ S300 للدفاع اجلوي ولكن ال�صغوط 
العقد وت�صليم  اإحياء  اإىل  العقد. وعادت رو�صيا موؤخًرا  الغربية جّمدت تنفيذ 

اإيران بع�س هذه ال�صواريخ.
القوى  القوى:  من  اأنواع  ثالثة  على  الراهنة  االإيرانية  اال�صرتاتيجية  تقوم 
دول  ودفاعية �صد جميع  �صّن عمليات هجومية  على  القادرة  ال�صاروخية، 
البحرية  القوات  وازعاج  مراقبة  على  القادرة  البحرية،  والقوى  املنطقة، 
والقوى  االأمر،  لزم  اإذا  "هرمز"  اقفال ممر  اخلليج، وحماولة  االأمريكية يف 
املتحالفة مع اإيران والتي ميكن اأن ت�صّن حروًبا بالوكالة حل�صاب طهران))3).

القّوة  تكون  لكي  قدراتها  لبناء  فرتة  منذ  ت�صعى  اإيران  اأّن  الوا�صح  من 
والدول  وتركيا  اإ�رصائيل  من  كل  الدور  هذا  على  يناف�صها  االأبرز،  االإقليمية 

العربية بقيادة اململكة العربية ال�صعودية.

 Anthony Cordesman and Bryan Gold, "The Gulf military balance" volume II: The missile and nuclear  -3(
 dimensions. A report of CSIS, Burke chair of strategy, January 2014, pp. 102-111
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٧- ال�شتنتاجات
التقّدم  ومع  االإيراين،  الف�صائي  الربنامج  يف  التطور  هذا  مثل  حدوث  مع 
اأّن هدفها  اإيران يف جمال تخ�صيب اليورانيوم يبدو بو�صوح  الذي اأحرزته 
اأو  لغزوها  اأمريكية  حماولة  اأي  ردع  على  يقت�رص  يعد  مل  اال�صرتاتيجي 
االعتداء عليها، بل تعّدى ذلك لتتحول اإىل العب دويل كبري، قادر على ن�رص 
اإىل  االأو�صط، و�صواًل  ال�رصق  نفوذه والتهديد با�صتعمال قّوته خارج منطقة 

اأوروبا واأمريكا.
االإيرانيني  اإيران يفتقد للواقعية، وباأّن  التقومي لقدرات  رّب قائٍل باأّن هذا 
يغالون يف تو�صيفهم لقدراتهم اال�صرتاتيجية والعلمية، وذلك �صمن احلرب 
ذلك  ولكن  ي�صّنونها �صد خ�صومهم. هذا �صحيح،  التي  واالإعالمية  النف�صية 
الع�صكرية  قدراتهم  تطوير  نحو  ثابتة  بخطى  ي�صريون  ال  باأّنهم  يعني  ال 
والعلمية، وحتويلها بالتايل اإىل قّوة قادرة على حماية م�صاحلهم، وحتقيق 

املزيد من النفوذ على امل�صتويني االإقليمي والدويل.
والتيار  الدينية  القيادات  قبل  من  املدعوم  االإيراين  الثوري  احلر�س  اإّن 
والربنامج  ال�صواريخ  تطوير  برامج  عن  امل�صوؤول  وحده  هو  املت�صّدد، 
اإيران  ا�صتعادة  �رصورة  من  امل�صتقبلية  خططه  يف  ينطلق  وهو  الف�صائي، 
االإ�صالمية  االأمة  ا�صتعادة  �رصورة  ومن  الفار�صية،  االإمرباطورية  ملجد 
من  يبقى  لذلك،  االأمم.  بني  وال�صيا�صي  احل�صاري  امل�صتويني  على  لدورها 
والع�صكرية، مبا يف  العلمية  والو�صائل  القدرات  العمل على تطوير  الطبيعي 
ذلك تطوير ال�صواريخ و�صرب الف�صاء وامتالك الدورة الكاملة ل�صنع ال�صالح 

النووي.
اأثناء املفاو�صات على  واإيرانيون قد اعتربوا يف   كان م�صوؤولون غربيون 
اإىل  التو�صل  تعرقل  التي  الق�صايا  "من بني  باأّن  االإيراين  النووي  الربنامج 
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اتفاق، اخلالف حول العقوبات املفرو�صة من قبل جمل�س االأمن الدويل على 
واألّح  التقليدية".  االأ�صلحة  على  اأو�صع  وحظر  البال�صتية،  ال�صواريخ  برنامج 

اجلانب االإيراين على اأّنه ال يوجد �صبب للربط بني امل�صاألتني)33).
الربنامج  عن  العقوبات  رفع  �رصورة  على  اإيران  اإ�رصار  من  الرغم  وعلى 
يف  اال�صتمرار  على  م�رّصة  الغربية  والدول  املتحدة  االأمم  فاإّن  ال�صاروخي 

�صيا�صة العقوبات، وهذا ما يوؤكده القراران رقم 1929 ورقم 2231.
لكن املوقف االإيراين الراف�س لتدخل الدول الغربية يف الربنامج ال�صاروخي 
مل يتغرّي، وهذا ما عرّب عنه بقّوة قائد احلر�س الثوري االإيراين اجلرنال حممد 
على  م�صّممة  "اإيران  باأّن   2٠1٦ ني�صان   5 يف  �رّصح  الذي  جعفري،  علي 
مطالب  من  الرغم  على  ال�صاروخية  قدراتها  تطوير  طريق  يف  اال�صتمرار 
قّوة  وذات  دقة  اأكرث  اأ�صبحت  �صواريخنا  "اإّن  واأ�صاف  امللحة".  وا�صنطن 

تدمريية كبرية، و�صيزداد عددها اأكرث من اأي وقت م�صى"))3). 
يف النهاية ميكن اال�صتنتاج باأّن اإيران مل تكن يف املا�صي، ولن تكون جاهزة 
يف امل�صتقبل، للخ�صوع لل�صوابط التي يفر�صها عليها املجتمع الدويل يف كل 
ما يعود لتطوير �صواريخ بال�صتية بعيدة املدى، وذلك من �صمن طموحاتها 
اال�صرتاتيجية لكي تتحّول اإىل القّوة االإقليمية املهيمنة، والقادرة على التاأثري 

يف موازين القوى ال�رصق اأو�صطية والدولية.

جريدة السفير اللبنانية، "الصواريخ البالستية اإليرانية وحظر السالح يعيقان االتفاق النووي"، عدد ) تموز ))0).       -33
 Iran's IRGC Doctrine".  www.mebriefing.com/?p=2250>Jafari: The annual meeting of the IRGC commanders  -3(

supreme council, 5 April 2016
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جدول باأهم ال�شواريخ الإيرانية 
ق�شرية ومتو�شطة وبعيدة املدى
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العقيد الركن إسطفان الشدياق

مصادر الطاقة المستقبلية وأثرها على 
الواقع الجيوسياسي

املقّدمة
املا�صية   االأعوام  خالل  للطاقة  الدويل  امل�صهد  تطّور 

وغاز  نفط  احتياطات  اكت�صاف  خالل  من  دراماتيكي،  ب�صكل 
اأهّمها  ال�صوق،  اإىل  جديدة  م�صادر  دخول  اإىل  اإ�صافة  جديدة، 
الوقود  ت�صنيع  وتطّور  النفطي  ال�صخر  من  امل�صتخرج  البرتول 
تاأثرٍي  عوامل  اأ�صاف  مّما  وا�صتهالكه،  احليوي  اأو  البيولوجي 
يف  حاّدة  تقلّبات  �صهدت  التي  الدولّية،  ال�صوق  على  جديدة 
االقت�صادي واال�صتقرار  النمّو  ب�صكٍل كبرٍي على  واأّثرت  االأ�صعار 
ال�صيا�صي العاملي. وقد �صهد الطلب العاملي على الطاقة تزايًدا 
حيث  و2٠13   19٧٠ العامني  بني   %15٧ ن�صبته  بلغت  كبرًيا 
ثورة  �صهدت  التي  النامية  البلدان  بارز يف  ب�صكٍل  الطلب  تزايد 
�صناعية )حواىل 5٠٠%(. ومن املتوّقع اأن يزيد الطلب االإجمايل 

بحواىل 49% اإ�صافية حتى العام 2٠4٠.))) 
World oil outlook, OPEC, 2015, Page 56  -(

* ضابط في
 الجيش اللبناني
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�صّكل ال�رصاع على ممّرات الطاقة ومعابرها، اأحد االأوجه اخلفّية لل�رصاعات 
اجلديدة يف �رصق اأوروبا، ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا. وكان اأحد اأ�صباب 
التململ ال�صيني والعودة الرو�صّية اإىل حلبات هذه ال�رصاعات، حتت م�صّميات 
م�صتوى  على  باملحافظة  تتمّثل  اقت�صادّية  غايات  بينها  اأمنّية،  ومرّبرات 
التاأثري احلايل يف هذه ال�صوق احليوّية، اأو تاأمني تدّفق النفط مبا يتوافق مع 

امل�صالح اخلا�صة بكّل منهما. 
التّغريات  ماهّية  حول  عديدة  ت�صاوؤالت  اأعاله  املذكورة  التطّورات  تطرح 
املرتبطة  اجليو�صيا�صية  الروابط  على  واأثرها  الطاقة،  م�صادر  يف  املرتقبة 
كما  وممّراته.  النفط  مبنابع  العالقة  ذات  االقت�صادّية،  امل�صالح  ب�صبكات 
ومتانتها،  القائمة  التحالفات  طبيعة  على  املوؤثر  باملدى  ال�صبابية  حتيط 
مراكز التاأثري االإقليمّية والدولّية وعلى ا�صتقرار بع�س الدول اأو االأقاليم، �صلًبا 

اأو اإيجاًبا.
1-امل�صادر التقليديّة للطاقة

ملّوثة  ثانوّية،  اأو  رئي�صة  اأو متجّددة،  الطاقة، كم�صتنفدة  ت�صّنف م�صادر 
تقليدّية.  غري  اأو  تقليدّية  كم�صادر  ت�صنيفها  ميكن  كما  للبيئة.  �صديقة  اأو 
يتّم  التي  امل�صادر  ت�صّنف   ،EIA االأمريكية  الطاقة  معلومات  اإدارة  فوفق 
الغاز، �صمن امل�صادر  اأو  النفط  ا�صتخراجها بتقنيات احلفر حيث يتّم �صخ 
التقليدية. اأّما امل�صادر التي يتطلّب ا�صتخراجها تقنيات اأكرث تعقيًدا مل تكن 
متوافرة �صابًقا وال ذات جدوى اقت�صادية، اإاّل خالل العقدين االأخريين، مّما 
اأو  اجلديدة  امل�صادر  بني  فت�صّنف  للطاقة،  اإ�صافية  م�صادر  بتاأمني  �صمح 

التقليدّية))). غري 
Sarah Ladislaw, Maremn Leed, Molly Walton, New Energy, New Geopolitics, CSIS, USA, 2014, Page 7  -(
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اأ-الطاقة املائيّة
املتجّددة  الطاقة  م�صادر  اأكرث  بعيد،  حّد  اإىل  املائّية،  الطاقة  تعترب 
ت�صاقط  مبعّدل  اإنتاجّيتها  ترتبط  عاملًيا.  اال�صتعمال  ومنت�رصة  امل�صتثمرة 
اآثار  على  فيها  اال�صتثمار  وينطوي  لالأر�س.  اجلغرافّية  والطبيعة  االأمطار 
اجتماعّية وبيئّية �صيئة، لكّنه يتمّتع مبمّيزات مهّمة منها عمرها الت�صغيلي 
الكبري وكلفة اال�صتثمار املتدّنية قيا�ًصا على العمر االفرتا�صي للمعامل)3). 
لكن يبقى على اجلهة التي ترغب اال�صتثمار يف هذا املجال، بتاأمني التمويل 

ال�رصوري لالأ�صغال الهند�صّية التي ت�صغل احلّيز االأكرب من اال�صتثمار.
اإنتاج  يبلغ  العاملّية،  الطاقة  ومنّظمة  الدويل  البنك  اإح�صاءات  وفق 
حوىل  يوازي  ما  اأي  ترياوات/�صاعة،   32٨٨ املياه  من  العاملي  الكهرباء 
اإنتاجها  الطاقة املمكن  العاملي و19% فقط من  الكهرباء  اإنتاج  1٦% من 
بن�صبة  االأوىل  الع�رصة  البلدان  يف  ا�صتثمار  معّدل  مع  امل�صدر،  هذا  من 
تتزايد،  اأعاله  املذكورة  الن�صبة  تزال  ما  االإجمالّية))).  اإمكاناتها  من   %٦٠
ال�صهلة  االإنتاج  ممّيزات  ذات  املواقع  معظم  كون  املتباطئة،  الوترية  رغم 
اأو  االأعلى  الكلفة  ذات  االأخرى  املواقع  ا�صتغالل  ويبقى  م�صتغلّة،  اأ�صبحت 
ترّوج  الذي  االأزرق"،  "ال�صيناريو  ووفق  احلالّية.  املواقع  اإنتاجّية  زيادة 
مبعّدل%5٠  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  خلف�س  العاملّية  الطاقة  منّظمة  له 
 ٦٠٠٠ حواىل  اإىل  املنتجة  الكّمية  رفع  ميكن  فاإّنه   ،2٠5٠ العام  بحلول 

ترياوات/�صاعة بحلول التاريخ املذكور))). 
عاملًيا،  املياه  من  الكهربائّية  الطاقة  اإنتاج  عر�س  على  ال�صني  ترتّبع 
 John Twidel and Tony Weir, Renewable Energy Resources, Taylor & Francis, 2nd Edition, USA & UK, 2006,  -3

P 237
Hydropower, available from: http://www.iea.org/topics/hydropower  -(
 Renewable energy essentials, Hydropower, IEA, available from:      -(
www.iea.org/publications/freepublications/.../Hydropower_Essentials.pdf
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الواليات   ،%11 بن�صبة  الربازيل   ،%12 بن�صبة  كندا  تليها   ،%1٨ بن�صبة 
املّتحدة االأمريكّية بن�صبة 9%، رو�صيا بن�صبة 5%، الرنوج بن�صبة 4%، وكّل 
من الهند، فنزويال واليابان بن�صبة 3%، ال�صويد بن�صبة 2% وباقي دول العامل 
املذكورة  الع�رصة  البلدان  تنتجه  ما  جمموع  ي�صّكل   .%3٠ بن�صبة  جمتمعة 
اأعاله ما ي�صاوي ثلثي اإنتاج العامل من الطاقة الكهربائّية املنتجة بوا�صطة 

املياه))).
ب-الفحم احلجري 

عن  يزيد  ما  احلجري  الفحم  من  املكت�صفة  العاملّية  االحتياطات  ت�صّكل 
من  احلجري  الفحم  ويعترب  القادمة)7).  املئة  ال�صنوات  خالل  العامل  حاجة 
زال  وا�صع، وما  ب�صكل  ا�صتغاللها  مّت  التي  االأحفوري  الوقود  اأوائل م�صادر 
االحتياطات  اأكرب  تتواجد  الطاقة.  م�صادر  اأهّم  اأحد  تاريخه  لغاية  ي�صّكل 
املكت�صفة يف كلٍّ من الواليات املّتحدة االأمريكّية، رو�صيا، ال�صني والهند... 
�صناعة  التعدين،  �صناعات  الكهرباء،  اإنتاج  يف  العامل  حول  ي�صتعمل 
املّتحدة  الواليات  ال�صني،  حتتّل  ال�صائل.  الوقود  اأنواع  وبع�س  االإ�صمنت 
االأمريكّية، الهند، رو�صيا واليابان ما يعادل ٧٦% من �صوق ا�صتهالك الفحم 
الطاقة  اإنتاج  االأخري م�صاحة مهّمة من م�صاحة  العامل))). كما يحتّل  حول 
الطاقة  ن�صبة  بلوغ  اإىل  االإح�صاءات،  بع�س  ت�صري  العاملّية.  الكهربائّية 
 %9٨ اإىل  الن�صبة  هذه  ت�صل  الـ%41.  عتبة  الفحم  من  املنتجة  الكهربائّية 
يف مونغوليا، 94% يف جنوب اأفريقيا، ٨٦% يف بولندا، ٨1% يف ال�صني))).

انبعاثات  على  قيوٍد  وو�صع  ت�رصيعاٍت  باإ�صدار  الدول  بع�س  وتقوم 

المرجع السابق.  -(
Coal information, available from http://www.worldcoal.org/coal  -7

Energy resources, Coal, 20/11/2011, available from http://www.worldenergy.org/data/resources/resource/coal  -(
Coal information، مرجع سبق ذكره.  -(
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الغازات الدفيئة التي تفاقم مفاعيل االحتبا�س احلراري. كما يعترب الفحم 
احلجري، على الرغم من ايجابياته العديدة، اإاّل اأّنه من اأكرث م�صادر الطاقة 
ا وجًوا. على الرغم من اجلهود املبذولة لتطوير تقنّيات  تلويًثا للمحيط، اأر�صً
اأن  املتوّقع  تلويًثا، من  اأقّل  بطريقة  احلجري  الفحم  ا�صتخدام  تتيح  جديدة 
على  �صيوؤّثر  مّما  احلجري،  الفحم  ا�صتعمال  تقييد  اإىل  املو�صوع  هذا  يوؤّدي 

�صوق الطاقة ب�صكل عام و�صوق الفحم ب�صكل خا�س)0)).
ج-النفط

ميكن  ال  حيث  للغاية،  وثيًقا  ارتباًطا  الطاقة  بكلمة  النفط  كلمة  ترتبط 
االأ�صكال يف عاملنا املعا�رص. ونتيجة لغنى  باأّي �صكل من  اال�صتغناء عنه 
�صّمي  مواطنيها،  لدى  الدخل  م�صتوى  وارتفاع  للنفط،  املنتجة  البلدان 
من  الكهرباء  اإنتاج  اأّن  الدويل  البنك  تقارير  وتبنّي  االأ�صود.  بالذهب  النفط 
اأن ارتفعت ن�صبته من حواىل 2% منت�صف  النفط يف تناق�ٍس م�صتمّر. فبعد 
ال�صبعينيات،  بداية  يف   %2٠ حواىل  اإىل  املا�صي  القرن  من  ال�صتينيات 
عادت لالنخفا�س اإىل حواىل ن�صبة 4% �صنة 2٠13. اأّما الن�صبة املقّدرة من 
النقل، فتبلغ 5٧%على م�صتوى العامل)))). للنفط  ا�صتهالك النفط يف قطاع 
خمتلف  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  منتجاته  وتتواجد  كثرية،  �صناعّية  ا�صتعماالت 
ي�صتخدم  التي  ال�صناعية  املجاالت  اأهّم  اأّما  للب�رص.  اليومّية  اال�صتعماالت 
الع�صكرّية،  ال�صناعات  الطرقات،  بناء  اإطار  �صمن  فتقع  النفط،  فيها 
ال�صناعات  اأنواعها،  على  البرتوكيميائّية  ال�صناعات  الكيميائّية،  االأ�صمدة 

اإلخ. البال�صتيكّية، الدهانات واملذيبات، 

Energy in brief, US Energy Information Administration, 16/8/2013, available from http://www.eia.gov/  -(0
energy_in_brief/article/role_coal_us.cfm

Electricity production from oil sources, available from: http://search.worldbank.org/data?qterm=Electricity  -((
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بـ٨1%   OPEC اأوبك   – للنفط  امل�صّدرة  الدول  منّظمة  بلدان  وتتمّتع 
االإقليمي،  امل�صتوى  على  اأّما  ال�صائل.  النفط  من  املوؤّكدة  االحتياطات  من 
 %22 االأو�صط،  ال�رصق  منطقة  يف  املوؤكدة  االحتياطات  من   %54 فيتواجد 
يف اأمريكا الالتينّية، ٨.5% يف اأفريقيا و3% يف اأمريكا ال�صمالّية)))). كان 
من امل�صلّم به اأّن هذه االحتياطات ت�صّكل عماد احتياطات العامل من الوقود 
الواليات  يف  ال�صخري  النفط  جنم  �صعود  مع  تبّدل  االأمر  لكّن  االأحفوري، 
املياه  يف  جديدة  اكت�صافات  عّدة  بروز  اإىل  باالإ�صافة  االأمريكّية،  املّتحدة 

العميقة يف املحيطني االأطل�صي والهادئ.
النووّية د-الطاقة 

 1953 عام  االأّول  كانون  يف  اإيزنهاور  دوايت  االأمريكي  الرئي�س  اأطلق 
اأمام  خطاًبا  اإلقائه  اأثناء  يف  ر�صمًيا،  ال�صلمّية"  النووّية  "الطاقة  مفهوم 
النووّية  املفاعالت  بناء  بعدها  تواىل  املّتحدة.  لالأمم  العاّمة  اجلمعّية 
النووّية  املفاعالت  ببناء  وبو�رص  العامل،  حول  الكهربائّية  الطاقة  الإنتاج 
من  منها  املنتجة  الكّمية  بلغت  التي  الكهرباء  والإنتاج  بحثّية  الأغرا�س 

الطاقة النووّية حواىل 13% على ال�صعيد العاملي)3)).
الأغرا�س  الطاقة  اإنتاج  يف  الرئي�صة  اخليارات  من  النووّية  الطاقة  تعترب 
وحمدودّية  العالية  باإنتاجّيتها  ال�صتعمالها  املوؤّيدون  يرّوج  �صلمّية. 
النفايات  اإدارة  ال�صّيئة، وعن م�صاكل  انبعاثاتها، ويتغا�صون عن جتاربها 
الطاقة  اإنتاج  م�صتوى  اأّن  املتوقع  ومن  الطويل.  املدى  على  النووّية 
الكهربائّية من الطاقة النووّية، �صيتزايد من معّدٍل يبلغ حالًيا حواىل %15، 
اإىل 35% تقريًبا العام 2٠5٠. ترتبط خريطة الطريق الطموحة هذه بتطوير 

World oil outlook, OPEC, 2013, Page 76  -((
 Matthieu Burnand-Galpin, Chandima de Silva, Eran Diler et John Fleuri, L'energie nucleaire en France,  -(3

avaliable from http://www.arxam.com/tpe-historique.html, internet, accessed on 22/11/2013
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الدول املعنّية بتطوير براجمها احلالّية  الالزم يف كلٍّ من  الب�رصّي  اجلهاز 
التي  الالزمة  التكنولوجيا  حت�صني  مع  بالتوازي  جديدة  برامٍج  باإطالق  اأو 
بلغت درجة عالية من الن�صوج، تطوير املن�صاآت ال�رصورّية وتاأمني التمويل 

الالزم والظروف اجليو�صيا�صّية املالئمة)))). 
تعترب الواليات املّتحدة االأمريكّية اأكرب منتج حايل للكهرباء من الطاقة 
فمنّظمة  اأوروبا،   – االقت�صادي  والتعاون  التنمية  منّظمة  يليها  النووّية، 
االقت�صادات  دول  بعدها  البا�صيفيك،   – االقت�صادي  والتعاون  التنمية 
النا�صئة وبقّية الدول. وت�صري التوّقعات اإىل عدم ح�صول تغيرياٍت كبرية يف 
م�صتوى االإنتاج يف الكيانات الثالثة االأوىل املذكورة اأعاله. لكّن التغيريات 
االأكرب �صتكون يف ال�صني التي �صينتقل م�صتوى اإنتاجها من الطاقة النووّية 
اإىل حواىل  العام 2٠13  االإجمايل خالل  الطاقة  اإنتاج  من حواىل 1% من 
النووّية.  للطاقة  العاملي  االإنتاج  3٠% من  ي�صّكل  مّما   ،2٠5٠ العام   %1٠
كما �صيتزايد االإنتاج يف كلٍّ من الهند، اأمريكا الالتينّية وبع�س االقت�صادات 

النامية)))).
الطبيعي هـ-الغاز 

منذ  ا�صتعماله  بداأ  حيث  اجلديدة،  االكت�صافات  من  الطبيعي  الغاز  يعّد  ال 
بدايات القرن املا�صي، ثّم تو�ّصع ب�صكل حمدود. لكّن اكت�صافات االحتياطات 
البحر  �رصق  وموؤخًرا  رو�صيا  اأفريقيا،  �صمال  العربّية،  اجلزيرة  يف  الكبرية 
ثانوّي  م�صدٍر  من  يتحّول  بداأ  الذي  الغاز  اإىل  النظرة  من  غرّيت  املتو�ّصط، 
اأّن تزايد احلديث  اأحد امل�صادر االأ�صا�صّية لها)))). كما  اإىل  هام�صّي للطاقة 
الدفيئة،  الغازات  عن  الناجت  والتلّوث  احلراري  االحتبا�س  ظاهرة  عن 

Nuclear Energy Roadmap, available from: www.iea.org/publications/freepublications/.../nuclear_foldout.pdf  -((
المرجع السابق  -((

International Energy Statistics, available from http://www.eia.gov/countries/data.cfm  -((
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واأثرهما الكبري على مناخ الكرة االأر�صّية، زاد من اأهّمية الغاز، الذي يعترب 
ا، جًوا وبحًرا. الوقود االأحفوري االأنظف واالأقل تلويًثا للبيئة اأر�صً

من  كونه  املتزايد،  الطلب  لتلبية  امل�صتمّر  التزايد  اإىل  الغاز  اإنتاج  يّتجه 
اأّن  اأنواع الوقود النظيف. على �صبيل املثال، يبني موقع البنك الدويل  اأهّم 
ة اإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي تزايدت من 19،92% العام 2٠٠4  ح�صّ
الغاز  �صناعتي  يف  اجلهود  ت�صافرت  كما   .((7(  2٠13 العام   %21،٧ اإىل 
وال�صيارات، لتو�صيع نطاق ا�صتعماله يف قطاع النقل، �صواء يف النقل العام 
الدفيئة  الغازات  انبعاثاث  تخفي�س  بهدف  ق�صرية،  مل�صافاٍت  ال�صحن  اأو 
امل�صّببة لظاهرة االحتبا�س احلراري. وقد تزايدت احتياطات الغاز املوؤّكدة 
عن  يزيد  ما  اإىل   19٦٠ عام  مكّعب  مرت  تريليون   2٠ يقارب  مّما  عاملًيا، 
اإىل كمّيات �صخمة  باالإ�صافة   .((((  2٠13 تريليون مرت مكّعب عام   2٠٠

يحتمل وجودها يف مكامٍن غازّيٍة مل ت�صتثمر لغاية االآن.

2-م�صادر الطاقة اجلديدة
م�صتمّر.  تزايد  يف  الطاقة  على  العاملي  الطلب  بقاء  على  املراجع  جُتمع 
اإىل ا�صتمرار تدّفق م�صادر الطاقة  الّركون  اأّنه ال ميكن  اأثبتت التجربة  وقد 
اأثر  اأّن  كما  م�صتقباًل.  املتوّقعة  احلاجات  تلّبي  بطريقٍة  حاليًّا،  امل�صتثمرة 
�صلبيًّا  كان  الطاقة،  مل�صادر  اجلغرافّية  احلّيزات  على  العاملّية  ال�رصاعات 
اإىل حدٍّ بعيد، مّما اأّثر على اأ�صعارها �صعوًدا وانعك�س على االأداء االقت�صادي 
واال�صتقرار ال�صيا�صي هبوًطا. وقد اأّدى هذا االأمر اإىل حتفيز ال�ّصعي اإىل اإيجاد 

Electricity Production from Natural Gas Sources, available from http://search.worldbank.org/  -(7
data?qterm=gas&language=EN

http://www.arab-api. :حسين عبداللـه، الغاز الطبيعي وقود الغد في انتظار سياسة منّسقة عربيًا، المعهد العربي للتخطيط، متوافر على الموقع  -((
org/images/publication/pdfs/146/146_j1-2.pdf، ص 5.
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اأو اعتماد مقارباٍت جديدة مل�صادر كانت متوافرة  م�صادر جديدة للطاقة 
وغري م�صتثمرة بالطريقة االأمثل.

اأ-النفط ال�شخري
ي�صّنف النفط ال�صخري من بني امل�صادر غري التقليدية للنفط والغاز كون 
اإنتاجه ال يتّم بتقنّية حفر االآبار ال�صائعة بل بطرق اأكرث تعقيًدا)))). ويعترب 
واجلدوى  ال�رصيع  النمّو  ذات  الواعدة  الطاقة  م�صادر  من  ال�صخري  النفط 
هذا  ة  ح�صّ تو�ّصع  اإىل   2٠13 العام  خالل  التوقعات  اأ�صارت  االقت�صادّية. 
النوع من النفط يف ال�صوق العاملي خالل الع�رصين �صنة التالية)0)). يف حال 
حتّقق ذلك، فاإّن االأمر �صي�صّكل ثورة حقيقّية يف االأ�صواق العاملّية، من خالل 
تاأمني م�صدر طويل االأجل، بكلفٍة معقولٍة للعديد من البلدان، باالإ�صافة اإىل 
على  املبنّية  الدرا�صات  وفق  املتوّقع  النفط  برميل  �صعر  متو�ّصط  تخفي�س 

احتياطات النفط ال�صائل فقط.
يبدو  التي  بالب�صاطة  لي�س  ال�صخري  النفط  ا�صتخراج  يف  اال�صتثمار  لكّن 
االنتباه  ب�رصورة  يتمّثل  العملّية،  يف  اأ�صا�س  عامل  يوجد  حيث  عليها، 
امل�رصوفة  الطاقة  مقابل  النفط،  من  ا�صتخراجه  املمكن  الطاقة  مقدار  اإىل 
معقولة.  للعملّية  االقت�صادّية  اجلدوى  تبقى  بحيث  ومعاجلته،  ال�صتخراجه 
التحليل  اأو  بالهيدروجني  املعاجلة  بوا�صطة  ال�صخري  النفط  ا�صتخراج  يتّم 
احلراري للمادة النفطية املوجودة يف نوٍع حمّدد من ال�صخور، بهدف اإنتاج 
التقليدي  ال�صائل  للنفط  معاداًل  لي�صبح  تنقيته  ميكن  غازي،  اأو  �صائل  نفط 
النفطّية  ال�صخور  ا�صتخراج  خالل  من  العملّية  وتبداأ  الطبيعي.  الغاز  اأو 
من�صاآت  بوا�صطة  معاجلتها  قبل  وطحنها،  ك�رصها  يتّم  حيث  املناجم،  من 

Sarah Ladislaw, Maren Leed, Molly Walton, New Energy New Geopolitics, CSIS, USA, 2014, page 6  -((
Shale oil: the next energy revolution, PWC, February 2013, page 1  -(0
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وجتهيزات ترّكب يف موقع اال�صتخراج اأو يف مواقع اأخرى. يتّم بعدها مزج 
ال�صخور املطحونة مع مرّكبات كيميائّية وتعري�صها حلرارة عالية. تختلف 
اإنتاجه.  املنوي  النوع  وفق  اآخر  اإىل  موقٍع  من  النهائّية  املعاجلة  طريقة 
وزن  من  و%13   %4،5 بني  ما  ال�صخري  النفط  اإنتاج  معّدالت  وترتاوح 
امل�صتخدمة  العملّية  ونوع  طبيعتها  ح�صب  وذلك  امل�صتخرجة))))،  ال�صخور 
رفع  اإىل  للنفط،  العاملّية  االأ�صعار  ارتفاع  اأّدى  وقد  والتكرير.  التنقية  يف 
ن�صبًيا،  العالية  والتكرير  اال�صتخراج  كلفة  حيث  من  ال�صخري  النفط  اأ�صهم 
والتي كانت اأعلى بكثرٍي من كلفة �رصاء النفط من االأ�صواق العاملّية باالأ�صعار 
الرائجة �صابًقا بحيث اأ�صبح ا�صتخراجه، مع التكنولوجيا اجلديدة لت�صفيته، 

مربًحا من الناحيتني االقت�صادّية واجليو�صيا�صّية. 
امللّوثة  الكيميائّية  املرّكبات  من  العالية  الدرجة  اإىل  االإ�صارة  تقت�صي 
يف النفط ال�صخري. فالكربيت واالآزوت الكامنان فيه بن�صب عاليٍة يلّوثان 
ا �صمنه  الهواء، كما تتفاعل هذه املواد ومادة احلديد املمكن وجودها اأي�صً
كلفة  من  العوامل  هذه  تزيد  والنقل.  االإنتاج  يف  امل�صتعملة  املذيبات  مع 

معاجلته وت�صّكل عامل �صغٍط للحّد من ا�صتعماله. 
الواليات املّتحدة االأمريكّية، وفق مكتب  ال�صخري يف  النفط  اإنتاج  تزايد 
خالل  اليوم  يف  برميل   111٠٠٠ من  االأمريكّية،  الطاقة  معلومات  اإدارة 
اإىل حواىل 1.2 مليون  اأن يتزايد االإنتاج لي�صل  العام 2٠٠4. من املتوّقع 
و�صول  اإىل  ت�صري  اأخرى  توّقعات  لكّن   .2٠35 العام  بحلول  يومًيا  برميل 
اإنتاج  تزايد  اأّدى  وقد  اأو 4 ماليني برميل يومًيا)))).   3 اإىل حواىل  االإنتاج 
ال�صخري،  النفط  والغاز من  ال�صائل  النفط  االأمريكّية من  املّتحدة  الواليات 

Shale Oil, 20/12/2013, available on http://en.wikipedia.org/wiki/Shale_oil#Extraction_process  -((
Shale oil: the next energy revolution، مرجع سبق ذكره، ص 2  -((
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يف  يومًيا  برميل  مليون   ٧،٧ اإىل  لديها  اخلام  النفط  اإنتاج  ارتفاع  اإىل 
ال�صابقة.  ال�صنوات  اأن كان 1.5 مليون برميل يومًيا يف  اأيلول 2٠13، بعد 
 ٧،٦ اإىل  تراجع  الذي  اال�صترياد  معّدل  على  النفط  اإنتاج  معّدل  تفّوق  كما 
مليون برميل يومًيا. يعود ذلك اإىل منّو االإنتاج االأمريكي مبعّدل 5٠% منذ 
اأّما خارج   .((3( الواردات مبعّدل %2٠  العام 2٠٠٨، بالتوازي مع تناق�س 
مع  بداياته،  يف  اجلديد  امل�صدر  هذا  ا�صتثمار  يزال  فما  املّتحدة،  الواليات 
ال�صني  االأرجنتني،  من  كّل  يف  املجال  هذا  يف  جديدة  ا�صتثمارات  ت�صجيل 
ورو�صيا. ومع ت�صجيع احلكومات على اال�صتثمار، بداأ االإعالن عن اكت�صاف 
احتياطاٍت جديدٍة كبرية يف كّل من كولومبيا، اأ�صرتاليا، نيوزيلندا، ال�صني، 
من  اعتباًرا  النفط  الأ�صعار  االأخري  الهبوط  وبعد  لكّنه،  ورو�صيا)))).  اليابان 
منت�صف العام 2٠14، ب�صبب العر�س الفائ�س يف �صوق النفط واالنكما�س 
الذي اأ�صاب االقت�صاد ال�صيني، اأ�صبحت التوقعات اأكرث حذًرا ب�صبب الكلفة 
النفط  اإنتاج  م�صتويات  لكن  ال�صائل.  بالنفط  مقارنة  النفط  لهذا  العالية 
املذكور مل تتاأّثر كثرًيا ب�صبب املرونة التي يبديها امل�صتثمرون االأمريكيون 
ب�صبب ا�صتعمالهم تقنيات متطّورة، ذات اإنتاجّية متزايدة مع الوقت، اإ�صافة 
ا�صتثمارها  ا�صتثمارات كبرية وطويلة املدى، كما ميكن  اأّنها ال تتطلّب  اإىل 
ال�رصورية  الزمنية  واملدة  اال�صتثمارات  حجم  اإىل  قيا�ًصا  كبرية  ب�رصعة 

لال�صتثمار واالإنتاج يف جمال النفط ال�صائل)))). 
ب-الوقود احليوي 

الوقود احليوي هو الطاقة امل�صتمّدة من الكائنات احلّية �صواء منها النباتّية 

 Lisa Hyland, Sarah Ladislaw, David Pumphrey, Frank Verrastro & Molly Walton. Realizing the Potential of  -(3
US Unconventional Natural Gas, CSIS, USA, 2013, Page 7

Shale oil: the next energy revolution، مرجع سبق ذكره، ص 4-5  -((
 Plunging prices hve neither halted oil production nor stimulated a surge in global growth, The Economist,  -((

23/1/2016, available from: http://www.economist.com/news/briefing/21688919
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اأو احليوانّية. وقد ظهر الوقود احليوي كبديل من الوقود االأحفوري حيث تتيح 
التكنولوجيا اجلديدة ا�صتخراجه، على �صكل �صائل اأو �صلب اأو غازي، من مواد 
متعّددة كاخل�صب، واملحا�صيل الزراعّية، واملخلّفات احليوانّية والنفايات. 
وقد اأثار عامالن مهّمان، يتعلّقان باأمن الطاقة واحلّد من انبعاثات غازات 
الدول  الوقود احليوي. ففي  اإنتاج  االحتبا�س احلراري، االهتمام مبو�صوع 
املتقّدمة، كان الدافع االأ�صا�س هو حماولة اإيجاد وقود نظيف. اأّما يف الدول 
النامية فكان الهدف هو اإيجاد بديل من التبعّية االقت�صادّية عرب ا�صتغالل 
من  اال�صتفادة  اإىل  باالإ�صافة  لديها،  املتوافرة  الزراعّية  املحا�صيل  بع�س 
واإنتاج  النفايات  م�صكلة  ملعاجلة  االأبعاد  مزدوج  حّل  الإيجاد  النفايات 
الإنتاج  الزراعّية  املنتجات  با�صتخدام  ة  اخلا�صّ ال�صيا�صات  لكّن  الطاقة. 
الوقود ما زالت قيد الدر�س من قبل العديد من اجلهات الدولّية واحلكومات، 
ب�صبب التخّوف من تاأثري هذا املجال على االأمن الغذائي العاملي، يف حال 
الوقود  باإنتاج  ة  اخلا�صّ النباتات  لزراعة  الزراعّية  االأرا�صي  ا�صتعمال  مّت 

ة باال�صتهالك الب�رصي. احليوّي، بداًل من املنتجات اخلا�صّ
النباتات،  وخملّفات  احلطب  فيه  مبا  احليوي،  الوقود  يوؤّمن  املقابل  يف 
م�صادر  تتوّزع  الطاقة)))).  من  الب�رصّية  ا�صتهالك  من   %1٠ مقداره  ما 
 %9 وال�صناعّية،  املنزلّية  النفايات  من   %4 االآتي:  وفق  احليوي  الوقود 
والغابات)7)).  االأخ�صاب  من  و٨٧%  واملحا�صيل،  الزراعّية  املخلّفات  من 
ال�صناعّية  البلدان  يف  عاملًيا  املنتج  احليوي  الوقود  من   %25 ي�صتعمل 
و٧5% منه يف البلدان النامية. وت�صري بع�س التقديرات اإىل توّزع ا�صتهالك 
ال�صناعي  اال�صتعمال املنزيل بن�صبة ٨٠%، اال�صتخدام  الوقود احليوي بني 

Biomass for power generation, available from: www.iea.org/techno/essentials3.pdf  -((
Biofuel & biomass power, available from: www.iea.org/media/workshops/2011/egrd/Spitzer.pdf  -(7



49

امل�صتخدمة،  والتكنولوجيا  االإنتاج  تطّور  لكّن   .%2 النقل  وقطاع   %1٨
من  تخّفف  نظيفة  كماّدة  احليوي  الوقود  ا�صتعمال  جاذبّية  اإىل  باالإ�صافة 
ت�صارع  اإىل  توؤّدي  احلراري،  االحتبا�س  ت�صّبب  التي  الدفيئة  الغازات  اإنتاج 
ة  ا�صتعمال هذه املادة وتزايده يف القطاعات اال�صتهالكّية الكبرية وبخا�صّ
االأمريكّية،  املّتحدة  كالواليات  ال�صناعّية،  البلدان  بع�س  يف  النقل.  قطاع 
فينتج الوقود احليوي 11 جيغاوات/�صاعة من الكهرباء، ويف اأملانيا ينتج 
٠.5 جيغاوات/�صاعة. عاملًيا، كما يوؤّمن الوقود احليوي ما مقداره 1% من 

اإنتاج الكهرباء العاملي اأي ما يقارب 25٧ ترياوات/�صاعة)))). 
ج-الطاقة ال�شم�شيّة 

توؤّمن ق�صًما  التي  البديلة  الطاقة  اأهّم م�صادر  ال�صم�صّية من  الطاقة  تعترب 
من حاجات اال�صتهالك املنزيل اأو ال�صناعي بطريقة رخي�صة ونظيفة، كما 
تطّوًرا  القطاع حالًيا  وي�صهد هذا  واملوا�صالت.  النقل  كلفة  كثرًيا من  توّفر 
اأو  ا�صتغاللها،  عملّية  يف  امُل�صتخدمة  التكنولوجيات  جهة  من  اإن  ُمتنامًيا، 
من جهة انت�صار ا�صتعمالها على ال�صعيد العاملي. وتتمّيز الطاقة ال�صم�صّية، 
جمانًيا  م�صدًرا  ت�صبح  بكونها  التقليدّية،  الطاقة  م�صادر  مع  مقارنة 
امل�صتخدمة،  االأولّية  االإن�صاءات  كلفة  بقدر  ا�صتغاللها  عملّية  بعد  للطاقة 
الطاقة  م�صادر  كلفة  مع  باملقارنة  االإن�صاءات  كلفة  تعوي�س  فرتة  ق�رص 
امُلتجددة  الطاقة  من  حمدودة  غري  بكميات  توافرها  امل�صتعملة،  التقليدّية 
اآخر من الطاقة الإنتاجها، كما  اأي م�صدر  اإىل  وامُل�صتدامة والتي ال حتتاج 
لالحتبا�س  امُل�صّببة  الغازات  انبعاث  كّمية  بتخفي�س  ي�صمح  ا�صتعمالها  اأّن 

احلراري الناجتة عن ا�صتعمال امل�صادر التقليدية. 

John Twidell & Tony Weir، مرجع سبق ذكره، ص 352.  -((
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�صهد العامل، منذ ال�صّتينيات يف القرن املا�صي، منًوا �رصيًعا يف ا�صتخدام 
عدم  يف  تكمن  العملّية،  هذه  يف  االأ�صا�س  امل�صكلة  لكّن  ال�صم�صّية.  الطاقة 
حلّل  والنهار.  الليل  لتواتر  نظًرا  وثباته  الطبيعي  امل�صدر  هذا  ا�صتمرارّية 
حاًل  الذروة  �صاعات  خالل  بّطارّيات  �صمن  التخزين  �صّكل  امل�صكلة،  هذه 
مرتفعة  بقيت  والبيئّية  االقت�صادّية  الناحيتني  من  كلفته  اأّن  اإالّ  منطقًيا، 
كوكب  تلقي  اإىل  التقديرات  وت�صري  كبرية)))).  ا�صتثمارات  اإىل  وحتتاج 
الطاقة  لكّن  �صنوًيا)30).  ترياوات/�صاعة  مليون   222 عن  يزيد  ما  االأر�س 
امل�صتثمرة ما زالت متوا�صعة جًدا، حيث تت�صّدر اأملانيا حاليًّا الئحة الدول 
املنتجة للكهرباء من الطاقة ال�صم�صّية باإنتاج 3٨ ترياوات/�صاعة �صنوًيا، 
ترياوات/�صاعة،   24 اليابان  ترياوات/�صاعة،   2٨ باإنتاج  ال�صني  تليها 
اإيطاليا والواليات املتحدة االأمريكية 1٨ ترياوات/�صاعة، كل من  كل من 
اأّن ح�صة  اإىل  التوّقعات  ت�صري  كما  ترياوات/�صاعة))3).   5 واإ�صبانيا  فرن�صا 
اإنتاج الطاقة ال�صم�صية من جمموع الطاقة املنتجة من امل�صادر املتجّددة 
عن  مرات  ثالث  من  اأكرث  ت�صاعفها  رغم   2٠4٠ العام   %15 تتجاوز  لن 
عدم  اإىل  املتوا�صعة  التقديرات  وتعود   .(3((  2٠13 العام  املحققة  الن�صبة 
توقع اكت�صاف طريقة اأكرث فعالية لتخزين الطاقة وحتويلها والتي تتلقاها 

االأر�س من ال�صم�س يف املدى املنظور. 
د-طاقة الأمواج واملدّ البحري

ت�صبه طاقة االأمواج واملّد البحري الطاقة ال�صم�صّية من ناحية جّمانّيتها 
لتوليد  كبرية  معامل  اإن�صاء  اإمكانّية  التجارب  اأثبتت  وقد  وانت�صارها. 

Hybrid Systems, available from: http://www.urbangreenenergy.com/hybrid-systems  -((
Available Solar Energy, available from: http://www.mpoweruk.com/solar_power.htmِ  -30

Countries leading the world in solar energy, available from: http://www.techinsider.io/best-solar-power-  -3(
countries-2016-3

.Renewable electricity generation by fuel type, Annual energy report outlook, eia, 2015, page 25  -3(
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كبرية  �صعوبات  تعرت�صها  املجال  هذا  يف  االأبحاث  لكّن  منهما.  الطاقة 
الذروة،  قيمة  يف  متنا�صقة  غري  وقّوتها  االأمواج  اأمناط  بكون  تتمّثل 
ا�صتفادًة  يوؤّمن  جهاز  ت�صميم  ال�صعب  من  يجعل  مما  االإجتاه،  اأو  املرحلة 
ق�صوى من االأمواج ذات االأمناط املتغرّية مع الزمن وحالة البحر. كما اأّن 
العوا�صف الكبرية قد تعّر�س اأنظمة توليد الطاقة الأ�رصار ج�صيمة. ت�صاف 
ذات  االأمواج  مناطق  يف  واالإن�صاءات  التجهيزات  تركيب  �صعوبة  ذلك  اإىل 
اأثناء  يف  بها  التحّكم  ميكن  ال  التي  البحر  قّوة  ب�صبب  العالية  االإنتاجّية 
املادّية  اال�صتثمارات  و�صخامة  االأمواج،  تواتر  مواءمة  و�صعوبة  العمل، 
ال�صواطئ  اأ�رصار بيئّية يف  اإحداث  ال�رصورّية للم�صاريع املماثلة واإمكانّية 

الغاية.)33)  �صة لهذه  املخ�صّ
حاجات  من   %1٠ يوازي  ما  اإنتاج  ميكن  للطاقة،  العاملي  املجل�س  وفق 
الدرا�صات  وت�صري  االأمواج))3).  طاقة  من  الكهربائّية  الطاقة  من  العامل 
الطاقة  الإنتاج  من�صاآٍت  لتجهيز  �صاحلٌة  العامل،  حول  موقع   2٠ وجود  اإىل 
من   %2٠ توؤّمن  اأن  ميكنها  بريطانيا،  يف  منها  ثمان  البحري،  املّد  من 
 ،19٦٧ العام  منذ  فرن�صا،  بداأت  كما  الطاقة))3).  من  االأخرية  احتياجات 
خالل  من  البحري،  املّد  من  الطاقة  الإنتاج  معمل  اأكرب  وت�صغيل  باإن�صاء 
اإن�صاء �صّد على م�صّب نهر الران�س. وقد ُجّهز ال�صّد باأربٍع وع�رصين توربيًنا 
من   21٠٠٠٠ حاجات  يوازي  ما  اأي  جيغاوات/�صاعة   55٠ �صنوًيا  تنتج 

ال�صّكان))3).

John Twidell & Tony Weir، مرجع سبق ذكره، ص401.  -33
L'energie houlomotrice, available from:  -3(

http://www.mtaterre.fr/dossier-mois/chap/1105/L-energie-houlomotrice%C2%A0-recuperer-l-energie-des-vagues 
Tidal power, available from: http://home.clara.net/darvill/altenerg/tidal.htm  -3(

L'energie des marées, available from:  -3(
http://www.mtaterre.fr/dossier-mois/archives/chap/1104/Une-energie-marine-bien-developpee%C2%A0-l-energie-

des-marees
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هـ-طاقة الرّياح 
اأ�صبحت مزارع الرياح من بني امل�صادر املهّمة لتوليد الطاقة يف البلدان 
النظيفة  امل�صادر  اأهّم  من  الّرياح  تعترب  منها.  مرتفٍع  مبعّدل  تتمّتع  التي 
يف  تركيبها  يخلّفه  الذي  ال�صلبي  البيئي  االأثر  �صعف  ب�صبب  الطاقة  لتوليد 
املناطق التي تتمّتع برياح موؤاتية. يتواجد العديد من مزارع الّرياح الإنتاج 
الطاقة على الياب�صة اأو على م�صافاٍت ت�صل اإىل حواىل 1٠كلم من ال�صاطئ. 
ميغاوات/ و5  كيلووات/�صاعة  عّدة  بني  منها  وحدة  كّل  اإنتاج  ويرتاوح 
�صاعة. �صهد هذا القطاع منًوا كبرًيا بني العامني 1995 و2٠٠٦. فمن اإنتاج 
ويف  ميغاوات/�صاعة.   59٠٠٠ اإىل  االإنتاج  قفز  ميغاوات/�صاعة،   4٨٠٠
العام 2٠11 و�صل االإنتاج اإىل 2٠٠ جيغاوات/�صاعة)37). وت�صري درا�صات 
املوؤ�ص�صة االأوروبّية لطاقة الرياح EWEA اإىل احلقائق والتوّقعات املتعلّقة 
منّو  االآتي:  وفق  و2٠2٠   2٠12 العامني  بني  الرياح  طاقة  اإنتاج  بتطّور 
معّدل  23٠ جيغاوات/�صاعة، منّو  اإىل  1٠٧ جيغاوات/�صاعة  االإنتاج من 
�صد احلاجة من ٧% اإىل ما بني 15 و1٧%، منّو الطاقة االإنتاجّية لكّل وحدة 
ميغاوات/  ٧.5 باإنتاج  وحدات  ووجود  �صاعة  ميغاوات/   2.5 معّدل  من 

ممكنة  ودرا�صات  ميغاوات/�صاعة   15 الإنتاج  خمّططٍة  وحداٍت  اإىل  �صاعة 
الإن�صاء وحداٍت بطاقة اإنتاج 2٠ ميغاوات/�صاعة))3). 

ت�صارع ا�صتثمار الرياح يف توليد الطاقة اعتباًرا من نهاية القرن املا�صي 
ومطلع القرن احلايل، بحيث بلغ اإجمايل اإنتاج الطاقة الكهربائّية العاملي 
من الرياح العام 2٠٠٦، ٧4223 ميغاوات، مبا يعادل 1% من اال�صتخدام 

Etat de l'eolien, available from: http://www.notre-planete.info/ecologie/energie/energie-eolienne  -37
Wind energy statistics & targets, available from: http://www.ewea.org/wind-energy-basics/facts  -3(
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العاملي للكهرباء.))3) وبنهاية العام 2٠12 كان االإنتاج قد بلغ 2٨25٨٧ 
ميغاوات بزيادة 44٧99 ميغاوات عن العام الذي �صبقه. وت�صري التوقعات 
اأعلى ن�صبة منو يف قطاع  اإىل ا�صتمرار النمو يف هذا القطاع الذي �صي�صجل 
الطاقة املتجّددة حمققة ن�صبة 4٠ % من جممل الطاقة املتجّددة املنتجة، 
ت�صل  اأن  على   ،2٠4٠ العام  بحلول  املائية  الطاقة  من  االإنتاج  متجاوزة 

اإىل ٧35٠٠٠ ميغاوات العام 2٠5٠.)0))

3-توفري الطاقة اأو ال�صتخدام الأمثل مل�صادرها

ا�صتهالك  اأمناط  على  املبنّية  العاملّية،  الطاقة  منّظمة  ح�صابات  ت�صري 
الطاقة احلالّية، ويف ظّل التوّقعات التي ت�صري اإىل م�صاعفة الطلب العاملي 
احلجري  الفحم  على  الطلب  تزايد  اإىل   ،2٠5٠ العام  بحلول  الطاقة  على 
 ((((.%٦9 مبعّدل  ال�صائل  والنفط   %13٨ مبعّدل  الغاز   ،%3٠٠ مبعّدل 
مّما  العاملي،  املناخ  على  دراماتيكًيا  الزيادات  هذه  اأثر  يكون  اأن  يرتقب 
الطاقة  �صيا�صات  يف  اأ�صا�صّية  تغيريات  الإجراء  دعوات  اإطالق  اإىل  اأدى 
فقرات  اإحدى  ت�صّوه  يف  القادمة  لالأجيال  االأكرب  اخلطر  ويتمّثل  العاملّية. 
حالة  يف  العامل  ي�صتمّر  ال�صيا�صّية.  اأو  البيئّية  االقت�صادّية،  الطاقة:  نظام 
التكنولوجي  التطّور  ركب  مواكبة  بهدف  الطاقة،  ال�صتهالك  متزايد  نهٍم 
احلالة  هذه  مع  بالتوازي  تتزايد  الع�رصّية.  االأجيال  متطلّبات  وتلبية 
املناخّية  التغرّيات  يف  تت�صّبب  التي  احلراري  االحتبا�س  ظاهرة  مفاعيل 
خالل  من  للب�رص،  واالقت�صادي  اجل�صدي  االأمن  على  �صلًبا  وتوؤّثر  املتقلّبة، 
كما  للحرائق.  امل�صّببة  احلّر  للفي�صانات وموجات  امل�صّببة  العوا�صف  حّدة 

John Twidell & Tony Weir، مرجع سبق ذكره، ص263.  -3(
Annual energy outlook 2015، مرجع سبق ذكره، ص7.  -(0

Jean- Michel Bezat, Le passé pour avenir, Le Monde, 4/10/2006, available from: http://www.lemonde.fr/  -((
import/article/2006/10/04/le-passe-pour-avenir_819669_3544.html
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يتدهور االأمن الغذائي العاملي الذي اأ�صبح اأكرث ه�صا�صة ب�صبب تغرّي اأمناط 
الف�صول واالأثر ال�صلبي على الرثوة النباتّية واحليوانّية. 

كما يعتمد مفهوم توفري الطاقة اأو اال�صتخدام االأمثل مل�صادرها مقاربة 
ترتكز على اعتماد �صيا�صة �صلبّيٍة ذات اأثر اإيجابي، اعتمدته كرثة من الّدول 
االإمداد، غالء  انقطاع  احلروب،  الناجتة عن  االأزمات  ب�صبب  بداية،  مكرهة 
االأ�صعار وغريها. وقد تطّور هذا املفهوم الحًقا لي�صمل اجلهات التي ترغب 
القادمة،  لالأجيال  نظيفة  بيئة  على  واملحافظة  الطاقة  م�صادر  بتوفري 
احلديثة،  لالأبنية  املدرو�س  الت�صميم  خالل  من  امل�صوؤول  اال�صتهالك  عرب 
ا�صتعمال االأجهزة الكهربائية املوّفرة للطاقة وتر�صيد اال�صتهالك ال�صناعي 

واملوؤ�ص�صاتي من خالل توقيت عنا�رص التعرفة وحتديدها. 
ن�صبة  التخفيف من  اإىل  االأحفورّية  الطاقة  الفقرية مب�صادر  الدول  ت�صعى 
العديد  ي�صعى  كما  االأحفوري،  للوقود  امل�صّدرة  الدول  على  اعتمادها 
ا�صتغالل  اأمد  اإطالة  اإىل  االأحفورّية،  الطاقة  مب�صادر  الغنّية  الدول  من 
احتياطاتها من خالل ا�صتغالل م�صادر الطاقة املتجّددة املتوافرة لديها، 
اأّن  تبنّي  وقد  للن�صوب.  قابلٍة  وغري  "جّمانّية"  طاقة  كونها  من  انطالًقا 
م�صادر الطاقة املتجّددة، التي ميكن اال�صتفادة منها بالتقنيات املتوافرة 
حتى تاريخه، ال تكفي ل�صّد العجز يف الطلب، كما ال ت�صمح باال�صتغناء عن 
الطاقة املائية والطاقة  اإىل ت�صنيف  يوؤّدي  االأحفوري امللّوث، مّما  الوقود 
غري  احتياطاتهما  من  الرغم  على  الثانوّية  الطاقة  م�صادر  بني  ال�صم�صّية 
اأو  الف�صل  من  الرغم  على  االأر�صّية.  الكرة  كامل  على  واملتوافرة  املحدودة 
التاأخري الذي يظهر عند مراجعة االإح�صاءات العاملّية، جتارب ناجحة يف 
ا�صتهالك  من  التخفيف  طريق  على  حثيثة  بخطى  ت�صري  التي  الدول  بع�س 
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الوقود االأحفوري، من خالل ا�صتخدامات اأف�صل للطاقة اأو ا�صتعمال اأجيال 
االكتفاء  حتقيق  اأو  التوفري  بهدف  ا�صتهالًكا،  االأقّل  التجهيزات  من  جديدة 

الذاتي مع ما يعنيه ذلك من النواحي، االقت�صادّية، البيئّية وال�صيا�صّية. 

4-م�صادر الطاقة كتحدٍّ جيو�صيا�صي 

فهو  والكيانات.  االأمم  حياة  يف  مهم  بدور  اجلغرايف  املحيط  ي�صطلع 
ا  اأي�صً ي�صّكل  قد  اأّنه  اإالّ  واإمكانات كبرية،  ا  فر�صً يقّدم  اإىل كونه  باالإ�صافة 
باملوارد  وثيًقا  ارتباًطا  اأو املخاطر  الفر�س  ترتبط هذه  للمخاطر.  م�صدًرا 
يف  الطاقة  م�صادر  ترتّبع  والتي  االإن�صان  طّوعها  التي  تلك  اأو  الطبيعّية، 
ا�صتناًدا  بينها  املفا�صلة  اأو  اختيار امل�صادر  يتّم  بها.  ال�صلّم اخلا�س  اأعلى 
من  دولة،  لكل  املتوافرة  واالإمكانات  بالفر�س  مرتبطة  واقعّية،  الأ�صباب 
الق�صايا  اأو  باالأخالقيات  املتعلّقة  االأ�صباب  لبقّية  يذكر  تاأثري  اأو  اأثر  دون 
التفاهمات  قّوة  اأو  ال�رصاعات  حّدة  وترتبط  املثال.  �صبيل  على  البيئّية 
من  اأكرب  بدرجٍة  امل�صتنفدة،  بامل�صادر  والكيانات  الدول  بني  والتحالفات 
اإغفال تاأثري بع�س عنا�رص  ارتباطها بامل�صادر املتجّددة. لكن يجب عدم 
م�صادر الطاقة املتجّددة على قطاعاٍت خمتلفٍة عن قطاع الطاقة، كارتباط 
اإنتاج الطاقة املائية بقطاع مياه ال�رصب والرّي، اأو ارتباط زراعات اإنتاج 

الوقود احليوي مب�صاألة االأمن الغذائي. 
عنا�رصها.  حتليل  يف  املقاربة  تغيري  اإىل  القّوة  مفهوم  تغرّي  واأّدى  هذا 
امل�صتقلّة  فالدول  والكيانات.  للدول  اال�صتقالل  مفهوم  تغرّي  وبالتايل 
يكون  قد  بع�صها  كون  فعلًيا،  اأو  مادًيا  م�صتقلّة  بال�رصورة  لي�صت  قانوًنا، 
ذا تبعّية ما لدولة اأخرى. ت�صّكل التبعّية االقت�صادّية �صكاًل من اأ�صكال عدم 
املمكن  ال�صغوط  اأهّم  االقت�صادّية من  ال�صغوطات  تعترب  اال�صتقالل، حيث 
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ا الدول  ا�صتثمارها �صيا�صًيا. وانطالًقا من ذلك، قام العديد من الدول، خ�صو�صً
كو�صيلة  مكّثف،  ب�صكل  االقت�صادي  ال�صغط  با�صتعمال  الكربى،  الراأ�صمالّية 
هذا  ويف  م�صاحلها.  اإىل  املوجهة  التهديدات  وملواجهة  ال�صيا�صي  للتعامل 
اجلماعي  التعامل  اإىل  تهدف  وتكّتالت،  عاملّية  هيئات  اإن�صاء  مّت  االإطار، 
لل�صغط عليها، وتهديدها بفر�س  االأخرى، و�صواًل  الدول  واملتما�صك جتاه 
اجلماعات  هذه  حتّولت  وقد  لرغباتها.  متتثل  مل  اإذا  واجلزاءات  العقوبات 
فمجّرد  وال�صيا�صي.  االقت�صادي  والتهديد  للرتهيب  منابر  اإىل  االحتكارّية 
عالمات  من  الكثري  يثريان  وغاياتها  اأع�صائها  هوّية  ومعرفة  ت�صكيلها 
"منّظمة  النفطي  الكارتل  االحتكارّية:  التكّتالت  هذه  اأبرز  من  اال�صتفهام. 

الطاقة الدولّية" والكارتل املايل "ناديا باري�س ولندن". 
احلاجة  اإىل   ،19٧/٦2 رقم  املّتحدة  لالأمم  العاّمة  اجلمعّية  قرار  اأ�صار 
للعالقات  كاإطاٍر  امل�صتدامة"  للتنمية  العاملّية  "القّمة  تو�صيات  لتفعيل 
التنفيذ  مو�صع  جوهان�صربغ"))))  "خطة  و�صع  بهدف  احلكومات  بني 
ة االإجمالّية للطاقة املنتجة من م�صادر متجّددة،  لالإ�رصاع يف زيادة احل�صّ
الوعي  زيادة  خالل  من  ذلك  يتّم  للطاقة.  العاملي  االإنتاج  ح�ص�س  �صمن 
امل�صادر  تطوير  عرب  الفقر،  واإزالة  امل�صتدام  التطّور  على  الطاقة  الأهّمية 
الرغم من ذلك،  احلالّية واإيجاد م�صادٍر جديدة للطاقة املتجّددة)3)). على 
ملّوثة، خياًرا  ولو كانت  التقليدّية، حتى  امل�صادر  الطاقة من  اإنتاج  يبقى 
ا�صرتاتيجًيا قائًما على املدى الطويل نظًرا لعدم توافر اأّي بدائل تكفي حجم 
م�صادره،  بجميع  االأحفوري  الوقود  ا�صتخدام  يبقى  لذلك  ال�صخم.  الطلب 
اأحد اأهّم م�صادر اإنتاج الطاقة على امل�صتوى العاملي. مع ما يعنيه ذلك من 

Report of the World Summit on Sustainable Development, UN, South Africa, 2002, Page 137.  -((
 Ban key Moon, Promotion of new and renewable sources of energy, United Nation General assembly, New  -(3

York, 2011, P3
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االأطراف  م�صالح  ي�صمن  مبا  وممّراته  م�صادره  على  ال�رصاعات  ا�صتمرار 
مع  املتدّنية،  االنبعاثات  ذات  النووّية  الطاقة  ذلك  اإىل  ي�صاف  املعنّية. 
البيئية واالأمنية، وما  الناحية  العالية من  االعتبار خماطرها  االأخذ بعني 
التكنولوجيا  امتالك  يف  الدول  برغبة  ارتباط  ذات  توّترات  من  ت�صتتبعه 

النووية لرفع مكانتها على ال�صاحة الدولية. 

5-النظرة الأمريكيّة ال�صماليّة للطاقة 

بقيت اأمريكا ال�صمالّية، حتى نهاية العام 2٠14، ثاين اأكرب م�صتهلك للطاقة 
يف العامل بعد ال�صني. يبلغ جمموع ا�صتهالك الواليات املّتحدة ال�صنوي، ما 
يعادل 2224 مليون طن من النفط، وكندا 251مليون طن، مبجموع 24٧5 
مليون طن للدولتني. وحتّل اأمريكا ال�صمالّية يف املرتبة الثانية بعد ال�صني 
التي يبلغ ا�صتهالكها ما يعادل 3٠34 مليون طن من النفط)))). وعلى الرغم 
من التغريات احلادة يف االأ�صعار العاملّية، التي اأّثرت �صلًبا على اإنتاج النفط 
ال�صخري  النفط  اإنتاج  طبيعة  ولكون  االأخريين،  العامني  خالل  ال�صخري 
االأمريكي جتعله منا�صًبا للنظام ال�صناعي، املايل، الدميوغرايف واجليولوجي 
يف الواليات املّتحدة ب�صكل اأ�صا�صي، ولكون �صماته جتعله من بني امل�صادر 
البيئي  االأثر  االأ�صعار،  االإنتاجّية،  بالكلفة،  تتعلّق  الأ�صباب  اجلدلّية  الكثرية 
اإنتاجه خالل العقد االأخري وتطّور تقنيات  اأّن تزايد  اإالّ  واالآفاق امل�صتقبلّية. 
االإنتاج التي ت�صمح بتخفي�س الكلفة، غرّيا يف خريطة جتارة النفط العاملّية 

مبا يوؤّمن للواليات املّتحدة اكتفاًء ذاتًيا يف الطاقة. 
على عالقة  ثابتة  باأولوّيات  دائمة  ب�صورة  االأمريكّية  ال�صيا�صة  ارتبطت 
ال�رصق  ونفط  عام،  ب�صكٍل  النفط  �صّكل  كما  االأمريكي.  القومي"  "االأمن  بـ 
خا�صت  وقد  املذكور.  القومي  االأمن  عنا�رص  اأحد  خا�س،  ب�صكٍل  االأو�صط 

Global energy statistical yearbook 2015, available from: https://yearbook.enerdata.net  -((
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الواليات املّتحدة عّدة حروب بالوكالة اأو باالأ�صالة من اأجل ب�صط �صيطرتها 
املختلفة،  بنماذجها  اخلليج  حروب  ت�صّكل  هيمنتها.  على  واملحافظة 
اأبرز  العربي،  بالربيع  �صّمي  وما  اأفغان�صتان  يف  االإرهاب"  على  "احلرب 
اجتاه  وبعد  ودينامّياتها.  املنطقة  �صيا�صات  يف  املبا�رص  التدّخل  اأ�صكال 
الواليات املّتحدة االأمريكّية اإىل االكتفاء الذاتي يف جمال الطاقة، وارتقاء 
ال�صني اإىل مرتبة امل�صتهلك االأّول للطاقة يف العامل، اأعلن الرئي�س االأمريكي 
"ا�صتدارة" الواليات املّتحدة نحو املحيط الهادئ)))). �صّكل  اأوباما  باراك 
تغرّي  نذير  اأعاله  املذكورة  املوؤ�رّصات  تعديل  مع  بالتوازي  االإعالن،  هذا 

اجليو�صيا�صي. العامل 
�صاحات  اإىل  القوية  الرو�صية  والعودة  ال�صني  يف  الوا�صح  التململ  ميّثل 
الدور  لرتاجع  انعكا�ًصا  االأو�صط  وال�رصق  اأوروبا  �رصق  يف  ال�رصاع 
اجليو�صيا�صي االأمريكي على ال�صاحة العاملّية. وت�صّكل املرونة والرباغماتّية 
يف  تغرّيًا  اأوباما،  الرئي�س  و�صول  منذ  االأمريكّية  ال�صيا�صة  طبعت  التي 
النظرة االأمريكّية اإىل النفط، من زاوية تراجع التهديدات املرتبطة بتجارته 
االأمريكي على  الطلب  ة  تراجع ح�صّ نهائي. ميّثل  ب�صكل  انعدامها  من دون 
للح�صول  الدول  لبقّية  فر�صة  ال�صمالّية،  اأمريكا  الطاقة من خارج  م�صادر 
التهديد  اأثر  "معقولة"، يف الوقت نف�صه الذي يرتاجع  على الطاقة باأ�صعار 
تعامل  حّدة  يف  تغرّيًا  انعك�س  مّما  االأمريكي،  القومي  االأمن  على  النفطي 
مع  واقت�صادّية،  �صيا�صّية  ع�صكرّية،  قّوة  من  متّثله  مبا  املّتحدة،  الواليات 
املذكور  التغرّي  يتجلّى  الطاقة.  مب�صادر  االرتباط  ذات  العاملّية  االأزمات 
من خالل االن�صحاب اجلزئي من �صاحات ال�رصاع االأو�صط عرب ا�صتعمال ما 

منال نحاس، العالم في مرحلة إنتقالية قد تنتهي إلى حرب عالمية أو تغيّر في الخريطة الجيوسياسية، جريدة الحياة، ))/))/3)0).  -((
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اإ�صافة  الع�صكرية االإقليمّية،  اأو االتكال على االأذرع  الناعمة  ي�صّمى بالقّوة 
ب�صفة  معه  والتعامل  املبا�رص  الرو�صي  بالتدّخل  ال�صماح  يف  الت�صاهل  اإىل 

ال�رصيك. 

6-نظرة اأمريكا الالتينيّة اإىل م�صادر الطاقة 

ُتعترب فنزويال املنتج االأ�صا�صي للنفط يف جنوب اأمريكا الالتينّية، بحيث 
الفنزويلي، كما  الت�صدير  النفط وم�صتّقاته 95% من مداخيل  يوؤّمن ت�صدير 
مدعوًما  لالقت�صاد،  االإجمايل  احلجم  من   %25 والغاز  النفط  قطاع  ي�صّكل 
باحتياطات موؤّكدة تبلغ 3٠٠ مليار برميل من النفط ال�صائل و5٦٠٠ مليار 
االقت�صاد  الربازيل، �صاحبة  الطبيعي)))). كما غرّيت  الغاز  مرت مكّعب من 
االأكرب يف اأمريكا الالتينّية، خالل العقد املا�صي من النظرة اإىل �صوق الطاقة 
احتياجاتها  الذاتي ملجمل  االكتفاء  تاأمني  القاّرة املذكورة، من خالل  يف 
من الطاقة و3% من الطاقة النووّية، 11،٦% من االإنتاج العاملي اأو ٨٠% من 
العاملي  االإنتاج  الكهرباء من الطاقة املائّية، 2٦،3% من  احتياجاتها من 
للوقود احليوي مبا يكفي لتاأمني حاجات 9٠% من ال�صّيارات اجلديدة التي 
اآخر  اأ�صواقها والتي تعمل على هذا الوقود، وت�صدير ق�صم كبرٍي  تباع �صمن 
متجّددة  م�صادر  من  النفط  من  برميل  مليون   ٧،9 يعادل  ما  اخلارج،  اإىل 
اإىل  واالنتقال  النفط  من  الذاتي  االكتفاء  اإىل  الو�صول  اإىل  اإ�صافة  اأخرى، 
الت�صدير اعتباًرا من العام 2٠٠٦.)7)) وتتمّتع معظم بلدان اأمريكا الالتينّية، 
مبقّدرات �صبيهة اإىل حّد ما، مبقّدرات الربازيل، التي اأ�صبحت مثااًل يحتذى 
تعيد  اأن  الدول  لهذه  ميكن  وعليه  املتجّددة.  الطاقة  اإنتاج  جمال  يف  به 

Venezuela facts & figures, available from: http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/171.htm  -((
Jono Hunt, Brazil's clean energy revolution, 2/4/2012, available from: http://www.geopoliticalmonitor.com/  -(7

brazils-clean-energy-revolution-info-graph-4652
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اأولوّيات مواردها الطبيعّية املتجّددة تلقائًيا وكيفّيات ا�صتخدامها،  درا�صة 
كال�صم�س واملياه، اأو تنتهج �صيا�صة جديدة يف مقارباتها لرثواتها الزراعّية، 
ق�صم كبري من حاجاتها يف  وتاأمني  الزراعّية  اإنتاج حاجاتها  لتتمّكن من 
جمال الطاقة، مما يوّمن لها نوًعا من اال�صتقاللّية ال�صيا�صّية واالقت�صادّية. 

7-املقاربة الأوروبيّة مل�صادر الطاقة 

ازداد قلق االحّتاد االأوروبي من التهديدات اجلديدة املتعلّقة باأمن الطاقة، 
توؤّد  ومل  القرم.  رو�صيا جلزيرة  و�صّم  االأوكرانية  االأزمة  بدء  منذ  ا  خ�صو�صً
احلكومات  بع�س  انتهجتها  التي  الدولّية  اأو  االإقليمّية  املحلّية،  ال�صيا�صات 
االأوروبّية اإىل التخفيف من اأ�صباب القلق، بل على العك�س زادت من حّدته. 
جهة  فمن  املعايري،  مزدوجة  تقليدّية،  غري  �صيا�صة  ر�صمًيا  اأوروبا  وتعتمد 
جهة  ومن  التقليديني،  �رصكائها  مع  والتعّدد  ال�صفافّية  مبداأ  على  ترتكز 
يف  م�صاحلها،  حلماية  والرتهيب  وال�صغط  القّوة  مبداأ  على  تعتمد  اأخرى 

اأثناء تعاملها مع ال�رصكاء اجلدد)))). 
اأكرث  طاقة  �صيا�صات  اعتماد  االأوروبّية،  الدول  من  العديد  حتاول  كما 
�صداقة مع البيئة، واأقّل خطورة على املحيط، كا�صتجابة مبا�رصة لتوّقعات 
املتزايد  االعتماد  خالل  من  ذلك  يظهر  ومتطلّباته.  االأوروبي  العام  الراأي 
الطبيعي ال�صتعماالت  الغاز  ة  وزيادة ح�صّ املتجّددة،  الطاقة  على م�صادر 
الوقود االأحفوري التي ال مفّر منها،)))) حيث يبدو االأفق مقفاًل على ا�صتمرار 
االعتماد االأ�صا�صي على النفط والغاز، وذلك حّتى العام 2٠35 على االأقل، 
 %14 النفط  من  االأوروبي  االإنتاج  يوؤّمن  بحيث  النقل،  قطاع  يف  ة  بخا�صّ

Raphael Metais, Ensuring energy security in Europe, College of Europe, 03/2013, available from: aei.pitt.  -((
edu/42924/1/edp_3_2013_metais.pdf

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ar/environment-climate- الموقع:  على  متوافر  النووية،  الطاقة  عن  التخلي   -((
energy/startseite-klima/phasing-out-nuclear-power.html
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الباقي  اأّما  املّتحدة،  واململكة  الرنوج  من  اأ�صا�صي  ب�صكل  احتياجاته،  من 
يرتك  مّما  اخلليج)0))،  ودول  اأفريقيا  �صمايل  رو�صيا  من  ا�صترياده  فيتّم 
القارة العجوز اأ�صرية ح�صن العالقات مع الدول امل�صّدرة للنفط، اإ�صافة اإىل 
تبعيتها ال�صيا�صية للواليات املتحدة االأمريكية التي تتحّكم مبفا�صل �صوق 

الطاقة العاملي و�رصايينه. 

8-ال�رشق الأو�صط على خريطة الطاقة العامليّة 

التي  املداخيل"  "لعنة  الع�رصين،  القرن  منذ مطلع  االأو�صط  ال�رصق  عانى 
م�رصًحا  جعلته  لكّنها  للنفط،  م�صّدرة  بلدان  عّدة  ثروات  بزيادة  �صمحت 
وعلى  الطاقة.  م�صادر  على  ال�صيطرة  تبغي  التي  العاملّية  القوى  ل�رصاع 
الرغم من �صخامة املحفظات املالّية للعديد من دول ال�رصق االأو�صط، التي 
ال�صائل  النفط  احتياطات  من   %٦٠ حواىل  العربي  املغرب  دول  مع  متتلك 
و45% من احتياطات الغاز العاملّية، ما زالت االأخرية غري حمت�صبة �صمن 
اأكرث  متّثل  التي  للدول  الع�رصين  جمموعة  ففي  الدولّية.  العوملة  خريطة 
اململكة  هما  فقط  اثنان  بلدان  هناك  اخلام،  العاملي  الناجت  من   %9٠ من 
االإ�رصائيلي  الكيان  امتلك  ذاته  الوقت  يف  وتركيا)))).  ال�صعودّية  العربّية 
املعادي، املتواجد على االأرا�صي الفل�صطينّية املحتلّة، التقنّية النووّية منذ 
بداية ال�صتينيات من القرن املا�صي. كما ان�صّمت اإيران اإىل النادي النووي. 
اإىل  النفطّية  العربّية  الدول  من  العديد  �صعي  عن  التقارير  بع�س  وتتحّدث 
التاريخي  املناف�س  تعترب  التي  باإيران  اأ�صوة  النووّية  التكنولوجيا  امتالك 
يف  املائّية  كالطاقة  املتجّددة  الطاقة  م�صادر  اإىل  باالإ�صافة  هذا  للعرب. 
 Aad Correlj, Coby van der Linde, Energy supply security and geopolitics: A European perspective, available  -(0

from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421505003095
 Tancrède Josseran, Florian Louis, Frédéric Pichon, Géopolitique du Moyen Orient, Puf, Paris, première édition,  -((

.2012, P77
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يف  الرياح  وطاقة  ال�صم�صّية  الطاقة  وم�رص،  لبنان  �صوريا،  تركيا،  من  كّل 
معظم بلدان املنطقة. 

9-القارّة الأفريقيّة على خريطة الطاقة الدوليّة 

حتتوي القاّرة االأفريقّية على موارد طبيعّية �صخمة، تبداأ باملعادن على 
�صمالها  ا�صتثنينا  واإذا  ال�صخمة.  والنباتّية  املائّية  بالرثوة  اأنواعها، مروًرا 
وثقافّية،  جغرافّية  الأ�صباب  االأو�صط،  ال�رصق  بلدان  مع  عادة  يدر�س  الذي 
يبقى الكثري لدرا�صته ما بني جنوب ال�صحراء الكربى وراأ�س الرجاء ال�صالح 
الذي  اال�صتقرار  لعدم  االأ�صا�س  امل�صّبب  كانت  هائلة  اإمكانات  تتوافر  حيث 
جديدة  اكت�صافات  ت�صجيل  مّت  االإطار  هذا  ويف  كياناتها.  مبعظم  يع�صف 
يف  القدمية  االكت�صافات  اإىل  اإ�صافة  وتنزانيا،  موزمبيق  من  كّل  يف  للغاز 
فى  اإثيوبيا  �رصعت  كما  الو�صطى)))).  واأفريقيا  ال�صودان  نيجرييا،  من  كّل 
النيل،  نهر  روافد  من  الكهربائّية  الطاقة  لتوليد  وطموح  �صخم  برنامج 
حيث يتوّقع اأن ي�صل اإنتاجها من الطاقة الكهربائّية اإىل اأكرث من 1٠٠٠٠ 
ميغاواط بحلول العام2٠1٧.)3)) يرتافق ذلك مع االإعرتا�صات اأو التوترات 

من البلدان املت�رّصرة من تغرّي م�صتوى التدّفقات وجريان االأنهار. 
10-ال�رشق والطاقة 

اأو  ال�رصق  للطاقة يف  واجليو�صرتاتيجي  اجليو�صيا�صي  البعدين  فهم  ميكن 
اآ�صيا من خالل درا�صة النقي�صني يف هذا املجال. فمن جهة، يعترب االحّتاد 
وموارده  مقّدراته  ب�صبب  وت�صديرها  الطاقة  اإنتاج  يف  عمالًقا  الرو�صي 
ته يف اأ�صواق الطاقة  الطبيعّية ال�صخمة، مّما يحّتم عليه املحافظة على ح�صّ
Eastern Africa to become a major player in energy geopolitics, 25/3/2013, available from: http://www.euractiv.  -((

com/development-policy/east-africa-major-player-energy-news-518667
http://www.gash-barka.com/index.php/ الموقع:  على  متوافر  النيل،  نزاعات  وملف  أثيوبيا  سدود  سلمان،  أحمد  محمد  سلمان   -(3

documents/studies-and-research/112-ethiopia-dams-and-file-disputes-waters-of-the-nile-part-ii
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والدفاع عن احتكاراته وعالقاته التاريخية اأو امل�صتجّدة. ومن جهة اأخرى، 
العامل، وهي  عّمال  فيه معظم  ويعمل  يعي�س  ال�صني م�صنًعا �صخًما  تعترب 
اأ�صحت العمالق ال�صناعي والتجاري الذي َت�صّدر ا�صتهالك الطاقة العاملي 
اأ�صبحت يف املرتبة الثانّية، مما يحّتم عليها  اأمام الواليات املّتحدة التي 

العمل على ا�صتمرار تدّفق م�صادر الطاقة وتاأمني معابرها. 
واأوروبا  عام  ب�صكل  الغرب  جعل  يف  الرو�صّية  وال�صغوط  اجلهود  اأثمرت 
تعود  االأوروبّية.  الطاقة  اأمن  يف  الرو�صي  بالدور  يعرتفان  خا�س،  ب�صكل 
يرتجم  اأن  ميكن  الذي  اجلغرايف،  الطرفني  قرب  اإىل  خا�س  ب�صكل  االأهّمية 
مرونة يف تلبية حاجات الطاقة املفاجئة، نظًرا لتغرّي اأمناط املناخ، نتيجة 
االحتبا�س احلراري. كما تبنّي بنتيجة االأزمات اأّن اأكرث املتاأثرين �صلًبا يف 
دول االحّتاد االأوروبي، كان امل�صتهلكني ال�صغار واأ�صحاب املنازل، كون 
االحتياطات التي كانت متوافرة �صمحت للحكومات بتلبية معظم حاجات 
املوؤ�ص�صات الكبرية وحمّطات اإنتاج الطاقة، لكّنها كانت قا�رصة عن تلبية 
الطلب باملفّرق، مّما اأّثر ب�صكل كبري على الراأي العام الذي ين�صد اال�صتقرار 
الع�صكرية  الرو�صية  العودة  ف�صل  ميكن  ال  اأخرى،  جهة  من  االإمدادات.  يف 
يف  ال�صوخوي  بعا�صفة  �صّمي  ما  خالل  من  االأو�صط،  ال�رصق  اإىل  املبا�رصة 
ال�رصق  غاز  ربط  م�صاريع  عن  حتّدثت  التي  التقارير  حمتوى  عن  �صوريا، 
االأو�صط باأوروبا عرب �صوريا وتركيا، بهدف اإعفاء اأوروبا وال�صيا�صة الغربية 

ب�صكل عام من تبعات االإعتماد على اإمدادات الطاقة الرو�صية. 
اأّما يف املقلب االآخر، فتعتمد ال�صني مقاربات جيو�صيا�صية وجيو�صرتاتيجية 
خالل  االأخري  تباطوؤ  من  الرغم  فعلى  القت�صادها.  ال�رصورية  الطاقة  الأمن 
العامني املن�رصمني، ت�صتمّر يف اندفاعتها التي ت�صعى من خاللها اإىل تاأمني 
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امداداتها النفطّية عرب االإ�صتثمار اخلارجي يف قطاع النفط، مبا يوؤدي اإىل 
ا�صترياد النفط الذي تنتجه �رصكات �صينية يف اخلارج بداًل من �رصاء النفط 
من االأ�صواق العاملية)))). حتاول ال�صني من خالل هذه ال�صيا�صة، التعوي�س 
داخلية،  م�صادر  من  الطاقة  جمال  يف  الذاتي  االإكتفاء  تاأمني  تعّذر  عن 
باحل�صور الفاعل يف �صوق الطاقة الدويل عرب احل�صور املادي واالإ�صتثمار 

املايل، مّما مينحها مقّدرات مهّمة للتحّكم يف �صوق الطاقة العاملي. 

11-الإرتباط الع�صوي لالقت�صادات والتغرّيات املرتقبة 

اأ�صبحت احلدود غري قادرة على وقف الن�صاط املايّل، وتبادل الب�صائع، 
االّت�صال  تقنّيات  تطّور  اأ�صاف  كما  واالأفكار))))،  االأ�صخا�س  انتقال  اأو 
على  التي  احلدود،  بنية  اإىل  جديًدا  اإ�صفيًنا  االجتماعي  التوا�صل  و�صبكات 
الرغم من ا�صتمرارها اأ�صبحت تر�صح اأكرث واأكرث، م�صاهمة يف زيادة ارتباط 
الب�رص. وقد اأّدت زيادة عدد البلدان، نتيجة االنق�صامات التي ح�صلت خالل 
خماطر  زادت  كما  العامل.  يف  احلدود  طول  زيادة  اإىل  االأخرية،  ال�صنوات 
االنتقال عرب احلدود وتعّقدت اإجراءاتها، بحيث اأّدت زيادة التحّرك الب�رصي 
اإىل زيادة العوائق التي حتّد منها. وقد تفاقم الو�صع املذكور وزادت حّدته 
ومن  عام  ب�صكل  االأو�صط  ال�رصق  من  النازحني  اأزمة  انفجار  مع  موؤخًرا 
تاأثر  الذي  االأوروبي  النموذج  تهّدد  اأ�صبحت  بحيث  خا�س،  ب�صكل  �صوريا 
بالتاأثري  القائلة  النظرّية  االأخري  الواقع  ج�ّصد  كما  الع�صبيات.  با�صتثارة 
يف  التغيري  يحّفز  قد  ال�صيا�صي،  فالتغيري  املو�صعّية.  لالأحداث  ال�صامل 
القطاعات االأخرى، والتغيري االأمني، قد يزيد من درجة املخاطر احل�ّصية اأو 
داٍع  العاملّي. وال  النظام  االقت�صادي يبّدل يف �صكل  االفرتا�صّية، والتغيري 
Alex HE, China & global energy governance under the G20 framework, Gigi papers, China, 2016, Page 14  -((

Pascal Boniface، مرجع سبق ذكره، ص 3)).  -((



65

اأوجه  جميع  على  امللمو�س  اأثره  ب�صبب  العلمي  التغيري  تاأثري  على  للتكلّم 
احلياة. 

امل�صتخدمة  التحتّية  والبنية  التقليدّية  الطاقة  م�صادر  تبقى  اأن  يتوّقع 
الطاقة  منظومة  يف  رئي�ًصا  عن�رًصا  وتوزيعها،  اإنتاجها  ا�صتخراجها،  يف 
ال�صيا�صات  وا�صعو  يبذلها  التي  اجلهود  من  الرغم  على  وذلك  العاملّية، 
العاملّية  ال�صيا�صة  تعقيدات  لكّن  القائمة)))).  املعادالت  لتغيري  العاملّية 
العاملي  االإ�صتقرار  و�صعت  التكنولوجي،  والتطّور  املناف�صة  حّدة  وتزايد 
التغيري، مليء بالتحّديات، مو�صوم بالغمو�س وعدم  على م�صار طويل من 
اليقني، مما غرّي من التوازنات القائمة منذ زمن والتي قامت عليها اأنظمة 
بع�س البلدان وعالقاتها الدولّية باأ�صكالها املتعّددة وتناق�صاتها الغريبة. 
ت�صري �صبكة امل�صالح املعّقدة بتقاطعاتها ومعادالتها اإىل نتيجة منطقّية 
ذي  االأو�صط  ال�رصق  نفط  ا�صترياد  يف  املّتحدة  الواليات  با�صتمرار  تتمّثل 
الكلفة املتدّنية، بالتوازي مع تطوير قدراتها وا�صتثماراتها للمحافظة على 
اأقنية  ُيبقي خياراتها مفتوحة بني  الطاقة، مبا  الذاتي يف جمال  االكتفاء 
االّت�صال واال�صترياد من امل�صادر ذات الكلفة املتدّنية من جهة،)7)) وبني 
املحافظة على قدرة داخلية اأو اقليمية للتعوي�س عن النق�س املحتمل يف 
يثّبت  القومي كما  ال�رصورية الأمنها  املرونة  يوؤّمن هذا اخليار  االمدادات. 
خالل  من  العاملّية،  الطاقة  اأ�صواق  على  الهيمنة  على  القائمة  �صيا�صتها 
العمل على تطويق رو�صيا اأو تقلي�س نفوذها كحّد اأدنى يف كّل من اأوروبا 
 Frank A Verrastro, Sarah Ladislaw, Matthew Frank & Lisa a Hyland, The Geopolitics of Energy, CSIS, USA,  -((

(3-( PP ,(0(0 Washington DC, October
 Arthur E Berman, Oil-prone shale plays: The illusion of energy independence, ASPO USA 2012 conference,  -(7

available from: tv.peak-oil.org/.../Berman-ASPO-USA-2012-Conference-Oil
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تاأثري  من  تخّفف  بدائل  خلق  عرب  و�صوريا))))،  الو�صطى  اآ�صيا  ال�رصقية، 
رو�صيا يف �صوق النفط العاملية وطموحاتها يف زيادة ح�صتها)))). اإ�صافة 
اإىل ذلك ت�صتمّر الواليات املّتحدة يف ا�صتدارتها نحو ال�رصق، حماولة فرملة 
متّدد ال�صني يف ال�رصق من خالل تطويق تو�ّصعها ون�صاطاتها الع�صكرية من 
جهة)0))، وفتح اأقنية اّت�صال مع جارتها اللدودة فيتنام التي ت�صّكل �صوق 

ا عن اليد العاملة ال�صينية)))).  يدها العاملة الرخي�صة بدياًل مهمًّ
الهام�س  اإيران  مع  النووي  االإتفاق  باجتاه  االأمريكية  االإدارة  دفع  اأظهر 
دول  مع  عالقاتها  يف  به  تتمّتع  املّتحدة  الواليات  اأ�صبحت  الذي  الوا�صع 
تغرّيت  قد  املنطقة  يف  �صيا�صتها  اأّن  يعني  ال  ذلك  لكّن  عام.  ب�صكل  اخلليج 
ب�صكل دراماتيكي. ويف حني يربط بع�س التقارير هذه الليونة باإرادة االإدارة 
احلالية وي�صفها باملرحلية))))، ت�صري الوقائع اإىل نّية دول اخلليج العربي، 
االإيراين   – االأمريكي  التقارب  ال�صعودّية، مبقاومة  العربّية  اململكة  بقيادة 
باالأ�صباب  اخلالف  ح�رص  املجال  هذا  يف  ميكن  وال  ال�صعد.  جميع  على 
ة املرتقب  العقائدية، حيث ت�صّكل العودة االإيرانية اإىل �صوق الطاقة واحل�صّ
ا�صتحواذها عليها يف �صوق النفط �صمن اأ�ص�س االإختالف بني الطرفني)3)). 
يف  رو�صيا  دور  "يحّدد  قوله:  بوتني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  عن  ُنقل 
USA-Russia gas war, available from: http://www.softpanorama.org/Skeptics/Financial_skeptic/Energy/gas_  -((

war.shtml
The European division over Nord stream 2, availale from: https://iakal.wordpress.com/2015/12/04/the-  -((

/european-division-over-nord-steam-2
China says US “militarizing” South China sea, available from: http://www.grandforksherald.com/news/  -(0

politics/3808025-china-says-us-militarizing-south-china-sea
أوباما في هانوي، رسائل من الخاصرة الصينية، جريدة األخبار اللبنانية، العدد ))))، ))/)/))0)، الصفحة 7).  -((

 Don Liebich, Will the Iran deal change the geopolitics of the ME? Foreign Policy journal, available from:  -((
will-the-iran-nuclear-deal-change-the-geopolitics-of-the-/0(/0(/(0((/http://www.foreignpolicyjournal.com

/middle-east
html.((((((073(((0(0-oil-price-iran-saudi-economy/((/(0((/http://www.aljazeera.com/news  -(3
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�صوق الطاقة العاملّي، بطرق عّدة، تاأثريها اجليو�صيا�صي")))). يلّخ�س هذا 
ال�صيا�صة  يف  ودورها  للطاقة،  وامل�صتقبلّية  احلالّية  الرو�صّية  النظرة  القول 
واالقت�صاد. وقد اأثبتت رو�صيا اأّنها ال تهادن عندما يتعلّق االأمر مب�صاحلها 
اال�صرتاتيجّية، فكيف ال ت�صتعمل الطاقة كاأداة، عندما متتلك اأحد اأهّم �رصايني 
الطاقة االأوروبّية؟ ت�صري التطّورات احلالية اإىل ا�صتمرار الت�صّدد الرو�صي يف 
الدولّية،  الطاقة  �صوق  يف  الفاعل  احل�صور  تاأمني  على  القائمة  ال�صيا�صة 
مبكانتها  حتتفظ  اأن  تريد  حيث  الع�صكري  التدّخل  اإىل  ذلك  اأّدى  ولو  حّتى 
املحافظة على حتّكمها يف  �صاأنها، من خالل  ترفع من  اأن  بل  ال  احلالّية، 
جمتمعة،  العوامل  هذه  ت�صّكل  خا�س)))).  ب�صكٍل  االأوروبّية  الطاقة  اأ�صواق 
متّيزت  التي  والع�صكرّية،  الديبلوما�صّية،  ال�صيا�صّية،  للعدائّية  هاّمة  اأ�صباًبا 
بها املقاربات الرو�صّية خالل ال�صنوات االأخرية واملتوّقع ا�صتمرارها خالل 

املقبلة. ال�صنوات 
املّتبعة  اال�صرتاتيجّية  تغرّي جوهري يف  فيمكن مالحظة  ال�صني،  اأّما يف 
امل�صايرة  فبعد عقود من  الدولّية.  �صيا�صتها  تعاملها مع حميطها ويف  يف 
�صيا�صة  االأخري  العقد  خالل  ال�صني  بداأت  م�صاملة،  مقاربات  واعتماد 
منّوها  معّدالت  على  املحافظة  اأّن  تعترب  حيث  ودولًيا،  اإقليمًيا  م�صاك�صة، 
تتطلّب منها رفع حجم جتارتها االآ�صيوّية اإىل تريليون دوالر �صنوًيا بحلول 
وت�صّكل  املن�رصمني.  العامني  خالل  تعرّث  الذي  االأمر   ،((((  2٠2٠ العام 
مع  عليها  املتنازع  املناطق  يف  موؤّخًرا  ال�صني  جتريها  التي  املناورات 
 ,(00(/(/((  ,Roman Kupchinsky, "LNG – Russia's New Energy Blackmail Tool", Eurasia Daily Monitor  -((

available from http://www.jamestown.org/archives/rueureview/re
 Matthew Hulbert, The Vital Relationship: Why Russia needs Qatar (& Qatar could use Russia(, European  -((

3(07=Energy Review, available from: http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id
Phuyong Nguyen, China's Charm offensive signals a new strategic era in Southeast Asia, avalilble from: http://  -((

csis.org/publication/chinas-charm-offensive-signals-new-strategic-era-southeast-asia
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االإقليمي  التململ  موؤ�رّصات  اأهّم  اأحد  بجريانها،  امل�صتمر  وحتّر�صها  اليابان 
بهدف فر�س ال�صيطرة على املنطقة ب�صكل عام وبحر ال�صني ب�صكل خا�س. 
مقارباتها  تغيري  خالل  من  رو�صيا  مع  اال�صرتاتيجي  حلفها  يعترب  كما 
الدبلوما�صّية يف ال�رصق االأو�صط، اأمريكا اجلنوبّية واأفريقيا، باالإ�صافة اإىل 
الت�رصيف  اأ�صواق  لزيادة  طموحاتها  �صلب  يف  االأمن،  جمل�س  يف  مواقفها 
من  الطاقة  منابِع  اإىل  و�صولها  حّرية  وتاأمني  جهة،  من  وتو�صيعها  لديها 

جهة اأخرى. 
اخلامتة

العقد  خالل  العاملي  ال�صعيد  على  الطاقة  م�صادر  توّزع  خريطة  تغرّيت 
االأخري، بالتوازي مع تغرّي كبري يف اأمناط اال�صتهالك للعديد من االقت�صادات 
النا�صئة. ترتافق هذه التغرّيات مع تطّور معّدالت ا�صتهالك الطاقة املتجّددة، 
طرق  عن  البحث  جماالت  يف  واال�صتثمارات  االأبحاث  وا�صتمرار  وتزايدها 
التبعّية االقت�صادّية، مما ي�صمح بزيادة م�صتوى  جديدة، بهدف التحّرر من 
ال�صيا�صّية للدول والكيانات. ويف هذا االإطار، تطّورت م�صادر  اال�صتقاللّية 
الطاقة، كما تغرّيت النظرة اال�صتهالكّية يف الوعي االجتماعي وال�صيا�صي، 
اإاّل  التي كانت ترّكز على املدى القريب، لت�صمل التخطيط للم�صتقبل البعيد. 
الطاقة  ا�صتعماالت  اإىل  تعّداه  بل  النفط،  على  حكًرا  يكن  مل  التطّور  هذا  اأّن 
على  اآمال كبرية  وتعلّق  االأمثل.  واال�صتعماالت  االأخ�رص  الوقود  املتجّددة، 
اإنتاجّية امل�صادر املتجّددة من  اإيجاد م�صادر طاقٍة جديدة، وعلى زيادة 
اأكرث  ب�صكل  با�صتثمارها  ت�صمح  جديدة  تقنّيات  اإيجاد  خالل  من  الطاقة، 
اأن  يتوّقع  كما  التقليدّية.  امل�صادر  على  االعتماد  من  وتخّفف  فعالّية 
الطلب  لتزايد  نظًرا  الطاقة،  م�صادر  طليعة  يف  االأحفوري  الوقود  ي�صتمّر 



69

الوقود مركزه،  االأخرى. ويحتّل هذا  الطاقة  العاملي، وعدم كفاية م�صادر 
والنت�صارهما  ال�صتخراجه،  الالزمتني  واملعرفة  التكنولوجيا  لن�صوج  نظًرا 
النفط  على  تقت�رص  كانت  التي  امل�صادر  اأّن  غري  االأر�س.  اأنحاء  جميع  يف 
الغاز  من  جديدة  احتياطات  اكت�صاف  ب�صبب  تنّوًعا  اأكرث  اأ�صبحت  ال�صائل، 
العاملّية  االحتياطات  خريطة  ر�صم  �صيعيد  مّما  ال�صخري،  والنفط  الطبيعي 
منذ  املعتادة  التوازنات  اأر�صت  التي  املعادالت  احت�صاب  اإعادة  خالل  من 
التي  الطاقة،  من  اجلديدة  امل�صادر  وت�صّكل  هذا  املا�صي.  القرن  منت�صف 
يتّم اكت�صافها وا�صتثمارها، يف البلدان التي ال حتتوي على موارد تقليدّية 
على  اعتمادها  من  التقليل  اأجل  من  البلدان  لهذه  فر�صًة  خا�س،  ب�صكٍل 
االأعباء  من  يخّفف  اأن  �صاأنه  من  االأمر  هذا  الطاقة.  اأمن  يف  اأخرى  بلدان 
املفرو�صة على جمتمعاتها، وي�صمح لها باال�صتثمار يف الداخل، باالإ�صافة 
ت�صّكل  كما  للخارج.  وال�صيا�صي  االقت�صادي  ارتهانها  من  التخفيف  اإىل 
االكت�صافات اجلديدة واإعادة توزيع بع�س االأدوار من خالل �صكل ال�رصاعات 
النا�صئة يف ال�رصق االأو�صط، بالتوازي مع عودة املارد الرو�صي اإىل ال�صاحة 
اإعادة  موؤ�رصات  اأحد  الهادئ،  املحيط  نحو  االأمريكّية  واال�صتدارة  الدولّية، 
بلدان  اأو  مناطق  يف  تغيريات  ينعك�س  مبا  الدولّية،  العالقات  خريطة  ر�صم 
التي  اجليو�صيا�صية  الثوابت  يف  ويعّدل  الزمن  من  ملّدة  عنها  مبناأى  كانت 

�صادت يف املا�صي القريب. 
اأقاليم االإنتاج،  اإىل ذلك انق�صم العامل اإىل عّدة مع�صكرات؛ من جهة توجد 
ومن جهة اأخرى جند اأقاليم اال�صتهالك. لكّن االأمر لي�س بالب�صاطة التي يبدو 
االإيجابّية،  النتائج  لي�صت بال�رصورة م�صتفيدة من  االإنتاج  فاأقاليم  عليها. 
حيث عانى العديد منها االآثار املدّمرة الناجتة عن �رصاع القوى العاملّية 
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والتحّكم  النفط،  تدّفق  ا�صتمرار  تاأمني  بهدف  املنابع،  على  لل�صيطرة 
باال�صتثمارات واالأرباح الناجتة عن ا�صتغاللها. كما اأر�صت التوازنات التي 
تعّودنا  الذي  اجليو�صيا�صي  امل�صهد  الثانية  العاملّية  احلرب  بعد  تاأ�ّص�صت 
اأو بالوا�صطة. فهل �صتوؤّدي  عليه من حتالفات واأنظمة و�رصاعاٍت مبا�رصة 
التي  املعادالت  بع�س  تغيري  اإىل  الطاقة  م�صادر  خريطة  يف  التحّوالت 
ة اإذا ما عطفت اآثار التغيريات يف اخلريطة  �صادت لفرتة من الزمن، بخا�صّ
على امل�صهد ال�صيا�صي العاملّي املتوّتر، مما �صي�صّكل لوحة تكون عبارًة عن 

مرحلة انتقالّية بني الو�صع احلايل والو�صع الغام�س بعد العام 2٠35؟ 
ونَر... فلننتظر 
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  أ. د. عصام مبارك

الحماية القانونية لآلثار

املقّدمة
عرفها  حيث  الطبيعية  البيئة  يف  االآثار  اأدخل  من  هناك 
اأو  اأو عقارية، من �صنع االإن�صان،  اأ�صياء منقولة  كاالآتي: "هي 
اأهمية كبرية كعن�رص من  طبيعية تتمتّع بقيمة تاريخية ولها 
عنا�رص البيئة احلقيقية، الأّنها متّثل تراًثا ح�صارًيا للمجتمعات 
ومكانتها  التاريخية  بقيمتها  الكثريين  جهل  رغم  الب�رصية، 
اجلمالية. لذلك يجب اتخاذ الالزم لوقايتها مما قد يقع عليها 
من اعتداءات اأو اأ�رصار، ومعاجلتها مما قد ي�صيبها من تلف اأو 

اإنهيار" ))).
تعريفهم  يف  االجتماع  علم  اإىل  االأثر  البع�س  �صّم  وقد  هذا، 
الثقافية  النماذج  "جمموعة  اأّنه  معتربين  الثقايف،  للرتاث 

د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة )00)، ص )3 .  -(

* أستاذ في كلية 
الحقوق والعلوم 

السياسية واإلدارية 
في الجامعة 

اللبنانية
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تطّور  يف  العوامل  اأهم  من  وهو  ال�صابقة،  االأجيال  من  جيل  يتلقاها  التي 
جديدة  خطوة  ال�صري  اإىل  املجتمع  يدفع  الذي  وهو  الب�رصية،  املجتمعات 
وتختلف  واالبتكار.  التجديد  اإىل  العلماء  ي�صل  حتى  التطّور،  �صبيل  يف 
اإرث  ذات  فبع�صها  الثقايف،  اأمنها  �صمانة  حيث  من  الب�رصية  اجلماعات 
ثقايف �صخم يرجع اإىل ما�ٍس �صحيق وبع�صها االآخر ذات اإرث غري عميق، 

ال يكاد يرجع اإىل عّدة قرون"))).
اإّن الرتاث بوجهيه املادي واملعنوي ومبختلف مظاهره اأكان يف جماالت 
ال�صيا�صية،  العلوم  اأو  االآداب  اأو  الفل�صفة  اأو  واالقت�صاد  االجتماع،  اأو  الدين 
عن  يعرّب  الوجوه،  املتعددة  ال�صعبية  والتقاليد  العادات  اإىل  باالإ�صافة 
بتعّدد  احل�صارية  هويته  خ�صائ�س  ويحّدد  لل�صعب،  التاريخية  ال�صخ�صية 
عنا�رصها ومكّوناتها، كونه ح�صيلة التفاعل بني االإن�صان وبيئته الطبيعية 

واحل�صارية)3). والب�رصية 
لالآثار  القانونية  احلماية  تاأمني  جاهدة  اللبنانية  ال�صلطات  حاولت  لقد 
املعنوي  العامل  اإغفال  دون  من  للدولة،  العام  امللك  عداد  يف  هي  التي 
اإىل تر�صيخ احرتام  الداعم لتاأمني هذه احلماية، والذي يهدف  اأي الرتبوي 

االآثار من خالل تدري�س التاريخ.
عليها،  الواقعة  التعديات  يف  تكمن  اليوم  االآثار  تواجهها  التي  فامل�صاألة 
لو�صع  اتخاذها  املمكن  القانونية  التدابري  ماهّية  عن  الت�صاوؤل  فيقت�صي 

حد لهذه التعديات.

حسن خليل غريب، تدمير تراث العراق وتصفية علمائه – جريمة أميركية صهيونية إيرانية منظمة – دار الطليعة بيروت، )00)، ص ).  -(
د. أنطوان خوري حرب، لبنان جدلية اإلسم والكيان عبر 000) سنة، ط)، مؤسسة التراث اللبناني، 000)، ص ) .  -3
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اأوًل: معيار الأثر يف القانون
اأولت معظم الت�رصيعات الوطنية))) عناية فائقة لالآثار بغية املحافظة على 
لتحديد  خمتلفة  تعريفات  اأوردت  وقد  حمايتها،  وتطوير  االأثرية  االأموال 
يف  الت�رصيعات  هذه  عليه  ا�صتندت  واحد  معيار  يوجد  ال  اأّنه  يالحظ  االآثار. 
املادي،  املعيار  وهي  ثالثة،  اأ�صهرها  معايري،  عّدة  طرحت  بل  االإطار،  هذا 

واملعيار الزمني، ف�صاًل عن معيار امل�صلحة العامة. 
اأ-املعيار املادي

تختلف  وهي  حم�صو�ًصا،  مادًيا  حّيًزا  ت�صغل  عندما  مادية  االأ�صياء  تكون 
االأ�صياء  اأمثلة  ومن  فيها.  الت�رّصف  حيث  من  املادية  غري  االأ�صياء  عن 
من  عليها  يطراأ  ما  وكل  وال�صفن،  واالأبنية  واالآليات  االأر�س  املادية، 
تغيريات وحتّوالت، ووفق هذا املعيار، ال يدخل يف عداد االآثار اإاّل ما كان 
غري  اأ�صياء  من  العقل  نتاج  متّثل  كانت  واإن  فاالآثار  املادية،  االأ�صياء  من 
اأّن تطوير  حم�صو�صة كاملبتكرات واالخرتاعات يف ال�صناعة والتجارة، بيد 
وترّتب  ملمو�صة  مادّية  اأ�صياء  بعد  ما  يف  اأ�صبحت  املبتكرات  هذه  نتيجة 

عليها حق مايل، وهي حمل هذا احلق))).
اأم  اأثًرا  ال�صيء  هذا  العتبار  رئي�صيٍّ  بدور  املاّدة  ت�صطلع  املعيار  هذا  وفق 
اأو  القدمية وثائق دّونت فيها كتابات �صورية  ال، حيث تركت املجتمعات 
خ�صبية  اأو  حجرية  قطع  على  حفرت  اأو  الطني  رقع  على  طبعت  م�صمارية 
كّر�صها علم االآثار حقائق من املا�صي تك�صف عن دالئل احل�صارات القدمية 
مبا فيها من تنظيمات اقت�صادية واجتماعية وقانونية للجماعات القدمية.

قانون رقم )3 صادر بتاريخ ))/0)/)00) تنظيم وزارة الثقافة، قانون رقم 37 صادر بتاريخ ))/0)/)00) الممتلكات الثقافية، القانون رقم   -(
))) تاريخ )/)/3))) المتعلق بإحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي نقل صالحيات وزارة المعارف في الدول العمومية والمنصوص عليها في 

قانون اآلثار، قرار رقم ))) ل.ر تاريخ 7/))/33)) إلى وزارة الثقافة والتعليم العالي.
د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، ج )، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط )، )00)، ص ).  -(
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عّرف امل�رّصع اللبناين االأثر يف املاّدة االأوىل من القرار رقم 1٦٦ / ل.ر تاريخ 
التي �صنعتها  االأ�صياء  اآثاًرا قدمية جميع  "تعترب  ياأتي:  1933/11/٧ مبا 
تنتمي  التي  املدنية  هـ( مهما كانت   11٠٧ ( �صنة 1٧٠٠  قبل  االإن�صان  يد 
اإليها هذه امل�صنوعات. ُتعترب �صبيهة باالآثار القدمية وخا�صعة لقواعد هذا 
نعت بعد �صنة 1٧٠٠ ويف حفظها �صالح  القرار االأ�صياء غري املنقولة التي �صُ
لالأبنية  العام  اجلرد  قائمة  يف  وقيدت  الفن،  اأو  التاريخ  جهة  من  عمومي 
التاريخية املن�صو�س عنه يف املاّدة ٨". ُي�صت�صّف من هذا الن�س اأّن امل�رّصع 
اعترب جميع االأ�صياء امل�صنوعة يف زمن معنّي اآثاًرا دون حتديد طبيعة تلك 

االأ�صياء املادية يف اجلزء االأول من التعريف.
واأعطاها  اآثاًرا  املنقولة  غري  االأ�صياء  �صّنف  فقد  منه  الثاين  ال�صق  يف  اأّما 
فوق  التي  واالإن�صاءات  البنايات  اأنواع:  اأربعة  اإىل  و�صّنفها  ا،  خا�صً تعريًفا 
تدخل يف  التي مل  الباقية  االآثار  اأّما  االأر�س،  املطمورة حتت  وتلك  االأر�س 
التعداد، فقد اعتربت اآثاًرا منقولة، ويف حال وجود تنازع حول ماهّية ال�صيء 
منقواًل كان اأو غري منقول، يكون الف�صل فيه بالرجوع اإىل رئي�س دائرة االآثار، 
ويعترب قرار مدير االآثار قراًرا اإدارًيا عادًيا ميكن الطعن فيه يف حالة ت�رّصر 
اإىل املحكمة  الدعوى  اإحالة  بعد ذلك  يتّم  القرار، حيث  االأفراد من ذلك  اأحد 

املخت�صة الإنهاء النزاع))). 
ب- املعيار الزمني

حاول علماء التاريخ التو�صل اإىل ت�صنيف االأثر على اأ�صا�س زمني، حيث ق�ّصموا 
التاريخ اإىل عّدة مراحل خمتلفة عرب الع�صور من ح�صارات وثقافات، وكلّما 

كان االأثر قدمًيا كلما برزت اأهميته تاريخًيا.
اأخذ القانون اللبناين بهذا االجتاه يف املاّدة االأوىل من القرار رقم 1٦٦/ ل.ر.، 

د. اميل اتيان، محاضرات عن أحكام المياه والمناجم والمقالع واآلثار، معهد الدراسات العربية العالمية 7))) – ))))، ص 0).  -(
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اأثرًيا متى كان تاريخ �صنعه ي�صبق  ال�صيء  اأقام معياًرا مفاده اعتبار  حيث 
نعت بعد هذا التاريخ فقد اعتربها  العام 1٧٠٠)11٠٧هـ( اأّما االأ�صياء التي �صُ
�صبيهة باالآثار، وتطبيًقا لذلك فقد ق�صى جمل�س �صورى الدولة مبا ياأتي: ومبا 
القرار  ال�صاري املفعول وال�صادر مبوجب  االآثار  اأحكام قانون  اأّن  اأّنه يتبني 
1٦٦ / ل.ر.، قد مّيزت بني االآثار القدمية التي تعود اإىل ما قبل العام 1٧٠٠ 
ميالدية والتي ُتعترب تاريخية مبجرد ثبوت عمرها باأنها تعود اإىل ما قبل 
هذا العام، وبني االآثار ال�صبيهة بالقدمية وهي امل�صنوعة بعد العام 1٧٠٠ 
التاريخية  لالأبنية  العام  اجلرد  قائمة  يف  اإدراجها  يقت�صي  والتي  ميالدية 
متهيًدا ل�صدور مر�صوم من رئي�س الدولة بت�صجيلها كاآثار تاريخية وذلك خالل 
�صتة اأ�صهر تلي تبليغ اأ�صحاب العالقة بهذه القائمة، مما يعني باأّنها ال ُتعترب 

تاريخية اإاّل ب�صدور هذا املر�صوم")7).
اأّنه اإذا كان من �صاأن اإدراج البناء القدمي يف قائمة اجلرد  يّت�صح مّما تقّدم، 
التجميد  هذا  فاإّن  به،  االنتفاع  يف  �صاحبه  حرية  يجّمد  اأن  اإليها  امل�صار 
تقييد  يكون  اأن  �رصط  وبالطبع  فقط،  اأ�صهر  �صتة  وملّدة  موؤقت  هو  القانوين 

امللكية مبوجب ن�س قانوين يجيزه لالإدارة))).
ج-معيار امل�شلحة العامة

تعريف  يوجد  ال  ولذا  ومكاًنا  زماًنا  ن�صبية  فكرة  هي  العامة  امل�صلحة  اإّن 
جامع مانع لها. هي فكرة ووعي يكمنان يف �صمري كل فرد وكل جماعة. وال 
يق�صد بال�صالح العام �صالح فرد اأو فريق اأو طائفة من االأفراد، كما ال يق�صد 
به جمموع م�صالح االأفراد اخلا�صة. فاجلمع ال ميكن اأن يرد اإاّل على اأ�صياء 

متماثلة لها الطبيعة وال�صفة نف�صيهما.
فاملق�صود اإًذا بال�صالح العام اأو بامل�صلحة العامة هو �صالح اجلماعة ككّل 

قرار رقم ))) تاريخ )/)/ )00) جورج عكر ورفاقه/ الدولة م.ق.إ. )00) ص.)7).  -7
)-  قرار رقم 0)3 تاريخ 3/7/)00)، ناجي هنري فرعون / الدولة / طالب التدخل الشيخ روبار فايز معوض، م.ق.أ ))0) ص 00) .
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م�صتقلة ومنف�صلة عن اآحاد اأو اأفراد، تكوينها يف ظل العقد االجتماعي وليد 
العقل الب�رصي امل�صتقل.

امل�صلحة  لفكرة  تعريف  و�صع  من  االإداريني  والعمل  الت�رصيع  من  كّل  خال 
امل�صلحة  فاإّن  ولهذا  الفكرة،  لهذه  وحمّدد  ثابت  معيار  و�صع  ومن  العامة 

العامة مل ُتعرف ولكن تالحظ فقط))).
وقد ن�ّس كّل منهما عليها ورّدداها يف منا�صبات متعّددة، حتى اأ�صبحت متثل 
روح القانون وعاماًل اأ�صا�صًيا يف حتديد نطاق تطبيقه، بحيث اأ�صبح و�صف 
القانون االإداري ب�صفة خا�صة باأّنه قانون امل�صلحة العامة. وقد ت�صبح هذه 
الفكرة املعيار االأ�صلي لتطبيق النظام االإداري، والقا�صم امل�صرتك لنظريات 
القانون االإداري كلّها، فكل ن�صاط وكل عملية وكل موقف تتخذه االإدارة يجب 

اأن يوحي بدوافعه، اإىل فكرة امل�صلحة العامة. 
العامة،  امل�صلحة  وظيفة  اإىل  النظر  هو  يهّمه  ما  فاإّن  االإداري،  الق�صاء  اأّما 
اأن  دون  ي�صتخدمها  فهو  لتعريفها وحتديد م�صمونها،  اهتمام  اأي  ُيعري  وال 
واإذا  الن�صاط،  من  االإدارة  هدف  اإىل  االإداري  القا�صي  ينظر  بحيث  يعرفها، 
كان يراعي اإحدى اعتبارات امل�صلحة العامة التي تربر القيام به. فالرقابة 
االإدارية تّتجه اإىل حتديد اعتبارات، امل�صلحة العامة من دون حتديد م�صمون 

هذه امل�صلحة)0)).
جرت العادة على اعتماد معيار امل�صلحة العامة يف حتديد االأثر يف حال تخلّف 
اإليه على الرغم من عدم الدقة والغمو�س  املعيار الزمني، حيث يتّم اللجوء 
اللذين يّت�صم بهما، لكونه معياًرا مرًنا ون�صبًيا ويعطي لالإدارة �صلطة تقديرية، 
 Rapport public du C.E. pour 1999, EDCE no 50, p. 239 , J.M. Pontier, l’intérêt général existe-t- il encore ? D.  -(
 1998 chron 327. L. Dubouis Missions de S.P on missions d’intérêt général ,Rév. Gén. Coll territ janv – févr

.2001, p. 588 ; « les services au public » Rapport du cons. éco .et soc. AJDA 2006 . 62
 Georges Dupuis, Marie José Guédon, Patrice Chrétien, Droit administratif 10ème éd. Sirey université, Paris  -(0

 . 2007, pp. 4 et 5
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ف�صاًل عن "اأّن مفهوم املنفعة العامة اأخذ بالتو�ّصع نتيجة تدّخل الدولة يف 
احلقول االقت�صادية والعمرانية واالجتماعية والرتبوية")))).

على  العامة  امل�صلحة  مقت�صيات  امل�رّصع  يرّجح  اأن  الطبيعي  من  كان  لذا، 
امل�صلحة اخلا�صة، ويظهر لنا ذلك جلًيا عند امل�رّصع اللبناين من خالل الفقرة 
2 من املاّدة االأوىل من القرار رقم 1٦٦ / ل.ر. والذي جاء فيها "تعترب �صبيهة 
نعت  باالآثار القدمية وخا�صعة لقواعد هذا القرار االأ�صياء غري املنقولة التي �صُ
بعد �صنة 1٧٠٠ )11٠٧هـ( ويف حفظها �صالح عمومي من وجهة التاريخ اأو 
الفن، وُقّيدت يف قائمة اجلرد العام لالأبنية التاريخية املن�صو�س عليها يف 

املاّدة ٨". 
ومن هذا التعريف، فاإّن اإدخال العقارات يف قائمة اجلرد العام لالأبنية االأثرية 
يهدف اإىل املحافظة عليها، وبالتايل ميثل تاأميًنا للم�صلحة العامة))))، وال 
ي�صكل تعدًيا على امللكية الفردية طاملا اأّن قانون اال�صتمالك قد حلظ اال�صتمالك 

املتعلق باالآثار حيث ن�ّس يف املاّدة 3 منه على ما ياأتي:
ال  الق�صوى  �رصيانها  مّدة  فاإّن  باالآثار  املتعلقة  اال�صتمالك  مرا�صيم  اأّما   ..."
تتجاوز الثالث �صنوات من تاريخ ن�رص املر�صوم يف اجلريدة الر�صمية، حيث 
العقارات مو�صوع  اأو  العقار  التنقيب يف  اإجراء عملية  لالإدارة خاللها  يحّق 
االأ�صهر  لالإدارة خالل  االآثار منها عند احلاجة. ميكن  وا�صتخراج  االإ�صتمالك 
ال�صتة االأخرية قبل انق�صاء مّدة �رصيان املر�صوم، متديده ملّدة اأق�صاها خم�س 
�صنوات اإ�صافية اإذا تبنّي بنتيجة التنقيب وجود اآثار تعّذر ا�صتخراجها خالل مّدة 
�رصيان املر�صوم، كما ميكنها متديدها بعد موافقة جمل�س الوزراء ملّدة اأق�صاها 

قرار رقم )30 تاريخ 3)/3/)))) ورثة جرجي بو أنطون / الدولة- بلدية بكفيا، م.ق.إ، )))) ص. ))3.  -((
قرار رقم )) تاريخ 3/))/)00)، سميح الشبير ورفاقه/ الدولة م.ق.أ )00) ص. )3). وقرار رقم ))3 تاريخ ))/)/)00)، الشركة الجديدة   -((

لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. / )- الدولة )- بلدية طرابلس م.ق.أ )00) ص ))) .
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ع�رص �صنوات اإ�صافية يف حال وجود اآثار ذات قيمة اأثرية وتاريخية....")3)).
وجتدر االإ�صارة اإىل اأّن امل�رّصع اللبناين قد فّرق بني االآثار غري املنقولة التي 
نعت بعد �صنة 1٧٠٠،  نعت قبل �صنة 1٧٠٠، واالآثار غري املنقولة التي �صُ �صُ
حيث جعل االأخرية من مقت�صيات امل�صلحة العامة، بعد اإدراجها يف قائمة 

اجلرد العام لالأبنية التاريخية املن�صو�س عليها يف املاّدة ٨.

ثانيًا: املعيار املميّز للمال العام
ال بّد لالإدارات العامة من اأمالك كي تتمّكن من تاأمني املهّمات امللقاة على 
عاتقها، وهذه االأمالك على نوعني: عامة وخا�صة، وهي منّظمة يف لبنان 
بالقرار رقم S/144 تاريخ 1925/٦/1٠ يف ما يتعلّق باالأمالك العامة، 
وبالقرار رقم 2٧5 تاريخ 192٦/5/5 فيما يخت�س باالأمالك اخلا�صة مع 

تعديالتهما)))).
املعيار  اعتمد  من  فمنهم  العامة،  االأمالك  تعريف  يف  االآراء  ت�صاربت  لقد 
املادي وقال باأّن االأمالك هي التي ال تكون بطبيعتها قابلة للتملّك))))"وعدم 
قابليته للبيع اأو الت�رصف))))")املرافئ و�صكك احلديد والطرق العامة(. وذهب 
اأو  الإدارة  �رصاحة  بتخ�صي�صها  عامة  ت�صبح  االأموال  اأّن  اإىل  اآخرون  علماء 

م�صلحة عامة)7)).
قانون االستمالك رقم )) الصادر في تاريخ ))/)/)))) و تعديالته بموجب القانون الصادر بتاريخ )/))/)00).  -(3

د.يوسف سعد هللا الخوري: مجموعة القانون اإلداري – الجزء الثالث – الملك العام والملك الخاص – صادر )))).  -((
إّن القرار ))) وضع باللغة الفرنسية وقد نصت مادته األولى على ما يلي:   -((

“Le domaine public comprend… toutes choses qui par leur destination sont affectées à l’usage de tout 
ou à un service public ».

في الترجمة العربية ورد خطأ األشياء المعّدة بطبيعتها في حين أنه يجب أن يقال بحسب تخصيصها.
د.يوسف سعد هللا الخوري: مجموعة القانون اإلداري المرجع السابق ص.)).  -((

 CE 16 Juillet 1909, Ville de Paris, Rec. Lebon p.707, concl Teissier ; S.1909, III, p.97, note Hauriou ; CE  -(7
 13 Mars 1925 Ville de Paris Rec. Lebon p.266 ; DP 1926,3, p.37, concl. Rivet, note Waline, RDP 1925 p.262,
 note Waline: «  Elle rattache au domaine public l’ensemble des biens des collectivités publiques et établissements
 publics qui sont , soit mis à la disposition directe du public usager, soit affectés à un service public pourvu qu’en
 ce cas ils soient par nature ou par des aménagement particuliers, adaptés exclusivement on essentiellement au
 but particulier de ces services ». André de Laubadére Yves Gaudemet, Traité de droit administratif 11ème édition
 Tome 1 L.G.D.J Delta 2002, p. 25
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ت املاّدة "1" من القرار رقم S/144 ال�صادر بتاريخ 1٠/٦/1925  لقد ن�صّ
العمومية يف دولة  "االأمالك  اأّن  واأحكامها على  العمومية  والعائد لالأمالك 
لبنان الكبري ت�صتمل جميع االأ�صياء املعّدة ب�صبب طبيعتها ال�صتعمال اجلميع 
مبرور  ملكّيتها  ُتكت�صب  وال  ُتباع  ال  وهي  عمومية.  م�صلحة  ال�صتعمال  اأو 
اأّن االأمالك املذكورة يف  اأوردت  القرار قد  "4" من  اأّن املاّدة  الزمن". كما 
املاّدة "1" واملاّدة "2" تعترب تابعة لالأمالك العمومية الوطنية اأو لالأمالك 
البلدية،  للمنفعة  اأو  الوطنية  للمنفعة  تخ�صي�صها  ح�صب  البلدية  العمومية 
"يعنّي الفرق بني االأمالك العمومية الوطنية واالأمالك العمومية البلدية يف 

قرار من رئي�س الدولة يتخذه يف جمل�س االأنظار".
العام  اأّن �صفة امللك  اأّن االجتهاد االإداري اعترب  اإىل  وتقت�صي هنا االإ�صارة 
قائمة بحكم القانون على العنا�رص املعينة مبوجب املادتني "1" و"2" من 

القرار S/144 وهي غري مقّيدة باأي اإجراء يتعلق بتحديده)))).
كما اأّن "مفهوم امللك العام يقوم على اأ�صا�س تخ�صي�صه ال�صتعمال اجلمهور 
اأ�صخا�س  اأن تكون ملكيته عائدة الأحد  العامة �رصط  للمرافق  اأو تخ�صي�صه 

.(((("...Domaine public القانون العام
ت املاّدة 24 املعدلة يف القرار 144على اأّنه: "اإذا ظهر اأّنه من املمكن  وقد ن�صّ
اإلغاء الت�صجيل عن بع�س اأق�صام االأمالك العمومية الوطنية جاز االإلغاء بقرار 

من رئي�س احلكومة". 
اأ-املعيار الت�رسيعي

مّيز امل�رّصع اللبناين املال العام عن املال اخلا�س، بنظام قانوين خا�س 
القرار  من  االأوىل  املاّدة  ت  ن�صّ فقد   ،S/144 رقم  القرار  يف  العام  بامللك 
العلويني  ودولة  الكبري  لبنان  دولة  يف  العمومية  االأمالك  "ت�صمل  اأن  على 

))-  هيام جورج ماّلط، المياه واإلمتيازات في الشرع اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية ))))، ص )).
))-  قرار رقم )0) تاريخ 7/)/)00)، شركة عنيد لإلنماء العقاري ش.م.م ورفاقها / )- الدولة )- بلدية المنصورية، م.ق.أ )00) ص )7) .
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ال�صتعمال  اأو  اجلمهور  ال�صتعمال  طبيعتها  ب�صبب  املعّدة  االأ�صياء  جميع 
حكومي، وهي ال ُتباع وال ُتكت�صب ملكيتها مبرور الزمن".

للمنفعة  التخ�صي�س  معيار  اعتمد  اللبناين  امل�رّصع  اأّن  �صبق،  مما  يّت�صح 
العامة مع اإيراد تعداد ملا يعّد من االأموال العامة.

بيد اأّن ما ُيفهم من ن�س املاّدة الثانية اأّن ذلك التعداد اإمّنا جاء على �صبيل 
املثل والداللة، ال على �صبيل احل�رص والتحديد.)0)) 

اأّن   ،S/144القرار من  والثانية  االأوىل  املادتني  ن�صو�س  من  ن�صتنتج 
�رصاحة،  ذكره  دون  من  العامة،  املنفعة  مبعيار  اأخذ  اللبناين  امل�رّصع 
للم�صلحة  �س  خم�صّ فهو  اجلمهور  ال�صتعمال  �س  خم�صّ املال  اأّن  فطاملا 
العامة، �رصط اأن تكون الدولة اأو ال�صخ�س املعنوي مالكني لهذا املال، وال 

ا ملنفعة عامة.  يهّم اأن يكون عقاًرا اأو منقواًل، �رصط اأن يكون خم�ص�صً
وقد تعّر�س اجتاه امل�رّصع اللبناين النتقادات �صديدة، وذلك الإيراده تعداًدا 
لالأموال العامة، كون هذا التعداد ُيعترب قا�رًصا عن االإحاطة بجميع ما ُيعّد 
جاء  قد  العامة  لالأ�صياء  الوارد  التعداد  واأّن  بخا�صة  العامة،  االأموال  من 
على �صبيل الداللة ال على �صبيل احل�رص))))، فيكون – امل�رّصع يف ذلك- قد 
العام من عدمه يف  املال  التقديرية يف حتديد �صفة  ال�صلطة  الق�صاء  منح 
كّل حالة متنازع عليها اإذا اأُثريت م�صاألة م�صتاأخرة، وي�صبح على القا�صي 
العادي)))).  الق�صاء  اأمام  الفرعية  امل�صاألة  اإنهاء  حلني  تعليقها  االإداري 
االأوىل  املاّدة  يف  اأورده  مبا  االكتفاء  اللبناين  بامل�رّصع  االأجدر  كان  لقد 
من القرار ب�صدد حتديد قاعدة عامة للمق�صود من املال العام، فيما انتقد 
نصت المادة الثانية من القرار )))/S لسنة )))) على أن "تشتمل األمالك العمومية على األخص على األمالك المذكورة أدناه بدون أن يمنع   -(0

ذلك تطبيق المادة الثالثة من هذا القرار ..."
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادىء وأحكام القانون اإلداري، الدار الجامعية، 77))، ص ))).  -((

د. يوسف سعدهللا الخوري، المرجع السابق ص )).   -((
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جانب من الفقه االإداري ن�س املاّدة االأوىل من القرار القت�صاره يف حتديد 
االأموال العامة على االأموال اململوكة للدولة فقط، لذا يقرتح �رصورة تعديل 
هذه املاّدة لتن�س بعد التعديل على �صمول االأمالك العمومية عليها، ولي�س 

اأمالك معدودة فقط)3)).
اأّن  يتبنّي  اخلا�س،  وللملك  العام  للملك  املنظمني  القرارين  وبا�صتعرا�س 
امل�رّصع اللبناين قد اأخ�صع االأموال العامة لنظام قانوين خا�س يختلف عن 
ذلك الذي تخ�صع له االأمالك اخلا�صة، مما جعل االأموال العامة تتمّتع بحماية 
بالقانون  ومرتبطة  العامة  للمنفعة  خم�ص�صة  كونها  خا�صة  ا�صتثنائية 

االإداري)))).
ب- املعيار الفقهي املميز للمال العام

)1(- ملكية االإدارة 
على  واالأفراد  االإداريني  االأ�صخا�س  ملكّية  اخلا�س،  القانون  اأحكام  تنّظم 
اأموالهم من دون خالف، واجلميع يّتفق على ذلك، ولكن اخلالف ي�صّب على 

طبيعة حق االأ�صخا�س االإداريني على اأموالها العامة. 
اإىل  العام،  للمال  االإدارة  متلّك  اإنكار  يف  االإداري  الفقه  من  جانب  ا�صتند 
ن�صو�س القانون املدين الفرن�صي، وبالتحديد لن�س املاّدة 544 منه ولن�س 
حّددت  والتي   ،((((  193٠ للعام  العقارية  امللكية  قانون  من   11 املاّدة 
والتي  والت�رّصف  واال�صتغالل  اال�صتعمال  هي:  امللكية  حلق  ثالثة  عنا�رص 
تتيح للمالك اال�صتئثار مبا ميلكه))))، على اعتبار اأّن هذه العنا�رص ال تتمّتع 
بها االإدارة عند اإ�رصافها على االأموال العامة؛ اإذ ال ت�صتاأثر االإدارة با�صتعمال 

د. إبراهيم عبد العزيز شيحا مرجع سابق، ص ))).  -(3
.T. confl 24 sept 2001, sté BE Diffusion R.F.D.A 2001 p. 425  -((
قرار رقم 3)33 صادر في )) تشرين الثاني 30)): قانون الملكية العقارية .  -((

 MelhemNajem : Le copropriété dans les immeubles bâtis : Partage des bienfaits et des dommages- Etude  -((
.comparative , Thèse Paris II , 2014 , pp. 88 et s
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ت�صتغّل  ال  كما  احلق،  بهذا  االأفراد  متّتع  العك�س  على  جند  بل  العام،  املال 
اإذ اإّن هذه االأموال  االإدارة هذه االأموال من اأجل احل�صول على ك�صب مادي، 
ال تنتج يف الغالب ثماًرا)7))، ف�صاًل عن اأّنها ال متلك حق الت�رّصف بها، اإذ ال 
�صة  يجيز القانون الت�رصف باالأموال العامة؛ فما دامت االأموال العامة خم�صّ
للمنفعة العامة، فال متلك االإدارة واالأ�صخا�س العامة االأخرى اإزاءها اأّي حق 
لتميز  وذلك  فيها؛  الت�رّصف  اأو  ا�صتغاللها  اأو  با�صتعمالها  االخت�صا�س  يف 
حق امللكية باخت�صا�س مالك ال�صيء وق�رص االنتفاع به على نف�صه))))، وال 
يوجد هذا احلق يف املال العام، حيث اأّن ا�صتعمال هذه االأموال مقّرر للكافة 

ولي�س لالأ�صخا�س االإداريني)))).
)2(- التخ�صي�س للمنفعة العامة 

بطبيعتها  �صة  خم�صّ كانت  متى  عامة  منفعة  ذات  هي  الدولة  اأموال  اإّن 
اأحكام  عن  العام  املال  اأحكام  تختلف  وقد  مبا�رصة.  اجلمهور  ال�صتعمال 

القانون اخلا�س.
اإ�صتناًدا ملعيار تخ�صي�س املال العام للمنفعة العامة، فاإّن االأموال العامة 
التي متلكها الدولة اأو االأ�صخا�س االإعتباريني العامني واملتمّثلة باأ�صخا�س 
القانون العام، تعّد اأموااًل عامة بغ�ّس النظر عن طريقة ا�صتعمالها من قبل 

اجلمهور اأو خلدمة املرافق العامة)30).
املنفعة  لغر�س  لالأفراد  مملوك  خا�س  مال  تخ�صي�س  الدولة  اأرادت  واإذا 
الطريق  تّتخذ  اأن  فعليها  اجلمهور،  ال�صتعمال  معني  هدف  وحتقيق  العامة، 
القانوين لنقل هذا املال اإىل ملكيتها اخلا�صة ليت�صنى لها تخ�صي�صه للمنفعة 

د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 7))-))).  -(7
د. توفيق حسن فرج: الحقوق العينية األصلية، الدار الجامعية 3))) ص )) .  -((

د. محسن خليل، مبادىء القانون اإلداري، مكتب كريديا اخوان، بدون تاريخ، ص )). د. طعيمة الجرف، القانون اإلداري – نشاط اإلدارة العامة   -((
: اساليبه ووسائله، دار النهضة العربية، ))))، ص 3)3

 C.E. 30 mai 1975, Dame Gazzoli , A.J.D.A 1975 p. 348 chron, Franc et Boyon- C.A.A Bordeaux 20 avril 1994  -30
., ste familiale de Hilroc, A.J.D.A 1995. p. 243
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العامة مبوجب و�صائل ك�صب امللكية املعروفة باال�صتمالك للمنفعة العامة. 
ت املاّدة 14 من القانون رقم 3٧ ال�صادر بتاريخ 1٦/1٠/2٠٠٨  وقد ن�صّ
طريق  عن  لالأثر  الوزارة  متلك  حق  على  الثقافية،  املمتلكات  عنوان  حتت 

ال�رصاء اأو اال�صتمالك اأو ممار�صة حق ال�صفعة بامللكية.

ثالثًا: الطبيعة القانونية لالأثر يف �صوء الت�رشيعات املتعلقة 

باملال العام

قد نورد بع�س الن�صو�س الت�رصيعية تعداًدا على �صبيل املثال ملا هو مال 
عام، اأو ناأتي على اطالقها جمّردة ال تعتمد التعداد وحتتمل اأكرث من معنى، 
ذلك، وهو ما  امل�رّصع من  الن�صو�س، وغاية  الت�صاوؤل حول م�صمون  فيكرث 

يثري الت�صاوؤل عن موقف امل�رّصع من الطبيعة القانونية لالأثر.
مدى اعتبار الأثر ماًل عاًما

باالآثار،  اأي تعريف خا�س  الذكر  ال�صابق   S القرار رقم 144/  مل يت�صّمن 
العامة، بل  االأموال  التي هي من  االأ�صياء  ل�صائر  اأّنه مل يت�صمن تعريًفا  كما 
يقت�رص على تعريف �صامل لها على وجه العموم))3). ويف احلالة هذه، وجد 
امللكية   – نزاع بني اجتاهني متعار�صني وهما  نف�صه يف  اللبناين  امل�رّصع 
الفردية لالآثار – التي حتكمها قواعد القانون اخلا�س، و – امللكية العامة 
وقد  العامة،  املنفعة  لغر�س  العام  القانون  قواعد  حتكمها  التي   – لالآثار 
اإىل التفرقة بني هاتني امل�صلحتني،  اللبناين بهذا اخل�صو�س  ذهب امل�رّصع 
الرقابة والتقييد لرعاية  االأفراد مع و�صع  حيث حاول املوازنة بني حقوق 

امل�صلحة العامة. 
ل.ر.   /  1٦٦ القرار  �صدور  قبل  املكت�صفة  االآثار  بني  بالتمييز  اأخذ  كما 

اميل تيان، مرجع سابق، ص 7).  -3(
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واملكت�صفة بعد �صدور هذا القرار، فقد اأقّر يف االآثار املكت�صفة قبل هذا القرار 
على  التقييد  بع�س  مع  االآثار  هذه  على  لالأفراد  املكت�صبة  امللكية  حقوق 
متلّكها، �صواء اأكانت منقولة اأم غري منقولة وبغري اأثر رجعي. ومبوجب املاّدة 
اخلام�صة من القرار رقم 1٦٦ / ل.ر. "تعترب االآثار القدمية غري املنقولة ملًكا 
اأو االأوقاف والطوائف  االأفراد  اإّن  الدليل على خالف ذلك.  للدولة ما مل يقم 
اخلا�صة  احلقوق  ذوي  املعنويني  االأ�صخا�س  عامة  وب�صورة  واجلماعات 
يثبتوا  اأن  عليهم  منقولة  غري  اأو  منقولة،  قدمية  اآثار  ملكية  يّدعون  الذين 

حقوقهم وفق القوانني العادية".
ويّت�صح من هذا الن�س بع�س االأحكام كاالآتي:

- اإّن االآثار القدمية، غري املنقولة، تفرت�س مبدئًيا اأن تكون ملًكا للدولة، 
حق  على  يقّدمه  باإثبات  القرينة  تلك  يدح�س  اأن  العك�س  يّدعي  من  وعلى 
ملكيته، كما واأّنه على من يّدعي ملكية االآثار املنقولة اأن يقّدم االإثبات متى 

ح�صل نزاع عليها.
- اإّن االآثار القدمية من منقولة وغري منقولة والتي ثبت اأّنها ملك خا�س، 
يجوز لل�صلطة اأن تخ�صعها لبع�س التقييدات التي من �صاأنها اأن حتّد من حق 

�صاحبها بالت�رّصف بها.
للمنفعة  اال�صتمالك  اأ�صول  املنقولة وفق  االآثار غري  ت�صتملك  اأن  للدولة   -
ال  اال�صتمالك  هذا  ب�صبب  للمالك،  املتوجب  التعوي�س  تقدير  وعند  العامة، 

يوؤخذ بعني االإعتبار اإاّل قيمة العقار بذاته.
باالآثار  االجتار  بخ�صو�س  اأّنه،  اإىل  ن�صري  اأن  لنا  بّد  ال  ال�صياق  هذا  ويف   
القدمية، فقد اأباح امل�رّصع اللبناين بيع االآثار مبوجب املاّدة ٧4 من القرار 
لالأفراد  هي  التي  املنقولة  غري  االآثار  بيع  "اأن  على  بن�صه  وذلك  املذكور، 
من  و41   25 املادتني  اأحكام  امللك  اأ�صحاب  ُيراعى  اأن  �رصط  به  ُيرّخ�س 
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ت  هذا النظام اإذا كانت هذه االآثار مقّيدة يف اجلرد العام اأو م�صجلة"، اإذ ن�صّ
املاّدة 25 من القرار اأعاله "كل بيع الأثر مقّيد يف اجلرد يجب اأن يبلغه البائع 
ت املاّدة 41  دائرة االآثار يف اأثناء خم�صة ع�رص يوًما من تاريخ البيع..." ون�صّ
على اأن "يتبع مفعول الت�صجيل العقار امل�صّجل اأية كانت االأيدي التي ينتقل 
اأخرى على اعرتاف القرار رقم 1٦٦ بامللكية اخلا�صة،  اإليها" وهذه قرينة 
قانون  واأخذ  عليها،  اخلا�س  القانون  اأحكام  وتطبق  املنقولة،  غري  لالآثار 
النظام مبوجب املاّدة ٧٦  االآثار املنقولة يف هذا  االآثار ن�صيًبا بخ�صو�س 
يتعاطون  ال  الذين  االأ�صخا�س  قبل  من  االآثار  لهذه  البيع  يجوز  حيث  منه، 

مهنة جتارة االآثار.
كما ميكن بيع االآثار املنقولة ق�صائًيا ب�رصوط معينة، وعند ق�صمة االإرث، 
لعدم اإمكان ق�صمة البيع، واإذا تعلّق االأمر باأثر منقول اأو غري منقول م�صّجل، 
فيقوم رئي�س الدولة عندها اأواًل ب�صطبه من ال�صجل وفق املاّدة 4٦ من القرار 

1٦٦ / ل.ر. بناًء على اقرتاح مدير دائرة االآثار.
اإىل95 �رصاحة على كيفية تنظيم عمل  اأحكام املواد من ٨٠  ت   كما ن�صّ
املنقولة،  االآثار  هذه  مبتاجرة  رخ�س  على  واحلا�صلني  الفعليني  التجار 
وجتديدها �صنوًيا، ف�صاًل عن العقوبات املوّجهة اإليهم عند املخالفة. وبذلك 
طلب  حيث  االآثار،  جتارة  رخ�صة  مو�صوع  يف  الدولة  �صورى  جمل�س  ق�صى 
امل�صتدعي اإبطال قرار املدير العام لالآثار يف وزارة الثقافة والتعليم العايل 
اأو  االآثار،  جتارة  يف  الرتخي�س  جتديد  االأخري  لرف�س  ال�صلطة،  حد  لتجاوز 
ا جديًدا، بعد اأن انقطع امل�صتدعي عن مزاولة مهنة التجارة  اإعطاءه ترخي�صً
باالآثار، ومل يجّدد الرتخي�س ا�صتناًدا اإىل املاّدة ٨1 من القرار 1٦٦/ ل.ر. 
رخ�صته  اعتربت  فقد  االآثار  لتجارة  الرتاخي�س  اعطاء  ب�صالحية  املتعلّقة 

القدمية ملغاة لرتكه املهنة فرتة طويلة.
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"اإّن قرار املدير العام ملديرية االآثار بعدم اعطاء رخ�صة املتاجرة باالآثار 
للم�صتدعي هو نابع من �صالحيته التقديرية وم�صتنًدا اإىل املادتني ٨٨ و ٨9 

من القرار 1٦٦"))3).
اإّن امل�رّصع اللبناين اعترب االآثار غري املنقولة فقط من االأموال العامة وفق 
القدمية غري  االآثار  "اأّن  ه على  بن�صّ ل.ر. وذلك  القرار 1٦٦ /  املاّدة ٦ من 
يعرت�س  وال  العمومية  الدولة  اأمالك  من  جزء  هي  للدولة  العائدة  املنقولة 
مبرور الزمن على حقوق الدولة اجلارية على هذه االآثار املنقولة"، مما يعني 
وفق مفهوم املاّدة عدم اإعتبار االآثار املنقولة من االأمالك العامة اململوكة 

للدولة.
من  اعتربت  فقد   -1933 �صنة  الثاين  ت�رصين  بعد   – املكت�صفة  االآثار  اأّما 
القرار رقم  – واملعّدلة مبوجب  اإىل ن�س املاّدة 1٠  ا�صتناًدا  االأموال العامة 
القدمي املكت�صف على  االأثر  "اإّن  والتي جاء فيها   – ٦٨ يف 3/3٠/193٦ 
هذه ال�صورة هو ملك للدولة، اإاّل اإذا كان جزًءا من بناء ميلكه فرد اأو طائفة 
اأو �صخ�س معنوي ... اإلخ، ويف هذه احلال ي�رّصح باأّن االأثر هو ملك �صاحب 
العقار"، اإال اأّن اأحكام هذه االآثار تختلف بح�صب اختالف طريقة اكت�صافها، 
اجراوؤها  مّت  اأعمال  نتيجة  االآثار  اكت�صاف  ح�صول  بني  ميّيز  القانون  اإّن  اإذ 
بق�صد التنقيب عن االآثار وفق اإجازة ر�صمية، وبني حالة ح�صول االكت�صاف 
القرار املذكور باالآتي  ت عليه املاّدة 15 من  مبجّرد امل�صادفة، والذي ن�صّ
"حتتفظ الدولة يف اأي وقت كان بحّقها يف ت�صجيل اأثر قدمي منقول اكت�صف 

م�صادفة".
فاالآثار املكت�صفة يف اأثناء التنقيب عنها من الطبيعي اأن يعهد بها امل�رّصع 
اإىل ال�صلطة االأثرية واالأمر منوط بها للحفاظ على االآثار يف اأثناء التنقيب، 

قرار رقم 3) تاريخ 3)/0)/)))) سليمان أبو طعام/ الدولة م.ق.إ. 003) ص. )).  -3(
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قدمية  اآثار  اكت�صاف  بق�صد  تنقيب  اأعمال  اإجراء  �صخ�س  الأي  يجوز  ال  واأنه 
اأكانت فوق �صطح االأر�س اأو التنقيب عنها حتت �صطح االأر�س، فهذه املهّمة 
م�صندة اإىل االإدارة فقط، الأّنها تنفرد بهذا احلق على االآثار. ومع ذلك يجوز 
للدولة اأن متنح اإجازة التنقيب مبوجب اأمر من رئي�س الدولة طبق املاّدة 5٦، 
ولكن هذه االإجازة ال متنح الأي كان من االأ�صخا�س، بل للهيئات العلمية فقط 
وفق املاّدة 5٧، وعلى كل حال ال يجوز اإعطاء اأكرث من رخ�صتي حفر لكل 
هيئة ح�صبما ورد يف املاّدة ٦3 منه، وعلى اأن ال تتجاوز مّدة هذه الرخ�س 

�صت �صنوات مع اإمكانية جتديدها.
اأّما االآثار املكت�صفة خارج اأعمال التنقيب القانونية، فاإّنه ال يحق لالأفراد 
متلّكها عند اكت�صافها بل ُت�صادر منهم)33). ولكن قد يتم اكت�صاف اآثار قدمية 
منقولة اأو غري منقولة يف اأثناء اأعمال احلفر للبناء اأو التنقيب عن املياه غري 
مق�صود فيها البحث عن االآثار، اأو على وجه امل�صادفة البحتة من دون اأي 
عمل، فكان ال بّد للم�رّصع من اأن ينظر اإىل هذه احلاالت اخلا�صة الإعطائها 

اأحكاًما قانونية خا�صة. 
اإىل  االأثر  باكت�صافه  ت�رصيًحا  تاأخري  دون  من  يقّدم  اأن  املكت�صف  فعلى 
ال�صلطة االإدارية التي ميكن الو�صول اإليها باأ�رصع وقت ممكن، وهذا ما ذهبت 
"على  باأّنه  االأثر املنقول  القرار 1٦٦/ ل.ر. بخ�صو�س  اإليه املاّدة 11 من 
كل من وجد م�صادفة �صمن ال�رصوط والظروف املكانية اأعاله اأثًرا منقواًل اأن 
يقّدم ت�رصيًحا به اإىل ال�صلطة االإدارية االأقرب اإليه يف اأثناء الـ 24 �صاعة من 

اكت�صافه...."
33-  "حيث أن تقدم )...( من المديرية العامة لآلثار بطلب بيعها القطع األثرية التي في حوزته واقع في غير محله القانوني كون القطع المعنية مستخرجة 
من حفريات غير شرعية قام بها صاحب العالقة في عقاره وتكتم على حيازتها عمًدا )....( ذلك أّن اإلدارة هي من اكتشفت بنفسها األمر وأوعزت 
بشأنه )...( إلى المديرية العامة لقوى األمن الداخلي بغية إجراء التحقيقات الالزمة وإتخاذ اإلجراءات القانونية في حق القائمين بهذا الفعل المخالف 
وال سيّما ألحكام المواد ) و) و0) و)) و)) و)7 من قانون اآلثار". كتاب المدير العام لآلثار فرديريك الحسيني إلى النيابة العامة المالية في ) 

تموز )00)، النهار 3) شباط 0)0) .
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من  املبداأ-  حيث  من   – تعترب  فاإّنها  املنقولة  غري  لالآثار  بالن�صبة  اأّما 
ق�صًما  ي�صّكل  املكت�صف  االأثر  كون  حالة  با�صتثناء  العامة  الدولة  اأمالك 
ملحًقا ببناء ميلكه اأحد النا�س فيلحق حينئٍذ بحكم البناء، ويقع يف ملكية 
يف  اأو  لال�صتغالل،  معدة  اأر�س  يف  االأثر  اكت�صاف  ح�صول  وعند  �صاحبه. 
اأر�س مبنّية يف غري احلالة ال�صابقة، فاإّنه يتوّجب على الدولة اأن تدفع اإىل 
ا عن االأ�رصار التي قد تلحق به من جراء اإبقائه يف  �صاحب االأر�س تعوي�صً

مكانه بغاية حفظه.
وينبغي هنا االلتفات اإىل م�صاألة مهمة، مفادها اأّن اعرتاف امل�رّصع مبلكية 
الدولة عليها، بل  ا�صتيالء  امكانية  االآثار املنقولة املكت�صفة، ال يعني عدم 
على العك�س من ذلك، حيث يجوز ذلك للدولة قبل انق�صاء مّدة ثالثة اأ�صهر 
من تاريخ علمها باالكت�صاف، وعلى �رصط اأداء مبلغ قدره ثلث قيمة االأ�صياء 
اأن  القانون املكت�صف من  الدولة هذا، فقد منع  اإىل املكت�صف. وحفًظا حلق 

يت�رّصف مبا اكت�صفه طيلة مدة الثالثة اأ�صهر املذكورة ))3).
اأّنه  اإاّل  القدمية،  الدولة لالآثار  اقرار امل�رّصع بتملّك  الرغم من  ولكن، على 
اإذ حفظ  بالن�صبة لالآثار املنقولة،  الفردية  امللكية  مل يغفل رعاية م�صلحة 
ل�صاحب اإجازة التنقيب احلق بتملّك ن�صف االأ�صياء التي يكون قد اكت�صفها، 

وُي�صتثنى من ذلك حالة ما اإذا تبنّي وجود اأثر يهم الدولة –
من جمموع االآثار املكت�صفة – اقتناوؤه لدرجة ق�صوى، فاإّن القانون يجيز 
لها اأن تفرده قبل كل ق�صمة وتاأخذه ملتاحفها مبوجب املاّدة ٦٨ من هذا 

القرار.
نّصت على ذلك المادة )) من القرار ))) ل.ر. على "أّن رئيس الدولة الذي يمثله مدير دائرة اآلثار وأمناء المتاحف الوطنية يكون له الحق في   -3(
مهلة ثالثة أشهر من تقديم األثر له أو أعالمه به من قبل السلطة اإلدارية التابع لها محل اإلكتشاف في شراء األثر القديم المنقول المكتشف صدفة 

بعد تاريخ هذا القرار بدفعه للمكتشف مبلًغا يمثل ثلث قيمة األثر...".
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رابًعا: الأثر يف �صوء املعيار االق�صائي للمال العام 

االأ�صخا�س  اأو  االأفراد  ميلكها  التي  االآثار  العام،  املال  نطاق  يف  تدخل 
والتي   لها،  االإن�صان  بفعل  اأو  الطبيعي،  بتكوينها  اأثار  هي  والتي  العامني 
العامة،  للمنفعة  �رصورية  ت�صبح  العلمية،  اأو  التاريخية  اأهميتها  ب�صبب 

�صواء كانت خلدمة مرافق عامة اأو الإر�صاء حاجة اجلمهور.
االأرا�صي  مالكي  حترم  االآثار  قانون  اأحكام  فاإّن  ذلك،  على  وترتيًبا 
االآثار، ملجّرد  اأي عمل ي�رّص  اأو من  البناء  اأو  الرتميم  االأثرية  املواقع  ذات 
االنتهاء  حلني  وذلك  العامة  للمنفعة  بتخ�صي�صها  االإدارية  ال�صلطة  تقرير 
تقّيد  فاإّنها  خا�صة  اأحكاًما  االأحكام  هذه  كون  امللكية،  نزع  اإجراءات  من 
اخلا�س  القانون  باأّن  القائل  املبداأ  من  انطالًقا  االأخرى،  القوانني  اأحكام 

يقّيد القانون العام.
متى  عاًما  مااًل  االأثر  اعتبار  على  الق�صائية  االأحكام  ا�صتقرت  وقد  هذا 
ياأتي:  مبا  الدولة  �صورى  جمل�س  ق�صى  وبذلك  العامة،  للمنفعة  �س  خ�صّ
"ومبا اأّنه ميّكن العقارات الداخلة يف قائمة اجلرد العام لالأبنية االأثرية اإّما 
املن�صو�س  القانونية  االأحكام  عندها  وتتبع  عام،  كملك  عليها  للمحافظة 
عليها يف الفقرة الثانية من املاّدة ال�صابعة واملاّدة 23 من قانون االآثار، 
عامة  مرافق  اأم  عام  طريق  اأو  عامة  حديقة  كاإن�صاء  خمتلفة  لغاية  واإّما 
امل�صتدعي  عقار  لكون  و�صنًدا  تقّدم،  ما  اإىل  باالإ�صافة  اأّنه  ومبا  اأخرى)...( 
�صواه، ولكون  اأهم من كل �صالح  االأثري  ال�صالح  يقع يف حملّة يعترب فيه 
املر�صوم املطعون فيه ت�صمن خرائط متعلقة بتجميل هذه املحلّة، وبالنظر 
اأحكام  التطبيق على  احلالة يف  تتقّدم يف هذه  االآثار  قانون  اأحكام  لكون 
ا، فاإّنه يتوجب مبقت�صى  ا خا�صً قانون التنظيم املدين تبًعا لكونها متثل ن�صً
املاّدة 19 من اأحكام القانون اخلا�س باالآثار اأن تو�صع اخلرائط من قبل 
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االآثار على  القدمية، وال حتل موافقة مدير دائرة  االآثار  مهند�س من دائرة 
الدائرة يف احلالة  اخلرائط حمل موجب و�صعها من قبل مهند�س من هذه 

البحث..."))3). مو�صوع 

خام�ًصا: مظاهر احلماية: بطالن الت�رشف يف الأثر

االأموال  يف  الت�رّصف  من  االإدارة  باالأثر  الت�رّصف  بطالن  قاعدة  متنع 
االأثرية كونه مااًل عاًما، وهي قاعدة عاّمة تطبق على العقارات االأثرية وعلى 
اأهم  من  وهي  العامة،  ب�صفتها  حمتفظة  تظل  حتى  ا؛  اأي�صً منها  املنقوالت 
مظاهر حماية االأموال االأثرية كاأموال عامة، اإذ بدونها ال يتحّقق االنتفاع 
العام بهذه االأموال، مبا يقت�صيه ذلك من ثبات وا�صتقرار، فاإن جردت االآثار 
اجلائز  اخلا�صة  االأموال  عداد  يف  اأ�صبحت  العام  للنفع  تخ�صي�صها  من 

الت�رّصف بها ت�رصًفا �رصعًيا ))3).
ا للمنفعة العامة –  يرجع اأ�صل هذه القاعدة اإىل �رصورة بقاء االأثر خم�ص�صً
من دون انقطاع – التي ر�صدت من اأجلها هذه احلماية. اإذ اإّن القول بخالف 
ذلك من �صاأنه اأن يدخل االأثر يف دائرة التعامل بنقل ملكيته من ذّمة االإدارة 
اإىل ذّمة الغري، وب�صبب ذلك ينقطع التخ�صي�س للمنفعة العامة، مما يتنافى 

مع طبيعته لكونه غري قابل للتملّك.
العينية  للت�رّصفات  االأثرية  االأموال  خ�صوع  متنع  القاعدة  هذه  اأّن  كما 
قانون  الأحكام  اخلا�صعة  الت�رّصفات  وهي  اخلا�س،  القانون  ينّظمها  التي 
االإدارة  ذّمة  االأثر من  نقل ملكية  �صاأنها  التي يكون من  والعقود  املوجبات 
اإىل ذّمة االأفراد، اأو اإىل ذّمة اأ�صخا�س القانون اخلا�س بوجه عام. ومبقت�صى 
هذه القاعدة ال يجوز الت�رّصف باالأثر – عقاًرا كان اأو منقواًل – �صواء كان 

قرار، رقم 3)) تاريخ ))/)/)))) أنطوانيت عبدو بو خليل / الدولة- الشخص الثالث بلدية ذوق مكايل م.ق.إ. 003)، ص 0)).  -3(
د. طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص ))3 . د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 0)).  -3(
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الت�رّصف  كان  و�صواء  كالهبة،  مقابل  بغري  اأو  كالبيع،  مبقابل  الت�رصف 
بالرتا�صي... ويعترب  اأو  العامة  للمنفعة  امللكية  اال�صتمالك كنزع  عن طريق 
االإجراء  – ت�رصًفا خاطًئا ويعر�س  االأحوال  – يف كل هذه  االإدارة  ت�رّصف 
ا –  التي قامت به للمطالبة اأمام الق�صاء )37). ومقت�صى هذه القاعدة – اأي�صً
عدم جواز تقرير حقوق عينية لالأفراد على االآثار كحق االنتفاع مثاًل، الأّن 
هذه الت�رّصفات من �صاأنها اأن توؤثر يف امللكية العامة لهذه االآثار، وبالتايل 

يف تخ�صي�صه للمنفعة العامة.
الت�رصف  االإدارة يف  على حق  وارًدا  قيًدا  الواقع  القاعدة يف  هذه  وتعترب 
تقرير  اأّن  حيث  باالآثار،  العام  االنتفاع  يكفل  اأن  امل�رّصع  بها  اأراد  باالأثر، 
حماية االآثار عن طريق بطالن الت�رّصف بها ميكن و�صفه باأّنه قاعدة وقائية 
حتول دون التعدي على االأثر، ومتنع االإدارة من التعامل فيه يف غري الوجوه 

�س لها، وعلى خالف القوانني واملرا�صيم. املخ�صّ
احلفاظ  من  بالهدف  باالأثر  الت�رصف  بطالن  قاعدة  ترتبط  ذلك،  وعلى 
ا للمنفعة العامة، ولي�س باعتباره غري قابل للملكية  عليه باإعتباره خم�ص�صً
اخلا�صة، وعليه فاإّن قاعدة بطالن الت�رّصف يف االآثار من قبل االإدارة تتعلّق 
بقى  ما  املفعول  �صارية  القاعدة  هذه  تبقى  العامة؛  للمنفعة  بالتخ�صي�س 
بالنظام  ترتبط  اأخرى  فكرة  هذا  اإىل  وُي�صاف  بزواله.  وتزول  التخ�صي�س 
اعتبار  وهي  اأال  االآثار،  حلماية  الت�رصيعات  غالبية  يف  ال�صائد  القانوين 
اإذا  الأّنه  لها.  اخلا�صة  امللكية  وحترمي  االآثار  جلميع  الوحيد  املالك  الدولة 
وهذا  اال�صتغالل،  وجود  اإىل  �صيوؤدي  اخلا�صة،  امللكية  من  النوع  هذا  اأُجيز 
يتناق�س وطبيعة الن�صو�س الت�رصيعية النافذة والتي تعترب االأثر من االأموال 

العامة))3).
د. عصام مبارك، د. ملحم نجم: أصول المحاكمات اإلدارية، التنازع اإلداري الجزء األول منشورات الحلبي الحقوقية ))0) .  -37

د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون اإلداري، مرجع سابق، ص ))).  -3(
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وهكذا، حتول قاعدة بطالن الت�رصف دون اإمكانية االإدارة على الت�رصف 
باالآثار، ويرتّتب على خمالفة االإدارة لهذه القاعدة بطالن الت�رصفات التي 
تقوم بها، حيث اأّن تخ�صي�س االأثر للمنفعة العامة يجعل ت�رّصفها املخالف 

لهذا ال�صاأن باطاًل.
املت�رصف  البطالن جتاه  بهذا  تتم�ّصك  اأن  لالإدارة  ذلك، يجوز  اإىل  ا�صتناًدا 
اإليه، دعوى ودفًعا، فت�صتطيع رفع دعوى البطالن اإذا كانت قد �صلّمت االأثر اإىل 
امل�صرتي، كما تدفع االإدارة به اإذا مل ت�صلّم االأثر وطالبها امل�صرتي بالت�صليم، 
فاإذا اأفلحت يف عدم ت�صليم االأثر اإىل املت�رّصف اإليه على هذا االأ�صا�س، فاإّن 
اإليه  املت�رّصف  اإىل  التعوي�س  ودفع  املدنّية  امل�صوؤولية  من  يعفيها  ال  ذلك 
مقابل عدم ت�صليمها االأثر له، وال يجوز للمت�رّصف اإليه يف – هذه احلالة - 
االحتجاج ببطالن الت�رصف للتهرب من االإلتزامات املفرو�صة عليه. ذلك اأّن 
البطالن يف هذه االأحوال مقّرر مل�صلحة ال�صلطة العامة مالكة االأثر. ومهما 
اأو بدون مقابل كالهبة  اأو مقاي�صة  – مبقابل ثمن  الت�رصف  كان نوع هذا 
– فهذه القاعدة ت�صكل قيًدا وت�صع حًدا على �صلطة االإدارة، وهو القيد الذي 
االإدارة  اأخطاأت  لو  بحيث  العام،  للنفع  االأثر  لتخ�صي�س  حماية  و�صعه  مّت 
للم�صرتي  فلي�س  البيع،  طريق  عن  اأثرية،  كتحفة  منقول  اأثر  يف  بت�رّصفها 
اأن يحتج اأمام االإدارة باأي قاعدة من قواعد قانون املوجبات والعقود))3)، 
القاعدة مع  لتعار�س هذه  امللكية، وذلك  �صند  كقاعدة احليازة يف املنقول 
وقت  اأي  يف  االأثر  هذا  ت�صرتد  اأن  ولالإدارة  باالأثر،  الت�رّصف  بطالن  قاعدة 
ت�صاء، ويكون هذا البطالن – عند بع�س الفقه – ن�صبًيا الأّنه �رّصع مل�صلحة 

االإدارة)0)).
القانون الصادر بتاريخ )/3/)3)) مع تعديالته.  -3(

د. عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، دراسة مقارنة ألسس ومبادىء القانون اإلداري وتطبيقها في لبنان، الدار الجامعية، بدون سنة   -(0
طبع، ص ))).
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اإال اأّن هذا الراأي حمل نقد، فحتى واإن كانت حماية ال�صلطة لالآثار هي حماية 
كان  لو  وحتى  العامة  للمنفعة  االأثر  تخ�صي�س  خالل  من  العامة  امل�صلحة 
فاإّن  احلماية،  هذه  لتاأمني  العام  بالنظام  ومتعلًقا  مطلًقا  الت�رصف  بطالن 
االإجازة على الت�رّصف ال ترد، حتى واإن زال ب�صببها وجه التخ�صي�س للمنفعة 
العامة. وهكذا، يجوز لالأفراد التفلت من التزاماتهم – يف هذا املجال – اإاّل اأّن 
مبداأ املنفعة العامة يجيز لالإدارة اأن تتم�ّصك بالبطالن دفًعا ودعوى حلماية 
دعاوى  برفع  اإّياه،  حيازتها  حماية  ولها  لالأثر،  العامة  امللكية  يف  حّقها 
اال�صتحقاق ودعاوى احليازة. فاالآثار اإًذا يحميها مثل هذه الدعاوى التي ال 
تعطى اإاّل للمالك، فت�صتطيع االإدارة اأن ترفع دعوى اال�صتحقاق على مغت�صب 
االأثر وت�صرتده بها))))، ولها اأن ترفع دعوى احليازة لرتد بها االعتداء الواقع 
من االأفراد على االأثر، باالإ�صافة اإىل حق االإدارة يف التعوي�س عن احليازة غري 

امل�رصوعة، واإزالة االعتداء بالطرق االإدارية)))).
فاالأثر باعتباره مااًل عاًما يكون م�صمواًل باحلماية القانونية املقّررة لهذه 
.((3( S/144 االأموال بن�صو�س قانونية �رصيحة، كما هو احلال يف القرار رقم

فقد كّر�س امل�رّصع اللبناين �رصاحة قاعدة بطالن الت�رّصف يف املال العام، 
ومنها االآثار اململوكة لالإدارة ملكية عاّمة. وقد ن�س القرار رقم S/144 يف 
ماّدته االأوىل على عدم جواز البيع، وهذا ناجت عن تعريف االأمالك العامة، 
كما ذكرها يف املاّدة 1٨ من القرار رقم 1٦٦ / ل.ر. التي منعت بيع االآثار 

اأو �رصاءها من دون رخ�صة )))).
اأّنه نّظم مهنة  اإاّل  اللبناين مبنع جتارة االآثار غري املنقولة،  واأخذ امل�رّصع 

المادة )) فقرة ط، من القانون رقم 37.  -((
د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 0)).  -((

مادة ) من القرار رقم )))/S لسنة )))) "تشمل األمالك العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع األشياء المعدة بسبب طبيعتها أو   -(3
إلستعمال مصلحة عمومية. وهي ال تباع وال تكتسب ملكيتها بمرور الزمن".

تنص المادة )) من القرار على أنه "ممنوع بصورة عامة اتالف اآلثار القديمة المنقولة أو غير المنقولة وإلحاق الضرر بها وتشويهها ووضع أي   -((
كتابة عليها أو إشارة أو حفرها وممنوع امتالك أي مواد هي من بنايات قديمة أو كانت لبنايات قديمة وممنوع بيعها وشراؤها بدون رخصة".
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جتارة االآثار تنظيًما دقيًقا مبوجب اأحكام املواد من املاّدة ٧٨ اإىل املاّدة 
٨5 من القرار 1٦٦ / ل.ر. املذكور مبوجب �رصوط معينة، وباإ�رصاف دائرة 
االآثار، مع منعه ت�صدير االآثار اإىل اخلارج اإاّل امل�صتوردة منها والداخلة اإىل 
احلدود اللبنانية)))). وقد اأولت املاّدة 1٧ من القانون رقم 35 للعام 2٠٠٨ 
املتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، �صالحية مراقبة االإجتار باالآثار اإىل مديرية 

املمتلكات االأثرية املنقولة.
كما اأّنه اأ�صار مبوجب املاّدة ٧ اإىل نزع ملكية االآثار غري املنقولة اململوكة 
لالأفراد مقابل تعوي�س، وال يوؤخذ بعني االإعتبار قيمة االأثر ويتجه التعوي�س 

اإىل قيمة العقار فقط)))).
القرار  اأّن  ومبا   " ياأتي:  مبا  الدولة  �صورى  جمل�س  ق�صى  لذلك،  اإعمااًل 
املطعون فيه ا�صتند اإىل القرار رقم 1٦٦ / ل.ر. تاريخ 11/٧/ 1933 الذي 
القوانني  اأن تنزع وفق  "يحّق للدولة دائًما  اأنه  ن�ّس يف املاّدة ٧ منه على 
النافذة ملكية اأثر قدمي غري منقول م�صجل اأو يقرتح ت�صجيله وهو ملك الأحد 
احلايل  ال�رصر  اإاّل  يتناول  ال  الذي  امللكية  نزع  تعوي�س  تقدير  االأهايل. يف 
االأكيد الناجم عن نزع امللكية، ال تعترب مطلًقا قيمة االأثر بالنظر اإليه كاأثر 
"اأن وزراء املعارف يف  ت املاّدة 22 من القرار نف�صه على  قدمي"، كما ن�صّ
الدول العمومية يقّيدون بناًء على اقرتاح مدير دائرة االآثار اأو بعد اأخذ راأيه 
االآثار القدمية يف اجلرد". وحلظت املاّدة 3٨ من القرار نف�صه التعوي�س على 
اأ�صحاب العقارات ب�ص�صب ت�صجيل عقاراتهم يف �صجل االأبنية التاريخية. ومبا 
اأن القرار املطعون فيه جاء تطبيًقا الأحكام القرار رقم 1٦٦/ ل.ر. الذي اأجاز 
و�صع اأبنية يف الئحة اجلرد العام وال ميكن القول بالتايل باأّنه ي�صّكل تعدًيا 

على امللكية الفردية طاملا اأّنه ا�صتند اإىل ن�ّس قانوين يجيزه")7)).
ورد في المادة 7 من القرار أنه "يحق للدولة دائًما أن تنتزع وفق القوانين النافذة ملكية أثر قديم غير منقول مسجل أو مقترح تسجيله وهو ملك ألحد   -((
األهالي في تقدير تعويض نزع الملكية الذي ال يتناول إال الضرر الحالي األكيد الناجم عن نزع الملكية ال تعتبر مطلقًا قيمة األثر بالنظر إليه كأثر 

قديم".
قرار رقم )7) تاريخ ))/)/)00)، المحامي انطوان نعوم نهرا وجميل نعوم نهرا / الدولة , المقرر إدخالها بلدية جونيه م.ق.إ. )00) ص ))3.  -((
قرار قم 7)) تارخ ))/)/)00) المحامي انطوان جميل نهرا وجميل نعوم نهرا/ الدولة المقرر إدخالها بلدية جونيه, م.ق.إ. )00) ص.))3.  -(7
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اللبنانيان، وقد الحظ جانب من الفقه  اأخذ به امل�رّصع واالجتهاد  هذا ما 
اأّن االآثار ال ت�صبح اأموااًل عاّمة بعد جتريدها من �صفتها العامة، واإمّنا تلحق 
القانونية.  الناحية  من  فيها  الت�رّصف  يجوز  التي  اخلا�صة  االأموال  بعداد 
ويتما�صى هذا مع املواد ٧5، ٧٦، ٧٧ من القرار رقم 1٦٦/ ل.ر. بخ�صو�س 
بيع االآثار املنقولة وغري املنقولة، ويف حقيقة االأمر اأّن هذا القرار مل يذكر يف 
مواده منًعا للت�رّصف، اأجاز يف اأحكامه االإجتار باالآثار ب�صورة غري دقيقة 

�صت من اأجله)))). مما يوؤدي اإىل فقدان هذه االآثار الغر�س الذي خ�صّ
الطبيعيني، كما  االأ�صخا�س  اآثاًرا مملوكة الأحد  ت�صرتي  اأن  لالإدارة  ويجوز 
والوارد  االأفراد  الأحد  االإدارة  متنحه  المتياز  حماًل  االآثار  تكون  اأن  ميكن 
بن�س املاّدة ٧٠ من القرار رقم 1٦٦/ ل.ر. اإذ اإّنه "يكون ل�صاحب االمتياز 
احلق وحده يف اأن ين�صخ وين�رص االآثار املكت�صفة يف اأثناء احلفريات"، اأو اأن 
تكون حماًل لرتاخي�س متنحها االإدارة النتفاع االأفراد بهذه االآثار ويحق لها 

لدواعي امل�صلحة العامة، �صحب الرتخي�س اأو ف�صخ العقد.

�صاد�ًصا: حترمي التعدي على الأثر 

الد�صتورية،  مواده  يف  احلماية  هذه  اللبناين  الد�صتوري  امل�رّصع  يذكر  مل 
ذلك  على  ت  ن�صّ للملكية يف جميع �صورها، حيث  املطلقة  احلماية  واأعطى 
القانون،  حمى  يف  "امللكية  اأّن  على   192٦ العام  الد�صتور  من   15 املاّدة 
االأحوال  يف  العامة  املنفعة  الأ�صباب  اإاّل  ملكه  اأحد  عن  ينزع  اأن  يجوز  فال 
من  عاداًل".  ا  تعوي�صً منه  تعوي�صه  وبعد  القانون،  يف  عليها  املن�صو�س 
ناحيته �صّدد قانون العقوبات اللبناين)))) العقوبة يف املاّدة ٧3٧ معطوفة 
على املاّدة 25٧ عندما ن�ّس على ما ياأتي: "... 2- اإذا وقع الغ�صب على كل 

اأو ق�صم من الطرقات العامة اأو اأمالك الدولة اأو االأمالك امل�صاعية".
د. يوسف سعداللـه الخوري، مرجع سابق، ص )3).  -((

مرسوم إشتراعي رقم 0)3 – الصادر بتاريخ )/3/3))) قانون العقوبات.  -((
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عفو  ال�صادر يف 199٧/٨/2٦ حتت عنوان   – رقم ٨4  القانون  اأّن  كما 
عام عن اجلرائم املرتكبة قبل تاريخ 2٨ اآذار 1991 ا�صتثنى من اأحكامه يف 
املاّدة 3 "... ٦- اجلرائم املتعلقة باالآثار. ٧- جرائم االعتداء على االأموال 
اأموال  البلديات وعلى  اأو  للدولة  العائدة  اأو اخل�صو�صية  العمومية  واالأمالك 

املوؤ�ص�صات العامة واأمالكها..."
 35 رقم  القانون  يف  وذلك  بارزة  اأهمّية  االآثار  اللبناين  امل�رّصع  اأوىل 
باالآثار  ُتعنى  مديريات   3 باإحداث  وذلك  الثقافة،  وزارة  بتنظيم  والقا�صي 
االأثرية  املن�صاآت  مديرية  ا�صتحداث  مت  بحيث  منه،   14٠ املاّدة  يف  وذلك 
االأثرية  املمتلكات  ومديرية  االأثرية،  احلفريات  ومديرية  املبني،  والرتاث 

املنقولة. 
وللتاأكيد على احلماية القانونية لالآثار، مل يتواَن امل�رّصع اللبناين عن اإقرار 
املاّدة 22  اأّكد يف  الذي  الثقافية،  القانون رقم 3٧ حتت عنوان املمتلكات 
مع  ل.ر.   /1٦٦ رقم  بالقرار  ال�صادر  القانون  باأحكام  العمل  ا�صتمرار  منه 

االأخذ ببع�س التعديالت.
جتدر االإ�صارة اإىل اأّن هذا القانون قد و�ّصع نطاق احلماية بحيث اأّن التعداد 
الوارد يف املاّدة 2 جاء �صاماًل ومف�صاًل ملا قد ت�صتمله املمتلكات الثقافية، 
باالإ�صافة اإىل عدم ذكر التاريخ املحدد لت�صنيف االأثر كما هو وارد يف القرار 

رقم 1٦٦/ ل.ر. 
�صالحية  اأعطت  والتي  ف2   5 املاّدة  يف  ا  اأي�صً االأثر  حماية  اأهمية  تربز 
اإحدى  على  منقول  غري  اأو  منقول  ممتلك  اأي  الإدراج  للوزير  ا�صتن�صابية 
العام،  اجلرد  الئحة  اإىل  باالإ�صافة   ،4 املاّدة  يف  ان�صئت  والتي  الالئحتني 
الثقافية  املمتلكات  والئحة  بها  املعرتف  الثقافية  املمتلكات  الئحة  وهما 

امل�صّنفة.
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ونذكر من مظاهر احلماية باالآثار 31٠ قرارات ومر�صوم منذ العام 193٦ 
لغاية 2٠12 ق�صت جميعها باإدخال اآثارات واأبنية يف قائمة اجلرد العام، 
ا يف املاّدة  وقد ت�صّمنت الغالبية املطلقة منها قيوًدا على املالك وخ�صو�صً
ت على اأّنه "ال يجوز القيام باأي عمل من �صاأنه تغيري  الثانية منها حيث ن�صّ
العامة  للمديرية  امل�صبقة  املوافقة  دون  من  وطبيعته  احلايل  البناء  و�صع 

لالآثار على االأعمال املنوي اإجراوؤها واملواد املنوي ا�صتعمالها". 
اأ- عدم جواز متلّك الأثر بالتقادم

�صة  الق�صد من هذا املبداأ هو منع اال�صتناد اإىل و�صع اليد على االآثار املخ�صّ
للنفع العام باالإدعاء بك�صب ملكيتها مهما طالت مّدته.

الناحية  من  بكونه-  بالتقادم  للتملّك  االأثر  قابلية  عدم  مبداأ  ويتمّيز 
العملية –وجه احلماية احلقيقية التي يريد امل�رّصع اأن ي�صفيها على االآثار، 
من  مظهر  لذلك  فهو  باالأثر،  الت�رصف  بطالن  ملبداأ  منطقية  نتيجة  وهو 
مظاهر احلماية الت�رصيعية املهمة حلماية االآثار و�صمان ا�صتمرار دميومة 
تقرير  اأن  على  والق�صاء  الفقه  من  كل  اتفق  وقد  العام.  للنفع  تخ�صي�صها 
اأوىل مبداأ  لالأفراد، ومن باب  االأثر  الت�رّصف يبطل نقل ملكية  مبداأ بطالن 
مبداأ  الأّن  االأول،  املبداأ  من  اأهم  يعّد  الذي  بالتقادم  االأثر  متلك  جواز  عدم 
فاإّن  االإدارة؛  ت�رصفات  مواجهة  يف  االأثر  يحمي  كان  اإذا  الت�رصف  بطالن 
– يف حماية  عملًيا  اأهمية-  اأكرث  بالتقادم  االأثر  اكت�صاب  عدم جواز  مبداأ 
االأثر من ت�رّصفات االأفراد، ولبيان ذلك ميكن القول: اإّن من ال�صعب ت�صّور 
اإمكان قيام الدولة اأو ال�صخ�س االإداري باإجراء الت�رصف باالأثر اإاّل اإذا كانت 
اأو  اإقدام دائن الدولة  قد زالت عنه �صفته العامة. كذلك من ال�صعب ت�صّور 
ال�صخ�س االإداري باحلجز على االآثار، نظًرا لكون الدولة اأو ال�صخ�س االإداري 
مي�صوًرا، فال يكون دائنه يف حاجة اإىل التنفيذ اجلربي على ماله)0))، ف�صاًل 

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص ))) .  -(0
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يجوز  فال  االأثر،  �صاحبة  االإدارة  مل�صلحة  �رصع  املبداأ  هذا  فاإّن  ذلك  عن 
لالأفراد  اأي ال يجوز  لالإدارة وحدها،  اأن يحتج به وهذا االحتجاج  لغريها 
االإحتجاج بالدفع، فاإذا ثار نزاع بني �صخ�صني على موقع اأثري، فال يجوز 
عن  ميتنع  اأن  وللق�صاء  احليازة،  بدعوى  االآخر  باجتاه  الدفع  منهما  الأي 

قبول هذا الدفع، كما اأّن لالإدارة وحدها اأن تدفع ذلك.
اأّما اعتداء االأفراد على االآثار، بو�صع اليد عليه، اأماًل يف اكت�صاب ملكيته 
بالتقادم، فاإّن مثل هذا االحتمال من املمكن توّقعه دائًما نتيجة الإهمال 
يف  االأفراد  اأمام  ال�صبيل  �صّد  اقت�صت  االآثار  حماية  فاإّن  وبالتايل  االإدارة، 

وجه ذلك التعدي باعتماد مبداأ عدم جواز متلك تلك االآثار بالتقادم)))).
ب- النتائج املرتتبة على مبداأ عدم جواز متلك الأثر بالتقادم 

)1(- ميتنع على االأفراد و�صع اأيديهم على االأثر واالإدعاء باكت�صاب ملكيته 
ا�صتناًدا اإىل و�صع اليد، مهما طالت مّدته، ويكون لالإدارة اأن ترفع و�صع اليد، 
من دون اأن يكون لالأفراد احلق يف االلتجاء اإىل دعوى و�صع اليد، نظًرا الأّن 
حيازة االأثر ال ت�صلح �صبًبا لقبول هذه الدعوى، الأّنها حيازة عار�صة وموؤقتة 

وال حتميها تلك الدعوى.
نظًرا  التعر�س،  يرفع دعوى منع  اأن  االأثر  اليد على  لوا�صع  )2(- ال يحق 
الأّن ملكية املّدعي لالأثر اأو العني ت�صّكل ركًنا اأ�صا�صًيا من اأركان تلك الدعوى، 
وحيث اأّن االأثر، باعتباره مااًل عاًما، ال ميكن اأن يكون حماًل مللكية خا�صة، 
التعر�س قد فقدت  لذا تكون دعوى منع  االأفراد عار�صة،  فحيازته من قبل 
ركًنا اأ�صا�صًيا من اأركانها، مما تنتفي معه امكانية التم�صك بها يف مواجهة 

االإدارة )))).
د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص ))) .  -((

د. عبد الغني بسيوني عبدهللا، مرجع سابق، ص 373 .  -((
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امللكية، وال يجوز نقل  اأ�صباب ك�صب  �صبب من  اأي  االأثر  يرّد على  )3(- ال 
ا للمنفعة العامة، لذلك ال يجوز التم�ّصك مببداأ  ملكيته اإىل اأحد ما دام خم�ص�صً
تابًعا  يكون  اخلا�س  املال  اأّن  فالقاعدة  االأثر؛  ملكية  الكت�صاب  االلت�صاق 
للمال العام ولي�س العك�س، فما دام املوقع االأثري هو االأ�صل، فاإّنه ال ميكن 
متلّكه بالتقادم، وال يكون الإقامة املن�صاآت عليه اأي تاأثري يف �صفته، وتبقى 
اإزالة  ا للنفع العام، ويكون لالإدارة احلق يف  احلماية ما بقي االأثر خم�ص�صً

املن�صاآت املقامة على االأثر ب�صفتها املهيمنة على هذه االآثار.
للغري.  بالتقادم  االأثرية  املواقع  على  ارتفاق  حق  اكت�صاب  ميكن  ال   -)4(
ذلك  مقابل  ويف  بالتقادم،  االأثر  متلك  جواز  عدم  مبداأ  مع  لتعار�صه  وذلك 
ت�صمل حقوق االرتفاق االإدارية املقّررة على املال اخلا�س حماية لهذه االآثار 

�صت للمنفعة العامة. طاملا خ�صّ
يقت�رص  بالتقادم  االأثر  عدم جواز متلك  التم�ّصك مببداأ  اأّن  اإىل  االإ�صارة  مع 
على االإدارة وحدها، فال يجوز لغريها التم�ّصك به، الأنه مل ي�رصع اإاّل مل�صلحة 
االإدارة من اأجل متكينها – باعتبارها �صاحبة الوالية على االأثر- من �صيانة 

تخ�صي�س هذه االآثار للنفع العام)3)).
التملّك بالتقادم مبوجب  اللبناين على تطبيق قاعدة عدم  حر�س امل�رّصع 
ال�صاد�صة من  املاّدة  وكذلك   S/144 رقم القرار  من  االأوىل))))  املاّدة  ن�س 
القرار رقم 1٦٦ / ل.ر.، وينتج عن ذلك توافق املادتني �صكلًيا بعدم جواز 
اكت�صاب االأثر بالتقادم باعتبار اأّن االآثار "جزء من اأمالك الدولة العمومية وال 
يعرت�س مبرور الزمن على حقوق الدولة اجلارية على هذه االآثار املنقولة". 
كما اأّن الق�صاء االإداري يف لبنان ا�صتقر يف حتديد ال�صفة العامة لالأثر وهو 
�صاحب االخت�صا�س بالف�صل يف ذلك، موؤكًدا يف قراراته عدم جواز اكت�صاب 

د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون اإلداري، مرجع سابق، ص ))).  -(3
المادة ) من القرار رقم )))/S تنص على أن "تشمل األمالك العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع األشياء المعدة بسبب طبيعتها   -((

إلستعمال الجميع أو إلستعمال مصلحة عمومية. وهي إلتباع وال تكتسب ملكيتها بمرور الزمن".
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االأثر بالتقادم)))). غري اأّن من املالحظ اأّن املاّدة ال�صاد�صة من قانون االآثار 
مّما  فقط،  املنقولة  غري  االآثار  ا�صتهدفت  بل  املنقولة،  االآثار  اإىل  تتطّرق  مل 
يدل على اأّن امل�رّصع اللبناين ق�رص يف عدم �صموله االأثر املنقول بهذا املبداأ 
ليخرجه من نطاقه، جميًزا بذلك لالأفراد الت�رّصف فيها، ونعتقد اأّنه من باب 
اأوىل اأن تكون ن�صو�س املادتني املذكورتني اأعاله متطابقتني يف املو�صوع، 

حتت ظالل مبداأ عدم جواز متلك االأثر بالتقادم.
اأّما عن حقوق االرتفاق العينية املفرزة ل�صالح االأثر، فقد اأوردها امل�رّصع 
بو�صع  ت�صمح  التي  منه))))   2٨ املاّدة  يف  اأعاله  املذكور  بالقرار  اللبناين 
لفر�صه  جمال  وال  االأثري  العقار  ل�صالح  قانوًنا  مفرو�صة  ارتفاق  حقوق 
بالتقادم،  االأثر  اكت�صاب  جواز  عدم  مبداأ  مع  ذلك  لتنايف  االأفراد  ل�صالح 
فقد  ذلك،  عن  ف�صاًل  املطلق)7))،  البطالن  اإىل  يوؤدي  ذلك  بغري  والت�رّصف 
�رصًرا  يلحق  الذي  االرتفاق  حق  مبنع   33 باملاّدة  احلق  هذا  امل�رّصع  اأكّد 
اأو�صح يف املاّدة  االأثرية))))، كما  ال�صلطة  االأثرية امل�صجلة لدى  بالعقارات 
3٨ من القرار بتعوي�س املت�رصرين نتيجة حق االرتفاق الذي ي�رصي على 

العقارات اخلا�صة املجاورة)))).
وتطبيًقا لذلك، قّرر جمل�س �صورى الدولة اأنه "ومبا اأّنه يتبنّي اأّن الدولة قد 
اأجابت اأّن املر�صوم رقم 2٨13 تاريخ ٧2/2/2٨ مل يفر�س اأي قيد من �صاأنه 
اإنزال �رصر اأكيد يف العقارات، فقد حلظ وجوب احل�صول على موافقة املديرية 
العامة لالآثار �صمن معامالت رخ�صة بناء، ولي�س ما يثبت رف�س الرتخي�س 

د. محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص ))).  -((
تنص المادة )) على أنّه "يمكن وضع حقوق ارتفاق شرعية ذات صالح عمومي على كل عقارأو أرض واقعة قريبًا من بناء تاريخي أو بمنظر   -((

منه وذلك ليحفظ لهذا البناء التاريخي ميزته األثرية أو الفنية أو ميزة منظره الرائع".
7)-  د. يوسف سعدهللا الخوري، مرجع سابق، ص 37).

تنص المادة 33 من القرار على أنّه "ال يجوز إسناد أي بناء جديد كان على عقار مسجل وال يجوز إلصاق أي اعالن عليه وال أن يجري عليه أي   -((
حق ارتفاق كان بدون ترخيص من دائرة اآلثار. إّن حقوق االرتفاق الشرعية التي قد تلحق ضرًرا باألبنية ال تجري على العقارات المسجلة".

تنص المادة )3 على "أّن المالكين وأصحاب الحقوق العينية... تعين هذه اللجنة عند اإلقتضاء مبلغ التعويض المعادل للضرر الذي ألحقه التسجيل   -((
بالمالكين أو أصحاب الحقوق العينية".
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ا وال يجوز التعوي�س عن �رصر حمتمل ح�صوله، واأّن  فيكون ال�رصر مفرت�صً
ال�رصر الذي يطالبون به هو مبلغ وهمي ال يرتكز ح�صابه على قاعدة )...(، 
فر�س  جراء  من  بتعوي�س  املطالبة  اإىل  ترمي  املراجعة  اأّن  مبا  عليه  بناء 
اأّن امل�رّصع قد حلظ جلنة  ... يتبنّي  االرتفاق على عقارات اجلهة امل�صتدعية 
مهمتها تقرير التعوي�س املعادل لل�رصر الذي اأحلقه الت�صجيل باملاّلكني اأو 

اأ�صحاب احلقوق العينية...")0)).
ج- عدم قابلية احلجز على الأثر 

االأثر للحجز  اللبناين مل ين�س �رصاحة على مبداأ عدم قابلية  اإّن امل�رّصع 
وقاعدة  االأثر،  يف  الت�رّصف  بطالن  قاعدة  قاعدتني:  كّر�س  ولكنه  عليه، 
عدم قابلية اكت�صاب ملكية االأثر بالتقادم اأو مبرور الزمن اإاّل اأّن مبداأ عدم 
املقررة  القواعد  جمموع  من  ا�صتخال�صه  ميكن  عليه  للحجز  االأثر  قابلية 
االإدارة  عن  جربًيا  وبيعه  ق�صائًيا  عليه  احلجز  اأّن  ذلك  االأثر،  هذا  حلماية 

يوؤدي حتًما اإىل اإنهاء الغر�س الذي خ�ص�س من اأجله.
ولقد قّيد امل�رّصع اللبناين، يف بع�س من ن�صو�س القرار اخلا�س باالآثار، 
عليهم  �صّدد  حيث  االآثار،  اكت�صاف  على  يعملون  الذين  االإمتياز  اأ�صحاب 
اجلهات  اإىل  منها  املكت�صف  االأثر  وت�صليم  االآثار  هذه  على  يحافظوا  باأن 
ن�صو�س  يف  القانونية  غري  والت�رّصفات  االأفراد  عن  واإبعاده  املخت�صة 

املواد ٦5، ٦٦، ٧٠ من القرار اآنف الذكر. 
د- اإزالة التعدي على الأثر

يعطي  ن�ّس  اأي  ل.ر.   /1٦٦ رقم  القرار  يف  اللبناين  امل�رّصع  يورد  مل 
التعديات  الإزالة  املنا�صبة  القرارات  باتخاذ  االآثار  دائرة  ملدير  ال�صالحية 
اأو املفّو�س  التي جتري على االآثار، واأعطى هذه ال�صالحية لرئي�س الدولة 

قرار رقم 7)/)) – 3)، تاريخ 3)/)/3))) فرنسيس ضوميط الحداد ورفاقه/ الدولة- وزارة السياحة م.ق.إ. )))) ص. 70) .  -(0
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ورد  كما  االآثار  دائرة  مدير  من  املقرتحات  تقدمي  بعد  لبنان،  يف  ال�صامي 
ذلك على �صبيل املثال يف املاّدة 24 ف2 منه)))).

اأمام  الطعن  "يقبل  باأّنه  الدولة  �صورى  جمل�س  ق�صى  ذلك،  على  وتطبيًقا 
جمل�س �صورى الدولة بقرار وقف البناء ال�صادر عن املديرية العامة لالآثار 
التابعة لوزارة الرتبية الوطنية، واملقّدم بوجه الوزارة املذكورة وهو طعن 
مقّدم بوجه ذي �صفة. كما اأّن عدم البّت بال�صبب القائم على عدم �صالحية 
وهو من االأ�صباب التي تق�صي اإثارتها عفًوا لتعلّقها بالنظام العام يجعل طلب 
اإعادة املحكمة مقبواًل، واإن مل يدل به من امل�صتدعي، وذلك �صنًدا للمادتني 
من  الثانية  الفقرة  مبوجب  الدولة.  �صورى  جمل�س  قانون  من  و9٧   ٦5 من 
املاّدة 24 من القرار 1٦٦ اخلا�س بحماية االآثار ال ميكن لدائرة االآثار وقف 
املالك عن االأ�صغال اإاّل اإذا كان الق�صد منها، اأو كانت نتيجتها، جتزئة البناء 
املقّيد يف اجلرد والرغبة يف بيع املواد التي تف�صل عنه على هذه ال�صورة. 
واأّما يف ما عدا ذلك، فال يجوز لها اأن متانع يف اإجراء االأ�صغال اإاّل باإجرائها 
القرار  من  يليها  وما   2٦ املواد  يف  عنها  املن�صو�س  الت�صجيل  معامالت 
الت�رصيعي املذكور")))). كما يقت�صي هدم البناء امل�صّيد على امللك العام من 

دون اأي ت�صوية)3))، وعلى م�صوؤولية ونفقة املعتدي)))).

اخلامتة 
من  املجموعات  هذه  عرب  لبنان  يف  لالآثار  القانونية  احلماية  تبلورت 
الوا�صع. مّما ال �صك فيه  االإدارة مبفهومها  ال�صادرة عن  القوانني والقرارات 
اأّن امل�رّصع اأعطى االإدارة القدرة على حماية االآثار عن طريق التدّخل حينما 
تنص المادة )) ف) من القرار على "أنه إذا كان القصد من هذه األشغال أو كانت نتيجتها تجزئة البناء المقيد في الجرد رغبة في بيع المواد   -((
التي تفصل عنه على هذه الصورة فيكون لدائرة اآلثار حق بمّدة ثالث سنوات إلجراء معاملة التسجيل ويمكنها في هذه األثناء أن توقف األشغال 

المذكورة بوساطة التبليغ المعين في الفترة السابقة".
قرار رقم ))7، بالدعوى رقم ))37/)) ، تاريخ ))/)/)))) ، م.إ. ص ))-)) .  -((

قرار رقم ))) تاريخ 3)/)/)))) م.ق.إ 7))) ص ))) وقرار رقم ))) تاريخ ))/)/)))) م.ق.إ )))) ص ))) .  -(3
قرار رقم ))) تاريخ ))/)/)7)) م.إ. )7)) ص.))).  -((
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االإجراء  املرعية  واالأنظمة  القوانني  اإطار  "يف  تعمل  اإّنها  اإذ  احلاجة  تدعو 
امتداد  على  القائمة  للمواقع  والرتاثية  الطبيعية  املعامل  على  احلفاظ  على 
ال�صاطىء اللبناين واملحافظة على املواقع واملجّمعات التاريخية ...")))). 
وحاول البع�س انتقاد عدم فعالية القرار رقم 1٦٦/ل.ر. لقدم عهده الأنه 

�صدر يف ظل االإنتداب الفرن�صي اأي قبل االإ�صتقالل.
تاريخ  قدم  واإّن  بالتقادم  ت�صقط  ال  القوانني  اأّن  اإىل  االإجابة  من  بد  ال 
قانوًنا ما ال يعّيب عليه عدم فعاليته واإاّل ل�صقط النظام القانوين الفرن�صي 
الوارد يف القانون املدين على �صبيل املثال، كما واأّن الد�صتور اللبناين لعام 
واأهمها  القوانني  من  وجملة  كما  الفرن�صي،  االإنتداب  ظل  يف  كان   192٦

قانون املوجبات والعقود لعام 1932. 
اإًذا ورغم التدخل االإيجابي من قبل ال�صلطات اللبنانية حلماية االآثار، فاإّن 
هذه االأخرية ما زالت عر�صة للخطر الداهم من جّراء ف�صل غالبية املواطنني 
اللبنانيني يف احرتام القاعدة القانونية والتي تعترب دائًما كعقاب مفرو�س 
من ال�صلطة الغريبة عنهم ولي�س للحماية كما يتوخى منها املنطق القانوين. 
تندرج  والتي  االآثار  حماية  يف  االخفاق  اإىل  ا  اأي�صً االإ�صارة  من  بّد  وال 
احرتام  ناحية  من  املواطنني  بني  تفاوًتا  هناك  الأّن  العام،  امللك  اإطار  يف 
ال�صاأن العام، فتاأتي الت�رصفات من البع�س جتاه االأثر عدائية. فهذا الرف�س 
الحرتام احلماية املتاأتي من االأ�صباب التي ذكرناها ميكن معاجلته جزئًيا 
من الناحية الفكرية والثقافية عن طريق اعتماد كتاب موحد لتدري�س مادة 
التاريخ، كي يتم التعّرف على حمطات املا�صي بعقالنية و�صفاء))))... كما 

المادة ) من قرار مجلس الوزراء بتاريخ )/))/)00) حول تصنيف األراضي اللبنانية، النهار ) شباط )00).  -((
إليها فنرى الميل والشخصانية،  الكتابات بدل أن تدلنا وتنير أمامنا الطريق الصحيح نتطلع  "وكثيًرا ما نعود أحيانًا إلى كتابات تاريخية، وهذه   -((
هي التي تحّدد معالمها وليس الموضوعية والتجرد. وهذا من شأنه أن يحرفنا عن الحقيقة ويبعدنا بالتالي عن الواقع وكم من حاالت في الكتابات 
التاريخية أصبحت كأنّها مسلمات ولكنها بالواقع ليست كذلك". د. أسعد دياب، دولة لبنان الكبير 0))) -)))) ، )7 سنة من التاريخ والمنجزات، 

مجموعة مؤلفين منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت ))))، ص )). 
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ح لنا املا�صي الذي قد ي�صاعدنا على فهم  "يجب اأن ال نن�صى اأن التاريخ يو�صّ
احلا�رص")7)).

يف الواقع يالحظ جلًيا اأّنه كلما ازداد ميل االإقت�صاد اإىل العوملة واالأقلمة 
يف �صائر اأنحاء العامل، كلما ازداد ميل ال�صعوب للبحث عن هويتها اخلا�صة، 

اأي عن االأر�س والثقافة واللغة والرتاث واالآثار.
اإىل  التكنولوجيا والع�رصنة مكاتبنا وبيوتنا وتدخل  يف زمن تقتحم فيه 
اأو �صوء  لل�صم�س  �صعاع  يوجد  كالظل حيثما  وترافقنا  ما يف حياتنا  اأعمق 
للقمر، يجب احلفاظ على الرتاث واإذا ما اجتمعت االأجيال القادمة م�صتقباًل 
ن�صع  اأن  علينا  لذا  لها،  بالن�صبة  املا�صي  حا�رصنا  ف�صيكون  نف�صه  للهدف 
الربامج  من  م�صتفيدين  به  نقوم  اأمر  كل  يف  وح�صارتنا  حا�رصنا  �صورة 
املعلوماتية)))) لتخزين املعلومات، فبف�صلها جنمع بني الرتاث واحلا�رص. 
الثقافة  دار  مب�رصوع  النهو�س  احلماية  هذه  ال�صتتباع  يقت�صي  واأنه  كما 
والفنون يف و�صط مدينة بريوت واملكتبة الوطنية لكي "تكون املكان الذي 
يجتمع فيه كل االإنتاج الثقايف اللبناين مهما كان نوعه ... واأن تكون املكان 
الذي جتتمع فيه ذاكرة اللبنانيني وذاكرة العامل الثقافية يف لبنان")))). هذا 
على غرار اأهمية املتحف الع�صكري والذي مبوجب الربقية ال�صادرة بتاريخ 
وحيث  اأق�صامها  من  ق�صًما  واعُترب  التوجيه  مبديرية  اأحُلق   199٨/1/٧
"التاريخ يلف املكان. تاريٌخ ير�ّصخ اأن اجلانب الع�صكري ال ينف�صل عن غريه 
اإاّل  اأ�صحابها  االإن�صانية املختلفة. تاريخ ُكتب بدماء مل يعرف  من اجلوانب 

الوالء للوطن")70).
نقوال زيادة: أيامي ))))، جزء ) ص )7).  -(7

))-  "إّن أهمية المتحف تكمن بضمه تراث وطن فيجمع 00)) لوحة غير معروضة سابقًا في مكاٍن واحد موزعة بين مستودع الوزارة، المتحف 
الوطني، األونيسكو وغيرها من األمكنة." متحف لبناني افتراضي للفن الحديث ... في كل دول العالم! الجمهورية ) آيار ))0) .

))-  وزير الثقافة طارق متري "مكتبة وطنية في الصنايع ودار الفنون في رياض الصلح، النهار )) شباط 007) . "وأصبح لدى الوزارة ما يقارب 
مئة مكتبة عامة في كل لبنان ..." وزير الثقافة سليم ورده، البيرق 7) شباط 0)0) .
70-  "المتحف العسكري تاريخ ال يتوقف يلف المكان " نهار الشباب، )) تموز )00).
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ناق�س املوؤمتر الدويل للخرباء والذي ُعقد يف اأو�صلو العام 2٠13، بتنظيم من املوؤ�ص�صة 
خالل  اخلرباء  ل  تو�صّ وقد  لالإرهاب،  االأ�صا�صّية  االأ�صباب  الدولّية،  لل�صوؤون  الرنوجّية 
املوؤمتر اإىل مالحظات قّيمة ومفيدة، وا�صتعان الباحثون املهتّمون كلّهم بهذا املو�صوع 

ل اإليها يف اأو�صلو كاأ�صا�س لدرا�صاتهم وحتليالتهم. باملالحظات التي مّت التو�صّ
االإرهاب  اأ�صباب  التقليدّية حول  املزاعم  ب�صكل فوري  اأو�صلو  اللقاء يف  ا�صتبعد  وقد 
اأدىل بها رئي�س الوزراء الربيطاين دايفد كامريون حني �رصح م�صكلة االإرهاب  والتي 
اأّن هذا  اأّنها اأفكار م�صمومة ومتطّرفة يتّم د�ّصها يف عقول ال�صّبان. اإالّ  االإ�صالمي على 

ال�رصح يبقى �رصًحا �صطحًيا للم�صكلة.
ومَل  االأفكار؟  لهذه  عر�صًة  ال�صبان  يجعل  الذي  ما  فهو:  هنا  املطروح  ال�صوؤال  اأّما 
كل  يفقدون  اأّنهم  حّد  اإىل  بهم  بالتحّكم  لها  ي�صمحون  ومَل  االأفكار  اإىل هذه  ينجذبون 

ح�ّس اإن�صاين واأخالقي؟
الواقع لقد وجد  "�رّص زائل"، يف  اأّنه  من اخلطاأ ت�صنيف االإرهاب بكل ب�صاطة على 
االأطباء النف�صّيون الذين در�صوا املجموعات االإرهابّية باأّن االإرهابيني مييلون اإىل اأن 
ا م�صتقّرين نف�صيًّا وال يعانون جنون االإرتياب اأو الهذيان. من الوا�صح  يكونوا اأ�صخا�صً
"اإ�صفاء"  ا خمتلفني عن غريهم هو قدرتهم على  اأ�صخا�صً االإرهابيني  باأّن ما يجعل 

ح�س التعاطف لديهم خدمًة ملعتقداتهم واأهدافهم.
من املرجح اأن توؤدي القومّيات االإتنّية اإىل بروز االإرهاب وتربيره ب�صكل اأكرب مقارنة 

مع القومّيات املدنّية ال�صاملة.
االإرهابية  االأعمال  اإىل  توؤّدي  التي  املبا�رصة  االأ�صباب  هي  املتفّجرة  االأحداث  اإّن 
وهذه االأحداث ميكن اأن تكون اأعمااًل مرّوعة يرتكبها العدو اأو نتيجة خل�صارة حروب 
اأو لوقوع جمازر اأو النتخابات خالفّية اأو لوح�صّية ال�رصطة اأو الأي ا�صتفزازات ت�صتدعي 

اأعمااًل انتقامّية.

التع�ّصب والإرهاب وغياب ال�صتقرار ال�صيا�صي

مقاربة اجتماعيّة - نف�صيّة
 أ.د ميشال نعمة
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اإرهابّية ترتكبها  اأعمال  اأّن حمادثات ال�صالم قد توؤّدي اإىل ح�صول  ومن امل�صلّم به 
اأطراف مت�رّصرة من كال اجلانبني.

البع�س من هوؤالء هم  االإرهابّية ال�صباب متعّددة.  اإىل املجموعات  االأفراد  وين�صّم 
موؤمنون فعلًيا بق�صايا هذه املجموعات وحتّفزه االأهداف ال�صيا�صّية واالأيديولوجّيات، 
اإىل  اأو الأّن االإن�صمام  اإىل ار�صاء م�صاحله االأنانّية  البع�س االآخر ين�صّم  اأّن  يف حني 

جمموعة قوّية مفيد لهويته.
دورات االنتقام: رًدا على االأعمال االإرهابّية ال�صنيعة ت�صيع عادة االأعمال االنتقامّية 

لدى اأطراف وا�صعة من املجتمع.
اأّن االأعمال االإنتقامّية تنت�رص عادة لدى الطرفني اللذين يحاوالن غالًبا التفّوق  اإالّ 
اإّن اأعمال الّردع ال تنجح عادة  على بع�صهما البع�س باالنتقام الإر�صاء مكوناتهما. 
�صّد املجموعات االإرهابّية غري التابعة اإىل دول معّينة وقد توؤّدي االأعمال االنتقامّية 
يريد  االإرهابّية  املجموعات  من  العديد  الأّن  الّردع  اإىل  بالن�صبة  معاك�صة  نتيجة  اإىل 

الت�صّبب برّدات فعل مبالغ بها. 
قد ت�صبح �صيا�صات االنتقام الع�صكرّية مبواجهة االأعمال االإرهابّية حافًزا الرتكاب 
املزيد من هذه االأعمال اإذ ي�صعى املتطّرفون اإىل تقوي�س االعتدال والت�صويات ال�صيا�صّية.
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�صّجل �صعر الّنفط هبوًطا جنونًيا منذ حواىل ال�صنتني، فقد هبط �صعر النفط من 1٠٠ 
دوالر اأمريكي اإىل ع�رصين دوالًرا ليتاأرجح ثمن برميل النفط يف ما بعد بني االأربعني 
اأّن ال�صوؤال الذي يطرح ههنا هو االآتي: هل يوؤدي هذا الهبوط  واخلم�صني دوالًرا. غري 
املذهل اإىل و�صع دائم له اأم يكون رهًنا للظروف؟ هل متتلك اأ�صعار الّنفط فر�صة للعودة 
يرتكز  حيث  االأو�صط  ال�رّصق  بلدان  على  االأمر  هذا  �صيوؤّثر  كيف  ال�ّصابقة؟  قيمتها  اإىل 
تطّوًرا  الطاقة  �صوق  ي�صهد  النفطّية؟  الكتلة  على  االجتماعّية  وال�صيا�صات  االقت�صاد 
وتغرًيا جيو�صيا�صًيا عنيًفا: اإكت�صافات حقول نفط جديدة يتم االإعالن عنها بانتظام، 
اإكت�صاف اإمكانية اإ�صتخراج النفط من حجر ال�صي�صت الّزفتّي الذي قلب معادالت ال�ّصوق، 
االإحتبا�س  ظّل  يف  �رصورًيا  اأم�صى  والذي  املتجّددة  للطاقات  احلتمي  واالرتفاع 
احلراري. كل هذه العوامل تعلن بدء نهاية ع�رص النفط خالل العقدين املقبلني. ومّما ال 
�صّك فيه باأّن هذا االأمر �صيكون له تاأثري اإجتماعي و�صيا�صي على بلدان ال�رّصق االأو�صط 

اإذا مل تعتمد اإجراءات اإ�صالحّية.

يف  املنتجة  البلدان  اإقت�صاد  النفط  اأ�صعار  انخفا�س  تاأثري  �صيطال  املقابل،  ويف 
ال�رصق االأو�صط وا�صتقرارها، وال �صّيما تلك التي ت�صهد ازدحاًما �صكانًيا. ويف حماولة 
ال�صعودية  ال�صي�صت، ت�صع  امل�صتخرج من حجر  للنفط  ال�رصكات املنتجة  لتدمري  منها 
رهاًنا كبرًيا من دون �صمانات للرّبح. وحّتى اإذا ما حققت ربًحا جزئًيا، تبقى النتيجة 
ا�صتثمار نفط حجر  النفط �صيزدهر  اأ�صعار  اإذا ارتفعت  الواقع،  البّتة. يف  غري م�صمونة 
النفط باجتاه م�صادر طاقة  الطاقة من  العامل حتوياًل يف  ي�صهد  لة،  ال�صي�صت. كمح�صّ
اأقّل تلويًثا. اإّن االإ�صالحات املعلنة ال تقت�رص على م�صتوى تقنّي بحت مع االأخذ بعني 

تاأثري هبوط �صعر النفط على بلدان ال�رشق الأو�صط: 

اأزمة دائمة اأم موؤقتة؟
أ.د جورج لبكي
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االعتبار النفقات العامة وامل�صاعدات املالّية. يف الواقع، يقوم االأمر على تغيري جذري 
�صيكون  كما  امل�صاعدة.  على  معتادة  جمتمعات  �صلب  يف  اجلهد  وحل�ّس  عمل  لثقافة 

هناك �رصورة لبناء اقت�صاد دائم.
تنفيذ  ل�صمان ح�صن  د�صتورية  اإ�صالحات  اإدخال  االأمر  �صيتطلّب  اآخر،  وعلى �صعيٍد 
االإ�صالحات املقبلة ويعّد هذا االأمر اأكرث اأهمية من اأن متتلك هذه البلدان خمازن نفطية 
هائلة، ومن هنا �رصورة �صيادة حكم جّيد يف اإدارة املال العام. وحدها الدميقراطية 
التي ت�صّكل ركيزة التقدم والتطور قادرة على تاأمني ال�صفافّية وال�صيطرة على النفقات 

وتطبيق ال�صيا�صات واالإ�صالحات.
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Treaties and fates of peoples
 One cannot deny the impact of major wars, political conflicts and severe economic crises 

on steering the fates of peoples and nations. Moreover, the resulting agreements and treaties 
do not go by without continuous analysis or discussion in the smallest details, particularly 
in historical research and media interest, as well as what follows in connecting the events 
of the past with those of the present. This serves as a reminder for the new generations of 
what their ancestors lived through and of what was planned by major forces regarding the 
countries they live in, which they took control over from the ancestors. 

However, one cannot deny the efficient impact of peoples in deciding their fate, forming 
pacts and agreements among themselves, whether at the beginning while drawing 
the borders of their nations, or later on while managing their affairs, preserving their 
accomplishments and defending their rights. This applies to our country which was not 
spared from maps and treaties throughout the times, starting from its ancient history 
and reaching the 20th century that has witnessed the biggest and most dangerous World 
Wars in the long humanitarian experience. However, the Lebanese citizen was not 
only a receiver during these events. He was in fact efficient in displaying his personality 
and fixing his habits, traditions, language and shape of the country’s borders. Therefore, 
the Lebanese citizen was efficient in preserving the status of his nation, which was 
accomplished by relying on all the nation’s institutions, whether diplomatic, political, 
economic, cultural or military. The role of the army in this context is not only limited to 
military and security affairs, despite their great importance and direct influence. It also 
includes the participation in the general national issues and the confirmation of national 
unity as well as defending social values valiantly and following up with the development 
and everyday affairs in the country. 

We conclude from what was put forth that the agreements and treaties of the fighting 
world, including resolutions that might be either convenient or not for the Lebanese 
national interest, do not prevent us in any way from taking guidance from our values, 
attending to the needs of our institutions and relying on the compatriots, whether citizens 
or soldiers, who present a perfect example and proof abroad and offer a glimpse of hope 
inside the country. How can they not, with our land being generously fertile and our 
people being creative and worthy of making their own promising future.

Brigadier General Ali Kanso
Director of the Directorate of Orientation
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*

Introduction
The International expert meeting in Oslo in 
2003 prepared by the Norwegian Institute of 

International Affairs has discussed the Root causes 
of terrorism and came out with useful and valuable 
observations. Almost all scholars interested in this 
topic have used the Oslo observations as basis for 
their study and analysis.

The meeting in Oslo indirectly disqualified 
traditional claims on the causes of terrorism a 
position proclaimed by The UK Prime Minister 
David Cameron and the like when he has explained 
the problem of Islamic terrorism in terms of a 
“poisonous narrative” of extremism which is being 
fed to young people. But this is only a superficial 
explanation of the problem. What is it that makes 
young men susceptible to this narrative? Why are 
they drawn towards it, and why do they allow it to 

Prof. Michel Nehme

Fundamentalism, Terrorism 
and Political Instability: Socio-

Psychological Approach

*
Researcher
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take such a hold over them that they lose all sense of humanity 
and morality?

It’s a mistake to simply label terrorism as “passing evil” or 
psychologically deranged. In fact, psychologists who have 
studied terrorist groups have found that terrorists tend to be 
stable individuals, not paranoid or delusional. What seems to 
make terrorists essentially different from others is their ability to 
“switch off” their sense of empathy in service to their beliefs and 
objectives.

Traditional Psychological Assessment of Terrorism
Though psychology is a methodical field dealing with the 

human mind and nature, when it comes to the study of terrorism 
is completely approximated in ambiguity. If what we understand 
about the human mind and the power source of terrorism is 
limited, it would be impossible to supply information explaining 
the fundamentals necessary to achieve a perfected understanding 
of terrorism and its command on the individual, society and the 
state.

Being conscious of terrorism is a complex proposition between 
our senses, our thoughts and our emotions. But the inner working 
of our sub-conscious is strictly vague in its output. It either supply 
a specific emotion to a specific thought or it radiates the emotional 
hum of our basic instincts of fear and anxiety inherited at birth. If 
psychic fears exist, they lie within the sub-conscious and radiate 
as a basic instinct. One of these instincts is responsible for our 
ability to feel the emotions of another because we could relate to 
other people’s fears. In these instances fear becomes a combined 
social and psychological phenomenon. It does not leave the 
confines of the mind for it remains a part of the whole. In many 
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instances, fear generates energy that expands from the confines 
of the mind. This energy is manifested in human relations at 
all levels in family, fundamentalism solidarity, and social and 
political interactions.

Customary literature on the psychology of terrorism presents 16 
hypotheses as potential theoretical explanations, subdivided into 
three categories: origin hypotheses, i.e., neural factors, cognitive 
need, fear of death, superego projection, sexual motivation, 
maintenance hypotheses, i.e., social learning, deprivation, 
personality factors, and consequence hypotheses, i.e., personal 
integration and social integration1.

The concern here is to bridge these categories and specifically 
to highlight the concept of fear in their imperative relevance 
to the understanding of the phenomenon of terrorism. I begin 
with the connection between fear and terrorism as form of 
ideology and from the outset I emphasize the irrational nature of 
separation and locate these two forces in social or interpersonal 
relations. Fear and terrorism as ideology do not exist in isolation. 
This discerning is derived from Freud's sociological essays. The 
essays in question are Totem and Taboo 2, Group Psychology 
and the Analysis of the Ego3; The Future of an Illusion4; and 
Civilization and Its Discontents5. Freud is much concerned in 
these essays with matters of ideology for he attacked terrorism as 
an institution. He claims that terrorism distorted the picture of 
the real world in a delusional manner by forcibly fixing people in 
a state of psychical infantilism and by drawing them into a mass 
delusion.6

 Freud was at first reserved about the dynamics of fear, and 
during the middle phase of his creative years he was mainly 
interested in libido, i.e., biological urges, for libido, as a form of 
energy seemed to provide a scientific paradigm for psychoanalysis. 
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He was even more silent about fear, for like love, fear did not fit 
into any of his theoretical models. Fear, not sex, was Freud's last 
hidden concern. He reversed his denial of the real and causal 
role of fear in human relations, especially when he speculated on 
aggression especially that, which is derived from fear, and fear as 
it manifests itself in the death instinct.

Fear as a pervasive reality in personal, social, legal, and political 
relations is self-evident. Then again, fear that is stemmed from 
pain is a necessary biological precondition for the preservation 
of the species. However, fear in the child allows him/her to 
recognize parental power. It is fear of pain that makes the child 
see his parents as not only powerful but omnipotent, and it also 
creates the images of the good and the bad parent, for that power 
can be used to heal and to hurt, to protect and to punish. Parental 
power can be compassionate and empowering but it can also 
be abusive and criminal: parents can overpower their children 
by enforced deprivation, indoctrination, physical torture and 
mutilation, and even murder.

In the fundamentalism realm, just like in the family, power 
and authority are derived from people's fear. Fundamentalism 
institutions, in any form, mean the wielding of power derived 
from the fears of believers. Absolutism, or autocracy, the ancient 
form of fundamentalism rule in which power was vested in a 
fundamentalist figure, or an institution could be either enlightened 
or tyrannical. In line with this and in the same practice, the 
abuse of power in the family, a ruling-class group or party, or 
the state creates the soil for the social and psychological creation 
of omnipotence claimed by the mighty on earth and attributed 
to the Almighty in heaven. In many terrorist organizations the 
central attribute of the deity is limitless power. Individuals can be 
powerful in many ways, but their power has limits; it is only God 
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who is all-powerful, which brings us into the realm of terrorism 
and belief.

Terrorism and Value System
Fundamentalists regardless of their confession believe that 

faith moves mountains, brings about victory against enemies, 
and the word of God is mightier than the sword. Somehow 
next to the rude power of physical force there is the power of 
ideology and belief, the power of persuasion and indoctrination, 
of political propaganda, of image and opinion making, the power 
of demagogues and spiritualists that become the vibrant of the 
masses. Terrorism is one thing and its use is another. In the Arab 
world it is being shaped in the media and the meetings, and in 
ways through which the Arab masses can be manipulated.

As expressed by Sartre, individuals' basic project is to be similar 
to God. Arab's project to imitate God is acted out in collusion 
between the rulers and the ruled to result in mutually shared 
dreams, or delusions of omnipotence, contrary to reason and the 
limitations imposed by reality. 

In many psychoanalytic texts, power is a descriptive, dynamic, 
and developmental concept. Descriptively, it frequently appears 
together with such social and political labels as grandiosity, 
super-control, self-importance, and terror. Dynamically, it is a 
mechanism of defense. Developmentally, it is assumed to be the 
most ancient mode of relating to oneself and others. Dialectically, 
with the widening of the scope of psychoanalytic theories, there 
has been a trend to apply traditional psychopathological entities 
to ideas and feelings experienced in the course of ordinary life. 
Thus, power is now every individual and group's defense at fear7.

From this perspective, the quest for religious power is 
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collectively appealing to religious fundamentalists that some social 
scientists dismiss as irrelevant and insist on all side-distinctions 
between revivalist and fanatic or extremist fundamentalists. Such 
fundamentalists share the common objective of reestablishing 
the power of religion as the basis of recovery and strength to 
overcome fear and anxiety derived from perceiving the other as 
superior. Their central theme, which had developed into a core 
concept of power relations and authority thought over a century, 
has been given an explicit revolutionary logic by modern religion 
fundamentalist thinkers.

In psychoanalysis, power and fear are a joint formation of the 
individual called the Rat Man and his parents. According to 
Freud,8 whenever the individual is raged at his father, the Rat 
Man, i.e., the individual would succumb to the obsessional belief 
in the omnipotence of his/her wishes so that evils would be 
bound to come upon his father. This exemplifies the relationship 
between individuals and the state. Again, the individual comes to 
a shaky belief in the omnipotence of his thoughts and feelings, 
whether good or evil, and a doubt in the omnipotence of his 
love and his hatred that is independent of his parents and thus 
the latter is not to be blamed9. The twofold ways Freud has with 
omnipotence as a concept is that it does not stand by itself, like a 
thing; it is an empty vessel that has to be filled with some content, 
such as the belief in the omnipotence of thought, or, as here, the 
omnipotence of love and hatred. On the other hand, Freud is 
inclined to assume that this idea of omnipotence is a delusion10, 
and to explain it as a historical object of the old megalomania of 
infancy11.

Freud, as it seems, was not positively sure of the possibility that 
such attitude of omnipotence could have been a product of a 
specific power interaction between the Rat Man and his parents.
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The feeling of fundamentalism omnipotence is probably a 
throwback to the stage of child-development. It is characterized 
by a continuation of reluctance by the child to avoid a state of 
inhibiting, postponing, reflecting thought activity between 
wishing and acting12. Then again, the individual is never quite 
satisfied with this feeling of omnipotence. The source of this is 
due to the apparent delusion of omnipotence in the mother-child 
relationship. Originally, as indicated in psychology, omnipotence 
is a feeling that one has because it is what he desires. It is created 
by life in the womb and as such it is not an empty delusion. 
The problem arises unconsciously on the basis for subsequent 
repeated demands for the return of a state that once existed13.
The newborn spends all his life longing to regain this situation 
of being protected. The substitute is found in institutions like 
fundamentalist societies, political parties, or the state.

Terrorism and Leadership
Leaders of fundamentalism sometimes develop the personality 

of a good nurse, feeling herself into the soul of the newly born 
baby. The infant will aid accordingly to replicate the warmth 
and comfort of the uterine paradise lost. When such is non-
rewarding, the individual will realize it in the form of a wish-
fulfilling hallucination, creating within his mind the feeling state 
of a magical-hallucinatory omnipotence. The latter then gives 
rise to magic signals, at the dictation of which the satisfaction 
promptly arrives.

In simple terms, the subjective feeling of the individual may be 
compared to that of a real magician in seeking of omnipotence 
by the help of magic gestures14. The analogy of magic suggested 
here are the constant needs of individuals to be loved. To be 
the center of the universe is the natural emotional state of all 
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individuals, therefore it is not a mania but an actual fact. The 
disappointment in love that comes through punishments, 
through a harsh tone of voice, and threats has in every case a 
traumatic effect. It may be assumed that splitting of personality, 
whether apparent or not, occurs as a result. The individual has to 
adapt him/herself and thus lingers for a shorter or longer period 
in the hallucination: nothing has happened, I am still loved the 
same as before, God loves me and protects me and gives me 
power. This is a manifestation of hallucinatory omnipotence. All 
subsequent disappointments, later on in one's love life, may well 
regress to the so-called wish- striving-fulfillment15.

The individual is always in group and is always fearful of the 
power of his thoughts and wishes to destroy his family, i.e., his 
group, feeling correspondingly guilty, and thus the individual 
is convinced, Freud said, of the omnipotence of his love and 
his hatred. His love and rather his hatred are in many instances 
overpowering for the individual. Being lost in his emotions of 
love and hatred, the individual falls victim to the creation of his/
her own obsessional thoughts, of which he could not understand 
the origin and against which he strove in vain to defend himself16.

This analogy could be extended to fundamentalism behavior 
in the sense that individuals are known for their momentous 
reverse. Not unlike the primitive man, against whose irrational 
beliefs Freud was criticizing, Individuals exchange the structural 
conditions of their mind into the external world17, that is, to 
life in society, suggesting an evolutionary sequence. That is to 
say, at the animistic stage, individuals ascribe omnipotence to 
themselves, and at the fundamentalism stage they transfer it to 
the gods but do not seriously abandon it themselves, for they 
reserve the power of influencing the gods in a variety of ways 
according to their wishes.
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Most individuals have the tendency to assimilate the power of 
the act to the power of the wish, especially the suitable wish. On 
the same theme, Freud roughly depicted of politics and terrorism. 
That is why Freud realized the importance of power in the life of 
groups, masses, and the body politic and the dynamics of groups 
and their leaders. Fundamentalist’s leaders combine the dynamics 
of the power of the wish and the will to power. In doing that, 
they are faced with the nexus power of love, love of power. The 
need to love and to be loved in return is as powerful as the need 
for food and sex. Though only the last two were classed by Freud 
as drives, nonetheless he has asserted that frustrated love seeks 
compensation in omnipotent self-love and in acts of aggression, 
violence, and destruction aimed at individuals and societies. 
Terrorism, at times, provide justifications for such emotions 
and the normal human emotions of love, pity, and sympathy 
are destroyed in the process of dehumanizing the God-hated 
external enemy, turning him into a scapegoat and a target for the 
chronic rage.

By looking at terrorism, much work in this century has tried 
to deal with the subject as the prime integrator of society. 
These attempts have resulted in two sorts of dead ends. Either 
concrete terrorism provide unity for only a restricted segment 
of society, or the lack of a concrete integrating terrorism leads 
to functional conceptions of terrorism that make the argument 
circular. In simple terms, the implications here are that terrorism 
integrates societies and whatever integrates societies is thereby 
fundamentalism.

Terrorism and Group Identity
Despite what some hardline Neo-Darwinists may believe, 

empathy and compassion seem to be natural for human beings. 
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It’s natural for us to feel for the sufferings of others, and to 
respond with a desire to alleviate their suffering. To become 
a terrorist means disengaging this natural empathy, so that a 
person can treat certain other human beings – the members of 
the groups he feels he is fighting against – as objects and kills 
them without remorse. It means seeing members of those groups 
as fundamentally “other” and refusing to connect with them. It is 
only a complete lack of empathy which makes it possible for one 
human being to behead another.

It is very significant that most terrorists are young men, usually 
adolescents. Adolescence can be a psychologically difficult period, 
during which a person becomes aware of themselves as a separate 
individual, with a sense of vulnerability and fragility. As a result, 
there is a strong need for identity and belonging. This is why 
adolescents often join gangs, and become followers of fashion or 
of pop groups. Belonging to a group helps to alleviate their sense 
of separateness and strengthens their identity.

But it’s also why adolescents are vulnerable to extremism. 
Belonging to a religion, and to a terrorist group within that 
religion, provides a like-minded community, supporting beliefs 
and possibly a family-like structure. It also provides status for 
people who may have little or none in a normal context.

However, perhaps the attraction of extremism to some young 
men points to a deeper problem. Below the shiny surface of the 
modern world, there is a crisis of meaning and purpose. Our 
social and economic systems encourage us to think of well-being 
in terms of shallow greediness. From the moment we enter the 
knowledge system in capitalist setting, we’re taught that the 
purpose of life is to be successful and wealthy. We’re encouraged 
to achieve and consume. If life has any meaning, it means “doing 
well for ourselves”.
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The sense of identity and of meaning and purpose can be so 
intoxicating that it may make a person subconsciously prepared 
to disengage their empathy. And encouraged by their leaders 
and other members, terrorists use a number of techniques to 
do this. They de-humanize members of other groups, seeing 
them as a collective rather than individuals, and viewing each 
member of the group as responsible for the crimes of others. 
Morality is withdrawn from the other groups, and their suffering 
is minimized. The terrorists’ behavior is “neutralized” with the 
belief that the magnitude of their cause makes individual acts of 
brutality necessary and insignificant.

In going back to the OSLO meeting a main accomplishment of 
the experts was to invalidate several widely held ideas about what 
causes terrorism. There was broad agreement that there is only 
a weak and indirect relationship between poverty and terrorism. 
At the individual level, terrorists are generally not drawn from 
the poorest segments of their societies. Typically, they are at 
average or above average levels in terms of education and socio-
economic background. Poor people are more likely to take part 
in simpler forms of political violence than terrorism, such as 
riots. The level of terrorism is not particularly high in the poorest 
countries of the world. Terrorism is more commonly associated 
with countries with a medium level of economic development, 
often emerging in societies characterized by rapid modernization 
and transition.

On the other hand, poverty has frequently been used as 
justification for social revolutionary terrorists who may claim 
to represent the poor and marginalized without being poor 
themselves. Although not a root cause of terrorism, poverty is a 
social evil that should be fought for its own reasons.

Another assertion is that State sponsorship is not a root cause of 
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terrorism. Used as an instrument in their foreign policies, some 
states have capitalized on pre-existing terrorist groups rather than 
creating them. Terrorist groups have often been the initiators 
of these relationships, at times courting several potential state 
sponsors in order to enhance their own independence. State 
sponsorship is clearly an enabling factor of terrorism, giving 
terrorist groups a far greater capacity and lethality than they would 
have had on their own. States have exercised varying degrees of 
control over the groups they have sponsored, ranging from using 
terrorists as “guns for hire” to having virtually no influence at all 
over their operations. Tight state control is rare. Also Western 
democratic governments have occasionally supported terrorist 
organizations as a foreign policy means.

Terrorism and Religion
More over this Oslo meeting explicated that Suicide terrorism 

is not caused by religion (or more specifically Islam) as such. 
Many suicide terrorists around the world are secular, or belong 
to other religions than Islam. Suicide terrorists are motivated 
mainly by political goals usually to end foreign occupation 
or domestic domination by a different ethnic group. Their 
“martyrdom” is, however, frequently legitimized and glorified 
with reference to religious ideas and values.

An additional assertion is that terrorists are not insane or 
irrational actors. Symptoms of psychopathology are not 
common among terrorists. Neither do suicide terrorists, as 
individuals, possess the typical risk factors of suicide. There is no 
common personality profile that characterizes most terrorists, 
who appear to be relatively normal individuals. Terrorists may 
follow their own rationalities based on extremist ideologies or 
particular terrorist logics, but they are not irrational. By stating 
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what terrorism is not we are left with the question of what 
causes terrorism.

The notion of terrorism is applied to a great diversity of groups 
with different origins and goals. Terrorism occurs in wealthy 
countries as well as in poor countries, in democracies as well as 
in authoritarian states. Thus, there exists no single root cause of 
terrorism, or even a common set of causes. There are, however, 
a number of preconditions and precipitants for the emergence 
of various forms of terrorism.

One limitation of the “root cause” approach is the underlying 
idea that terrorists are just passive pawns of the social, economic 
and psychological forces around them doing what these “causes” 
compel them to do. It is more useful to see terrorists as rational 
and intentional actors who develop deliberate strategies to 
achieve political objectives. They make their choices between 
different options and tactics, on the basis of the limitations and 
possibilities of the situation. Terrorism is better understood as 
emerging from a process of interaction between different parties, 
than as a mechanical cause-and-effect relationship.

With these reservations in mind, it is nevertheless useful to try 
to identify some conditions and circumstances that give rise to 
terrorism, or that at least provide a fertile ground for radical groups 
wanting to use terrorist methods to achieve their objectives. One 
can distinguish between preconditions and precipitants as two 
ends of a continuum.

Preconditions set the stage for terrorism in the long run. They 
are of a relatively general and structural nature, producing a wide 
range of social outcomes of which terrorism is only one.

Preconditions alone are not sufficient to cause the outbreak 
of terrorism. Precipitants are much more directly affecting 
the emergence of terrorism. These are the specific events or 
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situations that immediately precede, motivate or trigger the 
outbreak of terrorism. The first set of causes listed below have 
more character of being preconditions, whereas the latter causes 
are closer to precipitants. (The following list is not all-inclusive.)

Lack of democracy, civil liberties and the rule of law is a 
precondition for many forms of domestic terrorism. The 
relationship between government coercion and political violence 
is essentially shaped like an inverted U; the most democratic 
and the most totalitarian societies have the lowest levels of 
oppositional violence. Moderate levels of coercive violence from 
the government tend to fuel the fire of dissent, while dissident 
activities can be brought down by governments willing to resort 
to extreme forces of coercive brutality. Such draconian force is 
beyond the limits of what democratic nations are willing to use 
and rightfully so.

Failed or weak states lack the capacity or will to exercise 
territorial control and maintain a monopoly of violence. This 
leaves a power vacuum that terrorist organizations may exploit to 
maintain safe havens, training facilities and bases for launching 
terrorist operations. On the other hand, terrorists may also find 
safe havens and carry out support functions in strong and stable 
democracies, due to the greater liberties that residents enjoy 
there.

Rapid modernization in the form of high economic growth 
has also been found to correlate strongly with the emergence of 
ideological terrorism, but not with ethno-nationalist terrorism. 
This may be particularly important in countries where sudden 
wealth (e.g. from oil) has precipitated a change from tribal to high-
tech societies in one generation or less. When traditional norms 
and social patterns crumble or are made to seem irrelevant, new 
radical ideologies (sometimes based on religion and/or nostalgia 
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for a glorious past) may become attractive to certain segments of 
society.

Modern society also facilitates terrorism by providing access to 
rapid transportation and communication, news media, weapons, 
etc.

Extremist ideologies of a secular or religious nature are at least 
an intermediate cause of terrorism, although people usually adopt 
such extremist ideologies as a consequence of more fundamental 
political or personal reasons. When these worldviews are adopted 
and applied in order to interpret situations and guide action, 
they tend to take on a dynamics of their own, and may serve to 
dehumanize the enemy and justify atrocities.

Historical antecedents of political violence, civil wars, 
revolutions, dictatorships or occupation may lower the threshold 
for acceptance of political violence and terrorism, and impede 
the development of non-violent norms among all segments of 
society. The victim role as well as longstanding historical injustices 
and grievances may be constructed to serve as justifications for 
terrorism. When young children are socialized into cultural value 
systems that celebrate martyrdom, revenge and hatred of other 
ethnic or national groups, this is likely to increase their readiness 
to support or commit violent atrocities when they grow up.

The experience of discrimination on the basis of ethnic or 
religious origin is the chief root cause of ethno-nationalist 
terrorism. When sizeable minorities are systematically deprived 
of their rights to equal social and economic opportunities, 
obstructed from expressing their cultural identities (e.g. forbidden 
to use their language or practice their religion), or excluded from 
political influence, this can give rise to secessionist movements 
that may turn to terrorism or other forms of violent struggle.
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Ethnic nationalisms are more likely to give rise to (and justify) 
terrorism than are moderate and inclusive civic nationalisms.

Factors sustaining terrorism: Terrorism is often sustained for 
reasons other than those which gave birth to it in the first place. 
It is therefore not certain that terrorism will end even if the 
grievances that gave rise to it, or the root causes, are somehow 
dealt with. Terrorist groups may change purpose, goals and 
motivation over time. 

Conclusion
Political scientists and intellectual observers are at times highly 

critical of psychologists’ contributions to terrorism research; they 
suggest two potential avenues for a more productive inquiry: 
“A, In-depth studies of the specific terrorist groups, describing 
ideology, motivations, structure, decision-making processes, 
demographic and personality characteristics. 

B, Problem oriented studies cutting across time and places. 
These are basically comparative studies looking into issues such 
as conditions leading to escalation in the level of terrorist violence.

The study of terrorism should go beyond a concentration 
on current events or speculation about the future to develop 
systematic analysis of the development of the phenomenon 
over time. First, little is known about why the users of terrorism 
would abandon the strategy. Research should try to identify the 
psychological incentives for giving up violence. A second area 
for fruitful research concerns the development of strategies of 
terrorism. In particular, what leads to innovation in terrorist 
behavior, such as hostage-taking or the resort to weapons of mass 
destruction? Another research area that has been neglected is the 
study of decision-making in the area of counter terrorism.
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What is needed is an investigation of the effects of different 
policies on a range of groups with different motivations, 
organizational structures, and social relationships. An additional 
research concern is the public reaction to terrorism. Last, the 
study of psychological motivations for terrorism, as well as for 
ending terrorism, should continue to be based on a model that 
integrates the individual, the group and society.

Future research ought to be designed and conducted to answer 
key questions of operational interest to professionals who work 
to prevent and counter terrorism. As indicated at the start of this 
article, in academic circles, the nature and extent of partnerships 
between researchers and government counter terrorism agencies 
is a matter of some debate. While there are reasonable scientific 
and professional arguments on both sides of the issue, the concern 
of this article has less to do with advancing the scientific study of 
the social phenomenon of terrorism than it does with the desire 
to understand the reality of things and work in the direction of 
prevention.

As a final note, there is the suggestion of making the study 
of terrorism maintain a behavior-based focus. When exploring 
the realm of terrorism, or other violent behavior, it may seem 
intriguing or even tempting to speculate about the personality 
or internal dynamics of the actors. These questions may have 
some theoretical or even scientific merit, but they are unlikely to 
produce operationally-relevant findings.
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Introduction 

Le prix du pétrole a enregistré une chute 
vertigineuse depuis près de deux ans. Il est passé 

de 100 dollars à près de 20 dollars pour évoluer entre 
une fourchette de 40 à cinquante dollars le baril. 
Cette chute spectaculaire des prix préfigure-t-elle 
une tendance durable ou est-elle conjoncturelle ? 
Les prix ont-ils une chance de revenir à leur niveau 
précédent ? Quel en sera l’impact sur les pays du 
Moyen-Orient dont les économies et les politiques 
sociales reposent sur la manne pétrolière ? Le marché 
de l’énergie connait une évolution et un changement 
géopolitique profond: de nouvelles découvertes de 
pétrole sont annoncées régulièrement, l’arrivée du 
pétrole du schiste bitumineux qui a renversé les 
tendances du marché et la montée inexorable des 
énergies renouvelables rendues nécessaires en raison 
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du réchauffement climatique annoncent le début de la fin de 
l’ère du pétrole au cours des deux prochaines décennies. Cela 
ne manquera pas d’avoir un impact social et politique sur les 
pays du Moyen-Orient si des mesures économiques correctives 
ne sont pas adoptées.

 

La production mondiale du pétrole: une offre qui dépasse 
la demande

La production de pétrole a connu une grande évolution 
géopolitique avec l’arrivée de nouveaux pays sur le marché. Pour 
la première fois depuis 1975, les Etats-Unis ont dépassé l’Arabie 
Saoudite comme premier producteur de pétrole grâce au pétrole 
de schiste. La Russie talonne de près la production de l’Arabie 
saoudite et l’a dépassé pendant un certain temps. De nouveaux 
producteurs sont arrivés sur le marché comme le Brésil, les pays 
d’Amérique du sud et certains pays africains et les nouvelles 
découvertes de nouveaux puits de pétrole sont continues, Les 
profits énormes des compagnies pétroliers du temps ou le baril 
avaient atteint le niveau de 100 dollars les avait poussées à investir 
dans l’exploration. Des centaines de gisements ont été découverts 
dans un grand nombre de pays dont en Angola, en Argentine et 
au Kenya. Face à ces nouvelles réalités, la part des pays de l’OPEP 
dans la production mondiale de pétrole est tombée à 41% de la 
production mondiale de pétrole alors qu’elle était de 55% en 
1970(1). Cette évolution a réduit l’influence des pays de l’OPEP 
sur le marché du pétrole. Si cette influence demeure importante, 
elle n’est plus déterminante. Cela s’applique à tous les pays 
membres de l’OPEP dont le plus important, l’Arabie Saoudite.

1- Source: OPEP, www.connaissanceenergies.org, consulté le 23 mai 2016
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Les facteurs qui poussent les prix du pétrole à la baisse

Une grande partie de la baisse des prix du pétrole est liée aux 
récents développements au niveau de l’offre et de la demande, 
la première ayant augmentée alors que la seconde a baissée. La 
faiblesse de la demande est due au ralentissement de la croissance 
économique mondiale et en particulier des pays émergents. 
Selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (IEA), 
les prévisions de demande de pétrole pour 2015 sont inférieures 
de 0,5 mbj aux prévisions de la fin du deuxième trimestre de 
la même année, moment où les prix ont commencé à baisser(2). 
Selon certaines estimations, la production mondiale de pétrole 
a augmenté de 2 millions de barils par jour (mbj), tandis que la 
croissance de la demande n’a été que de 0,7 mbj. Cette hausse 
de l’offre est principalement due à la production du pétrole de 
schistes aux Etats-Unis(3). 

Un autre facteur qui explique la baisse du prix du pétrole est la 
politique des pays de l’OPEP et spécialement l’Arabie saoudite 
qui a cherché à évincer du marché les producteurs de pétrole 
non-conventionnel provenant du schiste et du sable bitumineux 
dont les coûts de production sont élevés par rapport au pétrole 
conventionnel afin de pousser les premiers à la banqueroute. 
Dans une telle stratégie, la demande augmentera de nouveau 
par rapport à l’offre au cas où l’extraction du pétrole de schiste 
s’arrêtait. En maintenant sa production au même niveau et en 
refusant de la baisser pour équilibrer l’offre et la demande sur 
le marché mondial, l’Arabie Saoudite vise à rendre l’exploitation 
du pétrole non-conventionnel moins rentable. La décision de 
l’OPEP de ne pas réduire la production alors que les prix ont 

2- Source : Paul Hubert, Guide pratique de la baisse des prix du pétrole, OFCE le blog, 2015.
3-  Source: http://www.iea.org/statistics/consulté le 23 mai 2016
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commencé à baisser a provoqué un surplus de pétrole sur le 
marché mondial qui a entrainé une chute des prix.

La production du pétrole de schiste américain résistera à 
la baisse des prix 

Il existe des réserves énormes en schistes bitumineux aux 
Etats-Unis, au Canada, en Russie, au Venezuela, en Europe, en 
Afrique et en Asie. Ces réserves peuvent assurer pour des siècles 
les besoins en pétrole de la planète. Ce pétrole est extrait par la 
technique de fracturation qui consiste à injecter de l’eau dans le 
sable de schiste. Le coût de production du pétrole de schiste est 
plus élevé par rapport au pétrole conventionnel. Les estimations 
du seuil de rentabilité de ce type de production varient selon les 
champs d’exploitation et les producteurs entre 40 et 70 dollars. 
Quant au pétrole conventionnel, le cout d’exploitation tourne 
autour de 10 dollars par baril comme pour les hydrocarbures 
du Moyen-Orient. Malgré la baisse du nombre des puits de 
pétrole de schistes aux Etats-Unis, cette production résistera 
à la crise pour des raisons géostratégiques et économiques. 
Le pétrole n’a jamais été aussi abondant à tel point qu’on ne 
peut plus parler de pic du pétrole(4). De plus, la production de 
pétrole de schiste est potentiellement plus rapide à répondre 
aux évolutions des prix que les productions conventionnelles 
car l’exploitation des puits est plus rapide. Les producteurs de 
pétrole de schiste ont donc la possibilité d’ajuster leur production 
dans des délais relativement courts. Par conséquent, si la baisse 
de prix du pétrole a déjà poussé certaines compagnies à arrêter 
l’exploitation du pétrole de schistes - sans provoquer un impact 

4- US Energy Information Administration, Drilling productivity,eia.gov/petroleum drilling, consulté le 23 mai, 
20116.
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décisif sur le marché du pétrole de schiste- une hausse des prix 
pourrait rapidement relancer le forage de nouveaux puits.

Source : Carte de la capacité de production de pétrole (en millions de barils, en 2012 et en 2020), Mehdi 
Benyezzar - Le Nouvel Observateur du 11 août 2013.

Les Risques géopolitiques

Les nouvelles découvertes pétrolières aux quatre coins du 
monde et l’exploitation du schiste bitumineux ont modifié 
la géopolitique du pétrole et poussé les prix à la baisse. Les 
perturbations de la production liées aux risques géopolitiques 
peuvent pousser les prix à la hausse mais sans atteindre des 
seuils élevés (100 dollars le baril). Ainsi, la récente baisse des 
prix du pétrole a son plus bas niveau depuis 2009 s’est retournée 
vers la hausse en raison de la diminution de la production du 
pétrole de schistes au Canada en raison des feux de forêts et 
des perturbations politiques en Libye, au Nigeria et dans le 
nord de l’Irak. Inversement, certains facteurs géopolitiques 
peuvent pousser les prix du pétrole à la baisse. Ainsi, la levée 
des sanctions sur l’Iran va permettre à ce pays d’augmenter très 
substantiellement sa production pour retrouver son niveau 
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d’avant l’embargo ce qui pourrait entrainer les prix du pétrole à 
la baisse. De même, certains pays augmentent leur production 
de pétrole afin de pallier à leur manque de devises qui risquent 
de les déstabiliser. Dans ce cas, les prix peuvent évoluer vers la 
baisse.

Impact sur les pays du Moyen Orient

La diminution du prix du pétrole ne manquera pas d’avoir des 
répercussions sur les pays dont les finances publiques dépendent 
du pétrole comme les pays du Moyen-Orient, d’Afrique du 
Nord, la Russie et le Venezuela. La rente pétrolière permettait 
à ces pays de financer leurs infrastructures et d’acheter la paix 
sociale en jouant le rôle d’état providence envers leurs citoyens. 
La diminution de la rente pétrolière impliquera des ajustements 
structurels aux économies de ces pays et de nouvelles mesures 
de réduction de dépenses pénibles et lourdes. Plus la population 
de ces pays est nombreuse, plus l’impact socio-économique sera 
important. Des politiques d’austérité budgétaires s’installent 
dans ces pays et une forte réduction des subventions et des 
dépenses sociales.

L’Arabie saoudite 

La chute du prix du pétrole qui sera probablement irréversible 
aura des conséquences économiques, sociales et géopolitiques. 
Or, la chute du prix du pétrole est largement en raison du refus 
de l'Arabie saoudite de réduire sa production provoquent un 
surplus sur le marché. Ce choix de l'Arabie saoudite, est lié à 
la volonté de ce pays de préserver ses parts de marché, quitte à 
voir ses recettes publiques diminuer et surtout à provoquer la 
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faillite des compagnies qui exploitent le schiste bitumineux car 
plus les prix baisses plus l’exploitation des schistes bitumineux 
est moins rentable. 

Les conséquences économiques

Au niveau économique, ont dénote un ralentissement de 
l’activité économique, une baisse de la croissance du PIB 
et l’adoption pour la première fois en Arabie saoudite d’une 
politique d’austérité budgétaire pour contrecarrer les déficits 
causés par la baisse de 60% du prix du baril de pétrole. La chute 
du prix du pétrole a fortement affectée l’Arabie saoudite qui 
tire 90% de ses revenus budgétaires du pétrole. Le baril de 
pétrole est tombé de 106 à 37 dollars en l'espace de 18 mois, et 
les recettes publiques en ont été fortement affectées. Même si 
la dette de l’Arabie Saoudite est inexistante, il existe un déficit 
public énorme. Cette baisse des prix pétroliers, a privé l’Arabie 
saoudite de rentrées financières conséquentes : les avoirs 
extérieurs nets ont baissé d’environ 87 milliards de dollars en 
2015, et le budget 2016 voté le 28 décembre prévoit un déficit de 
87 milliards de dollars soit près de 20 du PIB alors que certains 
analystes tablent sur un déficit de 130 milliards de dollars(5). 

Dans ces conditions, les prix de l'eau, de l'électricité, et des 
carburants à base de pétrole — largement subventionnés dans 
le royaume ont été revues à la hausse. Ces subventions sont 
énormes. En effet, 61 milliards de dollars ont été consacrée 
en 2015 par l'Arabie saoudite aux subventions du secteur de 
l'énergie, dont la moitié pour l'essence et le diesel L'essence 
sans plomb a augmenté de 50% de 16 centimes de dollar le litre 

5-  Source : www.lesechos.fr/02158, consulté le 21 mai, 2016.
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à 24 centimes de dollar. La diminution de la rente pétrolière en 
2016 va se traduire par une diminution des dépenses publiques 
et des subventions(6). 

Les conséquences sociales et politiques 

 La chute des prix du pétrole peut-elle elle avoir de graves 
conséquences sociales pour une population qui vit sous un 
régime de l’état providence depuis des décennies? La dimension 
des aides de l’état, la diminution des dépenses publiques dans 
un pays ou l’état est le moteur principal de l’économie pourrait-
elle avoir de graves répercussions sociales? Sans aucun doute, 
si ces mesures accélèrent la pression économique sur les classes 
pauvres et sur les classes moyennes, il pourrait y avoir un certain 
nombre de mécontentements surtout que les revendications du 
printemps arabe pour un meilleur partage des richesses risquent 
de trouver un écho favorable auprès de certaines couches de la 
population sans oublier la proximité de l’Etat islamique qui ne 
cesse d’attaquer le régime.

En réalité, le régime ne peut pas ignorer les revendications 
sociales de sa population surtout les classes moyennes et 
populaires. Déjà avec le début du printemps arabe, le régime 
saoudien a dépensé plus de cent trente milliards de dollars en 
aides sociales et en subventions pour ses citoyens.. Or le régime 
doit faire face à une situation sociale difficile. En effet, 60% 
des saoudiens ont moins de 30 ans et 47% moins de 25 ans. 
En outre, 300,000 jeunes arrivent annuellement sur le marché 
du travail et la pauvreté existe bel et bien dans le royaume 
dont la population est élevée (près de 30 millions). En effet, 

6- Source: www.lemonde.fr, consulté le 15 mai 2016.
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plus la population est élevée, plus les dépenses sociales sont 
importantes. La crise se fait ressentir sur une économie basée 
sur les investissements du secteur public qui font marcher 
le secteur privé et sur l’embauche dans le secteur public qui 
dépense une énorme masse salariale pour une population qui 
prèfère l’embauche dans le secteur public au secteur privé. 
En effet, la majorité des saoudiens préfèrent travailler dans le 
secteur public ou ils bénéficient des largesses du régime qui 
jusqu’à une époque récente doublait périodiquement les salaires 
des fonctionnaires et leur accordaient des bonus fort généreux. 
La population ne comprendrait pas une remise en question 
importante de l’Etat Providence même si elle est encleinte à 
accepter certaines restrictions comme une réduxtion relatives 
de certaines subventions.

En réalité, les réserves en devises de l’Arabie saoudite estimées 
à plus de 600 milliards de dollars lui offrent une grande marge 
de manœuvres. En outre, l'Arabie saoudite n’est endettée à 
hauteur de 2% de son PIB, ce qui est très minime par rapport 
aux pays occidentaux ou en développement. Toutefois, ces 
réserves ne semblent pas rapidement accessibles car elles sont 
investies sur le cours et moyen terme dans un certain nombre 
de fonds comme les bonds de trésor aux Etats-Unis(7).  

L'impact géostratégique

L’impact géostratégique de la chute des prix du pétrole sur 
l’Arabie saoudite est peut-être le plus important. En effet, 
l’Arabie saoudite qui a régné sur le marché du pétrole pendant 
plus de 40 ans- domination dont le paroxysme fut l’embargo 

7-  Source: David Spiro: The Hidden Hand of American Hegemony, Petrodollars Recycling, www.cornellpress.
cornell.edu/books
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sur le pétrole sur les Etats-Unis en 1973- ne possède plus cet 
avantage stratégique de première importance qui avait poussé 
les Etats-Unis à soutenir le royaume wahhabite malgré vents 
et marrées. En effet, les changements géopolitiques du pétrole 
risquent d’affaiblir l’intérêt des Etats-Unis à garder des relations 
privilégiées avec le royaume wahhabite surtout qu’il n’existe 
aucune affinité culturelle ou des valeurs communes entre les 
deux pays notamment après les attaques du 11 septembre. Or, 
l’Arabie saoudite qui doit faire face à des défis stratégiques 
cruciaux au Moyen-Orient a besoin de son allié américain. Un 
éventuel relâchement des relations entre les deux pays risque de 
nuire à l’Arabie saoudite engagée dans une guerre au Yémen et 
dans le conflit syrien.

Le Conseil de coopération des pays du Golfe (CCG)

Les revenus pétroliers des six pays du Conseil de coopération 
du Golfe (CCG) constituent 46% de leur PIB et les trois quarts 
de leurs exportations. Le PIB total de ces pays (Arabie saoudite, 
Bahreïn, Emirats arabes unis, Oman, Qatar et Koweït) a atteint 
1.640 milliards de dollars en 2015, selon le Fonds monétaire 
international(8). La forte dépendance des économies du CCG 
du secteur des hydrocarbures constitue un élément important 
de vulnérabilité de leurs économies(9). 

Ces pays du CCG devraient faire face à des déficits budgétaires 
si la baisse récente des prix du pétrole persistait(10). 

La baisse des recettes publiques va forcer ce pays à déployer 
davantage d'efforts pour réduire les subventions à l'énergie, mais 

8-  Source : www.imf.org/external/french/pubs/ft/reo, consulté le 18 mai, 2016
9- Ibid
10- Ibid
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cela est susceptible d'affecter les industries qui en dépendent. 
Or, les pays du CCG, dépensent plus de 160 milliards de dollars 
en subventions à l'énergie par an(11). 

 La pétrochimie, les projets d'infrastructure et le secteur privé 
seraient les plus affectés par une baisse continue des prix du 
pétrole.

Les revenus des pays du CCG, qui proviennent à 90% du 
pétrole, ont plus que doublé en cinq ans, passant de de 317 
milliards de dollars en 2008 à 756 milliards de dollars en 2012.

Ils ont légèrement diminué à 729 milliards l'an dernier selon 
les estimations du FMI. Selon ce dernier, ces pays ne seront 
pas grandement affectés à court terme, car ils peuvent avoir 
recours à leurs réserves budgétaires énormes estimés à 2.450 
milliards de dollars(12). Toutefois, Bahreïn et Oman seront les 
plus vulnérables à une baisse des prix des hydrocarbures, le 
Qatar et les Emirats arabes unis étant les moins vulnérables.

L’Irak 

11- Ibid
12- Source: Ibid.
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Malgré une crise politique aigue, les exportations pétrolières 
de l’Irak ont augmentée, atteignant une moyenne de 2,9 
millions de barils par jour en décembre 2014. Selon les 
statistiques du Ministère irakien du pétrole, l’Irak a exporte 3, 
28 millions de barils en janvier 2016 contre 3,21 millions de 
barils en décembre. Mais ces recettes pétrolières ont baissée 
pour atteindre 2, 62 milliards de dollars contre 2,92 milliards 
de dollars en décembre à cause de la chute du prix du pétrole(13). 
Ces exportations ne comprennent pas les exportations de 
Kirkuk et du Kurdistan irakien. En vertu d’un accord entré en 
vigueur à partir de janvier 2015, le Kurdistan pourra exporter 
250 000 barils de pétrole par jour, et la province disputée de 
Kirkuk, 300 000 barils par jour. Cet accord va augmenter la 
quantité de pétrole disponible sur le marché international. 
Cela survient à un moment où les dépenses publiques sont 
plus élevées en raison de l’effort militaire contre Daech. En 
outre, les dépenses courantes de l’Irak comptent pour plus de 
30 % du PIB. Le climat d’insécurité a sérieusement entravé les 
efforts de reconstruction et d’investissement(14). 

Le projet de budget 2016 a été présenté sur la base du prix du 
baril de pétrole à 45 dollars. Le budget d’un montant de 88,2 
milliards de dollars faisait état d’un déficit de 20,1 milliards 
de dollars, ou près de 20 pour cent(15). En raison d’une chute 
plus importante du prix du pétrole, le gouvernement a révisé le 
projet de budget et a cherché à geler les embauches et à éliminer 
les dépenses les plus flagrantes comme la découverte de 50 000 
« soldats fantômes » payé sans vraiment faire partie de l’armée.

13-  Source: Pétrole irakien: les exportations en hausse, www.prixdubaril.com, consulté le 21 mai 2016.
14- Source: Banque Mondiale, bulletin trimestriel d’information économique de la région MENA, 2015.
15- Source: www.Francediplomatie.gouv.fr, consulté le 21 mai 2016.
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L’impact de la baisse des prix du pétrole 
L’impact de la baisse du prix du pétrole de l’Irak est explosif si 

le prix du prétrole reste sous les 70 dollars. Déjà, la contestation 
contre la pauvreté, le délabrement du service public et la 
corruption donnent lieu à de grandes manifestations. Les 
conséquences sociales de la chute du prix du pétrole se sont déjà 
fait sentire. Au plan économique, l’ impact majeur sera observé 
au niveau du solde budgétaire et de la balance des paiements 
courants: la Banque Mondiale estime que le déficit budgétaire 
augmentera de 6 % du PIB en 2014 à près de 20 % du PIB en 
2015. Le taux de croissance du PIB réel diminuera pour s’établir 
à environ 1,5 % en 2015. Étant donné le manque d’accès au 
marché des capitaux et le haut niveau d’endettement, la balance 
des paiements courants enregistrera un large déficit(16). 

L'impact le plus probable de la baisse des prix pétroliers 
sur les dépenses publiques serait une réduction des dépenses 
d’investissements. D’ailleurs, le gouvernement a émis des 
obligations afin de couvrir les dépenses publiques. L’Irak a 
également sollicité un report du versement des réparations 
restantes au Koweït, qui s’élèvent à près de 5 milliards de dollars. 

La baisse des recettes pétrolières en Irak provoque une 
crise économique grave en raison de l’augmentation des 
déficits publics, d’absence d’investissement pour financer la 
reconstruction, le nombre pléthorique de fonctionnaires dans 
le secteur public, la corruption, le besoin de financement de la 
guerre contre Daech, la crise politique et les dépenses sociales. 
Des manifestations ont lieu périodiquement réclamant la 
réparation des infrastructures comme l’électricité et la lutte 
contre la corruption ce qui démontre un climat social tendu 
provoqué par la chute des revenus du pétrole.

16-  Source: Banque Mondiale, bulletin trimestriel d’information économique de la région MENA, 2015.
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Egypte: L’impact de la chute des prix du pétrole 
Une série d’initiatives de réformes économiques avait 

entraîné un début de reprise de la croissance en Egypte. Mais 
le terrorisme qui a durement frappé l’économie égyptienne 
entrainant la chute du nombre de touristes, Cela s’est traduit par 
une grande diminution des recettes qui généraient une grande 
partie des devises du pays entrainant la dévaluation de la monnaie 
égyptienne. 

L’Égypte est un pays importateur de pétrole. La consommation 
qui augmenté de 3 % en moyenne par an au cours des 10 dernières 
années a dépassé la production pétrolière. La chute des prix 
du pétrole devrait avoir une incidence positive sur l’économie 
grâce à la réduction des déficits budgétaires et extérieurs et une 
baisse des taux d’inflation et de la pauvreté. La baisse des prix 
pétroliers devrait améliorer la capacité des pouvoirs publics et 
des entreprises à s’approvisionner en énergie aux prix du marché. 
De même, la faiblesse des prix du pétrole devrait donner une 
marge de manœuvre au gouvernement pour poursuivre son 
programme de réforme. Les pouvoirs publics devraient pouvoir 
plus facilement réduire la subvention des carburants au cours 
des 5 prochaines années. Ils ont d’ailleurs augmenté les prix des 
carburants de 78 % dans le but de supprimer complètement les 
subventions en 2019. Le décret sur les tarifs d’électricité, qui 
vise à éliminer les subventions à la fin de l’exercice 2018/2019 
est toujours en vigueur. Les autorités ont déjà réalisé des 
économies en raison des faibles prix du pétrole, les dépenses 
liées aux subventions de l’énergie ayant diminué d’un quart. 

La faiblesse des prix du pétrole devrait avoir un impact positif 
sur la réduction du déficit budgétaire. L’Égypte avait prévu de 
consacrer 100,4 milliards LE pour les subventions à l’énergie 
au titre de l’exercice 2014/2015 sur la base d’un prix de pétrole 
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de 105 dollars le baril. Or, les prix du pétrole étant faibles, 
les dépenses au titre de subventions des carburants devraient 
diminuer. Tous ces efforts risquent d’être fortement réduits en 
raison de l’état d’insécurité qui empêche une véritable relance 
de l’économie. En outre, il existe un risque de diminution du 
volume des envois de fonds en provenance des pays du CCG 
(qui représentent près de 75 % de l’ensemble des envois de 
fonds), en raison de la chute des prix du pétrole malgré des 
engagements pris par les pays du Golfe d’aider l’Egypte. Cela 
pourrait affecter négativement les comptes extérieurs de 
l’Égypte. 

Quels sont les risques pour les pays exportateurs du 
pétrole ?

L’abondance de l’offre par rapport à la demande et la stagnation 
de l’économie mondiale présagent le maintien d’un prix bas 
du pétrole. Mais il existe des raisons de penser que les prix du 
pétrole seront un plus élevés à moyen terme dans une marge 
qui oscille autour de 50 dollars le baril. Ce prix est en deçà 
des besoins des pays producteurs pour financer leurs politiques 
de paix sociales à travers les subventions et l’assistanat. En 
outre, à moins d’une crise politique aigue qui interromprait 
l’approvisionnement en pétrole, il sera très difficile que le baril 
remonte à cent dollar. En effet, le monde vit une période de 
transition énergétique. Le réchauffement climatique pousse 
les pays à adopter des politiques consistant à développer les 
énergies renouvelables dont les prix de revient baissent de jours 
en jours. Par conséquent, les pays émergents producteurs de 
pétrole doivent repenser leurs modèles économiques. 

La baisse des prix du pétrole pourrait fragiliser certains pays 
exportateurs de pétrole surtout ceux dont le pétrole représente 
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plus de 10% du PIB ce qui représente en moyenne 75% du 
total de leurs exportations. Par conséquent, la baisse du prix 
du pétrole constitue un frein important à la croissance du PIB. 
Toutefois, l’impact de la baisse des prix de pétrole est diffèrent 
d’un pays à l’autre. 

Pour certains pays, comme le Venezuela, l’Irak le Nigeria, 
le Kazakhstan, le Tchad et la République du Congo la baisse 
des prix du pétrole semble être à l’origine de perturbations 
financières. A titre d’exemple, le pétrole représente plus de 90% 
des exportations et 40% des recettes publiques du Venezuela. 
La chute de leurs revenus du pétrole pourrait provoquer un 
défaut de paiement.

 Un autre groupe de pays comprenant les principaux 
producteurs de pétrole comme le Koweït, les Emirats arabes 
unis et l’Arabie saoudite ont d’importantes réserves financières 
qui les protègent pour un certain temps de la baisse des prix du 
pétrole. 

Toutefois, plus la population d’un pays est nombreuse plus les 
risques économiques sont importants.

Enfin, pour d’autres pays dont le pétrole constitue un de leur 
revenu essentiel mais non unique comme la Russie, la chute 
des prix provoquera des tensions économiqueset une baisse du 
PIB mais sans pousser ces pays vers la faillite.

Quant aux pays importateurs de pétrole et aux consommateurs 
ils sont parmi les grands bénéficiaires de la chute des prix de 
pétrole. 
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Quelles politiques économiques pour les pays du 
Moyen-Orient ?

Les pays du Moyen-Orient ont commencé à appliquer de 
nouvelles politiques économiques consistant à :

- Réduire leurs dépenses publiques afin de réduire leurs 
déficits budgétaires en revoyant un certain nombre de projets 
d’investissements qui ont été soit gelés soit revus en baisse.

- La réduction des subventions des prix des carburants. 
Plusieurs gouvernements ont profité de la baisse des prix de 
pétrole pour réduire leurs subventions aux carburants comme 
les pays du Golfe et l’Egypte. 

- La suppression des différentes subventions aux différents 
secteurs sociaux.

- Le recours à de nouvelles recettes publiques.
- L’introduction d’un nouveau système fiscal, des droits de 

douanes et surtout de la TVA. 
- L’appel de plus en plus poussé vers le secteur privé pour 

prendre la relève du secteur publique.
- La privatisation de certains services publics déficitaires.
- La diversification de leurs économies et de leurs sources de 

revenus.
- La préparation de projets d’investissements visant à préparer 

la relève du pétrole.
- Accroître les recettes publiques comme à Oman qui a 

augmentée l’impôt sur les sociétés.
- L’augmentation des taxes comme à Bahreïn (taxes sur le 

tabac et l’alcool) 
- La réduction des exonérations et l’amélioration de 

l’administration fiscale.
- La réduction des dépenses en capital comme en Algérie, en 
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Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Iraq 
- La réduction des dépenses courantes comme à Bahreïn, à 

Oman et au Qatar. 
- La dépréciation monétaire comme en Algérie. 

La plupart des pays du CCG ont augmenté les tarifs des 
carburants, de l’eau et de l’électricité sans exclure de nouvelles 
augmentations des prix. Les Émirats arabes unis et Oman ont 
mis en place des mécanismes de fixation automatique des prix. 
Pour sa part, l’Algérie a augmenté les prix des carburants, de 
l’électricité et du gaz naturel. Toutefois, ces prix restent très 
inférieurs aux prix dans la plupart des pays.
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Pour sa part, l’Arabie saoudite a annoncé un grand plan visant 
à affranchir le pays de la rente pétrolière à l’horizon de 2035. La 
plus grande partie des dépenses sera financée par la privatisation 
de l’Arauco, la société d’état qui détient le monopole de la 
production de pétrole en Arabie saoudite, et dont la valeur est 
estimée à 2000 milliards de dollars. La vente de 5 pour cent 
des actifs de cette société rapporterait 2000 milliards de dollars 
qui seront consacrés à la sortie de la dépendance du pétrole. Le 
plan prévoit également le recours aux investissements étrangers 
qui seront capables d’investir dans les sociétés privatisées sur le 
marché national.
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 Les limites des politiques de reformes
Malgré leur importance ces reformes démontrent une 

certaine limite. Ainsi, en Arabie saoudite, la réduction de 
certaines subventions et la politique d’austérité budgétaire ne 
permettront pas de réduire les déficits publics. En outre, les 
reformes qui se veulent fermes et rapides se heurtent à certains 
obstacles politiques et sociaux. Les coupes dans les dépenses 
sociales risquent d’être impopulaires de même que les appels aux 
capitaux étrangers. Elles ne pourront dépasser un certain seuil 
pour toucher aux réformes structurelles comme la réduction de 
la taille du secteur public, des dépenses sociales comme la santé 
et la réduction de la place de l’état en tant que moteur principal 
de l’économie malgré les efforts de privatisation. 

Au niveau politique, l’Arabie saoudite cherche à préserver 
son rôle régional ce qui l’oblige à garder un taux de dépenses 
militaires élevé e qui entraine des dépenses supplémentaires. 
Or comme le budget est essentiellement financé par la renter 
pétrolière, les dépenses publiques resteront élevées. 

Des ajustements budgétaires sans précédent seront nécessaires 
pour faire face à la chute des cours du pétrole. Les déficits 
budgétaires cumulés des pays du CCG et de l’Algérie devraient, 
d’après les projections, atteindre près de 900 milliards de dollars 
sur la période 2016–21. L’Algérie, l’Arabie saoudite, Bahreïn 
et Oman deviendront débiteurs au cours de ces années, leurs 
besoins de financement devant dépasser les réserves liquides 
dont ils disposent actuellement. Les projections prévoient aussi 
que les budgets de presque tous les pays non membres du CCG 
seront toujours déficitaires à la fin de la présente décennie(17). 

 

17- Source:www.leconomist.com/article, consulté le 3 mai 2016.
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De nouvelles mesures d’économie et des ajustements 
structurels sont nécessaires à moyen terme pour rétablir les 
équilibres budgétaires et reconstituer les réserves en devises. 
L’assainissement des comptes publics exigera des sacrifices 
inconnus dans l’histoire de ces pays et qui risquent d’être très 
impopulaires. Des mesures ambitieuses d’assainissement des 
finances publiques s’imposent aussi dans les pays du CCG. 
Elles doivent être équitables et capable de relancer la croissance. 
Des choix difficiles s’imposent et exigent de repenser le rôle 
de l’état providence. Or, il est impensable que dans le contexte 
politique qui prévaut au Moyen-Orient de réduire les dépenses 
sociales. Un autre point épineux est celui du rôle et la taille 
énorme du secteur public. Ainsi, les pays du CCG consacrent 
d’énormes ressources à la masse salariale publique et près de 50 
% de plus (en part de PIB) à l’investissement public. Les efforts 
d’amélioration des recettes devraient principalement porter sur 
la conception de régimes fiscaux à large assiette. L’adoption 
d’une TVA de 5 % pourrait, par exemple, rapporter l’équivalent 
d’environ 1½ % du PIB. Les déficits sont actuellement financés 
en puisant dans les réserves et en émettant des titres d’emprunt. 
Au stade actuel, les avoirs des pays du CCG permettront de 
finance déficits pour le moyen terme soit les 4 ou 5 années à 
venir. 
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Conclusion: la nécessité de changer de modèle 
économique

La diminution des prix du pétrole ne manquera pas d’affecter 
les économies et la stabilité des pays producteurs du Moyen-
Orient surtout ceux qui possèdent une population nombreuse. 
En cherchant à détruire les compagnies produisant du pétrole de 
schistes, l’Arabie saoudite s’engage dans un grand coup de poker 
aux conséquences hautement incertaines et risquées. Si elle a 
réalisé un succès partiel, le résultat est loin d’être garanti et ne le 
sera sans doute pas. En effet, si les prix du pétrole, l’exploitation 
du pétrole de schiste reprendra de plus belle. Somme toute, le 
monde vit une transition énergétique du pétrole vers d’autres 
sources d’énergies moins polluantes. Les réformes annoncées 
ne se cantonnent pas à un niveau purement technique à savoir 
la réduction des dépenses publiques et des subventions. Ils ne 
touchent pas à la taille du secteur public qui doit être fortement 
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réduit ni aux structure fondamentale du système économique et 
social. En réalité, il s’agit d’adopte une nouvelle culture de travail 
et du sens de l’effort dans des sociétés habituées à l’assistanat. Il 
ne s’agit pas d’adopter des plans de développement faramineux 
mais d’avoir la volonté et la capacité de les appliquer. Il s’agira 
également de construire une économie durable. 

Les réformes constitutionnelles
Sur, un autre plan, il s’agira d’introduire des réformes 

constitutionnelles pour garantir la bonne exécution des reformes 
à venir. Cela est d’autant plus important que ces pays possèdent 
des réserves colossales de pétrole. D’où l’obligation d’établir une 
bonne gouvernance dans la gestion des fonds publics. Seule la 
démocratie qui constitue la base du progrès est capable d’assurer 
la transparence et le contrôle des dépenses et de l’application des 
politiques de réformes.
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Before the year 1991 and the beginning of the 1st Gulf War, the 
primary threat facing Iran was basically the Saddam Hussein 
regime in Iraq. Iran had started developing its missile program 
during the Iraqi – Iranian war and during the period in which 
Iraqi missiles began shelling Iranian cities, for Iran retaliated 
through the use of several SCUD – B missiles which were acquired 
from Syria and Libya. 
After the 1st Gulf War, Iran sensed the existence of a new danger 
that threatened its security, when the United States of America 
replaced Iraq in posing the primary external danger, since it is 
capable to conduct destructive attacks against Iran with the help 
of its regional allies, mainly Israel. 
Iran realizes through its realpolitik that it is incapable, presently 
and in the future, to face the US military power deployed in 
different regions of the Middle East and the Mediterranean. 
Therefore, we witness that Iran is exerting efforts in order to 
build a military power that is capable of waging a war of attrition 
against the USA and its regional allies, thus preventing them from 
attacking it by convincing them that any military confrontation 
with it would be long and costly. 
In its efforts, Iran is inclined to build its military capabilities 
towards investing the manufacturing of medium and long range 
ballistic missiles, manufacturing high-precision anti-ships 

The Iranian rockets program: its development 
and impact on the regional power balance

Retired Brigadier General P.S.C Nizar Abd el Qader
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missiles and in developing its nuclear program in order to 
finish forming a full nuclear cycle. Moreover, Iran has highly 
succeeded in this program, as experts estimate that it is capable 
of possessing a nuclear bomb in the period of one year. 
In an Iranian military parade commemorating the anniversary of 
the war with Iraq on the 23rd of September 2003, Iran displayed 
samples of the missiles it possesses, including a Chehab – 3 that 
ranges up to 1300 kilometers and weighs around 700 Kilograms. 
Experts estimated at the time that the missiles of this kind in Iran’s 
possession range between 25 and 100 missiles. The range of a 
Chehab – 3 missile covers all of Israel and all the US deployment 
regions in the Gulf.
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Future energy sources and their impact on the 
geopolitical situation

Colonel P.S.C Stephan Chidiac

The map of distribution of energy sources internationally during 
the last decade has changed in parallel with a big change in 
consumption patterns of several growing economies. These 
changes go in parallel with the development and the increase 
of the consumption rate of renewable energy and the continuous 
research and investments in the fields of searching for new ways 
to break free from economic dependence, allowing the increase 
in the level of the political independence of states and entities. 
In this frame, energy sources have evolved and the consumption 
view has changed in the social and political conscience to focus 
not only on the near future, but to also include the far future. This 
development did not only include Oil, it also extended to include 
the uses of renewable energy, such as green fuel. High hopes are 
put in finding new energy sources and increasing the productivity 
of renewable energy sources through finding new techniques that 
allow them to be invested in a more efficient way that decreases 
the dependence on traditional sources. Fossil fuel is expected to 
remain on top of the list of energy sources, due to the increasing 
demand in the world and the luck of other sufficient energy sources. 
This fuel holds its importance due to the full development of the 
technology and knowledge that are necessary to extract it as well 
as their expansion in all corners of the world. However, sources 
that were based on liquid Oil have become more diverse due to 
the discovery of new reserves of natural Gas and shale oil, which 
will redraw the international map of reserves by recalculating 
the equations that have established the usual balances since the 



55

middle of the last century. These new energy sources that are 
being discovered and exploited in the countries that do not have 
particularly traditional sources, constitute an opportunity for 
these countries to lessen their dependency on other countries 
in the field of energy security. This should lessen the burdens 
imposed on their societies and allow them to invest inside the 
country as well as lessen the political and economic dependence 
to other countries. Moreover, the recent discoveries and the 
redistribution of some roles form an indication of redrawing the 
map of international relations, through the growing conflicts 
in the Middle East, in parallel with the return of the Russian 
giant to the international scene and the US inclination towards 
the Pacific Ocean. The world was divided to several camps. On 
the one hand, we find production regions; on the other hand, 
we find consumption regions… However, production regions 
don’t necessarily benefit from the positive results, for many of 
those regions have suffered the destructive impact of the conflict 
of world powers to take control of the sources, with the aim of 
ensuring the continuous flow of oil and the control of investments 
and profits resulting from their exploitation. Furthermore, the 
balances that were established after World War II have fixed the 
geopolitical scene that we got accustomed to, which combines 
alliances, regulations and direct conflicts or conflicts by proxy. 
Will the changes in the energy source map lead to the change in 
the status quo that has been going on for a long period of time, 
particularly if the recent changes in the map had an impact on 
the tense global political scene, which will form a transitional 
stage between the current situation and the mysterious situation 
after 2035?
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Legal protection for relics

Prof. Issam Moubarak

Most national legislations are giving exceptional care to the 
relics, in order to preserve ancient forms of money and develop 
their protection. These legislations have mentioned specific 
definitions for relics. In this context, we notice that there is not 
a single standard, for several standards were suggested, the 
most popular are four: the material, chronological and space 
standards, not to mention the public interest standard. 
Public interest is a relative notion as to time and space. Therefore, 
there is no comprehensive definition of it. It is a notion and a 
sense that dwells in the conscience of each individual and group. 
Public interest does not mean the interest of an individual, a 
team or a fraction of individuals and does not mean the sum of 
the private interests of individuals. This is due to the fact that a 
sum can only occur in the case of things with the same nature 
and quality. 
Therefore, public interest means the interest of the entity.
In fact, it is clearly noticeable that the more the economy inclines 
towards globalization and adaptation all over the world, the 
more peoples increasingly tend to search for their own identity, 
such as land, culture, language, heritage and relics.
In a time where technology and modernization invade our 
offices and houses, infiltrate deep into our lives and constantly 
accompany us like shadows wherever the sunlight or moonlight 
shines, heritage must be preserved. Moreover, if the coming 
generations aim for the same goal, our present will be their 
past. Therefore, we have to convey an image of our present and 
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civilization in everything used in computer data storing program 
users, for it is thanks to them that we combine heritage and 
present.
The citizens have to be similar to a sponge, so that they absorb 
knowledge throughout their lives in order to eventually turn it 
into an embedded behavior. The citizens also have to depend on 
imagination and ambition and to remain fearless of them, for 
whoever stays put becomes similar to a swamp. Time passes and 
whoever stops will be late. What needs to be done is of course the 
protection of relics. However, what needs to be done is that we 
don’t feel guilty towards what is ancient and historical, for the 
entire humanity is made of pillars. 
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Avant l’année 1991 et précédemment au déclenchement de la première 
guerre du Golfe, le danger essentiel qui menaçait l’Iran se manifestait 
par le régime de Saddam Hussein en Iraq. En fait, l’Iran avait entamé 
le développement de son programme de missiles durant la guerre 
Iraqo-iranienne, lorsque les missiles iraquiens ont commencé à viser 
les villes iraniennes, et c’est alors que l’Iran a riposté en ayant recours 
aux missiles Scud-B qu’elle avait obtenu de la Syrie et de la Lybie.
Une fois la 1ère guerre du Golfe achevée, l’Iran sentit un nouveau 
danger qui pourra menacer sa sécurité, notamment quand les États-
Unis ont pris la place de l’Iraq en tant que danger étranger, en allant 
du fait que ces Etats formant le pouvoir absolu à titre mondial, peuvent 
mener en collaboration avec leurs alliés et à leur tête Israël, des 
attaques dévastatrices contre L’Iran.
En effet, L’état iranien est bien conscient de la défectuosité, à titres 
présent et futur, de sa capacité à faire face à la force militaire 
américaine déployée dans les diverses régions du Moyen-Orient et de 
la Méditerranée, fait qui explique ses efforts consentis en vue de former 
une force militaire capable de mener une guerre saignante contre 
les États-Unis et ses alliés régionaux et par la suite les empêcher de 
l’attaquer, en les persuadant de l’idée qu’une confrontation militaire 
avec l’Iran sera longue et fort coûtante. 
En œuvrant afin de développer ses forces militaires, L’Iran tente 
vers l’investissement dans le domaine de la fabrication des missiles 
balistiques à moyenne et grande portée et de la fabrication des missiles 
anti-bâtiments de haute précision. Tout comme L’Iran œuvre afin de 
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développer son programme nucléaire afin de poursuivre la fabrication 
d’un cycle nucléaire complet. En effet le programme a été achevé avec 
succès et les experts estiment que L’Iran est capable de posséder une 
bombe nucléaire dans une seule année.
Durant un défilé militaire Iranien présenté à l’occasion de la 
commémoration de la guerre menée contre l’Iraq le 23 Septembre 
2003, L’Iran a exposé des exemplaires des missiles qu’il possède, parmi 
lesquels était le missile Chéhab – 3, apte d’atteindre une distance de 
1300 km et pesant 700kg. À ce moment là, les experts ont estimé le 
nombre des missiles du même type possédés par l’État Iranien entre 
25 et 100. À noter qu’un missile Chéhab – 3 est capable de couvrir 
la superficie d’Israël toute entière, ainsi que toutes les régions qui 
témoignent une présence américaine dans la région du Golfe.                
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La carte de la distribution des ressources de l’énergie à l’échelle 
internationale a changé lors de la dernière décennie, parallèlement 
avec un grand changement au niveau des modes de consommation de 
plusieurs économies émergentes. Ces changements s’accompagnent 
avec le développement et l’augmentation des taux de consommation 
de l’énergie renouvelable, ainsi qu’avec les recherches et les 
investissements continus dans les domaines visant à trouver de 
nouveaux moyens afin de se libérer de la dépendance économique, 
fait qui permettra d’augmenter le niveau d’indépendance politique 
des pays et des entités. Dans ce cadre, les sources de l’énergie se 
sont développées, et la vision de consommation dans la conscience 
sociale et politique, qui se concentrait à court terme pour toucher 
la planification à long terme. Ce développement n’a pas eu lieu 
seulement au niveau du pétrole, mais il a aussi touché l’utilisation 
des ressources renouvelables, le fuel vert et les meilleures 
utilisations. On espère vivement trouver de nouvelles sources 
d’énergie et augmenter la productivité des ressources de l’énergie 
renouvelable à travers de nouvelles techniques permettant de les 
investir d’une manière plus efficace et  qui diminue la dépendance 
sur les ressources traditionnelles. Il est prévu que le pétrole fossile 
reste en premier lieu des ressources de l’énergie, vu l’augmentation 
de la demande internationale, et l’insuffisance au niveau des autres 
ressources d’énergie. Ce pétrole occupe cette place importante à 
cause du développement de la technologie et de la connaissance 
nécessaires à son extraction et leur développement partout dans 
la planète. Or les ressources se limitant au pétrole liquide, sont 
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devenues plus diversifiées à cause de la découverte de nouvelles 
réserves du gaz naturel et du pétrole rocher, fait qui retracera la 
carte des réserves mondiales à travers le recalcule des équations qui 
ont instauré les équilibres habituels depuis les années cinquante du 
siècle passé. Les nouvelles sources d’énergie découvertes et investies 
dans les pays ne possédant pas des ressources traditionnelles en 
particulier, constitueront une occasion pour ces pays afin de réduire 
leur dépendance sur les autres pays en ce qui concerne la sécurité 
de l’énergie. Ce fait pourra alléger le poids des fardeaux imposés 
sur leurs sociétés, leur permettra d’investir à l’intérieur, tout en 
allégeant le fait d’être sous la dépendance économique et politique de 
l’extérieur. Les nouvelles découvertes et la redistribution de certains 
rôles à travers la forme des conflits émergents au Moyen-Orient en 
parallèle avec le retour du géant russe à la scène internationale, 
le détour des États-Unis vers l’océan pacifique, constituent un des 
indices de la redéfinition de la carte des relations internationales. 
Le monde s’est divisé en plusieurs camps, les camps de production et 
les camps de consommation. Les camps de production ne bénéficient 
pas nécessairement des résultats positifs. Plusieurs de ces camps 
ont souffert des effets destructifs résultant du conflit des forces 
mondiales afin de contrôler les ressources pour assurer la continuité 
de l’afflux du pétrole, et contrôler les investissements et leurs profits. 
Les équilibres fondés après la Deuxième Guerre Mondiale ont 
instauré la scène géopolitique auquel nous nous sommes habitués, 
au niveau des alliances, des systèmes et des conflits directs ou par 
intermédiaire. Ces changements dans la carte des ressources de 
l’énergie vont-ils aboutir à la modification de certaines des équations 
qui ont duré pour un certain temps, surtout si on ajoute les effets des 
changements dans la carte à la scène politique mondiale tendue, ce 
qui constituera un tableau exprimant une phase transitoire entre la 
situation actuelle et la situation mystérieuse après l’année 2035 ?      
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La plupart des législations nationales ont accordé une grande 
importance aux vestiges afin de préserver les monnaies anciennes 
et développer leur préservation. La plupart de ces législations ont 
donné des définitions spécifiques aux vestiges. On remarque ici qu’il 
n’existe pas un seul critère dans ce cadre, mais plusieurs critères furent 
exposés, notamment quatre, et qui sont: le critère matériel, le critère 
chronologique, le critère de l’espace et le critère de l’intérêt public.

L’intérêt public est une idée relative au niveau de l’espace et du temps, 
c’est pourquoi aucune définition globale ne lui existe. Il s’agit d’idée 
et de conscience existant dans la conscience de chaque individu et de 
chaque groupe. L’intérêt public ne veut pas dire l’intérêt d’un individu, 
d’un groupe, ou d’une confession, tout comme cela ne veut pas dire les 
intérêts privés des individus. Les choses ne peuvent être groupées que 
si elles sont de même nature et de même qualité.

En réalité, il est clairement remarquable que plus l’économie tend vers 
la mondialisation et l’aspect régional dans toutes les parties du monde, 
plus les peuples tendent vers à la recherche de leur propre identité, cela 
veut dire le territoire, la culture, la langue, le patrimoine et les vestiges.

Dans le temps où la technologie et la modernisation envahissent nos 
bureaux et nos maisons, s’infiltrent dans notre vie et nous accompagnent 
comme notre ombre, là où se trouve un rayon de soleil ou une lueur de 
lune, il faut préserver le patrimoine. Et si les futures générations se 
réunissent dans l’avenir pour le même but, notre présent sera pour elles 
un passé, c’est alors que nous devons prendre en considération l’image 
de notre présent et de notre civilisation en performant nos actes, tout 
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en bénéficiant des programmes d’informatique pour emmagasiner les 
informations grâce auxquels nous joignons entre le patrimoine et le 
présent.

Le citoyen doit être comme une éponge. C’est alors qu’il absorbe la 
connaissance durant toute sa vie, et la transforme en discipline, tout 
comme il doit dépendre sur l’imagination et l’ambition sans jamais les 
craindre, car toute personne qui demeure à sa place se transforme en 
ce qui ressemble à un étang d’eau où le temps passe, et la personne 
qui s’arrête serait en retard. C’est alors qu’il faut bien protéger les 
vestiges, mais il faut bien aussi ne pas avoir le sentiment de culpabilité 
envers tout ce qui est ancien et patrimonial. Toute l’humanité est un 
groupe de piliers.   
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