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العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

عهد جديد وعام �آخر
هذه  واجلي�ش،  الوطني.  العمل  ور�شة  يف  لالإنطالق  تتوّثب  وهمم  اآخر،  وعام  جديد  عهد 
املوؤ�ش�شة التي حتر�ش على تاريخها، وتوّثق اأعمالها، وتويل ما�شيها الأهتمام واحلر�ش، 
اإىل �رضورة تنفيذ كل عمل يف  اإىل غدها، وتربمج ن�شاطاتها املقبلة، وتنّبه  تتطلع دوًما 
حينه ويف توقيته، ويف يقني قيادتها اأّن ما نحن ب�شدد التح�شري له وال�شعي للقيام به، 

�شوف ين�شّم لحًقا اإىل تراث املوؤ�ش�شة ومكت�شبات الوطن.
الداخل، كما  ال�شيا�شي يف  التناف�ش  اإذا ما طفح كيل  ا  لأزمات، خ�شو�شً البالد  تتعّر�ش 
ا اإذا ما زاد ال�رّضاع اخلارجي، كما جرى ويجري حتى الآن  مّر يف �شنواتنا الأخرية، واأي�شً
البحر  على  الغربية  بوابتها  لبنان  ي�شّكل  والتي  اإليها،  ننتمي  التي  العربية  املنطقة  يف 
املتو�ّشط، فينربي اجلي�ش ملتابعة واجباته، وال�ّشهر على املوؤ�ش�شات واملواطن كاملعتاد، 
عودة  حني  اإىل  �شامدة،  مرتفعة  واأعمدته  عامرة،  الهيكل  مداميك  اإبقاء  على  ويحر�ش 
فر  فر، الوطن ل يعود اإىل ال�شّ الدولة اإىل حياتها الطبيعية. هنا ل مكان لالإنطالق من ال�شّ
يف ظل اجلي�ش واملواطنني، ففي كل مّرة باإمكاننا اأن ن�شيف، واأن نراكم الإجنازات فوق 

الإجنازات.
واخلارج،  الداخل  اأمام  واأثبت  والتحديات،  امل�شاعب  مواجهة  على  متّر�ش  الذي  جي�شنا 
اأعظم  له  حت�شب  الذي  والإرهاب  ال�رضائيلي  العدو  مواجهة  يف  املميزة  القتالية  جدارته 
جيو�ش العامل األف ح�شاب، هذا اجلي�ش يتطلع اإىل العام اجلديد بعني الأمل باأن يتّم تزويده 
حمدود  الال  وا�شتعدادهم  وجنوده  �شباطه  بكفاءة  يليق  الذي  النوعي  ال�شالح  من  مبزيد 
للت�شحية يف �شبيل الوطن، ول �شّك يف اأّن بوادر هذا الأمل بداأت تظهر يف مواقف فخامة 
رئي�ش البالد، واأركان الدولة جمتمعة، انطالًقا من اأّن اجلي�ش هو العامود الفقري للبنان، 
النهو�ش  طريق  على  قدًما  لل�شري  وبالتايل  الأمني،  لالإ�شتقرار  الأكيدة  ال�شمانة  وهو 

والزدهار.



»الدفاع الوطني اللبناين« جملة ف�شلية تعنى بالأبحاث والدرا�شات الفكرية والع�شكرية، و�شائر الن�شاطات الثقافية ذات الخت�شا�ش.  -1

ت�شرتط املجلة يف الأعمال الواردة عليها األ تكون قد ن�رضت �شابًقا اأو مقدمة للن�رض يف مطبوعات اأخرى.  -2

حالت والتوثيق  ا ما يتعلق منها بالإ ت�شرتط املجلة يف الأعمال املقدمة اإليها، الأ�شالة والبتكار ومراعاة الأ�شول العلمية املعهودة، خ�شو�شً  -3
�ش، الدرجة العلمية، املوؤلفات، الخ.( ومبلخ�ش ملقاله  وذكر امل�شادر واملراجع. كما نتمنى على الكاتب اأن ُيرفق عمله ببيان �شرية .c.v )التخ�شّ

املر�شل بالإنكليزية اأو بالفرن�شية.

املجلة حمّكمة وحتيل الأعمال املقدمة اإليها قبل ن�رضها على جلنة من ذوي الخت�شا�ش تقرر مدى �شالحية هذه الأعمال للن�رض.  -4

اإدراجه يف العدد الذي تراه منا�شًبا. كما حتتفظ  ًرا للن�رض، حمتفظة بخيار  اإذا كان مقرَّ ُتعِلم املجلة الكاتب خالل �شهرين من ت�شلمها عمله ما   -5
املجلة بحقها يف اأن تقرتح على الكاتب اإجراء اأي تعديالت يف الن�ش تزكيها هيئة التحكيم.

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

تعترب »الدفاع الوطني اللبناين« جميع ما ُين�رض فيها ناطًقا با�شم اأ�شحابه، ول يعرب بال�رضورة عن راأي املجلة اأو قيادة اجلي�ش.  -٧

حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رض والتوزيع، ول يجوز الإقتبا�ش من املواد املن�شورة كلًيا اأو جزئًيا اإّل باإذن منها.  -٨
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الشراكة الروسية – اإليرانية في سوريا
تأثيرها على الوضع الجيو-استراتيجي 

في الشرق األوسط

العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر

املقدمة
حتدًيا  �شوريا  يف  الرو�شي  الع�شكري  التدّخل  اأثبت 
اأوباما  باراك  الرئي�ش  اتبعها  التي  اخلارجية  لل�شيا�شة  جديًدا 
اإىل منطقة  الأبي�ش. فقد عادت رو�شيا  البيت  اإىل  منذ و�شوله 
"طردت" من م�رض يف  اأن كانت قد  الأو�شط بقوة بعد  ال�رضق 
اأي  اأنور ال�شادات يف عام 19٧2، من دون  زمن حكم الرئي�ش 
خدماتهم  على  ل�شكرهم  وخربائها  ل�شباطها  وداعي  احتفال 
عادت  �شنوات.  خم�ش  مدى  على  امل�رضي  للجي�ش  ودعمهم 
رو�شيا اإىل املنطقة من البوابة ال�شورية، وذلك يف اأعقاب الفراغ 
الذي اأحدثه الن�شحاب الع�شكري الأمريكي من العراق يف اأواخر 
العام 2٠11. وجاء هذا التدّخل مبثابة ا�شتغالل للفر�شة التي 
بكل  اأوباما  اإدارة  نك�شت  اأن  بعد  املتحدة  الوليات  اأتاحتها 
الأمريكية  الإدارات  قطعتها  التي  الإ�شرتاتيجية  اللتزامات 

ال�شابقة لالأ�شدقاء واحللفاء يف املنطقة.

* ضابط متقاعد 
في الجيش اللبناني
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حتّولت رو�شيا خالل عام واحد من تدخلها اجلوي اإىل جانب نظام الرئي�ش 
باأّن  ويبدو  �شوريا،  يف  احلرب  م�شار  يف  موؤثرة  قوة  اأبرز  اإىل  الأ�شد  ب�شار 
طموحات مو�شكو لن تقت�رض على امل�رضح ال�شوري، بل يبدو بو�شوح باأّنها 
ي�شاف  العراق.  لي�شمل  تدّخلها  لتو�شيع  ال�شانحة  الفر�شة  ايجاد  اإىل  تتطلع 
اإىل ذلك باأّن اإقامة قاعدة جوية رئي�شة يف حميميم قرب الالذقية وتو�شيع 
القاعدة البحرية يف طرطو�ش وحتويلها اإىل قاعدة دائمة لالأ�شطول الرو�شي 

�شيجعلها قوة رئي�شة يف �رضق املتو�شط.
جاءت القوات اجلوية الرو�شية اإىل �شوريا يف اأيلول العام 2٠15، بدعوة من 
النظام ال�شوري، وذلك بعد جمموعة من النكفاءات التي تعر�شت لها قوات 
النظام والقوى الداعمة لها، والتي �شكلت تهديًدا حقيقًيا للمنطقة ال�شاحلية 
بالتعاون مع اجلي�ش  الرو�شية  القوات اجلوية  الأ�شد. جنحت  الرئي�ش  وحلكم 
ال�شوري واإيران وحلفائها على الأر�ش من قلب املعادلة العمالنية يف عدٍد 
الذي  النار  اإطالق  ال�شورية، وهي ت�شعى الآن بعد �شقوط وقف  من املناطق 
خالل  من  الإ�شرتاتيجية  املعادلة  تغيري  اإىل  الأمريكيني  مع  اليه  تو�شلت 
الثورة،  يد ف�شائل  ال�رضقي من مدينة حلب من  الق�شم  ا�شتعادة  العمل على 

التي تتعدد انتماءاتها اليديولوجية.
يف ظل ا�شتمرار الهجوم على حلب، وبعد ا�شقاط م�رضوع القرار الفرن�شي يف 
جمل�ش الأمن الدويل با�شتعمال املندوب الرو�شي حق النق�ش، حتّدثت اإدارة 
اأوباما عن اأّنها ب�شدد درا�شة كل اخليارات املتاحة للرد على الهجمة املدمرة 
التي تتعّر�ش لها حلب، ومن هذه اخليارات ق�شف بع�ش القواعد اجلوية التي 

ي�شتعملها النظام.
"العدائية  اأ�شماه  ما  على  لفروف  �شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزير  رّد 
اتخاذ  �شدد  يف  هي  وا�شنطن  باأّن  مو�شكو  جتاه  املت�شاعدة"  الأمريكية 
اأوباما  لإدارة  انتقادات  وّجه  الرو�شي. كما  الوطني  الأمن  تهّدد  قد  خطوات 
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باأّنها تعمل على تخريب فعلي للعالقـات الأمريكية الرو�شية. وعّدد لفروف 
رو�شيا،  لتطويق  حماولة  ت�شكل  والتي  كلها  والأطل�شية  الأمريكية  اخلطوات 

ا العقوبات املفرو�شة على مو�شكو ب�شبب الأزمة الأوكرانية))). منتقًدا اأي�شً
على خط مواز علّقت اإيران بل�شان م�شت�شار املر�شد علي خامنئي )علي اأكرب 
يف  ع�شكرًيا  املتحدة  الوليات  تدّخل  باأّن  الأمريكي  املوقف  على  وليتي( 
"عملية انتحارية"، و�شينتج عنه الهزمية الأمريكية الثالثة  �شوريا �شي�شكل 

بعد اأفغان�شتان والعراق))).
وقد بّررت رو�شيا تدخلها اجلوي يف �شوريا على اأنه يهدف ملحاربة الإرهاب، 
العمليات  ووقف  الهدنة  �شقوط  تعزو  اأّنها  كما  املقولة،  هذه  تكّرر  وهي 
الع�شكرية يف الوقت الراهن اإىل عدم ا�شطالع اجلانب الأمريكي مب�شوؤولياته 
جلهة ت�شنيف املنظمات الإرهابية، واإن�شاء مركز تن�شيق وتبادل املعلومات 
ل�رضبها))). يف الواقع حتاول رو�شيا م�شاعدة النظام ال�شوري بال�شرتاك مع 
اإيران وحلفائها من اأجل حتقيق انت�شار ع�شكري، يقود اإىل حل �شيا�شي يوؤمن 
بقاء الرئي�ش الأ�شد ويحقق امل�شالح الرو�شية يف املدى البعيد. وهنا ل بّد من 
انقاذ  واإيران يف معركة  رو�شيا  القائمة بني  امل�شاركة  الت�شاوؤل عن طبيعة 
ال�رضاكة يف  اإذا كان ميكن تو�شيع عالقات  ال�شوري وتقوميه، وعّما  النظام 

م�رضح العمليات ال�شوري اإىل �رضاكة تغطي كامل منطقة ال�رضق الأو�شط.
يهدف هذا البحث اإىل اإلقاء ال�شوء على طبيعة التعاون وال�رضاكة بني رو�شيا 
واإيران من اأجل انقاذ نظام الرئي�ش ب�شار الأ�شد، وحتقيق م�شالح البلدين يف 
وملاذا  كيف  اأبرزها:  ال�شئلة  من  جمموعة  على  الإجابة  و�شنحاول  �شوريا. 

Lavrov in an interview with Russian state TV on Sunday October 9, 2016  -(
www.uaposition.com/middle-east-monitor/russia-says-us-actions-threatens-its-national-security.  

   Iran Daily published by the official IRNA: www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/iran-any-us  -(
-attack- against-assad-regime-will-be-suicidal.

جاء في نشرة تلفزيون العربية بتاريخ 9 تشرين األول الساعة 00:)) بأّن نسبة الغارات الروسية على "داعش" ما بين الربع األول والربع الثالث   -(
لعام 6)0) قد تراجعت من 6) إلى )) إلى 7) في المائة.
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القيادة  اأّدته  الذي  الدور  هو  ما  الأو�شط؟  ال�رضق  منطقة  اإىل  رو�شيا  عادت 
ما  �شوريا؟  يف  ع�شكرًيا  للتدّخل  الرو�شية  القيادة  اقناع  اأجل  من  الإيرانية 
هي طبيعة ال�رضاكة الرو�شية-الإيرانية يف �شوريا؟ هل تبقى �شوريا "نقطة 
اأخرى؟ ما هي  لت�شمل م�شارح عمليات  �شتتو�ّشع  اأّنها  اأم  للتعاون؟  املركز" 
الأبعاد جيو-اإ�شرتاتيجية لهذه ال�رضاكة؟ وما هو م�شتقبل ال�رضاكة يف املدى 

البعيد؟  

رو�سيا تعبئ الفراغ
جنح الرئي�ش فالدميري بوتني من خالل تدخله يف الأزمة ال�شورية يف جتاوز 
كل اخلطوط احلمراء واملوانع التي مل يتجراأ اأ�شالفه من احلقبة القي�رضية اأو من 
احلقبة ال�شوفياتية على تخطيها، من اأجل الو�شول اإىل �رضق البحر املتو�شط، 
وفر�ش نفوذه بالتايل على بالد ال�شام واإيران وتركيا واخلليج العربي. وهكذا 

بات بوتني لعًبا موؤثًرا ل بل رئي�ًشا يف اجليوبولتيك ال�رضق اأو�شطي.
منذ  �شكلت  والتي  الأو�شط،  ال�رضق  منطقة  قلب  اإىل  فعلًيا  رو�شيا  تقدمت 
الأمريكية  لل�شيا�شة اخلارجية  الثانية منطقة حيوية  العاملية  نهاية احلرب 
باإقامة  الأمريكية  الإ�شرتاتيجية  وق�شت  ال�شوفياتي.  الحتاد  مواجهة  يف 
حتالفات مع القوى الإقليمية الأ�شا�شية كما ن�رضت قواتها على جمموعة من 

القواعد اجلوية والبحرية يف �رضق املتو�شط ويف منطقة اخلليج.
مل يعد خافًيا على اأحد باأن الوجود الع�شكري الرو�شي يف �رضق املتو�شط ويف 
�شوريا قد حتّول اإىل جزء من املعادلة اجليو�شيا�شية على امل�شتوى القليمي، 
وهذا يعني باأّن النفوذ الرو�شي بات يغطي منطقة وا�شعة ت�شمل تركيا واإيران 
الوجود  لرتاجع  طبيعية  كنتيجة  جاء  قد  التمدد  هذا  وباأن  اخلليج،  ودول 
الع�شكري الأمريكي يف ال�رضق الأو�شط. تراجعت اإدارة اأوباما عن الإ�شرتاتيجية 
الأمريكية والتي تق�شي منذ و�شع "عقيدة ترومن"، و"عقيدة كارتر" بن�رض 
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على  احلفاظ  اأجل  من  العامل  من  احل�شا�شة  املنطقة  هذه  يف  ع�شكرية  قوات 
امل�شالح الأمريكية، ومنع متّدد النفوذ ال�شوفياتي، ومن ثّم الرو�شي نحوها. 
�شوريا  يف  ال�شوخوي"  "عا�شفة  بوابة  من  احلايل  الرو�شي  التمّدد  وي�شّكل 
وا�شنطن  متتلك  تعد  مل  املنطقة.  يف  وم�شاحلها  اأمريكا  لنفوذ  كبرًيا  حتدًيا 
التي كانت تتمّتع بها خالل ما يزيد على �شتة عقود. وميكن  حرية احلركة 
القول باأّن التدّخل الع�شكري الرو�شي الكثيف يف �شوريا و�رضق املتو�شط قد 
اأجرب اأقرب حلفاء الوليات املتحدة مثل اإ�رضائيل واململكة العربية ال�شعودية 

وتركيا على التقّرب من رو�شيا وتن�شيق مواقفهم معها.
 ،2٠11 العام  اأواخر  يف  العراق  من  الأمريكي  الن�شحاب  عملية  �شّكلت 
لكن  رو�شيا  ا�شتغلته  اأمنًيا"  "فراًغا  ال�شورية  الأزمة  جتاه  الرتدد  و�شيا�شة 
الفراغ احلا�شل، اأدى اإىل جناح رو�شيا خالل اأ�شهر من تدخلها يف �شوريا يف 
فر�ش نف�شها كقوة اأ�شا�شية موؤثرة يف م�رضح العمليات، وا�شتطاعت بالفعل اأن 

تعيد املبادرة الهجومية لقوات النظام ومعها القوات احلليفة.
وال�شيطرة  احلركة  حرية  متلك  كانت  التي  املتحدة،  الوليات  وجدت  وقد 
الكاملة على الأجواء يف �شوريا و�رضق البحر املتو�شط نف�شها مقّيدة احلركة، 
وباأنه بات لزاًما عليها اإجراء مباحثات ع�شكرية لأخذ الحتياطات الالزمة 
الواقع  هذا  الرو�شية.  الطائرات  وبني  طائراتها  بني  ا�شتباك  ح�شول  ملنع 
اأيلول 2٠15 مل يحرم الوليات املتحدة فقط ال�شيطرة  الع�شكري القائم منذ 
الكاملة على الأجواء ال�شورية و�رضق املتو�شط، بل بات يحول دون اأي اإمكانية 
ل�رضب مواقع قوات النظام وحلفائه، كما بات مينع اإقامة اأي مناطق اآمنة 
اأو مناطق حظر جوي فوق �شوريا، لأن اأي حماولة من هذا النوع، قد تت�شبب 
بح�شول ا�شتباكات بني الطائرات الأمريكية وبني الطائرات الرو�شية، وهذا ما 

ل يريده الرئي�ش اأوباما على الإطالق.
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الأمريكي-الرو�شي  الع�شكري  التوازن  هذا  من  الأ�شد  ب�شار  نظام  ا�شتفاد 
يف الأجواء ال�شورية ل�شتعادة املبادرة امليدانية، وحت�شني و�شع حكومته 

ال�شيا�شي لال�شتمرار يف احلكم ل�شنوات عديدة مقبلة. 
�شوريا  يف  الرو�شي  الع�شكري  التدّخل  اأحدثه  الذي  التغيري  اعتبار  ميكن  ل 
عملية عابرة يف م�شار الأزمة ال�شورية، بل �شّكل تبدًل يف الواقع اجليو�شيا�شي 
القاعدتني  باأّن  بو�شوح  ويبدو  املتو�شط.  و�رضقي  الأو�شط  ال�رضق  ملنطقة 
الع�شكريتني الرو�شيتني يف الالذقية وطرطو�ش، هما باقيتان ل�شنني عديدة 
مقبلة. و�شيكون باإمكان رو�شيا اطالق دوريات جوية وبحرية ملتابعة ال�شفن 
 S400 الأمريكية يف املتو�شط. كما �شيكون با�شتطاعة بطاريات ال�شواريخ
اأي هدف تختاره فوق تركيا و�شوريا والعراق و�شمال  اأن ت�رضب  املتطورة 
�شمال  حللف  تهديًدا  الوجود  هذا  �شي�شّكل  كما  وقرب�ش.  واإ�رضائيل  الأردن 
الأطل�شي من خالل خا�رضته اجلنوبية. �شتفر�ش هذه املعادلة اجليو�شيا�شية 
حميمة  عالقات  بن�شج  تق�شي  �شيا�شية  �شلوكية  اعتماد  املنطقة  دول  على 
مع رو�شيا ل�شنوات مقبلة، اإذا مل تعمد الإدارة الأمريكية اجلديدة )بعد اإدارة 

اأوباما( اإىل احتواء هذا التمدد جيو-اإ�شرتاتيجي الرو�شي املتنامي.
يوؤ�رض ا�شتعمال رو�شيا لقاذفاتها الإ�شرتاتيجية تي يو 22 من قاعدة همدان 
يعني  وهذا  املنطقة.  يف  الع�شكري  مو�شكو  دور  تنامي  اإىل  اإيران  غرب  يف 
ي�شمل  بل  املتو�شط  و�رضق  �شوريا  على  يقت�رض  يعد  مل  اجلوي  التدّخل  باأن 
ا منطقة اخلليج. و�شيرتّتب على هذا التو�ّشع يف م�رضح العمليات نتائج  اأي�شً
باأّن  املنطقة. �شحيح  اأمريكا وم�شاحلها يف  نفوذ  على  اإ�شرتاتيجية كبرية 
والقوات  الأ�شد  قوات  م�شاعدة  على  اقت�رض  قد  الإيرانية  القاعدة  ا�شتعمال 
الإيرانية يف �شوريا، ولكن ميكن تو�شيع هذه املهامات يف امل�شتقبل لت�شمل 
القاعدة يف همدان �شوى لأيام معدودة،  ا�شتعمال  اأخرى. مل ي�شتمر  مناطق 
ولكن اأهميته تاأتي يف اأّنه اأوجد �شابقة ميكن الرتكاز عليها لإطالق عمليات 
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رو�شية عرب الأرا�شي الإيرانية يف امل�شتقبل، وجتاوز الأمر بالتايل حتفظات 
ا اذا كان هذا  ال�شعب الإيراين على اأي خرق ملبداأ ال�شيادة الوطنية، وخ�شو�شً
اخلرق رو�شًيا، وذلك نظًرا لالإرث التاريخي الثقيل بني البلدين. وكان وزير 
الدفاع الإيراين ح�شني دهقان قد انتقد الرو�ش لإعالنهم املبّكر عن ا�شتعمال 
الوقت  يف  توّقفت  قد  العملية  اأّن  اإىل  بو�شوح  اأ�شار  ولكّنه  همدان،  قاعدة 
الراهن موؤكًدا باأّن »اإيران �شتعطي الذن للرو�ش ل�شتعمال هذه القاعدة عند 
احلاجة«. واأّكـد دهقان مـع م�شوؤولني اآخرين باأّن الذن با�شتعمال القاعدة 
والذي  القومي،  الأمن  جمل�ش  يف  قرار  �شلطة  اأعلى  م�شتوى  على  اتخذ  قد 
يعمل حتت ال�رضاف املبا�رض للمر�شد علي خامنئي. وتقول بع�ش امل�شادر 
علي  مبوافقة  حظي  قد  القاعدة  با�شتعمال  الأمر  باأّن  الرفيعة  الربملانية 
خامنئي وتوقيعه وباأّنه »من امل�شتحيل ح�شول مثل هذا الأمر من دون اذن 

القيادة العليا«.
ت�شكيل  اإىل  الأمريكيني  اخلرباء  بع�ش  راأي  اجلديد، يف  التطّور  هذا  �شيقود 
حمور ع�شكري رو�شي-اإيراين، يهّدد التوازن يف كامل منطقة ال�رضق الأو�شط، 
كما يجعل اإمكانية احتواء النفوذ الرو�شي مهمة �شبه م�شتحيلة. يف الواقع ل 
بد من العرتاف باأّن التعاون الع�شكري بني طهران ومو�شكو يتطّور ب�رضعة، 
وذلك �شمن فكرة جامعة بينهما ترتكز على �رضورة احتواء النفوذ الأمريكي 
يف  الرو�شية  الإ�شرتاتيجية  امل�شالح  خدمة  اأجل  من  وذلك  املنطقة،  يف 
املناف�شة اجلارية مع اأمريكا، ومن اأجل حتقيق طموحات اإيران يف اأن يكون 

لها دور اأ�شا�شي من حدود افغان�شتان اإىل ال�شاطئ ال�رضقي للبحر املتو�شط.
خالل �شتة عقود كانت اأمريكا وحلفاوؤها الغربيون ميلكون الذن ح�رضًيا 
با�شتعمال قواعد جوية يف دولة ما ل�رضب دولة اأخرى يف املنطقة. وجنحت 
اإيران.  مع  التعاون  خالل  من  ال�شماح  هذا  مثل  امتالك  يف  موؤخًرا  رو�شيا 
بحرية  مناورات  لإجراء  التح�شري  عن  اإيرانية  ع�شكرية  م�شادر  وتتحدث 
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للمراكب  خاللها  �شي�شمح  اخلليج،  منطقة  يف  م�شرتكة  رو�شية-اإيرانية 
البحرية الرو�شية با�شتعمال املوانىء الإيرانية))).

ال�شوؤال املطروح الآن كيف ميكن للوليات املتحدة واأوروبا والدول العربية 
اخلليجية اأن حتول دون ن�شوء حتالف رو�شي-اإيراين، ي�شّكل جبهة قوية �شد 

الوليات املتحدة وحلفائها يف منطقة اخلليج؟
تدرك الوليات املتحدة ودول جمل�ش التعاون اخلليجي املخاطر التي ميكن 
اأن ترتّتب جراء ت�شكيل مثل هذا التحالف والتي ترتّكز يف اعادة التوازن على 
دول املنطقة، كما يف�شح يف املجال اأمام رو�شيا ل�شتعادة نفوذها على دول 
اجلوار بدًءا من دول البلطيق مروًرا بجورجيا واأوكرانيا و�شوًل اإىل منطقة 

اخلليج وم�رض وبالد ال�شام، وتركيا.
يعتقد البع�ش باأّن هناك العديد من العوائق التي حتول دون ح�شول تعاون 
ع�شكري وا�شع بني مو�شكو وطهران، ومن اأبرز هذه العوائق امل�شاعر الوطنية 
بني  القائمة  وال�شك  العداء  م�شاعر  اإىل  بالإ�شافة  الإيرانيني،  لدى  احلادة 
قوية  دوافع  هناك  املقابل  يف  لكن  عقود))).  عدة  منذ  والإيرانيني  الرو�ش 
لدى الطرفني للتعاون ع�شكرًيا ب�شكل غري م�شبوق اإذ يجد الطرفان باأّن لهما 
م�شلحة م�شرتكة للدفاع عن نظام الأ�شد يف �شوريا، فالطائرات الرو�شية تقّدم 
الدعم احليوي الكثيف للقوات الإيرانية وامليلي�شيات املتحالفة معها العاملة 
التعاون  هذا  يقت�رض  ول  كاملة.  �شنة  منذ  ال�شورية  اجلهات  خمتلف  على 
وال�رضاكة الرو�شية-الإيرانية على �شوريـا، فهناك م�شلحة فـي تو�شيع هذه 
ال�رضاكة اإىل اأبعد من احلرب يف �شوريا وتهديد امل�شالح الأمريكية يف �رضق 
البحر املتو�شط واخلليج. ويبدو باأّن الهدف الإ�شرتاتيجي اجلامع بينهما بات 

 Vali Nasr, "A Russian-Iranian Axis", NewYork Times, September 16, 2016.  -(
www.nytimes.com/2016/09/17/opinion/a-russian-iranian-axis.html.

John Hannah, "Russia's Middle East Offensive" foreign policy September 13, 2016  -(
www.foreignpolicy.com/2016/09/13/russias-middle-east-offensive.
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انتهاء  منذ  اأمريكي  بدعم  القائم  القليمي  الأمن  نظام  تفكيك  على  يرتّكز 
احلرب العاملية الثانية. ول بّد هنا من اإدراك مفاعيل هذا التحالف والذي قد 
ي�شمح بوجود طائرات رو�شية يف مطار اإيراين، بالإ�شافة اإىل ن�رض بطاريات 
املتحدة  الوليات  قدرات  بالتاأثري على  املتطورة،   S400و  S300 �شواريخ 
واإ�رضائيل ل�رضب اأهداف نووية داخل اإيران يف حال مل تلتزم هذه الأخرية 
بتنفيذ بنود التفاق النووي الذي وقعته قبل اأكرث من عام مع القوى الدولية. 
�شيكون من ال�شعب على الإدارة الأمريكية املقبلة توجيه �رضبة جوية لإيران 
يف حال اخاللها ببنود التفاق النووي، وذلك انطالًقا من اإمكانية اأن توؤدي 
اإىل ا�شتباك اأمريكي-رو�شي، مع ما ينطوي ذلك من تهديد لل�شلم وال�شتقرار 
الدوليني. وتنطبق املخاطر واملحاذير نف�شها اإذا قررت الوليات املتحدة الرد 
ع�شكرًيا على التهديدات الإيرانية حللفائها يف اخلليج اأو اإذا تعر�شت لل�شفن 
والقواعد الأمريكية يف مياه اخلليج والدول املجاورة. اإّن تعّهد رو�شيا باإقامة 
مظلة واقية فوق اإيران �شي�شجع هذه الأخرية على الوقوف بقوة �شد الوليات 
املتحدة وحلفائها، وذلك اعتقاًدا منها باأن الوليات املتحدة �شتتحا�شى بكل 

الو�شائل الدخول يف مواجهة ع�شكرية مع رو�شيا)6).
بينهما  ع�شكرًيا  القائم  التعاون  تطوير  على  واإيران  رو�شيا  ي�شجع  ما  اإّن 
لت�شبح �رضاكة اإ�شرتاتيجية ينطلق من �شعور القيادتني بحالة من المتعا�ش 
طموحاتهما  مواجهة  اإىل  دائًما  ال�شاعية  الأمريكية  الإ�شرتاتيجية  من 
ال�رضق  منطقة  يف  نفوذهما  ون�رض  اأهدافهما  لتحقيق  و�شعيهما  وتعطيلها 
فقط  لي�ش  التعاون،  من  مزيد  اإىل  يدفعهما  "املحبط"  ال�شعور  هذا  الأو�شط. 
يف �شوريا، بل على نطاق اأو�شع. وهذا ما يف�رّض تعاونها يف دول و�شط اآ�شيا 
والقوقاز منذ �شقوط الحتاد ال�شوفياتي يف العام 1991 )7). وكان الالفت 

 John Hannah, "Russia Middle East offensive".  -6
Vali Nasr, cited in reference 4.  -7
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الزيارة التي جمعت الرئي�شني الرو�شي والإيراين يف عا�شمة اأذربيجان خالل 
�شيف 2٠1٦، والتي �شّكلت موؤ�رًضا على مدى تفاهمهما على تقا�شم النفوذ 

يف القوقاز ))).  
العام  اأيلول  �شوريا يف  الرو�شي يف  التدّخل  قبل  واقعية  موؤ�رضات  وظهرت 
2٠15 على اأّن الطرفني الإيراين والرو�شي ي�شتعدان للدخول يف مرحلة جديدة 
من التعاون الع�شكري يف �شوريا و�رضق املتو�شط، وهذا ما اأ�رّضت اإليه زيارة 
اجلرنال قا�شم �شليماين وعلي اأكرب وليتي م�شت�شار الرئي�ش علي خامنئي اإىل 

مو�شكو واجتماعهما مع اأعلى القيادات الرو�شية.

العمل على بناء �رشاكة ع�سكرية
الدولية  اإيران واملجموعة  الذي كانت فيه حمادثات فيينا بني  الوقت  يف 
النووية املعروفة حتت  التفاقية  اإىل  )5+1( تقرتب من نهايتها بالتو�شل 
والإيرانيون  الرو�ش  بداأ   ،JCPOA ال�شاملة"  امل�شرتكة  العمل  "خطة  ا�شم 
حترًكا �رضيًعا ل�شتثمار التنازلت التي قدمتها الدول الغربية، مبا فيها رفع 
اأجل توثيق �رضاكتهما  اإيران من  اإىل  الأ�شلحة  الدولية وحظر بيع  العقوبات 
الع�شكرية والقت�شادية)9). يف الواقع وقبل انتهاء املفاو�شات اأر�شل مر�شد 
اأكرب وليتي  لل�شيا�شة اخلارجية علي  الأول  الثورة علي خامنئي م�شت�شاره 
من  مزيد  اإىل  تدعو  بوتني  فالدميري  الرئي�ش  اإىل  ر�شالة  لينقل  مو�شكو  اإىل 
الر�شالة بتاأكيد  البلدين)0)). كان رد بوتني على  الإ�شرتاتيجي بني  التعاون 
نيته تزويد اإيران نظام ال�شواريخ S300 امل�شاد للطائرات من اأجل حماية 
من�شاآت اإيران النووية �شد اأي هجوم حمتمل ميكن اأن ت�شّنه الوليات املتحدة 

   John Hannah, "Russia Middle East offensive".  -(
جرى توقيع االتفاقية النووية في )) تموز عام ))0) في فيينا.     -9

ذكرت رحلة واليتي إلى موسكو في وسائل االعالم الروسية واإليرانية في 9) كانون الثاني، ))0).  -(0
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اأو اإ�رضائيل. وكانت رو�شيا قد رف�شت تنفيذ عقد �رضاء هذه ال�شواريخ الذي 
كانت وقعته قبل ما يزيد على �شبع �شنوات مع اإيران، مّما دفع هذه الأخرية 
لإقامة دعوى �شد رو�شيا حلّثها على تنفيذ العقد املدفوع ثمنه �شلًفا. كما اأكّد 
بوتني خلامنئي نّية رو�شيا لبناء عدد من املفاعالت النووية لنتاج الطاقة 
الإيراين  الثوري  احلر�ش  بيع  رغبته  اأعلن عن  قد  الكرملني  وكان  اإيران.  يف 

اأ�شلحة تقليدية متطورة.
بعد ع�رضة اأيام من توقيع التفاقية النووية يف فيينا، ركب اجلرنال قا�شم 
طائرة  منت  على  الإيراين،  الثوري  احلر�ش  يف  القد�ش  فيلق  قائد  �شليماين، 
"اإيروفلوت" من طهران ليحط بعد اأربع �شاعات يف مطار "�شريمياتيافوا" 
هذه  رحلته  يف  مو�شكو  اإىل  �شليماين  اجلرنال  ذهب  مو�شكو)))).  يف  الدويل 
ولديه هدف خا�ش يتطلب عماًل م�شرتًكا فورًيا ومبا�رًضا، ويتلخ�ش بالعمل 
مًعا من اأجل اإنقاذ ب�شار الأ�شد احلليف الأقرب لكل من مو�شكو وطهران. كان 
مناطق   2٠15 للعام  والربيع  ال�شتاء  ف�شلي  خالل  خ�رض  قد  الأ�شد  الرئي�ش 
باتت  كما  والالذقية،  واإدلب  حلب  حمافظات  يف  �شوريا  �شمال  يف  وا�شعة 
ا واأّن الطرق كلّها التي ت�شلها  العا�شمة دم�شق معزولة وحما�رضة، خ�شو�شً
باملناطق اجلنوبية وباملناطق ال�شاحلية باتت مقطوعة اأو غري �شالكة اأو غري 
اآمنة. �شحيح باأّن نظام ب�شار الأ�شد بقي قائًما يف معظم املدن الكربى، ولكن 
�شوريا.  اإىل 25 باملائة من م�شاحة  تراجع  الأر�ش قد  �شيطرته على  مقدار 
التقومي  بال�شقوط قريًبا، وفق  النظام مك�شوًفا، كما بات مهّدًدا  وهكذا بات 

الذي حمله اجلرنال �شليماين اإىل مو�شكو.
ورئي�ش  �شويغو  �شريغي  الدفاع  وزير  مع  مو�شكو  يف  �شليماين  اجتمع 
ال�شتخبارات الع�شكرية وبع�ش امل�شوؤولني الكبار عن الت�شلّح يف الكرملني، 

Jay Solomon, "The Iran Wars", Random House, NewYork, page 283.  -((
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�شوريا،  يف  الع�شكري  الو�شع  معه،  حملها  بخريطة  م�شتعيًنا  �شليماين  قدم 
مركًزا على م�شاألتني: الأوىل، املناطق التي جرى احتاللها من قبل املعار�شة 
التي  احليوية  املناطق  والثانية،  ال�شوري.  ال�شمال  يف  ا  وخ�شو�شً امل�شلحة 
ميكن للقوات الرو�شية والإيرانية ا�شتعمالها من اأجل دعم النظام، وا�شتعادة 
املناطق التي خ�رضها يف معارك ال�شتاء والربيع املا�شيني. و�شّدد �شليماين 
نف�شها،  على  منق�شمة  زالت  ما  املعار�شة  اأّن  على  الرو�ش  امل�شوؤولني  اأمام 
�شمن تنظيمات متناف�شة ومتناحرة، كما �شّدد على اأّن هذه املعار�شة تتلّقى 

دعًما حمدوًدا من الوليات املتحدة وبع�ش الدول الغربية.
ال�شوري،  النظام  يواجهه  الذي  الو�شع  بخطورة  الرو�ش  امل�شوؤولون  �شعر 
وراأوا باأّن الأمور ذاهبة نحو الأ�شواأ، وباأّن هناك خطًرا حقيقًيا من اإمكانية 
باأّن  الرو�شية  القيادة  لقناع  جاهًدا  �شليماين  اجلرنال  عمل  النظام.  �شقوط 
هناك امكانية ل�شتعادة املبادرة امليدانية، موؤكًدا قناعته باأّنهم مل يخ�رضوا 

بعد الأوراق كلها، وباأّن الأمر يتطلب حترًكا �رضيًعا وفعاًل.))))
جنح �شليماين يف رحلته اإىل مو�شكو يف اقناع الرو�ش باأّن م�رضح العمليات 
ال�شوري مهياأ لتدخلهم الع�شكري يف اأيلول 2٠15. وترافقت عمليات الق�شف 
الأر�ش، قادها  ال�شورية مع عمليات ع�شكرية على  املعار�شة  الرو�شي �شد 
والعراق  اأفغان�شتان  من  القادمني  املجندين  ومب�شاركة  �شليماين  اجلرنال 
و�شباطه  قواته  من  عدًدا  اأر�شل  قد  الإيراين  الثوري  احلر�ش  وكان  واليمن. 
الباب  العمليات  هذه  فتحت  وقد  وتن�شيقها.  الأر�ش  على  العمليات  لقيادة 
اأمام النظام لإعادة تنظيم قواته والبدء ب�شن هجمات من�شقة ومتتالية من 

اأجل ا�شتعادة عدد من املواقع التي خ�رضها اأمام املعار�شة.
خيَّبت العملية الع�شكرية الرو�شية الإيرانية يف �شوريا كل الآمال التي راودت 

Laila Bassam and Tom Perry, "How Iranian General plotted out Syrian Assault in Moscow"  -((
Reuters, October 6, 2015.

www.reuters.com/.../us-mideast-crisis-syria-soleimani-insigh-iduskcnosoBv.
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النووي  التفاق  توقيع  باأّن  كريي  جون  خارجيته  ووزير  اأوباما  الرئي�ش 
�شيفتح الطريق اأمام تعاون مثمر مع اإيران، وباأّن تعاون الوليات املتحدة 
معها �شيوؤدي اإىل حّل العديد من الأزمات التي ت�شهدها منطقة ال�رضق الأو�شط. 
فيينا،  اتفاقية  على  التوقيع  قبيل  الكونغر�ش  اأبلغ  قد  الأبي�ش  البيت  وكان 
باأّنه يتوّقع اأن تغرّي اإيران �شلوكيتها، واأّن الأمور قد ت�شمح ببذل جهد م�شرتك 
من قبل القوى الدولية على غرار املحادثات النووية من اأجل العمل مع اإيران 
الفر�شية،  هذه  والأوروبيون  الأمريكيون  بنى  واليمن.  �شوريا  اأزمتي  حلل 
التي تقول بتغيري �شلوكية النظام الإيراين انطالًقا من اعتقادهم باأّن املر�شد 
اأجل  من  الرئا�شية  لنتخابات  يف  روحاين  ح�شن  بنجاح  قبل  قد  خامنئي 
ا�شتثمارات دولية. وكان العتقاد  اإيران واحل�شول على  العقوبات عن  رفع 
ال�شائد باأّن روحاين ووزير خارجيته حممد جواد ظريف من املعتدلني الذين 
ميكن الثقة بهم. لكن يبدو باأّنهم مل يدركوا باأّن خامنئي لن ي�شمح للمعتدلني 
الرئي�ش  ر�شائل  تنجح  ومل  الغرب.  مع  حقيقي  �شلح  بعقد  وظريف  روحاين 
اإيران يف احلرب  للتعاون مع  اإىل املر�شد خامنئي، مبا فيها دعوته  اأوباما 
يتعّهد  مل  كما  للبلدين.  م�شرتًكا  عدًوا  تعترب  والتي  الإ�شالمية،  الدولة  على 
اأوباما واكتفى بالقول باأّن  املر�شد خامنئي باأي �شيء يف رّده على عر�ش 
اأوقفت  ما  اإذا  فقط  وا�شنطن،  مع  العالقات  لتح�شني  جاهزة  �شتكون  بالده 

"�شيا�شاتها العدائية" جتاه طهران.
كانت  التي  الر�شائل  ا�شتبعدا  اخلارجية  ووزارة  الأبي�ش  البيت  باأّن  ويبدو 
ت�شل اإىل وا�شنطن من طهران. فاملر�شد الأعلى علي خامنئي كان قد كّرر اأمام 
معاونيه ويف الإعالم باأّن التفاق النووي لن يحدث اأي تغيري يف �شيا�شات 
اإيران القليمية، وباأّنه لن يكون هناك اأي نقا�ش مع وا�شنطن يف كل ما يعود 
لدعم اإيران حلزب اللـه، ولنظام ب�شار الأ�شد وحلما�ش واجلهاد الإ�شالمي يف 
فل�شطني. واأّكد املر�شد خامنئي على ذلك بعد اأ�شابيع من توقيع التفاق النووي 
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بقوله "اإّن املفاو�شات مع الوليات املتحدة �شتفتح الأبواب اأمام تفاهمات 
جديدة على ال�شعيد القت�شادي والثقايف وال�شيا�شي والأمني. لقد حاولوا يف 
املقابل  الوطنية")))). يف  اأن ي�رضوا مب�شاحلنا  النووية  املفاو�شات  اأثناء 
تاآمروا للتالعب  الرو�ش والإيرانيني قد  باأّن  اأوباما  الرئي�ش  اعتقد معار�شو 
واعترب  للمفاو�شات،  الأخرية  املراحل  يف  الأمريكيني  املفاو�شني  على 
ال�شيناتور فيت�ش ماكونيل زعيم الأكرثية اجلمهورية يف جمل�ش ال�شيوخ باأّن 
"�شبب جناح اإيران يف املفاو�شات قد جاء نتيجة دعم الرو�ش لهم للح�شول 
اإليه �شفر  "هذا ما يوؤ�رض  على �شفقة ت�رض بامل�شالح الأمريكية". واأ�شاف 

قائد فيلق القد�ش اإىل مو�شكو بعد اأياٍم من توقيع التفاقية")))).
اإىل  ت�شل  النووية  امل�شاألة  حول  املفاو�شات  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف 
خواتيمها، رفع املر�شد علي خامنئي واحلر�ش الثوري من حتدياتهم للقرارات 
على  جتارب  اأجروا  حيث  البالي�شتية،  ال�شواريخ  بتطوير  اخلا�شة  الدولية 
عدة اأنواع من ال�شواريخ، وكان الأمريكيون قد راأوا باإّن ال�شتمرار يف هذه 
النية للح�شول على �شالح نووي  اإيران عن  اإىل عدم تخلّي  التجارب يوؤ�رض 
عدم  انطالًقا من  وذلك  ب،  املخ�شَ اليورانيوم  اإنتاج  الرغم من خف�ش  على 
حاجتهم اإىل هذا النوع من ال�شواريخ يف حال عدم حيازتهم لقنبلة نووية.
يف  املخاوف  �شوريا  يف  الرو�شية-الإيرانية  الع�شكرية  ال�رضاكة  اأثارت 
الدول العربية واإ�رضائيل باأّن اإيران تنوي ا�شتعمال اإنهاء عزلتها القت�شادية 
لتو�شيع  دولر،  مليار  مئة  باأكرث من  تقّدر  والتي  املجّمدة،  اأموالها  وحترير 
احلر�ش  يلجاأ  اأن  من  ا�رضائيل  وتخّوفت  املنطقة.  يف  ونفوذها  دورها 
اللـه �شد  �شن هجمات م�شرتكة مع حزب  اإىل  �شوريا  الإيراين داخل  الثوري 
امل�شتعمرات الإ�رضائيلية يف ه�شبة اجلولن املحتلة. يف هذه الفرتة اأحبطت 

))-  خطاب المرشد خامنئي، الذي بثه التلفزيون اإليراني في 7 تشرين األول عام ))0)، ذكره جاي سولومون في "حروب إيران" صفحة ))).
تصريح زعيم األكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ بتاريخ 7) ايلول عام ))0) – المصدر نفسه.   -((
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البحرية الأمريكية بع�ش املحاولت الإيرانية لإي�شال كميات من الأ�شلحة 
ال�رضعية  احلكومة  هوؤلء  اأ�شقط  اأن  بعد  اليمن،  يف  احلوثيني  ميلي�شيات  اإىل 
العربية  اململكة  دفع  ما  ربه من�شور هادي، وهذا  برئا�شة عبد  يف �شنعاء 
ال�شعودية ومعها الدول اخلليجية اإىل �شن حرب جوية على الثوار احلوثيني 

و�رضيكهم الرئي�ش ال�شابق علي عبداللـه �شالح.
وقد �شّكل التدّخل الإيراين يف �شوريا واليمن يف راأي امل�شوؤولني ال�شعوديني 
ذلك  اإىل  الطريق  لهم  و�شّهل  النفوذ،  من  املزيد  لكت�شاب  اإيرانية  هجمة 
اإىل  بالإ�شافة  و2٠11،   2٠٠3 عامي  بني  ما  للعراق  الأمريكي  الحتالل 
ال�شعودي  اخلارجية  وزير  و�رّضح  فيينا.  يف  وقعت  التي  النووية  التفاقية 
بقوله  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  ذلك يف  اجلبري عن  عادل 
»اإيران هي قوة احتالل يف �شوريا واإّننا �شنبحث عن حل ع�شكري اإذا مل يتخل 

الرئي�ش الأ�شد عن ال�شلطة«)))).
ما  بعك�ش  الأزمتني  يف  اإيران  تدخل  مع  واليمن  �شوريا  يف  الأمور  �شارت 
اإىل  اإيران  �شيدفع  النووي  التفاق  باأّن  الأمريكية  الإدارة  توقعته  كانت 
من  عالية  علىدرجة  املنطقة  باتت  وهكذا  املنطقة.  جتاه  �شلوكها  تغيري 
اخلليجية،  العربية  الدول  تزيد  اأن  املتوقع  من  بات  لقد  ال�شتقرار.  عدم 
ملواجهة  ال�شورية  املعار�شة  لف�شائل  دعمها  وقطر،  ال�شعودية  ا  وخ�شو�شً
الوجود الع�شكري الرو�شي-الإيراين يف �شوريا. وا�شتفادت الدولة الإ�شالمية 
التاأييد  اأجل ك�شب املزيد من  الرو�شية-الإيرانية من  الع�شكرية  ال�رضاكة  من 

وجذب املزيد من املتطوعني اجلهاديني اإىل �شفوفها.
تدّفق  من  الأوروبية  الدول  خماوف  الدراماتيكية  التطّورات  هذه  اأثارت 
موجات كبرية من الالجئني ال�شوريني والعراقيني، واأن تلجاأ الدولة الإ�شالمية 

Saudis push military option to oust Assad – September 30, 2015  -((
www.timesofisrael.com>Israel and the Region.
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اإىل اإر�شال مزيد من الرهابيني اإىل اأوروبا من خالل تغلغلهم بني الالجئني. 
واعترب بع�ش املحللني باأّن ال�رضق الأو�شط بات يواجه حالة من ال�رضاعات 
والفو�شى، وباأّن العديد من دوله مل تعد قادرة على ممار�شة �شلطتها لفر�ش 

الأمن وال�شتقرار)6)).

املوقف الأمريكي من الواقع اجلديد
ال�شوؤال املطروح الآن: ما هو موقف الوليات املتحدة من اإيران بعد اأكرث من 
�شنة على توقيع التفاق النووي، ويف ظل ا�شتمرار اإيران يف حروبها القليمية 
اأن  الأمريكي  ال�شيا�شي  للنظام  ميكن  وهل  ون�شف؟  عقد  على  يزيد  ما  منذ 

ي�شمح بحدوث تقارب حقيقي مع اإيران يف امل�شتقبل املنظور؟
من املعروف اأّن قيادات احلزب الدميقراطي ومن بينهم هيالري كلينتون قد 
اأيدت التفاق النووي، ولكن مر�ّشحة احلزب الدميقراطي للرئا�شة الأمريكية 
قالت باأّنها �شتكون جاهزة ملواجهة الن�شاطات الإيرانية القليمية يف حال 
انتخابها كرئي�شة للوليات املتحدة. وذهبت كلينتون اإىل اأبعد من ذلك للقول 
اإيران تعتمد  اأّن  اإذا وجدت  باأّنها �شتاأمر ب�رضب املن�شاآت النووية الإيرانية، 
عمليات الغ�ش يف تطبيقها لالتفاقية النووية، كل هذا اأ�شبح يف املا�شي بعد 
الرئا�شية، ويعرّب قادة احلزب اجلمهوري عن مواقف  النتخابات  خ�شارتها 

اأكرث ت�شدًدا، وهم يهّددون باإلغاء التفاقية برمتها يف امل�شتقبل.
يف هذا الوقت ما زال الرئي�ش اأوباما يعترب باأّن التفاقية النووية مع اإيران 
ت�شّكل عنوان النجاح لفرتة رئا�شته، وباأّنها ما زالت الجناز الأكرب الذي حّققه 
يف �شيا�شته الدولية. ويعترب اأوباما باأّن مكانته يف التاريخ �شرتتبط اإىل حّد 

"The war in Syria-smoke and chaos". The Economist, August 27, 2015  -(6
www.economist.com/news/middle-east".and-africa/21705658-battlefield-syria-grows-more-complicated-

smoke-and-chaos.
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كبري بامتالك اأو عدم امتالك اإيران لل�شالح النووي يف العقدين املقبلني)7)).
املتحدة  الوليات  �شيا�شة  يف  بارًزا  مكاًنا  القليمية  اإيران  حروب  احتلّت 
تنجح خالل كل  لأّنها مل  وذلك  اأرهقتها  بل  منذ عقد ون�شف، ل  اخلارجية 
هذه الفرتة من اإيجاد و�شيلة ناجعة للدخول يف اأي حوار �شيا�شي مثمر مع 
الرئي�ش  النووية. وكان  الدولية حلل امل�شاألة  طهران، با�شتثناء املفاو�شات 
لو�شول  الباب  �شيفتح  النووية  املفاو�شات  جناح  باأّن  اعتقد  قد  اأوباما 
اإىل قيام حوار  �شيوؤدي  ال�شلطة، وباأّن ذلك  اإىل  اإيران  القيادات املعتدلة يف 
�شيا�شي بّناء مع الغرب. ويعترب اأوباما باأّن التفاق النووي قد جنب الوليات 
املتحدة الدخول يف مغامرة حرب جديدة يف ال�رضق الأو�شط. لكن يبدو باأّن 
م�شلحة اإيران الإقليمية ووجودها يف م�شارح عمليات عديدة �شتحول دون 

حتقيق اأي حت�ّشن يف عالقات اإيران مع الغرب.
حلفاء  وبني  بينها  ال�رضاع  تاأجيج  يف  الإقليمية  اإيران  م�شالح  ت�شّببت 
ا مع اململكة العربية ال�شعودية،  اأمريكا يف منطقة ال�رضق الأو�شط، وخ�شو�شً
اأّن وترية هذا ال�رضاع مر�ّشحة لالرتفاع مع تفاقم ال�رضاع يف  اإىل  اإ�شافة 
اليمن و�شوريا. اإّن الدور الرو�شي-الإيراين امل�شاعد للنظام ل�شتعادة مدينة 
قد  التي  التعقيدات  من  مزيد  نحو  ال�شعودي-الإيراين  ال�رضاع  يدفع  حلب 
جترب الوليات املتحدة على اأن تكون طرًفا يف املواجهة الراهنة يف ال�شمال 

ال�شوري.
اإىل  ال�شيا�شة الأمريكية  اأّن"انحراف"  كانت �شكوك القيادات اخلليجية من 
يف  كبري  اخالل  اإىل  �شتوؤدي  النووية  املفاو�شات  فرتة  طيلة  اإيران  جانب 
للمواجهة  اإىل فتح جبهات جديدة  اإيران  و�شتدفع  الإقليمية،  القوى  موازين 

جيفري غولدبرغ في مقابلة مع الرئيس أوباما نشرت في مجلة "أطلنتيك" في )) أيار العام ))0).  -(7
www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctime/471525.
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اأّنها �شتلهب اجلبهات املفتوحة منذ �شنوات. وعرّب هوؤلء القادة  معهم، كما 
اخلليجيون ب�رضاحة يف قمة كامب دايفيد ويف قمة الريا�ش للرئي�ش اأوباما 
باأّن �شيا�شة وا�شنطن قد �شّيقت هام�ش ال�شرب والنتظار لديهم، وباأّنه بات 
التو�شعية يف املنطقة كلّها بو�شائلهم  اإيران  لزاًما عليهم مواجهة �شيا�شات 
اأ�شبح  حيث  واليمن،  �شوريا  يف  الأ�شا�شية  املواجهة  وكانت  اخلا�شة)))). 
التدّخل الإيراين بال�رضاكة مع رو�شيا يف �شوريا يف دعم نظام الرئي�ش الأ�شد 
من القوة مبكان، لإحداث تبّدل كبري يف موازين القوى على الأر�ش. ويبدو 
باأّن املخاطر املرتتبة الآن على اإمكانية اإعادة احتالل حلب مب�شاعدة رو�شيا 
واإيران �شترتجم حتًما بتو�شيع املواجهة الإيرانية مع خ�شومها اخلليجيني 
ف�شل  فتح  وبالتايل  نف�شها،  اخلليجية  املجتمعات  واإىل  اأخرى  اإىلمناطق 

جديد لعدم ال�شتقرار يف كل اأرجاء منطقة ال�رضق الأو�شط.
يدفع تاريخ العالقات الأمريكية-الإيرانية منذ قيام الثورة الإ�شالمية يف 
العام 19٧9 اأجواء العداء وال�شك امل�شتمرة كلها، اإىل الت�شاوؤل عن مدى قدرة 
الإدارة اجلديدة على تخفيف املواجهة بني البلدين، والتي بداأت تتخذ اأ�شكاًل 
امل�شتمرة منذ ثالثة عقود ون�شف، مر�شحة  العداء  اأجواء  راأينا،  جديدة. يف 
لت�شهد املزيد من الت�شعيد، ويوؤ�رض على ذلك مراقبة اجلي�ش الإيراين لل�شفن 
مواطنني  بتوقيف  الإيرانية  ال�شلطات  وقيام  اخلليج،  مياه  يف  الأمريكية 
اأ�شكال  اأّن  هو  والالفت  وا�شنطن.  ل�شالح  بالتج�ش�ش  واتهامهم  اأمريكيني 
احلرب القائمة بني وا�شنطن وطهران قد تو�شعت اإىل املجال الإلكرتوين واإىل 
ي�شاف  اأن  وميكن  التقليدية.  العمليات  م�شارح  من  بعيًدا  املالية،  الأ�شواق 
النفطية،  اإيران  و�شيا�شات  اإيران،  على  املفرو�شة  العقوبات"  "حرب  اإليها 

والتي �شتزيد املواجهات احلا�شلة تعقيًدا.

Barbara Plett Usher, "US Summit aims to calm Arab Fears over Iran", BBC News, May 13, 2015  -((
www.bbc.com/news/world-us-canada-32618146.  
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يبدو اأّن النظام الإيراين غري م�شتعد لفتح حوار مع الوليات املتحدة يوؤدي 
اإىل حت�شني العالقات بني البلدين، فاحلر�ش الثوري م�شتمر يف تطوير �شواريخ 
بالي�شتية، كما اأّن القيادات املحافظة وعلى راأ�شها املر�شد خامنئي م�شتمرة 
على  و�شعت  التي  ال�شوابط  باأّن  �شحيح  لأمريكا.  العداء  م�شاعر  اإعالن  يف 
برنامج اإيران النووي قد خففت خماوف اإ�رضائيل والدول العربية من امتالك 
اإيران للقنبلة النووية، لكن ت�شتمر املخاطر من اإمكانية حدوث حرب اقليمية 
وا�شعة بني القوى الرئي�شة يف املنطقة. يف حال اندلع حرب اقليمية كهذه 
فاإّن الوليات املتحدة �شتجد نف�شها جمربة على اأن تكون طرًفا اأ�شا�شًيا فيها.

�سوريا "نقطة املركز" لل�رشاكة
واأمنية عميقة  �شيا�شية  اأزمة  تواجه  التي  �شوريا  اأّن  واإيران  رو�شيا  وجدت 
لإر�شاء  املنا�شبة  امل�شرتكة  الأر�ش  ت�شّكل  الأحداث عام 2٠11  اندلع  منذ 
اإىل  التعاون  ال�شيا�شي والع�شكري، مع امكانية نقل هذا  التعاون  قاعدة من 
املنطقة  نفوذهما يف  تو�شيع  اأجل  من  منها  ال�شتفادة  �رضاكة، ميكن  حالة 
وتر�شيخها، على ح�شاب الوليات املتحدة و�رضكائها الغربيني. جاء التدّخل 
اإيران وحليفها الرئي�ش ب�شار  الرو�شي يف �شوريا يف الوقت الذي كانت فيه 
ال�شغور،  وج�رض  اإدلب  �شقوط  بعد  �شعبة  ع�شكرية  اأو�شاًعا  يواجهان  الأ�شد 
جنوًبا،  وحماه  غرًبا  الالذقية  باجتاه  ال�شورية  املعار�شة  قوات  ومتدد 
وبعدما اأ�شبحت الالذقية وقلب "املنطقة العلوية" مهّددة بال�شقوط. �شعرت 
بحيث  القوى،  موازين  قلب  اإىل  �شيوؤدي  اجلوي  الرو�شي  التدّخل  باأّن  اإيران 
يجري وقف هجوم الثوار على اجلبهات احل�شا�شة واأبرزها جبهة الالذقية يف 
مرحلة اأولية، واأن يتبع ذلك جتميع قوى النظام و"القوى احلليفة" امل�شاندة 
له على الأر�ش حت�شرًيا للقيام بهجمات مركزة على خمتلف اجلبهات بهدف 
ا�شتعادة كل املناطق احل�شا�شة التي ان�شحب منها النظام، ومن اأبرزها حلب 



24

هذا  باأّن  ا  اأي�شً اإيران  وراأت  دم�شق.  ريف  يف  املدن  وبع�ش  وتدمر  واإدلب 
التعاون مع رو�شيا، ولأّول مرة منذ �شقوط حكم ال�شاه، �شيعّزز من موقع اإيران 
ا  الإقليمي، و�شيزيد من ثقتها بنف�شها، ويدعم �شيا�شتها اخلارجية، خ�شو�شً

واأّنه �شيهّدد امل�شالح الأمريكية يف املنطقة)9)).
ارتكبتها  التي  الأخطاء  ا�شتغالل  بامكانها  اأّن  رو�شيا  �شعرت  املقابل  يف 
تعم  التي  الفو�شى  حالة  من  وال�شتفادة  وليبيا،  العراق  يف  الغربية  الدول 
منطقة ال�رضق الأو�شط بعد اندلع اأحداث الربيع العربي، والو�شع املت�شظي 
اأيدي  من  بالتايل  املبادرة  وانتزاع  ع�شكرًيا  التدخل  اأجل  من  �شوريا  يف 
الأمريكيني وحلفائهم القليميني والأوروبيني. وكان بوتني يف خطابه اأمام 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف ايلول 2٠15 قد عرّب عن هذا التوجه بقوله 
»بدل ال�شتفادة من اأخطاء الآخرين يجنح البع�ش اإىل تكرار هذه الأخطاء من 
خالل اللجوء اإىل ت�شدير الثورات، وهذه الثورات "الدميقراطية" هي املثال 
والدميقراطية  التقدم  بدل   .... الأو�شط  ال�رضق  الو�شع يف  اإىل  اأنظروا  اجلديد. 
يحل العنف والفقر، والتخبط الجتماعي، وانتهاك حقوق الن�شان، مبا فيها 

احلق يف احلياة«)0)).
الرو�شي  التدخل  عن  و�شعت  التي  والتحليالت  الدرا�شات  كل  من  ي�شتنتج 
ال�شديقة  الأخرية  الدولة  لنقاذ  جاء  قد  الع�شكري  التدّخل  باأّن  �شوريا،  يف 
لرو�شيا يف املنطقة ومنعها من ال�شقوط، واحلفاظ على اآخر موطىء قدم لها 
يف �رضق املتو�شط. من وجهة النظر الرو�شية كان من ال�رضوري منع اإ�شقاط 
درو�ش  اعطاء  وبالتايل  للغرب،  مواٍل  بنظام  وا�شتبداله  الأ�شد  ب�شار  نظام 
وذلك  ال�شورية،  الأزمة  مع  للتعامل  الأجنع  الطريق  املتحدة حول  للوليات 

Elli Geranmayeh and Kadri Liik, "The new power couple: Iran and Russia in the Middle East"  -(9
www.ecfr.eu/publications/summary/iran-and-russia-middle-east-power-couple-7113.     

"70th session of the UN assembly" president of Russia September 28, 2015  -(0
http://en.kremlin.ru/events/president/news/50385.



25

من خالل التحالف مع رجل النظام القوي بدل الن�شياق وراء �شعارات الثوار 
املنق�شمني على اأنف�شهم.

راأى بوتني باأّن اإيران من خالل جتربتها ال�شابقة يف قمع "الثورة اخل�رضاء 
العام 2٠٠9 تلك التجربة، التي توؤهلها لتكون حليًفا له يف �شوريا، كما اأّن 
منه  ال�شتفادة  ميكن  را�شًخا،  حليًفا  جتعله  الداخل  يف  الإيراين  احلكم  قّوة 
الدولة  ا  اأي�شً اإيران  كانت  العراق.  واأبرزها  اأخرى،  اإقليمية  دول  للتمّدد نحو 
فيما ذهبت  الأ�شد  ب�شار  اإىل جانب  النحياز  قّررت  التي  الوحيدة  الإقليمية 
القوى الأخرى كرتكيا واململكة العربية ال�شعودية باجتاه دعم الثورة، بينما 

غرق كل من العراق وم�رض يف م�شاكلهما الأمنية وال�شيا�شية املعقدة.
وهكذا قّدمت الأزمة ال�شورية الفر�شة لرو�شيا واإيران لإقامة �رضاكة جديدة، 
م�شاحلهما  عن  للدفاع  موحدة  عملية  يف  الآخر  منهما  كل  يخترب  بحيث 
�شبه  هزمية  تواجه  دم�شق  حكومة  فيه  كانت  وقت  يف  �شوريا،  يف  احليوية 
حتمية. ولكن، بالرغم من تاأ�شي�شهما اإ�شرتاتيجيتهما لتحالف ع�شكري قوي 
وفاعل، فاإّن اإ�شرتاتيجيتها يف �شوريا ما زالت متباعدة ب�شبب اخلالفات حول 

جمموعة من الق�شايا الأ�شا�شية)))).

نقاط التوافق لتعزيز ال�رشاكة
قبل البحث عن امل�شائل اخلالفية بني مو�شكو وطهران، فاإّنه ل بد اأن نورد 
النقاط الأ�شا�شية التي جمعت بينهما من اأجل اإقامة هذا التعاون الع�شكري 

واأبرزها:
الذي يجمع بني  الرئي�ش  الهدف  الأ�شد  1- ي�شّكل احلفاظ على نظام ب�شار 
قطبي التعاون يف الوقت الراهن، حيث يرى الطرفان باأّن بقاءه يوؤمن لهما 
الع�شكري  عملهما  خالل  من  الآن  الطرفان  وي�شعى  �شوريا.  يف  م�شاحلهما 

Elli Geranmayeh and Kadri Liik, cited in reference (19( .  -((
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واملواقع  املدن  لبع�ش  وا�شتعادته  النظام  و�شع  تقوية  اإىل  امل�شرتك 
احل�شا�شة قبل الدخول يف اأي مفاو�شات فعلية لإيجاد حل �شيا�شي لالأزمة. 
من  انطالًقا  لإيران  بالن�شبة  الأ�شد  ب�شار  نظام  على  الإبقاء  اأهمية  وتزداد 
التهديد  مواجهة  على  ذلك  وتاأثري  واللبناين،  ال�شوري  الو�شعني  ترابط 
الإ�رضائيلي للبنان، وردع اإ�رضائيل عن القيام باأي عمل ع�شكري �شد اإيران 
من خالل منظومة ال�شواريخ القوية التي ميلكها حزب اللـه يف لبنان)))).

اأّما بالن�شبة لرو�شيا فاإّن بقاء �شوريا كحليف ي�شكل قيمة اإ�شرتاتيجية مهمة 
ال�شوري.  النظام  اأهمية خا�شة على احلفاظ على  ولذلك فاإّن مو�شكو تعلق 
من  �شوريا  يف  الع�شكري  تدّخلها  الآن  ت�شتعمل  اأن  ملو�شكو  ا  اأي�شً وميكن 
اأجل موازنة ال�شغوط ايل ميار�شها عليها الغرب بعد احتاللها ل�شبه جزيرة 
الأخطاء  فداحة  املتحدة  للوليات  تثبت  اأن  ا  اأي�شً رو�شيا  وتريد  القرم)))). 
النظامني،  اإ�شقاط  على  عملها  خالل  من  وليبيا  العراق  يف  ارتكبتها  التي 

والذي فتح الباب اأمام حالة من الفو�شى العارمة.
2- راهن الغرب وحلفاوؤه القليميون ومعهم ف�شائل الثورة ال�شورية على 
اإمكانية ح�شول خالف بني طهران ومو�شكو حول م�شري ب�شار الأ�شد، لكن 
الراهن.  الوقت  يف  الأقل  على  حملّها،  يف  تكن  مل  املراهنة  هذه  باأّن  يبدو 
ق�شوى  �رضورة  ي�شكل  الأ�شد  بقاء  اأن  والإيراين  الرو�شي  الطرفان  ويرى 
�شوريا.  يف  م�شاحلهما  على  احلفاظ  وعلى  ال�شورية  الدولة  على  للحفاظ 
وكان علي اأكرب وليتي امل�شت�شار ال�شيا�شي للمر�شد علي خامنئي قد �رّضح 
اأي  )اأي بوتني(  باأّن لديه  باأّنه »مل ي�شعر  بعد خم�شة اجتماعات مع بوتني 
الإيراين  الطرفان  وي�رّض  ال�شورية«)))).  ال�رضعية  للحكومة  دعمه  يف  ترّدد 

Ibid.  -((
Ibid.  -((

www.presstv.ir/detail/2016/08/464525/Iran-Syrian-velayati-Assad/.  -((
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وحده  ال�شوري  ال�شعب  وباأّن  الأ�شد،  الرئي�ش  موقع  تقوية  على  والرو�شي 
يقرر من يحكمه يف امل�شتقبل.

ما  عمال  قد  الأ�شد  ب�شار  والرئي�ش  اإيران  فاإّن  الع�شكري  ال�شعيد  على   -3
بو�شعهما لقناع بوتني بالتدخل ع�شكرًيا، من اأجل م�شاعدة قوات النظام. 
قواتهما  بني  العمالين  التعاون  خالل  من  احلليفان  جنح  فقد  وبالفعل 
البدء بهجوم  الف�شائل امل�شلحة ومن ثم  اجلوية والربية يف احتواء هجوم 
معاك�ش ل�شرتجاع ما خ�رضه النظام يف ال�شابق. وكان النجاح الأبرز يف 
تعترب  حلب  يف  فاملعركة  ل�شتعادتها.  وا�شع  بهجوم  والبدء  حلب،  تطويق 
من الأولويات، وهي ما زالت يف بداياتها. ولكن يبدو بو�شوح باأّن الكفة 

باتت راجحة ل�شالح النظام و�رضكائه الرو�ش والإيرانيني.
اإعالن  الرو�شي-الإيراين،  الع�شكري  التحالف  يف  الأبرز  التطور  كان   -4
22M هجوًما  يو  الرو�شية تي.  القاذفات  �شن  املا�شي عن  اآب  مو�شكو يف 
يف �شوريا انطالًقا من قاعدة جوية يف غرب اإيران. �شّكل هذا العالن دلياًل 

على التعاون الفعلي بني الطرفني. )))).
من  ومتكينه  الأ�شد  ب�شار  لنظام  دعمهما  جانب  اإىل  الطرفان  ي�شعى   -5
ا�شتعادة ما خ�رضه على الأر�ش، اإىل ا�شتهداف املنظمات الإرهابية، وعلى 
راأ�شها الدولة الإ�شالمية وجبهة الن�رضة. وحتاول مو�شكو اقناع العامل باأّن 
هدفها الأ�شا�شي يف �شوريا هو حماربة الإرهاب ولكن اأكرثية الأهداف التي 
ق�شفتها كانت تابعة لف�شائل الثورة املعتدلة. وهنا ل بّد من ال�شارة اإىل 
بحيث  الإرهابية  للمنظمات  ا  خا�شً ت�شنيًفا  يعتمدان  وطهران  مو�شكو  اأن 
اأّنه ي�شمل معظم ف�شائل الثورة مبا يف ذلك بع�ش الف�شائل التابعة للجي�ش 

احلر.

"Iran to allow Russia jets fly from airbase again if necessary: Shamkhani" Tasnim News Agency Aug. 26, 2016  -((
www.tasnimnews.com/en/news/2016/08/26/1168650/iran-to-allow-russia-jets-fly-from-airbase.
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امل�سائل اخلالفية بني رو�سيا واإيران
ا مو�شوع دعم  على الرغم من وجود م�شالح م�شرتكة يف �شوريا وخ�شو�شً
اأمام  تقف  التي  امل�شائل  من  العديد  هناك  فان  لال�شتمرار  ال�شوري  النظام 

تطوير تعاونهما على امل�شتوى ال�شرتاتيجي، ومن اأبرز هذه امل�شائل:
�أوًل: يبدو باأن هناك اختالًفا اأ�شا�شًيا حول م�شتقبل الرئي�ش ب�شار الأ�شد يف 
للم�شالح  �شواء  اأ�شا�شًيا،  هدًفا  لإيران  بالن�شبة  بقاوؤه  ي�شكل  حيث  ال�شلطة، 
الإيرانية داخل �شوريا اأو حاجة اإيران ل�شتعمال �شوريا كممر اإلزامي باجتاه 
لبنان من اأجل ال�شتمرار يف ت�شليح حزب اللـه ودعمه)6)). بينما ترى رو�شيا 
ذلك  يعني  اأن  دون  ال�رضعية، من  وموؤ�ش�شاتها  ال�شورية  الدولة  لبقاء  اأهمية 
اإىل  اأملحت  قد  مو�شكو  وكانت  النظام.  راأ�ش  على  طويلة  لفرتة  الأ�شد  بقاء 
وجود خارطة طريق لديها لذهاب الأ�شد من ال�شلطة واحالل حكومة مكانه 

حتافظ على موؤ�ش�شات الدولة وتراعي امل�شالح الرو�شية.
ثانيًا: تبحث اإيران عن انت�شار ع�شكري يف �شوريا، وتراودها هواج�ش جتاه 
الديبلوما�شية الرو�شية ال�شاعية اإىل مفاو�شات مع الوليات املتحدة من اأجل 
البحث عن ت�شوية �شلمية يف �شوريا، قبل التاأكد من اإجنازات ع�شكرية تقوي 
موقع الرئي�ش الأ�شد يف املفاو�شات، من اأجل اأن يبقى �شقف احلل ال�شيا�شي 
ت�شكيل حكومة وطنية ي�شارك فيها النظام واملعار�شة، مع بقاء الأ�شد على 

راأ�ش الدولة.
اأثار اإعالن مو�شكو �شحب بع�ش طائراتها من �شوريا خماوف لدى طهران من 
لت لتفاقات  اأن مو�شكو قد تلجاأ لالن�شحاب من �شوريا بالكامل اذا ما تو�شّ
اخلالفات  وحتل  اأوكرانيا  ويف  �شوريا  يف  م�شاحلها  تراعي  الغرب  مع 
قد  رو�شيا  باأّن  ويبدو  ال�شاروخية.  الدرع  فيها  مبا  الأخرى،  الإ�شرتاتيجية 

President Assad Remaining in power Iran’s redline, press TV, May 8, 2016  -(6
  /www.presstv.ir/detail/2016/05/08/464525/Iran-syria-velayati-assad.
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اأرادت اإبالغ ر�شالة لالأ�شد ولإيران باأّن م�شاركتها يف احلرب لي�شت مطلقة، 
مع  مفاو�شات  يف  بدخولها  واإيران  الأ�شد  قبول  وتفرت�ش  م�رضوطة  وهي 
الوليات املتحدة للبحث عن خمارج لالأزمة، مع كل ما يرتّتب على ذلك من 

التزامات من قبل الأ�شد وطهران.
ثالثًا: بدت اإيران مربكة من تو�شل الرو�ش مع الأمريكيني اإىل اتفاق لوقف 
تفتح  التفاقية  باأّن  اإيران  واعتقدت  املا�شي،  �شباط  القتالية يف  العمليات 
الأ�شلحة  من  مزيد  وتدّفق  �شفوفها  لتنظيم  املعار�شة  ف�شائل  اأمام  الباب 
والذخائر عليها من القوى الإقليمية الداعمة لها)7)). وت�شاءلت اإيران عن مدى 
واقعية القرار الرو�شي وعقالنيته يف قبول هذا التفاق، والذي مل يوؤِد اإىل اأي 
تقّدم يف مفاو�شات جنيف. وتعّر�شت قوات احلر�ش الثوري والقوى الداعمة 
لها لهزمية ع�شكرية موؤملة يف خان طومان، جراء هجوم �شنته جبهة الن�رضة 
حا�رضت خالله تلك املنطقة. واّتهم م�شوؤول اإيراين رو�شيا باأّنها "�رضيك يف 
الهجوم" بعدما امتنعت عن تقدمي اأي دعم جوي يف اأثناء املعركة. تكّررت 
عملية حجب الدعم اجلوي عن القوات الإيرانية وال�شورية يف جبهات اأخرى، 
وهذا ما دفع اإيران اإىل اعتبار اأن مو�شكو تريد افهام طهران ودم�شق ب�رضورة 
التجاوب مع خياراتها ال�شيا�شية. لكن، عادت مو�شكو وقدمت املزيد من الدعم 
نّية، ولقناع  الثوري يف معركة حلب، وذلك كبادرة ح�شن  للحر�ش  اجلوي 

طهران باأّنهما ما زال �رضيكني يف احلرب.
ر�بًعا: ي�شكل املوقف من الأكراد ال�شوريني م�شاألة خالفية كبرية بني مو�شكو 
من  وكل  الأكراد  بني  املتنامية  العالقات  كثب  عن  اإيران  وتراقب  وطهران. 
اإيران قد تعاملت مع وحدات حماية  اأّن  رو�شيا والوليات املتحدة. �شحيح 
ال�شعب الكردي من اأجل دعم نظام الأ�شد، ولكّنها ل ترتاح للم�رضوع الكردي 

Geranmayeh and Kadri Liik, cited in reference (19(.  -(7
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يف ال�شمال ال�شوري، وكان ذلك وا�شًحا من خالل موقفها الراف�ش لإعالن 
فدرالية "روج اأفا" يف �شمال �شوريا. �شبق اأن حتّدثت رو�شيا عن اإقامة نظام 
فيدرايل يف �شوريا، ولكّنها كانت تعني اإقامة نظام من الالمركزية الإدارية 
مع اعطاء ال�شلطات املحلية قدًرا كبرًيا من ال�شلطة)))). وتدرك مو�شكو مدى 

ح�شا�شية كل من طهران وبغداد على هذا الطرح.
عدة  بتنظيم  اإيران  قيام  على  ترتّكز  الكبرية  اخلالفية  امل�شاألة  خام�ًشا: 
اإىل  اأتى  وبع�شها  وت�شليحها،  وتدريبها  ال�شوري  للنظام  داعمة  ميلي�شيات 
�شوريا حتت قيادة احلر�ش الثوري. يف املقابل ترى مو�شكو �رضورة احلفاظ 
ال�شوري وت�شليحه،  ال�شورية املركزية، من خالل دعم اجلي�ش  على احلكومة 
وذلك ي�شّكل �شمانة لوحدة الدولة وعدم الوقوع يف حالة من الفو�شى على 

غرار ما حدث يف العراق وليبيا.
�شاد�ًشا: يدفع العداء الإيراين املعلن لدولة ا�رضائيل رو�شيا اإىل اعتماد �شيا�شة 
ال�رضائيلي  املطلب  مع  تتجاوب  اأن  رو�شيا  على  اأّن  الدولتني.  بني  متوازنة 
لبنان.  يف  اللـه  حزب  اإىل  اإيران  حتّوله  اأن  ميكن  �شالح  اأي  اإيران  بيع  لعدم 
الإيراين  الثوري  باأن ل توؤمن مظلة جوية للحر�ش  اإ�رضائيل رو�شيا  وتطالب 
ا حزب اللـه، اإذا ا�شتفادت اإيران من وجود  اأو القوى املتحالفة معه وخ�شو�شً
ل�شن  قاعدة  ال�شورية  الأر�ش  من  �شيجعل  هذا  فاإّن  كهذه  جوية  مظلة  مثل 

هجمات �شد ا�رضائيل.
�شابًعا: حتر�ش رو�شيا على اأن ل توؤثر ال�رضاكة القائمة مع اإيران �شلًبا على 
اأن توحي للريا�ش  عالقاتها مع اململكة العربية ال�شعودية. وجتهد مو�شكو 
باأن وجودها الع�شكري يف �شوريا ي�شعف النفوذ الإيراين يف �شوريا. وذهب 
العالقات  اأهمية  ال�شعودية وتاأكيد  اأجل طماأنة  اأبعد من ذلك من  اإىل  بوتني 

دستور روسي لسوريا: سلطات مجلس الوزراء والرئيس.  -((
www.al-akhbar.com/node/258466  
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معها، حيث اأّيد ال�شيا�شة ال�شعودية يف تعاطيها مع اأزمتي البحرين واليمن.
مو�شكو  كالًّ من  فاإّن  اخلالفية،  امل�شائل  الرغم من وجود هذه  وعلى  لكن، 
تعرت�ش  التي  وال�شعوبات  العقبات  كل  لتجاوز  مًعا  تعمالن  وطهران 
تعاونهما يف �شوريا من اأجل احلفاظ على ال�رضاكة القائمة وعلى م�شاحلهما 

امل�شرتكة، ويف طليعتها احلفاظ على النظام ال�شوري بقيادة ب�شار الأ�شد.

الأبعاد جيو - اإ�سرتاتيجية لل�رشاكة الرو�سية - الإيرانية
اإمكانية  ت�شّور  مع  اأهمية  اأكرث  طابًعا  الرو�شية-الإيرانية  ال�رضاكة  ترتدي 
تو�شع  حدوث  �شيوؤدي  الإيرانية.  الأرا�شي  على  رو�شية  جوية  قواعد  وجود 
هرمز،  وم�شيق  اخلليج  يف  الرو�شي  النفوذ  زيادة  اإىل  كهذا  رو�شي  ع�شكري 
والوقيانو�ش الهندي بدرجة مل يحدث لها مثيل يف التاريخ، كما �شيوؤدي اإىل 
تهديد خطوط املوا�شالت البحرية يف منطقة خ�شعت لعقود عديدة لل�شيطرة 
الأمريكية من دون منازع. �شيكون من نتائج ن�رض قاذفات رو�شية اإ�شرتاتيجية 
يف قواعد جوية اإيرانية اإىل تغيريات جيو-ا�شرتاتيجية يف املنطقة، و�شيوؤثر 
من دون �شك على حرية حترك ال�شطول الأمريكي يف اخلليج ويف املحيط 
الهندي)9)). كما �شيوؤثر على �شيا�شة القوى القليمية الكربى وخططها، وعلى 

راأ�شها اململكة العربية ال�شعودية.
وما يزيد من هواج�ش القيادة ال�شعودية اأّن احتمال ح�شول مثل هذا الأمر 
اخلليج،  ومنطقة  الأو�شط  ال�رضق  من  الأمريكي  الن�شحاب  اأعقاب  يف  ياأتي 
ويف الوقت الذي تتحالف فيه اإيران )اخل�شم املناف�ش للمملكة( مـع رو�شيا. 
ترى الريا�ش الآن باأّنها �شتواجه يف حال ح�شول وجود ع�شكري رو�شي يف 

اإيران تهديًدا رو�شًيا مبا�رًضا لأمنها الوطني ومل�شاحلها احليوية.
ال�شعودية  العربية  اململكة  الإ�شرتاتيجي  التحدي  هذا  مثل  وجود  �شيدفع 

 John Hannah, "Russia’s Middle East offensive" foreign policy, September 15, 2016, cited in reference (5(.  -(9
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اإىل مراجعة �شيا�شتها جتاه مو�شكو، ويدفعها بالتايل اإىل تراجع عن بع�ش 
الأهداف  يخدم  ومبا  والعربية،  اخلليجية  �شيا�شتها  يف  الأ�شا�شية  املواقف 
تخلّي  مطلب  عن  الرتاجع  اإمكانية  ومنها  حتقيقها،  اإىل  بوتني  ي�شعى  التي 
ب�شار الأ�شد الفوري عن ال�شلطة، اأو ا�شتثمار مليارات الدولرات يف م�شاريع 
داخل رو�شيا، اأو و�شع �شقف لنتاج النفط ال�شعودي من اأجل اإحداث �شدمة 
يف �شوق الطاقة توؤدي اإىل رفع �شعر برميل النفط، والذي �شيوؤدي حتًما اإىل 

زيادة العائدات الرو�شية من �شادرات الطاقة.
الطائرات  ا�شتعمال  بعد  الإيراين،  الربملان  رئي�ش  لريجاين  علي  عرّب  وقد 
الرو�شية للقاعدة الإيرانية ل�شن غارة على �شوريا عن روؤيته للمكا�شب التي 
باأن  م�رضورون  »اإّننا  بقوله  جيو-ا�شرتاتيجي  امل�شتوى  على  اإيران  حتّققها 
اأيام قليلة  ا«)0)). وبعد  نرى اأن رو�شيا قد بداأت تهتم بالق�شية اليمنية اأي�شً
�شالح  عبداللـه  علي  ال�شابق  اليمني  الرئي�ش  �رّضح  لريجاين  ت�رضيح  من 
باأّن  الرو�شي  التلفزيون  اإيران، يف مقابلة مع  املتحالف مع احلوثيني ومع 
احلرب  يف  لي�شارك  اأر�شه  على  رو�شي  ع�شكري  وجود  باأي  يرحب  »اليمن 
على الإرهاب«. واأ�شاف �شالح »مند يدنا اإىل رو�شيا ونقدم لها الت�شهيالت 

املمكنة يف مطاراتنا وموانئنا«)))).
يبدو باأّن بوتني يتطلع اإىل و�شع العراق على لئحة اأهدافه بعد �شوريا، واأّن 
التفاق الرباعي الذي ان�شم اليه من اأجل تبادل املعلومات مع �شوريا واإيران 
والعراق ي�شّكل دلياًل وا�شًحا باأّن الأمر يتعدى احلرب على الدولة الإ�شالمية 
الأ�شلحة  اأنواع  مبختلف  وتزويده  العراق،  مع  العالقات  بناء  اإعادة  اإىل 

الرو�شية، ومن بينها طائرات مقاتلة وطوافات م�شلحة.
العراقية �شواء  الأجواء  الرو�شية لعبور  العراقية للطائرات  �شمحت احلكومة 

Ibid.  -(0
Ibid.  -((



33

احلكومة  تعرت�ش  ومل  لوجي�شتية.  مهمات  يف  اأو  قتالية  عمليات  لتنفيذ 
من  الرو�شية  البحرية  اأطلقتها  التي  اجلّوالة  ال�شواريخ  عبور  على  العراقية 
النفوذ  تنامي  من  يبدو  هنا  من  �شوريا،  باجتاه  اأرا�شيها  فوق  قزوين  بحر 
ي�شمح  باأن  م�شتغرًبا  يكون  لن  باأّنه  اإيراين  وبت�شجيع  العراق،  مع  الرو�شي 
اأجل  العراقية من  للقواعد  الرو�شي  الطريان  با�شتعمال  امل�شتقبل  العراق يف 
تنفيذ عملياته داخل �شوريا و�رضقي املتو�شط. ماذا �شيكون رد فعل الوليات 

املتحدة على اإعطاء الطريان الرو�شي مثل هذه الت�شهيالت؟
ولكّنها  العراقية،  احلكومة  لدى  اعرتا�شها  وا�شنطن  ت�شّجل  اأن  املنتظر  من 
�شتتعاي�ش يف نهاية املطاف مع الواقع، على غرار قبولها بالدور الكبري الذي 

تقوم به امليلي�شيات ال�شيعية العراقية املن�شوية حتت لواء احل�شد ال�شعبي.
رو�شي-تركي  تعاون  قيام  من  الأمريكية  الهواج�ش  اإغفال  ا  اأي�شً ميكن  ل 
ا بعد اهتزاز اأجواء  يف امل�شتقبل، على ح�شاب العالقات مع اأمريكا، خ�شو�شً
الثقة بني احلليفني يف اأعقاب حماولة النقالب يف 15 متوز 2٠1٦. وكان 
الرئي�ش رجب طيب اأردوغان وبع�ش امل�شوؤولني الآخرين قد �شككوا باملوقف 
ا على اأثر تلكوؤ وا�شنطن يف تنفيذ مطلبهم  الأمريكي من النقالب، وخ�شو�شً
وراء  باأّنه  يتهمونه  الذي  اللـه غولن،  الإ�شالمي فتح  املعار�ش  ا�شرتداد  يف 

حماولة النقالب الفا�شل.
مع  �شلح  لعقد  الأر�ش  اإعداد  يف  ال�شديدة  رغبته  اأظهر  قد  اأردوغان  وكان 
ال�شوخوي  طائرة  اإ�شقاط  على  علني  اعتذار  تقدمي  خالل  من  وذلك  بوتني، 
الرو�شية العام 2٠15 فوق احلدود الرتكية-ال�شورية. وجاءت ر�شالة الدعم 
قوي  كتعبري  النقالبية  العملية  لإدانة  اأردوغان  اإىل  بوتني  اأر�شلها  التي 
على الرغبة يف اإ�شالح العالقات بني البلدين. وكانت املفاجاأة الكربى من 
خالل الت�رضيح الذي اأدىل به رئي�ش احلكومة الرتكية بن علي يلد رمي والذي 
قال فيه بعد اأيام معدودة ل�شتعمال الطريان الرو�شي لقاعدة جوية اإيرانية 
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ا�شتعمال قاعدة اجنرليك من قبل رو�شيا«)))). من  »اإذا دعت احلاجة ميكن 
املعروف باأّن الطريان الأمريكي ي�شتعمل قاعدة اجنرليك ل�شن هجماته �شد 

الدولة الإ�شالمية.
اأّما التطّور الأبرز الذي رافق اأجواء امل�شاحلة بني اأردوغان وبوتني بعد قمة 
الرتكي  اخلارجية  وزيري  بني  املتبادلة  بالزيارات  فتمّثل  بطر�شربغ  �شان 
والإيراين خالل �شهر اآب 2٠1٦، مع توافر معلومات عن زيارة قريبة يقوم بها 
اأردوغان اإىل طهران يف امل�شتقبل القريب. تفتح هذه التطّورات يف العالقات 
حمور  ن�شوء  احتمال  حول  ت�شاوؤلت  والرتكية-الإيرانية  الرتكية-الرو�شية 

جديد رو�شي-اإيراين-تركي يف امل�شتقبل املنظور.
ذلك  لأّن  الجتاه،  هذا  يف  بعيًدا  تركيا  تذهب  اأن  امل�شتبعد  من  يبقى  لكن 
ولل�شمانات  الأطل�شي،  �شمال  حلف  مع  عالقاتها  تخريب  اإىل  �شيوؤدي 
�شاحًلا  بدياًل  لها  جتد  اأن  ميكن  ل  والتي  احللف،  لها  يقّدمها  التي  الأمنية 
يف اأي �رضاكة اإ�شرتاتيجية مع مو�شكو وطهران. كما ميكن لبوتني اأن يحاول 
اإىل  والآخر  الذي يدعو بني احلني  الرتكية  الأو�شاط  ا�شتغالل دعوات بع�ش 
رو�شيا،  مع  بالتحالف  ذلك  وا�شتبدال  الأطل�شي  �شمال  حلف  من  الن�شحاب 
لكن واقعية اأردوغان ال�شيا�شية �شتحول دون ركوب مثل هذه املغامرة، مع 
اأردوغان توجًها قوًيا  لدى  باأن  يرافقها من خماطر. ومن املعروف  كل ما 
لربط تركيا بالقارة الأوروبية ب�شكل وثيق، وذلك على الرغم من التحفظات 
التي تبديها اأوروبا على ردود فعل اأردوغان �شد خ�شومه من اأتباع غولن، 
وتوقيفه ما يقارب مئة األف تركي من خ�شومه ال�شيا�شيني. �شيحاول بوتني 
من دون �شك ا�شتغالل هذه الأجواء لت�شجيع اأردوغان على البتعاد من حلف 

الأطل�شي واأوروبا.

"Turkish PM" Russia could use Incirlik Airbase if necessary  -((
 russia-turkey-incirlik-airbase-((66(6/www.rt.com/news.
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يف راأينا ما زالت حماولة القيادة الرو�شية لإعادة بناء نفوذها يف ال�رضق 
يف  لتدّخلها  واحدة  �شنة  �شوى  مي�ش  مل  حيث  الطريق،  بداية  يف  الأو�شط 
�شوريا، ول بّد من التمهل للحكم على مدى جناحها وذلك بانتظار ردود فعل 
الإدارة الأمريكية اجلديدة. لقد اأّدت �شيا�شة اأوباما جتاه �شوريا واملنطقة اإىل 
تراجع النفوذ الأمريكي، وهذا ما فتح الباب اأمام رو�شيا للعودة اإىل املنطقة 
العام  املنطقة حتى  اإىل  رو�شيا  بعودة  يتنباأ  اأن  اأحد  باإمكان  يكن  بقوة. مل 
اأ�شا�شي، ي�شتقطب القوى  اإىل لعب  اأقل من �شنة واحدة  2٠11، لتتحول يف 
وع�شكرًيا.  �شيا�شًيا  معها  للتن�شيق  اإ�رضائيل(  فيها  )مبا  الرئي�شية  الإقليمية 
ويبدو باأّن رو�شيا ت�شتعد الآن بعد �شقوط اتفاق وقف النار يف �شوريا الذي 
حّققه اتفاق الوزيرين تريي ولفروف لتطوير قدراتها الع�شكرية يف �شوريا 
ويف �رضق املتو�شط من خالل اإدخال طائرات �شوخوي 25 و�شوخوي 35 اإىل 
�شوريا، ومن خالل ا�شتقدام حاملة طائرات ومدّمرة حاملة لل�شواريخ لتعزيز 

قدراتها النارية يف املنطقة)))).
توؤ�رض التطّورات الراهنة باأّن بوتني قد قرر قلب موازين القوى مع وا�شنطن، 
وذلك على عك�ش ما جرى يف ت�شعينيات القرن املا�شي عندما وقفت القيادة 
الحتاد  فلك  يف  تدور  كانت  اأن  �شبق  دول  يف  التاأثري  عن  عاجزة  الرو�شية 
ال�شوفياتي مثل البو�شنة و�رضبيا، حيث جنح الرئي�ش بيل كلنتون يف فر�ش 
بوري�ش  الرئي�ش  تقبل  اإىل  بالإ�شافة  هذا  النزاع،  لنهاء  الأمريكية  احللول 
بعد  بوتني  وحتّمل  �رضبيا.  عن  كو�شوفو  ا�شتقالل  بعملية  )�شاغًرا(  يلت�شن 
و�شوله اإىل احلكم التدخل الأمريكي يف �شوؤون رو�شيا والدول املحيطة بها 
مبا�رضة، من خالل متويل بع�ش اجلماعات من املجتمع املدين من اأجل اإثارة 

م�شائل احلريات وحقوق الإن�شان والدميقراطية.

"Russia Ramps up military presence in Syria to deter US attack after cease fire failure", October 3, 2016  -((
www.therussiafile.org/russia-ramps-up-military-presence-to-deter-us-attack-after-ceasefire-failure.
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يبدو باأّن بوتني قد جنح يف قلب امل�شهد راأ�ًشا على عقب، من خالل تدّخله 
الع�شكري يف �شوريا، حيث جنح يف قلب املعادلة الإ�شرتاتيجية ل�شاحله، يف 
منطقة )حيوية( تخ�شع للهيمنة الأمريكية الكاملة منذ انتهاء احلرب العاملية 
الثانية. وقد حدث هذا التبّدل الإ�شرتاتيجي يف وقت ما زالت فيه اأمريكا القوة 
الأعظم ع�شكرًيا واقت�شادًيا يف العامل، وهي من دون �شك متلك من القدرات 
الإ�شرتاتيجية اأ�شعاف ما متلكه رو�شيا، لكن �شعف املوقف الأمريكي جتاه 
اأوباما،  الرئي�ش  اعتمده  �شيا�شي  خليار  كنتيجة  ياأتي  الرو�شي  الخرتاق 
وذلك منذ قراره ب�شحب القوات الأمريكية العام 2٠11 من العراق، ورف�شه 
التدّخل يف الأزمة ال�شورية منذ بدايتها. اإّن املفارقة الكربى، يف نظر بع�ش 
العاملني يف اإدارة اأوباما ترتكز على اعرتافهم باأّن بوتني قد جنح ب�شهولة 
يف حتقيق ما اعتربه اأوباما "مهمة م�شتحيلة" يف �شوريا، ويف اأقـل من عـام 
من الزمن)))). ويعترب بوتني اليوم الالعب الأبـرز يف الأزمـة ال�شورية، والتي 
مو�شكو  وتعمل  الراهن.  الزمن  يف  الدويل  امل�شهد  اأزمات  اأخطر  ت�شّكل  باتت 
على جذب القوى القليمية نحوها من خالل ا�شتغاللها ملوقعها يف �شوريا 
من اأجل مد نفوذها اإىل دول اأخرى. يف هذا الوقت يبدو باأّن اإدارة اأوباما ل 
يرى  بينما  احليوية  الأمريكية  امل�شالح  الرو�شي على  التمّدد  تدرك خطورة 
بوتني باأّن العامل قد تغرّي من عامل تناف�شي بني قوتني عظميني اإىل مرحلة 
مواجهة فعلية اختار هو توقيتها ومكانها، يعترب بوتني باأّن اأمريكا هي عدو 
رو�شيا الإ�شرتاتيجي من دون منازع، وباأّن الدولتني هما يف حالة حرب من 
نوع جديد. وهذا ما حاول �رضحه عدد من املحللني الرو�ش من خالل و�شائل 
الإعالم، على اأثر تعليقاتهم على ا�شتعمال القاذفات الرو�شية الإ�شرتاتيجية 

لقاعدة همدان الإيرانية.

Jackson Diehl, "Putin's lesson for Obama in Syria". The Washington post, September 18, 2016.  -((
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م�ستقبل العالقات الرو�سية – الإيرانية
امل�شرتكة  وامل�شلحة  الأو�شط،  ال�رضق  منطقة  ت�شهدها  التي  الأزمات  تدفع 
اإ�شعاف النفوذ الأمريكي وكاًل من مو�شكو وطهران  اإىل  الرو�شية-الإيرانية 
اإطار  تتعّدى  حقيقية  �رضاكة  اإىل  للتحول  وتطويره  تعاونهما،  زيادة  اإىل 
املنظور  املدى  يف  �شوريا  تبقى  �شوريا.  يف  امل�شرتكة  الع�شكرية  العمليات 
تعار�ش  من  الرغم  على  وذلك  الع�شكرية،  �رضاكتهما  يف  حمورية  نقطة 
ا عندما يحني الوقت لتقرير ميزان  البعيد، وخ�شو�شً م�شاحلهما يف املدى 
القوى النهائي يف �شوريا، اأو يف حال ح�شول تدّخل ع�شكري اأمريكي مبا�رض 
�شد النظام ال�شوري، مع كل ما �شيحدثه ذلك من �شغوط على الطرفني. لكن 
يبقى من امل�شكوك فيه اأن تتو�ّشع ال�رضاكة الراهنة اإىل حلف اإ�شرتاتيجي بني 
لقيام  البديل  �شيكون  الأو�شط.  ال�رضق  منطقة  كامل  يغّطي  ورو�شيا،  اإيران 
اإ�شرتاتيجية ملواجهة الأحداث والتطورات  اإقامة عالقات  اإ�شرتاتيجي،  حلف 

الطارئة يف بقعة جغرافية حمددة)))).
يبدو من جممل ال�شيا�شات واملواقف الإيرانية باأّن طهران ترغب يف احلفاظ 
على "وحدانية قرارها الإ�شرتاتيجي". ولكن هذا احلر�ش الإيراين ل مينع من 
ح�شول تعاون وتن�شيق يف العالقات الإ�شرتاتيجية الإيرانية-الرو�شية. ول 
تختلف طبيعة العالقات التي تقيمها اإيران مع الدول الإقليمية ومع القوى 
الدولية عن طبيعة العالقات القائمة مع رو�شيا. �شتحاول اإيران توظيف هذه 
العالقات مع رو�شيا من اأجل بناء منظوماتها الع�شكرية، وخدمة �شيا�شاتها 
رو�شيا يف  موقع  اأهمية  اإيران  تدرك  الدولية.  القليمية، وحماية م�شاحلها 
جمل�ش الأمن وحقها يف نق�ش م�شاريع القرارات، كو�شيلة ميكنها من خاللها 
الحتماء من فر�ش عقوبات دولية جديدة �شدها. كما ميكن لرو�شيا تاأمني 

Elli Geranmayeh and Kadri Liik, "The New Power Couple…" cited in reference (19(.  -((
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الدول  وبني  بينها  خالفات  وقوع  حال  يف  لإيران  احلماية  من  كبري  قدر 
الغربية حول تنفيذ التفاق النووي.

اإىل  �شتتحّول  �شوريا  يف  ال�رضاكة  كانت  اإذا  الإيرانيون  املحلّلون  يت�شاءل 
�رضاكة طويلة الأمـد يف ظل وجود عالقات قوية بني رو�شيا واإ�رضائيل، والتي 
م�شتقبل  حـول  ال�شعودية  مع  رو�شيا  وتتفاو�ش  لها.  بعدائها  طهران  ت�شهر 
ول  الأ�شا�شي.  الإقليمي  اخل�شم  طهران  تعتربها  والتي  �شوريـا،  يف  النظام 
يغيب عن بـال امل�شوؤولني الإيرانيني اثارة بع�ش الهواج�ش حول طموحات 
رو�شيا يف �شوريا على املدى البعيد، والتي قد تتعار�ش مع الروؤية الإيرانية 
امل�شتقبلية جلعل �شوريا جبهة جديدة �شد اإ�رضائيل. وتخامر طهران �شكوك 
اأن  ال�شلطة، واإمكانية  الأ�شد يف  الرئي�ش  حول �شدقية مو�شكو يف دعم بقاء 
تقاي�ش مو�شكو حكم الأ�شد لقاء تفاهمات جتريها مع الدول الغربية من اأجل 

حل امل�شائل العالقة مثل اأوكرانيا، والدرع ال�شاروخية)6)).  
لكن تبقى ال�شكوك الإيرانية م�شلطة على اإمكانية حدوث تقارب رو�شي مع 
الدول الغربية على ح�شابها من دون اأي اأ�شا�ش اأو دليل على امكانية حدوث 
بني  احلا�شلة  اخل�شومة  ربط  ميكن  ل  املنظور.  امل�شتقبل  يف  كهذا  تطور 
مو�شكو والغرب يف اأوكرانيا اأو يف جمموعة م�شائل خالفية اأخرى، بل ياأتي 
الغرب  تعامل  طريقة  من  طويلة  معاناة  نتيجة  الغرب  جتاه  بوتني  موقف 
اإّن برودة العالقات  مع رو�شيا منذ انتهاء احلرب الباردة اإىل العام 2٠15. 
الرو�شية-الغربية هي باقية، ول ميكن اإ�شالحها اإل مببادرة غربية تق�شي 
باإجراء تعديالت عميقة يف �شيا�شة الغرب اخلارجية جتاه رو�شيا. ول اأمل يف 

الأفق القريب بحدوث ذلك)7)).

Najma Bozorjemehr, "Iran and Russia reiterate support for Syria's Bashar Al-Assad",  -(6
Financial Times Nov. 23, 2015 .

Marek Menkiszak, "Russia and the West, what went wrong and we do better".  -(7
/www.dgap.org/sits/default/files.article../ostpolitikworkingpapermenkiszak.pdf 
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العمليات  ظل  يف  ا  وخ�شو�شً �شوريا،  يف  ال�رضاكة  تعميق  من  الرغم  على 
امل�شرتكة الأخرية اجلارية يف حلب، فاإّن الطرفني يعتقدان باأّن تو�شيع هذه 
ال�رضاكة لت�شمل جممل العالقات بينهما هو بحاجة لعناية واإجراء تفاهمات 
قزوين،  بحر  يف  اخلالفات  كت�شوية  املعقدة،  امل�شائل  من  جمموعة  حول 
وجتارة الأ�شلحة و�شيا�شة الطاقة، والتوجهات ال�شيا�شية امل�شتقبلية، والتي 

ميكن اأن توؤثر على عالقات ونفوذ رو�شيا مع الدول الأخرى.
من  وا�شع  لقدر  عظمى(  )كدولة  رو�شيا  حاجة  �شك،  دون  من  اإيران،  تدرك 
حرية املناورة للحفاظ على م�شاحلها القت�شادية وجيو-ا�شرتاتيجية على 
واإيران  الأو�شط.  ال�رضق  يف  املهمة  الدول  مع  ا  وخ�شو�شً الدويل،  امل�شتوى 
نف�شها بحاجة للناأي بنف�شها عن كل خالفات رو�شيا مع الغرب، وهذا ما دعا 
اإليه رئي�ش املجل�ش علي لريجاين لتخاذ اإيران موقًفا حمايًدا جتاه خالفات 

رو�شيا مع الغرب منذ وقوع الأزمة الأوكرانية و�شم �شبه جزيرة القرم)))).
بني  ن�شاأت  التي  الأزمة  ن�شوب  اأثناء  يف  والإيراين  الرو�شي  الطرفان  اأظهر 
"�شوخوي"  لطائرة  تركية   1٦  – اأف  طائرة  ا�شقاط  بعد  واأنقرة  مو�شكو 
رو�شية تفهًما عميًقا حلاجة كل منهما لالحتفاظ بهام�ش كبري من احلرية 
فـي عالقاته مع تركيا. فاعترب الرئي�ش روحاين باأّن الت�رّضف الرتكي على 
م�شتوى عـاٍل من اخلطورة، وطالب بحل امل�شاألة بال�رضعة الالزمة، ولكنه اأبقى 
على تعامالت اإيران مع تركيا كاأكرب �رضيك اقت�شادي)9)). ت�شّكل عقود �رضاء 
الأ�شلحة الرو�شية من قبل اإيران العن�رض الأ�شا�شي يف التبادلت القت�شادية 
مع  العقود،  هذه  جراء  الهواج�ش  بع�ش  رو�شيا  لدى  و�شيكون  البلدين.  بني 
الأخذ بعني العتبار مدى تاأثري هذه العقود على عالقات رو�شيا مع اإ�رضائيل 

 Dimitri Trenim, "Russia and Iran: Historic mistrust and contemporary partners ship Carnegie", Moscow center,  -((
 August 18, 2016.www.carenegie.ru/2016/08/18/russia-and-iran-historic-mistrust-and-contemporary

partnership-pub-64365.
Arash Karami, "Rouhani: Jets are not toys to shoot down"  -(9

www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/11/rouhani-russian-jets-turkey-shoot-down.html.
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ومع بع�ش الدول العربية الرئي�شة، واإمكانية ا�شتعمال هذه الأ�شلحة خارج 
اأخرى. ونربز يف  لإيران يف دول  اإيران، وتوريدها جلماعات موالية  حدود 
هذا ال�شياق م�شكلة من نوع اآخر تتلّخ�ش باأّن اإيران ل تريد اأن ت�شتورد فقط 
ال�شالح بل التكنولوجيا اخلا�شة بهذا ال�شالح، و�شيثري هذا الأمر العديد من 

الهواج�ش لدى مو�شكو.    
تتو�ّشع  واأن  الرو�شية-الإيرانية،  ال�رضاكة  تطوير  ي�شتمر  اأن  املتوّقع  من 
جمال  ويف  وال�شناعية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  املجالت  خمتلف  لت�شمل 
الطاقة النووية، ولكن �شتبقى هناك فوارق كبرية يف تعاطيهما مع التطورات 

ا يف منطقة اخلليج. جيو-�شرتاتيجية يف منطقة ال�رضق الأو�شط، وخ�شو�شً

ال�ستنتاجات
فيها  يدعم  والتي  حلب،  مدينة  ت�شهدها  التي  الع�شكرية  التطّورات  ظل  يف 
الأجزاء  احتالل  اإعادة  اأجل  من  النظام  قوات  الرو�شي-الإيراين  التحالف 
ال�رضقية من املدينة التي ت�شيطر عليها املعار�شة، يبدو باأّنه مل يعد هناك 
اأي متايز بني الأهداف الرو�شية والأهداف الإيرانية، وباأّن الطرفني يف ظل 
البحث عن  انت�شار ع�شكري بدل  حتالفهما و�رضاكتهما يبحثان عن حتقيق 
حل �شيا�شي وفق ما كانت تتحدث عنه رو�شيا منذ دخولها كطرف يف احلرب. 
ل يرتك املوقف الرو�شي اجلديد اأي امكانية لرو�شيا للخروج من ال�رضاع، بل 
التي  الباهظة  والديبلوما�شية  املالية  الأثمان  من  علىالرغم  تعقيًدا،  يزيده 

�شترتّتب على ذلك)0)).
التالحم بني  اإىل مزيد من  الع�شكري يف مدينة حلب  �شيوؤدي خيار احل�شم 
الع�شكرية بينهما، وتطوير  ال�رضاكة  رو�شيا واإيران، وبالتايل تقوية عنا�رض 

 Perry Cammack, "Why Dance with Russia", Carnegie Middle East leuw?  -(0
www.carnegie-mec.org/diwan/ 64655September 23, 2016.
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عالقاتهما من امل�شتوى العمالين اإىل امل�شتوى الإ�شرتاتيجي، وزيادة عنا�رض 
ا يف جمال روؤيتهما مل�شتقبل نظام ب�شار الأ�شد. توؤ�رض  الثقة بينهما وخ�شو�شً
عملية حلب باأّن �شوريا قد حتّولت اإىل نقطة حمورية يف ال�رضاكة الع�شكرية 
بني مو�شكو وطهران ودم�شق، وباأّن ال�رضكاء ي�شعون الآن لتقرير ميزان جديد 
والنظام يعّولن على موقع رو�شيا يف  اإيران  باأّن  �شوريا. ويبدو  للقوى يف 
جمل�ش الأمن، وحّقها يف ا�شتعمال حق النق�ش من اأجل الحتماء من مفاعيل 
اأي قرار دويل ميكن اأن يفر�ش عقوبات جديدة، اأو قد يوؤدي اإىل حماكمتهما 

بارتكاب جرائم حرب.
بات من املمكن اإذا ما ا�شتمرت معركة حلب على الرغم من ال�شغوط الغربية 
الراهنة، فاإّن حتالف الواقع الناجت عن ال�رضاكة الع�شكرية يف �شوريا �شيتحّول 
اإىل حتالف "�شيا�شي – ديبلوما�شي" يوؤ�ش�ش لعالقات اإ�شرتاتيجية ملواجهة 
التطّورات والتعقيدات الناجتة عن هذه احلرب وفر�ش واقع جيو-ا�شرتاتيجي 
احللف  م�شتوى  دون  من  ال�رضاكة  هذه  �شتبقى  ولكن  �شوريا،  داخل  جديد 

ال�شرتاتيجي الذي يغطي كامل منطقة ال�رضق الأو�شط.
ترتّتب على الوليات املتحدة م�شوؤولية مواجهة اأخطار الأزمة ال�شورية، يف 
ظل هذا التحالف الرو�شي-الإيراين. مل يعد من املمكن اأن تتجاهل وا�شنطن 
ما يجري يف ظل املاأ�شاة التي ت�شهدها مدينة حلب واخللل الكبري يف موازين 
الأمريكي  اخلارجية  وزير  و�شف  لقد  �شقوطها.  على  �شيرتّتب  الذي  القوى 
حرب  جرائم  اإىل  ترقى  باأّنها  للمدينة  اجلوي  الق�شف  عمليات  كريي  جون 

ويجب التحقيق فيها.
حتالفها  ومتتني  حلب،  يف  ع�شكري  انت�شار  اأي  اإيران  توّظف  اأن  ميكن 
اأجل دعم حلفائها وزيادة �شغوطها يف جبهاتها  �شوريا من  الع�شكري يف 

الأخرى كالعراق واليمن ولبنان.
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على الرغم من رغبة الوليات املتحدة لّتخاذ كل اخلطوات الالزمة لتحقيق 
ال�شماح  اأو املقبول  اإيران، فاإّنه من غري املعقول  النووي مع  جناح التفاق 

لهذه الأخرية لزيادة نفوذها على امل�شتوى القليمي. 
لكن اإذا كان قد بات من املوؤكد وفق الت�رضيحات الإيرانية باأّن لدى اإيران 
فاإّن  اآ�شيا،  وو�شط  الأو�شط  ال�رضق  يف  عديدة  دول  اإىل  نفوذها  ملد  م�رضوًعا 
�شاملة.  كقوة  ال�شوفياتية  احلقبة  يف  دورها  ل�شتعادة  ا  اأي�شً ت�شعى  رو�شيا 
مثل  الرو�ش،  الع�شكريني  امل�شوؤولني  لبع�ش  الت�رضيحات  ك�شفته  ما  هذا 
نائب وزير الدفاع اجلرنال نيقولي بانكوف والذي حتّدث عن حتويل قاعدة 
اإىل قاعدة دائمة، وذلك بعد جعل قاعدة حميميم اجلوية  البحرية  طرطو�ش 
قرب الالذقية اإىل قاعدة دائمة، وت�شديق املعاهدة املوقعة من قبل مو�شكو 
باأّن  الدولية  الأخبار  وكالت  وتنقل  الرو�ش.  امل�شرتعني  قبل  من  ودم�شق 
املخّطط الإ�شرتاتيجي الرو�شي اجلديد ي�شعى اإىل اإقامة قواعد بحرية وجوية 
يف ال�رضق الأق�شى مثل فيتنام ويف اأمريكا الالتينية مثل كوبا وفنزويال ويف 
م�رض، حيث اأّكدت امل�شادر الرو�شية اإجراء مباحثات مع احلكومة امل�رضية 
ل�شتعمال عدة مواقع ع�شكرية، ومنها قاعدة يف مر�شى براين قرب احلدود 
الليبية. يبدو باأّن رو�شيا باتت ت�شعى من خالل القاعدتني يف �شوريا ومر�شى 
وجودها  تعزيز  اإىل  اإيران  يف  همدان  وقاعدة  م�رض  غرب  �شمال  يف  براين 
الع�شكري يف منطقة ال�رضق الأو�شط وحتويل البحر املتو�شط اإىل حمور جديد 

مع الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي.
وهكذا ميكن توقع احتدام املناف�شة يف منطقة ال�رضق الأو�شط بني حمورين: 
اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول  ي�شم  والثاين،  ورو�شيا،  اإيران  ي�شم  الأول، 
املدعوم من حلفائه القليمني ومن الدول الغربية بقيادة الوليات املتحدة.



*

43

الرائد وائل محمود

الدولة الفاشلة
 بين المفهوم والمعيار

املقّدمة
ي�شتخدم م�شطلح الدولة الفا�شلة من قبل خمتلف و�شائل  

الإعالم يف العامل، بوترية اأ�رضع من ال�شابق، اإذ ا�شتح�رض بقّوة 
اإطالق  ومّت  يزال،  ول  العربي  بالربيع  �شّمي  ما  فرتة  خالل 
الت�شمية من قبل دول وهيئات وموؤ�ّش�شات حكومية وغري  هذه 
يف  التاأثري  بهدف  عربية،  وغري  عربية  دول  على  حكومية، 
اأو�شاع هذه الدول من دون ا�شتعمال القّوة الع�شكرية، وذلك يف 

اإطار ما �شّمي باجليل الرابع من احلروب غري املتماثلة.
اإذ يوؤخذ على هذا  الغمو�ش،  الفا�شلة"  "الدولة  يكتنف تعبري 
التاأويالت  من  كبرًيا  عدًدا  ويحتمل  دقيق  غري  باأّنه  املفهوم 
كثرية،  دوًل  لي�شمل  اأو�شع  جماًل  اأعطي  كما  والت�شاوؤلت، 
يرتبط  عديدة،  لأ�شباب  وذلك  ال�شعيفة،  وغري  منها  ال�شعيفة 
بع�شها بالو�شع الداخلي للدولة املو�شومة بالف�شل على ال�شعد 

* ضابط في 
الجيش اللبناني
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الفاعلة  الدول  مب�شالح  الآخر  وبع�شها  والقت�شادية،  وال�شيا�شية  الأمنية 
لغايات  واإخ�شاع دول  النفوذ  تر�شيم مناطق  اإعادة  اإىل  الآيلة  وخمّططاتها 
الت�شال  و�شائل  يف  احلا�شل  التطور  دفع  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  �شيا�شية. 
الراأي  يف  �شلًبا  للتاأثري  الفا�شلة  الدولة  تعبري  ا�شتخدام  اإىل  والتكنولوجيا، 
العام الدويل والإقليمي واملحلي، لناحية نظرة هذا الراأي الدونّية اإىل الدولة 
الدولية،  املنظومة  لتكون جزًءا من  موؤهلة  واعتبارها غري  فا�شلة،  امل�شّماة 
يف  معها  بالتعامل  والأ�شخا�ش  واملوؤ�ّش�شات  الدول  ثقة  زعزعة  وبالتايل 

جمالت �شّتى. 
والع�رضين،  احلادي  القرن  بداية  يف  ونحن  اجلديد،  الدويل  النظام  اأّما 
الع�رضين،  القرن  يف  �شبقه  الذي  الدويل  النظام  من  بكثري  اأخطر  ف�شيكون 
واإذا كان هذا الأخري قد جنح يف جتزئة القوميات يف العامل، وتكوين الدول 
والكيانات ال�شيا�شية يف اآ�شيا واإفريقيا و�رضق اأوروبا واأمريكا اجلنوبية على 
اأ�شا�ش وطني اأو اإقليمي، فاإّن النظام الدويل احلايل �شيعمل على اخرتاق تلك 
القوميات، و�شيقوم بتفتيت بع�ش الدول والكيانات، بحيث لن تقارن النتائج 
التي اأ�شفر عنها موؤمتر ال�شلح يف باري�ش يف العام 1919، مبا �شيحدثه هذا 
اأزمات وولدة دويالت يف ظل �شيادة  النظام من عمليات اخرتاق وافتعال 

حتالفات وحتّكم قوى جديدة. 
فاإّن الهدف من هذه الدرا�شة، هو ت�شليط ال�شوء على مفهوم الدولة الفا�شلة 
وحمللني  واإعالميني  �شيا�شيني  قبل  من  احلا�رض  الوقت  يف  تداوله  لكرثة 
ومفّكرين وغريهم، وملعرفة الغاية احلقيقية من وراء ت�شنيف الدول ال�شعيفة 
واملغلوبة على اأمرها بالفا�شلة، اإذ ُيعتمد يف الت�شنيف على موؤ�رّضات �شيا�شّية 
يف  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تكمن  هنا،  من  وع�شكرية.  واجتماعية  واقت�شادّية 
العام  الراأي  ا�شتهداف  الفا�شلة ومعاجلتها عرب  الدولة  اإ�شكالية مفهوم  اإبراز 
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الدولة  يف  الر�شمية  املوؤ�ّش�شات  خمتلف  حاجة  ويف  فيه،  للتاأثري  العربي 
ا�شتخدام  خلفّيات  معرفة  اإىل  وغريها،  منها  والأمنية  الع�شكرية  اللبنانية، 
م�شطلح الدولة الفا�شلة وجمالت تاأثريه، وذلك ملواجهة العمليات النف�شية 
اخل�شو�ش  وجه  وعلى  خمتلفة،  جهات  بها  تقوم  التي  املعلومات  وحروب 
العدو الإ�رضائيلي، ومن يقف خلفه ويدعمه من خالل تقارير مراكز الدرا�شات 

وو�شائل الإعالم العاملية.
التاريخية،  وم�شّبباته  الفا�شلة  الدولة  مفهوم  الدرا�شة  هذه  تعالج  لذلك، 
ت�شويقه  ويف  الدول  ت�شنيف  يف  املّتبع  املعيار  مع  املفهوم  هذا  وتباين 
لغايات واأهداف �شيا�شّية وع�شكرية، بغر�ش زعزعة ا�شتقرار الدول امل�شّماة 
فا�شلة وتفتيتها اأو جتزئتها، بحيث مّت تناول املو�شوع يف مقّدمة وق�شمني 

متوازنني ومتكاملني بالإ�شافة اإىل خامتة، وفق ما ياأتي: 
الق�شم الأّول، وعنوانه "مفهوم الدولة الفا�شلة".

الق�شم الثاين، وعنوانه "معيار ا�شتخدام م�شطلح الدولة الفا�شلة وتداعياته".

الق�سم الأوّل: مفهوم الدولة الفا�سلة

اأوًّل: ن�ساأة الدولة

واإدراك  تف�شريها  اإىل  �شعت  عديدة،  نظريات  حمور  الدولة  ظاهرة  �شّكلت 
الع�شور،  عرب  الب�رضية  للتجارب  كان  وقد  مب�شتقبلها.  والتكّهن  جوهرها 
مطلع  مع  اأوروبا  يف  ظهرت  التي  احلديثة  الدولة  ن�شاأة  يف  الأ�شا�ش  الدور 
ع�رض النه�شة، بعد اأن اأخذ املجتمع ال�شيا�شي يف الغرب خ�شائ�ش التجارب 

ال�شابقة التي مّيزته بو�شوح عن �شائر اأ�شكال املجتمعات.
 املفّكر الفرن�شي جان بودان، مل ي�شع نظرية وا�شحة حول الغاية من الدولة، 
اإّل اأّنه اأرجع ن�شاأتها اإىل العائلة التي اعتربها اخللّية ال�شيا�شية الأوىل، وهذا 
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يظهر يف تعريفه للدولة مبا يلي: "اإّن اجلمهورية هي احلكم امل�شتقيم لعّدة 
واجلمهورية  �شّيدة،  قّوة  لها  تتوافر  اأن  �رضط  لديها،  م�شرتك  هو  وملا  اأ�رض 
اجلماعة  واإمّنا  امللكي،  للنظام  املقابل  احلكم  نظام  �شكل  بها  يعني  ل  هنا 
ال�شيا�شية اأي الدولة. وعّرف بودان ال�شيادة باأّنها ال�شلطة العليا التي يخ�شع 
لها املواطنون والرعايا، ول يحّد منها القانون، واأّن ال�شلطة ذات ال�شيادة هي 

التي متّيز الدولة عن �شائر التجّمعات الأخرى فيها"))).
ويرى املفّكر الأملاين األتو�شيو�ش، "اأّن الدولة ل تن�شاأ عن عقد مربم مبا�رضة 
بني عدد غفري من الأفراد، واإمّنا عن عقٍد اأطرافه املقاطعات اأو املجتمعات 
املحلّية، واأّن الدولة كتتويج للهرم، تبدو وكاأّنها احتاد بني الأقاليم واملدن 
امل�شتقلّة. ولكن األتو�شيو�ش يلّح على وحدتها القومية، وي�شف الدولة باأّنها 
التكافلية  املجموعة  اإّنها  بل  ال�شابقة،  الدرجات  اإىل  ت�شاف  درجة  لي�شت 
اأهمية  األتو�شيو�ش على  اأي امل�شتكفية بذاتها"))). ويرّكز  الكاملة امل�شتغنية 
يف  بال�رضورة  تكمن  التي  ال�شيادة  اإىل  منها  ي�شل  لكي  اخل�شو�شية  هذه 
ال�شعب باعتباره هيئة جماعية، ويرف�ش اأن تكمن يف رئي�ش الدولة. فكانت 
نظريته يف ال�شيادة اأو�شح بيان ظهر حتى ذلك احلني ل�شيادة ال�شعب، واأ�شد 
و�شوًحا من نظرية بودان التي مل تفّرق بني ال�شيادة واحلاكم ذي ال�شيادة 

اأو امللك. 
احتاد  مبنزلة  هي  الدولة  اأّن  اعترب  فقد  غرو�شيو�ش،  الهولندي  املفّكر  اأّما 
ن�رض  على  والعمل  القانون،  بحماية  التمّتع  بغية  اأحرار  رجال  بني  كامل 
الإن�شان  اأّن  اإىل  الأوىل ت�شتند  الدولة يف ن�شاأتها  اأّن  العام)))، ويرى  الرخاء 
حيوان اجتماعي بطبيعته، وهذه الغريزة تدفعه بهدف امل�شلحة امل�شرتكة 

د. موسى ابراهيم، معالم الفكر السياسي الحديث والمعاصر، مؤّسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، )99)، ص ))-6) .  -(
المصدر نفسه، ص 77.  -(
المصدر نفسه، ص )).  -(
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اإىل  تخ�شع  ل  �شلطة  باأّنها  لل�شيادة  تعريفه  وبعد  الآخرين.  مع  التاآلف  اإىل 
هو  لل�شلطة  عام  مالك  بني  فّرق  اآخر،  �شخ�ش  جانب  من  القانونية  الرقابة 
كّل  د�شتور  اأ�شخا�ش ح�شب  اأو عدة  ا  �شخ�شً يكون  قد  الدولة، ومالك خا�ش 
دولة. فال�شيادة قد تكون للج�شم اأو الكيان ال�شيا�شي، اأي اإىل الدولة كما عند 

األتو�شيو�ش. 
الدولة  ميّيز  ما  اأّن  بنتام،  جريمي  الإنكليزي  الإ�شالحي  املفّكر  واعترب 
عن �شائر النظم املوجودة يف املجتمع كنظام الأ�رضة مثاًل، هو اأّنها م�شدر 
الو�شول  بق�شد  القوانني  ت�شع  اأّنها  هو  عنده  وجودها  واأ�شا�ش  القانون، 
باملجتمع اىل ال�شعادة))). كما اأعطى بنتام للدولة اخت�شا�شات كبرية، فهي 
اأن يحتّج  الفرد ل ي�شتطيع  اإّن  اإذ  ذات �شلطان وا�شع كونها م�شدر احلقوق، 

اأمامها بالقانون الطبيعي ول باحلقوق الطبيعية، فالدولة هي املت�رّضفة. 
لي�شت  اجلمهورية  اإّن  هيغل،  فريدريك  جون  الأملاين  الفيل�شوف  ويقول 
�شخ�شية  واإّن  اأر�شتقراطية،  اأو  �شعبية  كانت  �شواء  للحكم،  كاملة  اأنظمة 
الدول ل تكون فعلية اإّل من حيث كونها �شخ�ش))). وهذا ل يعني اأّن امللك 
اإّنه بالعك�ش، مقّيد مب�شمون املداولت  ي�شتطيع اأن يت�رضف على هواه، بل 
التي يجريها مع من ن�ّش الد�شتور. وترتّكز الدولة يف �شلطة امللك اأو احلاكم 
�شخ�شه  ويف  ذاته  يف  وتتمّثل  الأفراد،  م�شالح  عن  م�شتقل  و�شع  له  الذي 
اإرادة الدولة، فاإّنه يحمل ر�شالة العامل التاريخية ويعرّب عن اإرادة الروح. اأّما 
اأّنها �شخ�ش  اأ�شا�ش  الدولة على  ال�شيادة، فيعتربها كامنة يف  اإىل  بالن�شبة 
قانوين، وعلى اأّن ال�شيادة يجب اأن متار�ش عن طريق �شخ�ش حقيقي، ومبا 
الدولة،  الذي تتمّثل فيه �شخ�شية  الدولة �شخ�ش معنوي، فاإّن امللك هو  اأّن 

وال�شيادة تعود اإليه.

المصدر نفسه، ص )7).  -(

المصدر نفسه، ص )7).  -(



48

ثانيًا: مقّومات الدولة

تعترب كلمة دولة حديثة ال�شتعمال ن�شبًيا، اإذ مل تعرف يف اأوروبا اإّل مع ع�رض 
النه�شة، بحيث ا�شتخدمت منذ القرن ال�شابع ع�رض للدللة على الكيان الذي 
ي�شكل اإطاًرا وركيزًة لل�شلطة ال�شيا�شية يف اآٍن مًعا، وقدمًيا عرّب الإغريق عن 
 Civitas كما عرّب الرومان عن اجلمهورية بكلمة ،Polis املدينة الدولة بكلمة
مفهوم  تطّور  نتيجة  للدولة  احلديث  املفهوم  ظهر  وقد   .Respublica اأو 
ال�شلطة، وحتّولها من �شلطة مغّفلة اإىل �شلطة جم�ّشدة ف�شلطة موؤ�ّش�شة، بحيث 
الب�رضّية،  للمجتمعات  وح�شاري  تاريخي  تطور  �شياق  يف  الأخرية  ن�شاأت 
ن�شوءها  �شبقت  لأّنه  اأ�شا�شي،  هو  للدولة  التاريخي  الوجه  على  والرتكيز 
اأنواع اأخرى من التنظيمات ال�شيا�شية والقبلية، واحلوا�رض، والإمرباطوريات 

القدمية والأنظمة الإقطاعية. 
فكرة  ُيربز  �شيادة،  ذات  لأمة  القانوين  التج�شيد  باأّنها  الدولة  تعريف  اإنَّ 
ال�شخ�شية املعنوّية اأو القانونية التي تتمّتع بها، وللدولة خ�شو�شية متتاز 
كيان  فهي  احلا�رضة...اإلخ(،  )القبيلة،  ال�شيا�شية  الوحدات  �شائر  عن  بها 
ال�شيادة.  الأ�شا�شية  ال�شعب وخا�شيتها  احلقيقية  مادتها  �شيا�شّي وحقوقّي، 
وتن�شاأ الدولة على امل�شتوى احلقوقي، عندما جتتمع ثالثة عنا�رض هي الإقليم 
وال�شعب وال�شلطة ال�شيا�شية ذات ال�شيادة، اإذ اإّن وجود هذه العنا�رض جمتمعة 
يرتبط  ما،  وطٍن  اإىل  بالنتماء  فال�شعور  الدولة)6).  لوجود  وكاٍف  �رضوري 
ارتباًطا وثيًقا بالأر�ش، حيث ل ميكن ت�شّور وطن اأو دولة من دون اأر�ش اأو 
اإقليم يقومان عليهما، بحيث ي�شّكل الإقليم الإطار اجلغرايف ملمار�شة الدولة 
كّل  اإّن  اإذ  ثباًتا،  الأكرث  العن�رض  ال�شيا�شية واحلكام وظائفهم، وهو  �شلطتها 

د. عصام سليمان، مدخل إلى علم السياسة، دار النضال، الطبعة الثانية، بيروت، 9)9)، ص )7).   -6
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�شيء قابل للتغيري، با�شتثناء الأر�ش التي هي الرمز واحلامي لفكرة الوطن. 
اإىل  عموًما  يوؤدي  واحدة،  جغرافية  بقعة  يف  ب�رضّية  جماعة  وجود  اأّن  كما 
تقوية الروابط يف ما بينها، ب�شبب تداخل امل�شالح القت�شادية وال�شيا�شّية 
والجتماعية. وبالتايل، تفرت�ش الدولة وجود �شعب على هذا الإقليم، فاأر�ش 
ل يعي�ش عليها �شعب ل ميكن لها باأي حال من الأحوال اأن تكون دولة مهما 

ات�شعت م�شاحتها.
تكفل  والتي  للدولة،  املكّون  الثالث  العن�رض  هي  ال�شيادة،  ذات  ال�شلطة 
لل�شلطة ال�شيا�شية ممار�شة دورها �شمن حدود الإقليم لتحافظ على النظام 
العام، بعيًدا من التدخالت اخلارجية، اإذ ل ميكن لأيِّ دولة اأو منظمة دولية 
هذه  �شياق  و�شرنى يف  �شيادة)7).  ذات  دولة  �شلطة  على  اإرادتها  تفر�ش  اأن 
حتديد  يف  املركزيني  العاملني  ميّثالن  وال�شيادة  الإقليم  اأّن  كيف  الدرا�شة 

الدولة الفا�شلة من عدمها.   
فال�شيادة ا�شتخدمت تقليدًيا لالإ�شارة اإىل جمموعة الوظائف التي متار�شها 
الدولة يف بداية الأمر، وكانت العبارة توؤ�رّض اإىل �شيادة الأمري على رعاياه، 
وهي عبارة لها عالقات بال�شلطات يف داخل الدولة الواحدة، ولحًقا اأ�شبحت 
م�شتعملة لو�شف كل من ال�شلطات الداخلية وبع�ش العالقات اخلارجية، غري 
اأّن املظاهر اخلارجية مل ت�شبح مهّمة اإّل بعد بروز الدول الأمم يف القرنني 
يف  دول  عدة  هناك  اأ�شبح  احلقبة  تلك  وبعد  ع�رض،  وال�شابع  ع�رض  ال�شاد�ش 
اأوروبا، وبات من ال�رضوري درا�شة العالقة بني الدول وامللوك))). ثّم تبلور 
العديد من الأحداث تدريجيًّا ب�شبب ن�شوء الكثري من الدول اجلديدة، فا�شتخدم 
هذا املفهوم لتغطية ثالثة حقوق مهّمة للدولة يف ظلِّ القانون الدويل: حق 

المصدر نفسه، ص))).   -7
  Ingrid Delupis, International Law And The Independent State Crane Russak & Company, Britain, 1974.  -(
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اأوىل هذه امل�شائل له عالقة  امل�شاواة وحق ال�شتقالل وحق تقرير امل�شري. 
بالعالقات اخلارجية للدولة، يف حني اأّن حق ال�شتقالل له عالقة باملظاهر 
يف  ال�شيادة  "اإّن  اأخرى،  وبعبارة  اأرا�شيها.  على  الدولة  وب�شلطة  اخلارجية 
العالقات بني الدول تعني ال�شتقالل يف ما يتعلّق بجزء من الكرة الأر�شية، 
ذات  الدول  بع�ش  با�شتثناء  الدولة  وظائف  ممار�شة  يف  احلق  هو  والذي 
الطبيعة املختلفة)9). ويبدو اأّنه ثمة عالقة �شببية بني مفهوم امل�شاواة وحق 
ال�شتقالل، كون جميع الدول مت�شاوية يف ظل القانون الدويل وتتمتع بحقوق 

ال�شتقالل.

ثالثًا: ولدة م�سطلح الدولة الفا�سلة واأ�سبابه

بداأ الهتمام مبفهوم الدولة الفا�شلة من قبل اأكادميّيي ال�شيا�شة و�شانعيها 
منذ بداية الثمانينّيات، اإّل اأّن الرتويج ال�شيا�شي له ظهر يف اأوائل الت�شعينّيات 
يف خطاب مندوبة الوليات املتحدة الأمريكية يف الأمم املتحدة، يف �شياق 
ح�شد اجلهود الدولية مل�شاعدة ال�شومال واإنقاذها. وتلى ذلك ترويج للمفهوم 
من خالل ا�شتخدام امل�شطلح على يد كّل من جريالد هيلز و�شتيفن راترن)0))، 
من خالل درا�شة ُن�رضت لهما يف العام 1993 يف جملة ال�شيا�شة اخلارجية 
الدرا�شة  ثّم  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  ال�شادرة   ،Foreign Policy
التي اأعّدها ويليام زارمتان)))) عن الدولة املنهارة يف العام 1995. ولكن 
مل حتظ خماطر الدول الفا�شلة على ال�شلم والأمن الدوليني بالهتمام الكايف 
من  اأمريكا  كانت  وبهذا،  احلايل.  القرن  بداية  يف  اإّل  العامل،  دول  قبل  من 
اأوائل الدول الغربية التي اهتّمت بهذا امل�شطلح اأكادميًيا، ثم �شيا�شًيا واأمنًيا 

المصدر نفسه.  -9
0)-  هيلز، جيرالد، أستاذ محاضر في السياسة العامة في جامعة ميشيغان. راتنر، ستيفن: أستاذ القانون الدولي في جامعة ميشيغان، تركزت بحوثه 

على التحديات التي تواجه الحكومات والمؤّسسات الدولية منذ الحرب الباردة. 
زارتمان، وليام: مؤّسس ورئيس مجلس اإلدارة الحالي لمعهد السلم واألمن الدوليين.   -((
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وتنموًيا، ما كان له الأثر البالغ يف بلورة امل�شطلح اإىل ال�شكل الذي و�شل 
اإليه الآن. وكان هناك م�شّميات وم�شطلحات م�شابهة للدولة الفا�شلة، وهي: 
�شبيهة الدولة، الدولة املنهارة، الدولة اله�ّشة، الدولة الرخوة، الدولة املائلة 
ما  ال�شعيفة،  والدولة  املاأزومة  الدولة  للخطر،  املعّر�شة  الدولة  الف�شل،  اإىل 

اأدى اىل التداخل بني هذه املفاهيم التي ت�شف الظاهرة نف�شها)))).
وكان ُينظر اإىل الدول الفا�شلة خالل حقبة احلرب الباردة، على اأّنها جزء من 
ال�رضاع بني القّوتني العظميني اآنذاك، الحتاد ال�شوفياتي والوليات املتحدة 
الأمريكية. ويف ت�شعينّيات القرن املا�شي، بداأت الدول امل�شّماة فا�شلة حتظى 
تفاقم  من  ناجتة  اإن�شانية  لأ�شباب  الكربى،  الدول  قبل  من  اأكرب  باهتمام 
انتهاكات حقوق الإن�شان. وكانت منّظمات حقوق الإن�شان يف الدول الكربى 
هي املحرك الأ�شا�ش يف هذا الجتاه، بحيث مار�شت هذه املنّظمات يف حينه 
ع�شكرًيا  الكربى  الدول  تدخل  اإىل  اأّدى  ما  حكوماتها،  على  �شديدًة  �شغوًطا 
يف بع�ش الدول، كال�شومال وهاييتي والبو�شنة والهر�شك. ولكن ثمة فارق 
الداخلية  ال�رضاعات  اندلع  من  الناجتني  وانهيارها  الدولة  ف�شل  كبري بني 
الدول  وبني  للف�شل،  الكال�شيكية  احلالة  اعتباره  ميكن  ما  وهو  والإقليمية، 
و�شيا�شة  موؤ�ّش�شاتها  اأداء  يف  متتابعة  اإخفاقات  نتيجة  وظيفًيا  ف�شلت  التي 
وقدراتها  مواردها  يفوق  مبا  �شعبها  متطلّبات  تنامي  ظل  يف  حكوماتها 
وا�شتبداله  النظام  هذا  انهيار  معينة  مرحلة  يف  يحّتم  الذي  الأمر  القائمة، 

باآخر اأكرث فعالية ووظيفّية.
اأحداث  بعد  يزداد  بداأ  فقد  الفا�شلة،  الدول  مبخاطر  العاملي  الهتمام  اأّما 
لت�شدير  منطلًقا  الدول  هذه  اعتربت  حيث   ،2٠٠1 العام  من  اأيلول   11

د.رنا أبو عمرة، أميركا والدولة الفاشلة، دار ميريت للنشر، القاهرة، الطبعة األولى، ))0).   -((
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املخاطر)الإرهاب الدويل، جتارة املخدرات، الأ�شلحة غري ال�رضعية، الالجئني 
واملهاجرين غري ال�رضعيني، ...اإلخ( اإىل دول العامل الأخرى، مبا فيها الدول 
الغربية والوليات املتحدة الأمريكية، فاأُعطي مفهوم الدولة الفا�شلة جماًل 
الإرهاب".  على  "احلرب  �شعار  حتت  وذلك  كالعراق،  دوًل  لي�شّم  اأو�شع 
يف  احلا�شل  بالتغرّي  ارتباطه  املفهوم،  لظهور  الزمني  ال�شياق  من  ويّت�شح 
مل�شلحة  العامل  تق�شيم  حمالت  الذهن  يف  يثري  ما  الدويل،  النظام  هيكلّية 
ما  القوى،  موازين  ت�شكيل  تعيد  التي  العاملية  الأحداث  اإّبان  الكربى  القوى 
ي�شتلزم التعامل مع املفهوم بحيطة وحذر، نظًرا للت�شيي�ش ال�شديد له من قبل 

جهات خمتلفة.

رابًعا: ثغرات املفهوم وغمو�سه

"الدولة الفا�شلة"،  قدَّم عدد من الباحثني العديد من التف�شريات مل�شطلح 
الفا�شلة"  الدول  "موؤ�رّض  تقرير  تبّنى  فيما  مفاهيمه،  �شبط  �شعوبة  نتيجة 
ال�شالم"  �شندوق  و"موؤ�ّش�شة  اخلارجية"  "ال�شيا�شة  جملة  عن  ال�شادر 
وموؤ�رّضاتها،  الفا�شلة  الدول  �شمات  ت�شّمن  اإذ  ا�شتخداًما،  الأكرث  هو  تعريًفا 
اأرا�شيها،  اأقاليم من  اأو  اإقليم  �شيطرتها على  املركزية  وهو فقدان احلكومة 
اأو فقدان الدولة حقها ال�شيادي يف احتكار قّوتها ب�شكل �رضعي، ما يعّر�شها 
تقدمي  عن  عاجزة  الدولة  فت�شبح  املدين،  الع�شيان  وحركات  لال�شطرابات 

اخلدمات املجتمعية.
ت�شبح الدولة فا�شلة عندما تكون �شيادتها مقّيدة ب�شبب تعر�شها لعقوبات 
اأرا�شيها.  على  اأجنبية  قوات  وجود  اأو  وع�شكرية،  و�شيا�شية،  اقت�شادية، 
وميكن التعرف اإىل بع�ش خ�شائ�ش هذا املفهوم، ومنها عدم قدرة الدولة اأو 
رغبتها يف حماية املواطنني واعتبار نف�شها فوق القانون املحلي اأو الدويل، 
فتمار�ش العنف وترتكب العدوان، اأو تعاين عجًزا دميقراطًيا يجرِّد موؤ�ّش�شاتها 
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واخل�شائ�ش،  ال�شمات  هذه  خالل  ومن  احلقيقي.  جوهرها  من  احلكومية 
ي�شبح من ال�شهل جًدا اتهام الدول بالف�شل من دون وجود وقائع اأو حقائق 

تدّل على الف�شل، وهنا يكمن اللتبا�ش والفتقار اإىل الدقة يف املفهوم. 
اإمنا مّتت  الفا�شلة وليد امل�شادفة،  الدولة  اأو تعبري  لذلك، مل يكن م�شطلح 
درا�شته بعناية ودقة متناهيتني من قبل جهات �شيا�شية دولية، ر�شمية وغري 
الدور  الغرب ول تزال،  الأخطبوطية يف  الإعالمية  الآلة  اأّدت  ر�شمية، بحيث 
املحوري يف ت�شويق هذا امل�شطلح الذي يرافق ال�شلوك العام لهذه اجلهات، 
وبالعمليات  والإعالمية،  والديبلوما�شية  ال�شيا�شية  باجلهود  واملتمثل 
م�شكالت  ة  ثمَّ ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  والنف�شية.  والثقافية  والأمنية  الع�شكرية 
"الدولة  تعبريي  مثل  مثله  الإحباط،  حّد  اإىل  الفا�شلة  الدولة  تعبري  تكتنف 
ترعى  عندما  هي  الإرهابية،  فالدولة  املارقة")))).  و"الدولة  الإرهابية" 
اأو  اأو �شد جمموعات  له، �شد مواطنيها  الدعم  تقّدم  اأو  الإرهاب  احلكومات 
حكومات اأجنبية. اأّما الدولة املارقة، فهو م�شطلح �شيا�شي يطّبق على دول ل 
تعّد نف�شها مقّيدة بالأعراف الدولّية، اأو اأّنها ت�شّكل تهديًدا جلريانها اأو العامل، 

اأو اأّنها دولة خارجة على القانون)))).
وقد عالج بع�ش املفّكرين اإ�شكاليات م�شطلحي "الدول الفا�شلة" و"الدول 
املارقة" وغريها من امل�شطلحات، اأمثال الفيل�شوف واملوؤرخ الأمريكي نعوم 
ت�شوم�شكي، اأ�شتاذ الفل�شفة يف معهد ما�شات�شو�شت�ش للتكنولوجيا يف الوليات 
اأّن تعريفه غري متما�شك، ويخدم �شيا�شات دول  املتحدة الأمريكية، لناحية 
الأحيان  اأخرى. فالدول تف�شل يف معظم  التدخل يف �شوؤون دول  اإىل  ت�شعى 
من جّراء اأ�شباب خارجية ولي�شت داخلية، وذلك عن طريق اإذكاء ال�رضاعات 
الإثنية اأو الطائفية اأو املذهبية اأو غريها، كما هو حا�شل يف الوقت احلا�رض 

))-  نعوم تشومسكي، الدول الفاشلة، دار الكتاب العربي، بيروت، 007)، ص 7)).
الدول المارقة: استخدام القّوة في الشؤون العالمية، متوافر على الموقع: https://Neelwafurat.com، اإلنترنت، الدخول: 6)/0)/6)0).  -((



54

يف منطقتنا العربية. وبهذا، يتّم اإ�شعاف اأنظمة احلكم يف هذه الدول ل�شلب 
اإرادتها ال�شيادية، لي�شهل التدخل يف �شوؤونها وفر�ش ال�رضوط عرب الإكراه، 
وبالتايل اإعالنها دوًل فا�شلة، وهنا تكمن ال�شتن�شابية الكربى يف ت�شنيف 
الدول الفا�شلة، اإذ تختلف يف كل حالة نقطة خرق اأو اأكرث، يتم النفاذ منها 

ح. ا تربز الأهداف غري الربيئة وتتو�شّ لو�شف الدولة بالف�شل، وهنا اأي�شً
ول  الأ�شا�شية  بوظائفها  القيام  ت�شتطيع  ل  التي  الدولة  ذلك،  على  وبناًء 
ت�شتطيع الوفاء باحتياجات اأفراد �شعبها الأ�شا�شية ب�شكل م�شتمر، ما يوؤدي 
على املدى الطويل اإىل حالة من عدم ال�شتقرار، ل ميكن احلكم على ف�شلها 
بحيث  وق�شاياه،  الدويل  النظام  وم�شتجدات  الإقليمي  حميطها  عن  مبعزل 
وثقافية  واقت�شادية  واجتماعية  واأمنّية  �شيا�شية  موؤ�رّضات  عليها  تدّل 
وجمتمعّية...اإلخ. وتتعاظم عوامل الف�شل، اإّما ب�شبب انخراط الدولة يف �رضاع 
لفرتات طويلة، اأو لق�شور بنيوي يف موؤ�ّش�شاتها لظروف تاريخية وجغرافية 

ودميوغرافية...اإلخ، اأو ملواجهة اأزمة حادة ومفاجئة.

خام�ًسا: اآلية ت�سنيف الدول الفا�سلة واملعايري املعتمدة

جملة  مع  بالتعاون  العام2٠٠5،  يف  العاملي))))  ال�شالم  �شندوق  اأ�شدر 
ال�شيا�شة اخلارجية Foreign Policy، اأّول موؤ�رّض �شنوي حول الدول الفا�شلة، 
�شمَّ ٧٦ دولة بينها 13 دولة عربية. ويف العام 2٠٠٦، �شدر املوؤ�رّض الثاين 
العام 2٠٠٧، �شدر املوؤ�رّض  لي�شّم 14٦ دولة، بينها 1٦ دولة عربية، ويف 
املعلن  الهدف  اأّما  عربًيا.  بلًدا   2٠ بينها  من  دولة،   1٧٧ لي�شمل  الثالث 
امل�شاعدة  الأفكار  تطوير  حول  النقا�ش  اإثارة  فهو  املوؤ�رّضات،  اإ�شدار  من 

لال�شرتاتيجيات الهادفة اإىل حتقيق ال�شالم الدويل)6)).

هو منظمة غير حكومية مقّرها واشنطن.  -((
د.محمد مراد، التنمية البشرية المستدامة، مجلة الدفاع الوطني اللبناني، قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العدد 79، كانون الثاني ))0)، ص 9).  -(6
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1- رغم تعّدد التعاريف امل�شتخدمة للدولة الفا�شلة، هناك معايري معتمدة 
يجب توافرها لت�شنيف الدول الفا�شلة، ومنها ما ياأتي:

- عدم قدرة احلكومة املركزية يف الدولة على فر�ش �شلطتها على ترابها 
الوطني.

الخرتاقات  من  حدودها  تاأمني  على  املركزية  احلكومة  قدرة  عدم   -
اخلارجية �شواء حدودها الرّبية اأم مياهها الإقليمية اأم جمالها اجلّوي.

- عدم متّتع الدولة بال�رضعية الالزمة للحكم وانعدام تداول ال�شلطة فيها، 
غياب  اإىل  بالإ�شافة  وموؤ�ّش�شاتها،  اأجهزتها  يف  الإداري  الف�شاد  وتف�ّشي 

النظم القانونية اأو �شعفها.
- النق�شام املجتمعي وحدَّة ال�رضاعات الدينية والعرقية املهّددة لوحدتها 

الوطنية.
اأّما املوؤ�رّضات املوجودة يف الدول الفا�شلة، فهي عبارة عن موؤ�رّضات   -2

اجتماعية واقت�شادية و�شيا�شية وع�شكرية.
- املوؤ�رّضات الجتماعية، وت�شمل: ال�شغوط الدميوغرافية املتزايدة، هجرة 
الكبرية  احلركة  اأو  اأخرى  اإىل  منطقة  من  الداخل  يف  نزوحهم  اأو  ال�شكان 
للنازحني، تنامي عدد املجموعات التي ت�شعى اإىل النتقام من جمموعات 
والبطالة واجلرمية واملخدرات  الفقر  اأخرى، امل�شكالت احلزبية والعرقية، 

وال�رضقة، وتنامي الهجرة املزمنة والطوعية مبا يف ذلك هجرة الأدمغة. 
- املوؤ�رّضات القت�شادية، وت�شمل: التنمية القت�شادية غري املتكافئة ما بني 
املجموعات التي تنتمي اإىل البلد الواحد )الإمناء غري املتوازن(، والتدهور 
القت�شادي احلاد )اختاللت بنيوّية، ركود يف الدورة القت�شادية، وانهيار 

قيمة النقد الوطني(.
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النظام  يف  ال�رضعية  م�شاحة  تراجع  وت�شمل:  ال�شيا�شية،  املوؤ�رّضات   -
الدولة  تراجع وظيفة  وموؤ�ّش�شاتها،  بالدولة  الثقة  فقدان  القائم،  ال�شيا�شي 
التدخل  وزيادة  ال�شلطة  ا�شتخدام  اإ�شاءة  العامة،  اخلدمات  تقدمي  جلهة 
ال�شقاق احلزبي، وال�رضاعات  الداخلية، زيادة  الدولة  اخلارجي يف �شوؤون 

بني النخب احلاكمة.
- املوؤ�رّضات الع�شكرية، وت�شمل: انتهاكات حقوق الإن�شان، �شعف ال�شلطة 

الأمنية، وبروز قوى اأمنية غري نظامية.

الفا�سلة  الدولة  م�سطلح  ا�ستخدام  معيار  الثاين:  الق�سم 

وتداعياته

اأوًّل: الدولة الفا�سلة والقانون الدويل

اإّن انهيار النظام يف دولة ما ميكن اأن ميتد اإىل جوارها، ما يدفع الدول 
املجاورة اإىل التدّخل، اإّل اأّن هذا التدخل ينتهك �شيادة الدولة ويتعار�ش مع 
القانون الدويل، ويف الوقت نف�شه نرى اأّن اخلروج من دورة الف�شل غري ممكن 
من دون تدّخالت خارجية مكّثفة، وهذا ما يتيح للموؤ�ّش�شات الدولية والدول 
وتفقدها  �شيادية  ت�شلبها حقوًقا  املاأزومة،  الدول  قيود على  الكربى و�شع 
ب�شورة  الأمان  بّر  اإىل  تو�شلها  اأن  دون  من  الوطني  قرارها  على  ال�شيطرة 

كاملة، اأو ت�شاعدها على التعايف التام والدائم.
ي�شمح  الذي  احلماية"،  "م�شوؤولية  مببداأ  ُعرف  ما  املتحدة  الأمم  اأن�شاأت 
على  قادرة  غري  الفا�شلة  الدولة  فيها  تكون  التي  احلالت  يف  بالتدخل 
جتنيب �شعبها املعاناة اإىل حّد كبري، وكونه ل يوجد حتديد للدولة الفا�شلة 
معرتف به دولًيا، اأتاح هذا الو�شع للدول القوية تكييف م�شوؤولية احلماية 
بح�شب م�شاحلها. فثّمة ما يقارب ال�شتني من الدول الفا�شلة، وبوجود دول 
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كونه  قانونية،  م�شكلة  بروز  نالحظ  وغريها،  واأفغان�شتان  ال�شومال  مثل 
الدويل  القانون  الفا�شلة على �شعيد  الدولة  ل يوجد حتديد �شامل ملكونات 
اإّن  اإذ  الدول املجاورة،  ب�شاأن تدخل  ا قانونًيا  اأّن هناك تعار�شً العام. كما 
املنظمات الدولية كالأمم املتحدة، ميكن اأن تعترب م�شوؤولية احلماية مبثابة 
التي  الأخرى  العنف  واأعمال  العرقي  والتطهري  املجازر  على  �رضوري  رّد 
يف  املن�شوية  الدول  من  الكثري  اأّن  اإّل  الفا�شلة،  بالدولة  مّت�شلة  تكون  قد 
ال�شوؤون  يف  اخلارجية  الدول  تدّخل  عدم  ملتزمة  ا  اأي�شً تكون  قد  املنظمة 

الداخلية للدول ذات ال�شيادة.
اإّن م�شكلة التحريف بالتعريفات القانونية والعامة لغايات �شيا�شية، هي 
الأكرث �شيوًعا يف العالقة بني الدول الفا�شلة والقانون الدويل، وهذا ما دفع  
البع�ش اإىل التمادي يف الإمعان بهذه امل�شكلة، للو�شول اإىلاجتاهات اأكرث 
غرابة ت�شّب يف م�شلحته ال�شيا�شية. "ففي العام 2٠٠2 على �شبيل املثال، 
مذكرًة  يو  جون  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  العام  املّدعي  وكيل  كتب 
لوزارة الدفاع، كان من �شاأنها اأن تعّر�ش التزام الوليات املتحدة مبعاهدة 
جنيف للخطر. فقد اأ�شار يو حينها يف تلك املذكرة اإىل "اأّن اأفغان�شتان هي 
وامل�شتبه  ع�شكرية  املعتقلني يف عمليات  الأفراد  واأّن  فا�شلة،  دولة  بالفعل 
بكونهم اأع�شاء من الطالبان اأو القاعدة، ل يحّق لهم التمتع بحماية جنيف، 
لأّن تلك البالد مل تعد متتلك مقوِّمات الدولة ال�رضورية لال�شتمرار كطرف يف 
املعاهدة")7)). لذا من دون تعريف قانوين ملقّومات الدولة الفا�شلة، بغ�ّش 
النظر عن �شعف هذه الدولة، فاإّن التفاق العام هو اأّنه على هذه الدول اأن 
تبقى م�شمولة يف التفاقيات واملعاهدات القانونية الدولية، ولكن ذلك من 
�شاأنه اأن يخلق الكثري من اللغط حول مبداأ م�شوؤولية احلماية من دون �شك. 

السويسرية،    ISN وكالة   ،International Law And The Problem of Failed States اإلنكليزية،  اللغة  من  مترجم  مقال  من    -(7
7)/)/))0)، متوافر على الموقع: http://www.isn.ethz.ch، اإلنترنت، الدخول: ))/0)/6)0).
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وطاملا اأّن مفاهيم النوايا احل�شنة الدولية، ت�شتمر يف انتهاك ال�شيادات، فاإّن 
هذه امل�شكلة القانونية �شت�شتمر اإىل اأجٍل غري م�شّمى.

الوجود  بفكرة  قوًيا  اإقراًرا  هناك  اأّن  اإىل  بالإ�شارة  يجدر  اأخرى،  جهٍة  من 
املتوا�شل للدولة، ومن الوا�شح اأّن القواعد التي تنطبق على العرتاف بكيان 
الدول.  نادي  اإىل  الكيان  هذا  �شّم  يتّم  اأن  ما  ليونة  اأكرث  ت�شبح  كدولة،  ما 
والأ�شا�ش املنطقي لهذا الإقرار، هو وجود ال�شتقرار كاإحدى وظائف القانون 
الدولية  العالقات  على  بدوره  يعتمد  ما  وهو  النظام،  على  للحفاظ  الدويل 
على  القائم.  الو�شع  على  للحفاظ  منا�شًبا،  ذلك  وكان  اأمكن  حيث  وثباتها 
اأمر له تبعات  ال�شخ�شية هو  باأّن فقدان  الأ�شا�ش، اعتربت جلنة بادنرت  هذا 
مهّمة يف القانون الدويل ويتّطلب التزام احليطة)))). وي�رضح الإقرار ملاذا من 
املقبول اعتبار اأّن خ�شارة ق�شم من الأرا�شي ل يوؤّثر على ال�شخ�شية القانونية، 
باأّن هذا املو�شوع لي�ش مبنًيا على خماوف مبهمة حول هوية الدولة، اإمّنا 
على احلاجة العملية اإىل ا�شتمرار احلقوق والواجبات على الرغم من ح�شول 
تغيريات طالت الأرا�شي، بحيث ت�شبح ال�رضعية القانونية مقّو�شة يف حال 
دول  جتاه  الدولة  واجبات  تعديل  اإىل  الأرا�شي  �شعيد  على  تغيري  كّل  اأّدى 
تو�شف  ما  غالًبا  التي  الكيانات  عن  نف�شه  الأمر  قول  هنا  وميكن  اأخرى، 

بـ"الدول الفا�شلة".
يف  النور  الدولة  ترى  حيث  مرن،  ب�شكل  حكومة  وجود  �رضط  تطبيق  اإّن 
اأّن الإخفاق يف املحافظة على حكومة فاعلة  البداية، هو دليل وا�شح على 
ل ينجم عنه الزوال، اإذ يقرتح جريارد كرايزن باأّنه "من املمكن الفرتا�ش 
باأّن ح�شول اخللل الذي يلحق باأي من العنا�رض املكّونة للدولة، ل يعّر�ش 

Derek Wong, Sovereignty Sunk?, The Position Of “Sinking States” at  International Law,  -((
متوافر على الموقع: www.austlii.edu.au، اإلنترنت، الدخول:0)/0)/6)0)
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على  دولة  بقيت  املثال،  �شبيل  على  فال�شومال  للخطر")9)).  ا�شتمراريتها 
اأكرث من 1٠ �شنوات، وعدم  الرغم من غياب حكومة فاعلة فيها على مدى 
متّتعها باأي متثيل على ال�شعيد الدويل والعجز عن احل�شول على مقعد يف 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، وغياب ال�شفارات املمّثلة لها خارج البالد، 
واإىل اإقفال جميع البعثات الديبلوما�شية الأجنبية يف مقدي�شو. بالإ�شافة اإىل 
ذلك، جنحت 14٠ دولة اأخرى يف البقاء وال�شتمرارية على الرغم من غياب 
القدرة التامة على ال�شيطرة على اأرا�شيها خالل مدة ثمانية اأ�شهر )يف حالة 
الكويت(، وملّدة �شبع �شنوات )يف حالة اأفغان�شتان(، وملّدة ع�رض �شنوات )يف 
حالة اإثيوبيا(. هذا املبداأ انُتقد واعُترب من اخليال، الأمر الذي اأّدى اإىل منح 
اأو �شحيح من الناحيتني القانونية  اأمر غري ثابت  الدول �شفة اخللود وهذا 
ُي�شمح  ل  والتي  لل�شقوط،  املتداعية  الدول  اإىل  بالن�شبة  وذلك  والتاريخية، 

باختفائها ق�شائًيا حتى يف حال كانت قد �شقطت بالفعل. 
يق�شي  اقرتاح  "فّثمة  الفا�شلة،  الدولة  ملع�شلة  حل  اإيجاد  حيث  من  اأّما 
"�شبه الدولة" التي متتلك كياًنا دولًيا  بتاأ�شي�ش فئة جديدة قانونية، وهي 
وق�شائًيا، وتدّل على كيان �شيا�شي اآخر م�شتقل وحمدود، وتتمّتع بواجبات 
وحقوق اأقل من الدول العادية")0))، بحيث ل ميكن التوّقع من دولة فا�شلة 
الواجبات  هذه  على  يجب  لأّنه  قليلة،  وحقوقها  كاملًة  واجباتها  تنّفذ  اأن 
هناك  اأوًل،  ل�شببني:  اإ�شكالية  يطرح  املفهوم  هذا  اإّن  تت�شاوى.  اأن  واحلقوق 
الدول الأخرى،  الدولة مع تعادل �شيادات  غمو�ش حول طريقة تعامل هذه 
بحيث اأّن هذه احلالة �شتخلق عدم م�شاواة، اإّل اأّنه ُيقرتح على الرغم من غياب 
امل�شاواة مع �شائر الدول، اأن تبقى هذه الكيانات دوًل. كما ُيقال اأّن امل�شاألة 

المصدر نفسه.  -(9
 Rosa Ehrenrieh Brooks, Failed  States Or The State As Failure? Scholarship.Law  -(0

 Georgetown.edu/cgi/, Georgetown University Law Center, 2005.
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احلقيقية هي انتقال الدولة من فئة اإىل اأخرى، ولكن الدول كلّها تبقى دوًل 
ب�شكٍل ما، فانتقال اإحداها من فئة اإىل اأخرى قد يحدث تغيرًيا اأقل جذرية من 
خ�شارة �شفة الدولة بالكامل. غري اأّن جناح ذلك من الناحية التطبيقية لي�ش 
وا�شًحا، كما اأّنه لي�ش معروًفا كيف اأّن نظاًما مرتكًزا على هيكلية من الدول 
ميكن اأن يعمل. ثانًيا، يف اإطار "الدول اجلزر"، لي�ش وا�شًحا اأي من احلقوق 
�شيتّم تقلي�شها اأو اإىل اأي حدود. اأّما يف اإطار "الدولة الفا�شلة"، فمن املرّجح 
اأن يكون اأحد احلقوق التي �شيتم اإلغاوؤها، هو احلق بامتالك حدود غري قابلة 
للخرق. اإّل اأّنه يف الو�شع احلايل، ل يوجد اأي مو�شوع اأو حق مبا�رض ميكن 
اعتباره ملغى. فقد يكون اخليار الأن�شب هو يف احلقوق التي تتعلّق بال�شعوب، 
وهذا الأمر يطرح اإ�شكالية بالفعل، نظًرا اإىل اأّن ال�شعب هو من �شيكون حمّط 

الهتمام الأّول للدولة اجلزيرة. 
اأمام  باملثول  يتعلّق  ما  يف  تقنية  م�شاألة  اإىل  بالإ�شارة  يجدر  واأخرًيا، 
جميع  اأّن  على  املتحدة  الأمم  �رضعة  "تن�ّش  بحيث  الدولية،  العدل  حمكمة 
الدول الأع�شاء فيها، هي بطبيعة احلال اأطراًفا م�شاركة يف النظام الأ�شا�شي 
للمحكمة املذكورة، ومن املمكن القول باأّن املراجع يف املادة 34 من النظام 
الأ�شا�شي لها واملتاحة فقط اأمام الدول، يجب اأن ُتقراأ لتمكني هذه املحكمة 
من التمّتع ب�شلطان ق�شائي يف ق�شايا ت�شمل دوًل اأع�شاء يف الأمم املتحدة، 
الراأي الذي يقول،  اأو�شاعها كدول. فهذا الأمر يتطابق مع  بغ�ّش النظر عن 
حّد  اأكرب  اإىل  متديده  يجب  الدولية  العدل  ملحكمة  الق�شائي  ال�شلطان  باأّن 
الوا�شحة، يتمّتع كل كيان مبنزلة  النظر هذه غري  ممكن. وبناًء على وجهة 
من   34 للمادة  املب�ّشط  واملعنى  املتحدة،  الأمم  يف  ع�شًوا  يبقى  اأّنه  طاملا 
مبنزلة.  تتمّتع  التي  وحدها  هي  الدول  اأّن  هو  للمحكمة،  الأ�شا�شي  النظام 
ف�شاًل عن ذلك، تطرح هذه احلجة ال�شوؤال حول ا�شتمرارية الع�شوية يف الأمم 
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املتحدة، وهو �شوؤال مذكور يف املادة 4 من �رضعة الأمم املتحدة التي حت�رض 
ا باأّن الدول الأكرث ف�شاًل تخ�رض معظم حقوقها  الع�شوية بالدول، وُيقرتح اأي�شً
وواجباتها، والدول الأقل ف�شاًل تخ�رض قدًرا اأقل منها، ولكنَّ التطبيق هو اأمر 
اأكرث  ال�شومال  باأّن  القول  من  املعنى  ما  املثال،  �شبيل  وعلى  �شعب")))). 
درجة  طّياتها  يف  حتمل  املقارنة  ذلك،  عن  ف�شاًل  يوغو�شالفيا؟  من  ف�شاًل 
معينة من الجتهاد وال�شلوك الفوقي، واإحدى الو�شائل املتاحة لتجّنب هذه 
امل�شاألة، هي عرب قيام "الدولة اجلزيرة" من خالل البدء بالإجراءات الالزمة 

قبل الغرق.

ثانيًا: الو�سع الراهن والبيئة ال�سيا�سية احلالية يف املنطقة والعامل

ال�شطراب  من  حالة  والع�رضين،  احلادي  القرن  مطلع  منذ  العامل  ي�شهد 
و�شيادتها.  الدول  من  الكثري  وجود  مقّومات  با�شتمرارها  تهّدد  والفو�شى 
كذلك يعي�ش النظام العاملي اليوم اأزمات حاّدة ب�شبب احتدام ال�رضاع حول 
مبداأ توازن القوى املعمول به بني الدول منذ "معاهدة و�شتفاليا" يف العام  
1٦4٨))))، والذي �شهد اختالًل كبرًيا بعد انهيار الحتاد ال�شوفياتي، اإذ يقوم 
القّوة  زيادة  على  العمل  هما:  اأ�شا�شيني،  مبداأين  على  القوى  توازن  مفهوم 
الذاتية للدولة كي تتوازن مع قوة دولة اأخرى، والعمل على اإ�شعاف القوى 
املناف�شة لها، بحيث يفرت�ش وجود عدد كبري من الدول املتفاوتة يف قواها 
القوى  التفاوت يف  الدويل، وهذا  باملجتمع  يعرف  ما  والتي متّثل جمتمعًة 

المصدر نفسه.  -((
))-  معاهدة صلح أنهت الحروب في أوروبا في ذلك الوقت، وأّول اتفاق ديبلوماسي في العصر الحديث أرسى نظاًما جديًدا مبنيًا على سيادة الدول. 
ويمكن القول أّن معاهدة "وستفاليا" قد عّززت سياسة توازن القوى بين الدول األوروبية منذ القرن السابع عشر وحتى الحرب العالمية األولى، 
وعند توقيع هذه المعاهدة كانت هناك ثالث دول أوروبية كبرى، هي: هولندا والسويد والنمسا، قد أخذت تتراجع وتضعف لمصلحة تقّدم بريطانيا 
التي حافظت على سياسة التوازن داخل أوروبا، وكانت بمثابة القوة الكبرى التي تصون سياسة التوازن إلى فترة طويلة. كما عرف مبدأ توازن 
القوى شكلين من التوازنات، توازن القوى البسيطة الذي يقوم بين دولتين، وتوازن القوى المركبة الذي يقوم بين مجموعة دول تتوّزع على طرفين 
متقابلين، وهو ما يُعرف باسم توازن القوى المتعددة األطراف. وتعّرض هذا المفهوم للنقد من قبل عدد من المفكرين الذين طلبوا تأسيس العالقات 
الدولية بين األمم على أساس القانون وليس على أساس القوة الذي دعا إليه مكيافللي. لمزيد من التفاصيل، أنظر: د.عدنان السيد حسين، العالقات 

الدولية – الحرب والسلم ومفاهيم أساسية، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، الطبعة األولى، بيروت، ص )66-6، )99).
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يدفع بع�شها اىل اإقامة حتالفات اأو حماور قوى متكافئة بغية التقليل من 
الدول املن�شوية  ا�شتقالل  ال�شالم، وحماية  احتمالت احلرب وزيادة فر�ش 
يف املحاور املتقابلة. كما ارتبط مبداأ توازن القوى ب�شورة دائمة ب�شيا�شة 
ال�رضاعات  لتنظيم  اأداًة  باعتباره  الدولية،  ال�شيا�شية  العالقات  يف  القوة 

الدولية اأو �رضاعات القوى لي�شود ال�شتقرار يف املجتمع الدويل. 
وال�رضاع الذي بات يهدد كيانات بع�ش الدول وبخا�شة يف منطقة ال�رضق 
الأو�شط، اأ�شهم يف بروز ظاهرة الإرهاب التي اأ�شبحت و�شيلة لتفكيك الدول 
الف�شل،  تهمة  بها  تل�شق  دول  اإىل  لتحويلها  كمقّدمة  وتق�شيمها،  امل�شتهدفة 
د لن�شوء كيانات طائفية ومذهبية واإثنية متناحرة، يف نظام عاملي غري  ومتهِّ
وا�شح املعامل. فريّجح تاريخ العالقات الدولية اأّنه عند �شعود قوى جديدة، 
بع�ش  يرى  كذلك،  بالفعل.  القائمة  القوى  مع  ال�رضاعات  اندلع  من  بّد  ل 
خرباء التاريخ اأّن الفرتات النتقالية يف النظام الدويل تكون �شديدة اخلطورة 
وال�رضاعات  الأزمات  بع�ش  اأ�شباب  فهم  ميكن  هنا،  من  الدول.  اأمن  على 
القّوة  متركز  باآلية  وارتباطاتها  والعامل،  املنطقة  دول  بع�ش  يف  املنت�رضة 
اأو انتقالها. وو�شط هذا اجلو املتوّتر، داأبت بع�ش قوى العامل على ا�شتخدام 
لتحقيق جمموعة  اأو  بلدان معينة  الفا�شلة، كمرّبر لجتياح  الدولة  م�شطلح 
من اأهداف �شيا�شتها اخلارجية، وذلك بذريعة اأّن الدول الفا�شلة ت�شكل تهديًدا 
ن مالًذا اآمًنا  ا واأّن غياب املوؤ�ّش�شات يف هذه الدول يوؤمِّ اأمنًيا عاملًيا، خ�شو�شً

ا خ�شبة لتنامي التطرف. لالإرهابيني واأر�شً

يف هذا الو�شع ال�شائد، دخل لبنان يف مرحلٍة جديدٍة مع انطالق ما �شّمي 
بالربيع العربي، بحيث جاءت يف ظل و�شع متاأّزم يف الداخل ب�شبب الأزمتني 
ال�شيا�شية واملعي�شية، وعلى حدوده ال�رضقية نتيجة احلرب يف �شوريا، وعلى 
حدوده اجلنوبية حيث ل تزال عنا�رض املواجهة قائمة مع العدو الإ�رضائيلي. 
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فُكتبت عدة مقالت)))) يف ال�شحافة العاملّية منذ اندلع الأحداث يف �شوريا، 
الع�شكري  الو�شع  ب�شبب  وذلك  فا�شلة،  دولة  اإىل  لبنان  حتّول  اإمكانية  عن 
ال�شوريني  النازحني  من  الكبرية  والأعداد  ال�رضقية،  حدوده  على  امل�شطرب 
الذين دخلوا اأرا�شيه وا�شتقروا فيها، علًما اأّن اجلي�ش اللبناين متّكن من �شبط 
الو�شع وا�شتعادة املبادرة يف تلك املنطقة منذ البداية وملَّا يزل. وقد �ُشحنت 
هذه املقالت باأ�شلوب التهويل، عرب التحدث عن احتمال ح�شول جمازر يف 
القرى احلدودية، نتيجة دخول الإرهابيني اإليها وعدم قدرة اجلي�ش على �شّد 

هذه املحاولت، وعجز احلكومة اللبنانية عن حماية مواطنيها.

املفتوحة  وامل�سادر  الإعالم  يف  امل�سطلح  ا�ستخدام  دوافع  ثالثًا: 
وخلفياته

املفردات  من  كغريه  الإعالم  و�شائل  خالل  من  امل�شطلح  تداول  بداأ 
اأو  اجتماعية  اأو  اأمنّية  اأو  �شيا�شية  حالة  لتو�شيف  والإعالمية،  ال�شحافية 
اقت�شادية...اإلخ. فالإعالم يف خمتلف وجوهه، هو املمّر الإجباري ملخاطبة 
قبل  من  ا�شتعماله  اإ�شاءة  تتّم  وهنا  اإيجاًبا،  اأو  �شلًبا  فيها  والتاأثري  العقول 
غايات  لتحقيق  ق�شد))))،  غري  اأو  ق�شد  عن  وحمللني،  ومفكرين  اإعالميني 
واأهداف وم�شالح متنّوعة لدول اأو موؤ�ّش�شات، اأو هيئات، اأو اأ�شخا�ش، ...اإلخ. 
اإّن هذا الع�رض هو ع�رض املعلومات والعوملة والت�شال والتوا�شل والتفاعل، 
اإذ مّت ت�شبيه العامل بالقرية الكونية الواحدة، التي ينتقل فيها اخلرب واملعلومة 
بني �شكانها ب�رضعٍة قيا�شية، ويتغلغل يف فكرهم وم�شاعرهم، ليكّون الراأي 
نقطة وهدف  اإىل  وتوجيه طاقاته  �شحنه وحتري�شه  مّت  ما  اإذا  الذي  العام، 

لمزيد من التفاصيل، أنظر: هل يتجه لبنان نحو وضعية الدولة الفاشلة؟، وكالة إنتر برس سرفيس IPS،0)/7/))0)، متوافر من الموقع:  -((
 http://www.ipsnews.net ، اإلنترنت، الدخول: ))/0)/6)0).

))-  لمزيد من التفاصيل، أنظر: "العربية لمكافحة الفساد": لبنان بلغ نهاية مرحلة الدولة الفاشلة، السفير اللبنانية، ))/7/))0)، متوافر من الموقع: 
http://assafir.com/Article//Archive/433604، اإلنترنت، الدخول: ))/0)/6)0). 
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اإليهما، وت�شبح مفاعيله وتاأثرياته  الو�شول  تاأكيد يف  بكّل  معّينني، ينجح 
اإزاء  العامل  يف  ال�شعبة  اخليارات  وتتعّقد  طروادة.  ح�شان  بق�شة  �شبيهة 
التمايزات للعوملة اجلديدة، والتي تتوّلد عنا�رضها املتداخلة يوًما بعد اآخر، 
من  ذلك  رافق  وما  الأطراف،  وت�شّظيات  العاملي  ال�شتقطاب  متركزات  بني 
والقومية  التاريخية  البنيات  اأو  البنى  لكل  النطاق  وا�شعة  اخرتاق  عمليات 
ف  و�شّ ولقد  اأجمع.  العامل  يف  والجتماعية  والدميوغرافية  واجلغرافية 
الدكتور �شّيار اجلميل العوملة يف كتابه "العوملة اجلديدة واملجال احليوي 
لل�رضق الأو�شط"، باأّنه "هناك قارب كبري يف ال�شمال يتحّرك ب�رضعة فائقة 
يف كل حت�شيناته وقّوة مداه ودّقة اآلّياته، و�شجرة با�شقة يف اجلنوب متتّد 
جذورها قوّية يف الأر�ش، والإع�شار ي�شقط اأوراقها، ويك�رّض غ�شونها ومن 

املرعب اأن يت�شّور املرء اقتالعها")))). 
اإّن انهيار الحتاد ال�شوفياتي يف العام 199٠، ودخول العامل مرحلًة جديدة 
من العالقات الدولية، اأدى اإىل تغيري التحالفات ومراكز القوة، وترافق ذلك 
بداأ  امل�شتجّد،  الو�شع  هذا  ومع  الت�شال.  تقنيات  لها يف  مثيل  ل  ثورة  مع 
ا�شتخدام الإعالم وامل�شادر املفتوحة من قبل الأفراد واجلماعات واملنظمات 
يف  واحلجج  واخللفيات  الدوافع  واختلفت  وا�شع،  نطاق  على  واملوؤ�ّش�شات 
ال�شتعانة بو�شائل امليديا، من دوافع تعليمية وتثقيفية وترفيهية اإىل جتارية 
وت�شويقية واإعالمية واإعالنية...اإلخ. لكّن الأخطر منها والأ�شواأ، هي الدوافع 
ال�شيا�شية والعقائدية والدينية التي جلبت الويالت واملاآ�شي للبلدان النامية 
اإعالمية،  بحمالت  امل�شتهدفة  ال�شعوب  عقول  ت�شليل  مّت  وهنا،  والفقرية. 
رّكزت على غ�شل الأفكار والآراء لإظهارها ب�شورة مغايرة، توؤّدي اإىل خدمة 

م�شالح اأ�شحاب هذه الدوافع وتتما�شى مع الأهداف واخلطط املر�شومة.

))-  د. سيّار الجميل، العولمة الجديدة والمجال الحيوي للشرق األوسط - مفاهيم عصر قادم، مركز الدراسات االستراتيجيّة والبحوث والتوثيق، طبعة 
أولى، بيروت، 997)، ص )).
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قوية و�شخمة وعمالقة،  اإعالم  و�شائل  التي متلك  واجلّهات  للدول  اأ�شبح 
القدرة على ال�شيطرة يف مناطق عديدة من العامل والتاأثري فيها، وعلى وجه 
املناطق،  من  غريها  عن  متتاز  التي  الأو�شط  ال�رضق  منطقة  يف  اخل�شو�ش 
مبعاناتها اأزمات وحروب و�رضاعات دينية و�شيا�شية وعقائدية ممتّدة عرب 
التاريخ، اإىل جانب ال�رضاع العربي- الإ�رضائيلي الذي بداأ منذ العام 194٨ 
ول يزال، مع ن�شوء الكيان الإ�رضائيلي. كما اأّن توّزع اجلماعات اليهودية يف 
دوٍل حول العامل، وامتالكها القدرات القت�شادية الهائلة اأينما حلّت، جعلت 
ومراكز  الإعالم  و�شائل  من  بالعديد  تتحّكم  "لوبيات"  اجلماعات  هذه  من 
كيانه  دعائم  وتثبيت  الإ�رضائيلي،  العدو  خلدمة  �شّخرتها  التي  الدرا�شات 
اإ�شعاف  العمل على  اأر�ش فل�شطني املحتلّة، وذلك من خالل  الغا�شب على 
القت�شادية  اأو�شاعها  با�شتغالل  الكيان،  بهذا  املحيطة  العربية  الدول 
ف�شاد  اإىل  بالإ�شافة  والدميقراطية،  احلريات  وق�شايا  ال�شعبة،  واملعي�شية 

بع�ش النخب احلاكمة يف هذه الدول.
 2٠1٠ العام  اأواخر  يف  العربي  بالربيع  �شّمي  ما  مرحلة  �رضارة  انطلقت 
النار  كانتقال  اأخرى،  اإىل  عربية  دولة  من  تنتقل  وبداأت  تون�ش،  دولة  يف 
املنظومات  اأدّته  الذي  الدور  على  حينه  يف  �شاهًدا  الكل  وكان  اله�شيم.  يف 
الإعالمية، اإقليمًيا ودولًيا، يف تاأجيج العواطف واإثارة النعرات والتحري�ش 
على هدم موؤ�ّش�شات هذه الدول، بهدف اإ�شقاط الأنظمة وا�شتبدالها، وذلك يف 

اإطار مفهوم ما �شّمي باجليل الرابع من احلروب غري املتماثلة. 
وبالعودة اإىل فرتة ما قبل الربيع العربي، نالحظ وجود عمليات بث الأفكار 
التعبوية املمنهجة التي �شبقت احلرب الإعالمية على دول هذا الربيع. فمنذ 
منت�شف العام 2٠٠٨، بداأ العديد من و�شائل الإعالم، بعر�ش اأفالم وثائقية 
عن الثورات التي ا�شطلح على ت�شميتها بالثورات امللّونة يف الدول الفا�شلة، 
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اإذ كانت الر�شالة من هذه املواد الإعالمية، تتمحور حول كيفية متّكن ال�شعوب 
املظلومة واملقموعة يف الدول الفقرية وال�شعيفة وبالتايل امل�شّماة فا�شلة، 
النظام لتحقيق  الثورة واإ�شقاط  اأ�شلوب عي�شها ال�شعب من خالل  من تغيري 
ظروف احلياة الكرمية. ويجدر بالإ�شارة اإىل اأّن عملية ت�شنيف موؤ�رّض الدول 
انطالق  قبل  الدرا�شة،  �شياق  يف  �شابًقا  ذكرنا  كما  بداأت  ون�رضه،  الفا�شلة 
�شنوات،  اخلم�ش  بحواىل  العربية  الدول  بع�ش  والتغيري يف  الأزمات  مرحلة 

ول تزال م�شتمرة لغاية تاريخه.

رابًعا: حروب اجليل الرابع غري املتماثلة وارتباطها بالدولة الفا�سلة.

هذه  لكّن  وحتالفات،  نزاع  اأطراف  بوجود  تتمّيز  التقليدّية  احلروب  كانت 
املوّحد  الع�شكري  زيُّها  لديها  جيو�ش  بني  الأمر  نهاية  يف  حت�شل  احلروب 
من  �شخمة  ت�شليحية  قدرات  وت�شتعمل  بها،  اخلا�شة  والرايات  والأعالم 
طائرات ودبابات ومدافع و�شفن حربية وغريها. هذا كله يحدث لتاأمني عبور 
لت�رضيف  اأ�شواق  اأو  مناطق  على  ال�شتيالء  بهدف  امل�شتهدفة  الدولة  حدود 
وغريها.  وعقائدية  �شيا�شية  لأ�شباب  باأكملها  الدولة  احتالل  اأو  املنتجات، 
حروًبا  لت�شبح  ومفاهيمها  احلروب  تغرّيت  فقد  احلايل،  الوقت  يف  اأّما 
بع�شها  مع  املتداخلة  النف�شية  والعمليات  والإعالم  املعلومات  ت�شتخدم 
اأنتج القّوة الع�شكرية. وتعترب  البع�ش، والتي ت�شتهدف وحدة املجتمع الذي 
عمليات املعلومات على امل�شتوى ال�شرتاتيجي، و�شيلًة من و�شائل القّوة التي 
ت�شتعملها الدول لدعم جهودها الديبلوما�شية والع�شكرية والقت�شادية، يف 
وتطور  املعلومات  بيئة  تو�ّشع  فاإّن  وم�شاحلها.  وغاياتها  اأهدافها  حتقيق 
التكنولوجيا على ال�شعيد العاملي، مّكن الأخبار والتحاليل والتقارير...اإلخ، 
املتداولة يف امل�شادر املفتوحة، من التاأثري ال�رضيع والفّعال يف الراأي العام 

ويف القرارات املتعلقة بالعمليات الع�شكرية.
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ومنذ ت�شعينّيات القرن املا�شي، اأي خالل الع�رضين عاًما املا�شية اأو اأكرث، 
تغرّي منط احلروب التقليدية واأ�شلوبها، واأ�شبحت قليلة احلدوث، ليبداأ ن�شبًيا 
ال�شتغناء تدريجيًّا عن القوات الرّبية ب�شبب اخل�شائر الب�رضية التي ت�شغط على 
ا يف ظل التو�ّشع الدميوغرايف وانت�شار الأ�شلحة باأيدي  احلكومات، خ�شو�شً
ال�شكان، ومنّو العقائد الإيديولوجية التي ي�شتحيل �شبطها اأو قمعها من قبل 
اجليو�ش النظامية. وقد اأ�شبح رائًجا يف ع�رضنا احلا�رض مفهوم اجليل الرابع 
حل�شم  تقليدية  غري  واأ�شاليب  طرًقا  يعتمد  الذي  املتماثلة،  غري  احلروب  من 
املعارك وحتقيق الن�رض، تختلف ب�شكل جذري وجوهري عن تلك التي ُتعتمد 
يف احلروب الكال�شيكية. فاأ�شا�ش هذا النوع من احلروب، يرتكز على �شيا�شة 
العدو،  اإرادة  اأو �شعب على قبول  اأو نظام حكم  اإكراه اخل�شم املتمّثل بدولة 

وبالتايل اكت�شاب النفوذ واإمالء ال�رضوط والطلبات.
قال  كما  املتماثلة،  غري  احلروب  من  الرابع  اجليل  ع�رض  و�شط  يف  اإّننا 
يف  الع�شكرية  ال�شرتاتيجية  مادة  اأ�شتاذ  مانوارينغ")6))،  ماك�ش  "الدكتور 
معهد الدرا�شات ال�شرتاتيجية يف كلية احلرب التابعة للجي�ش الأمريكي خالل 
اإحدى حما�رضاته)7))، لفًتا اإىل اأّن الرئي�ش الفنزويلي الراحل هوغو �شافيز، 
اأمر �شّباطه بالأكادميية الع�شكرّية يف كراكا�ش العام 2٠٠5، باأن يتعلّموا 
ويتدربوا على هذا النوع من احلروب، واأن ي�شنعوا عقيدًة ملواجهتها. لذلك، 
النظامّية  القوات  الوقت، لي�ش عبور  ما يحدث ويجري احلديث عنه يف هذا 
احلدود، ولي�ش تدمري موؤ�ّش�شة ع�شكرّية اأو الق�شاء على قدرة دولة اأو اأّمة، من 
اعتماد  هو  الهدف،  بل  عليها.  نظامية  ع�شكرّية  هجومية  عملية  �شّن  خالل 
اأ�شلوب الإنهاك والتاآكل البطيء لكن الثابت، لقّوة الدولة امل�شتهدفة من اأجل 

6)-  ماكس مانوارينغ، محاضرة حول الجيل الرابع من الحروب غير المتماثلة، الوطن المصرية، )/)/))0)، متوافر على الموقع:
http://www.elwatannews.com/news/details/139728، اإلنترنت، الدخول: 0)/6/9)0).

7)-  ألقيت المحاضرة في معهد دراسات األمن القومي في الكيان اإلسرائيلي بتاريخ ))/)/))0)، لمناسبة المؤتمر السنوي ألمن نصف األرض 
الغربي.
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اكت�شاب النفوذ كما ذكرنا، ومن ثّم حتقيق الهدف املركزي واحلقيقي املتمّثل 
بك�رض اإرادة هذه الدولة باأقل تكلفة ب�رضية ومادية على املخّطط. والو�شول 
اإىل نقطة التاأثري يف العدو يف هذا النوع من احلروب، يحتاج اإىل ال�شتعانة 
بقوات ع�شكرّية غري نظامّية، من املمكن اأن تكون مكّونة من الن�شاء والأطفال 
يف بع�ش الأحيان. فالفو�شى املوّجهة هي ال�شالح الرئي�ش يف هذا املجال، 
املثال  �شبيل  وعلى  الع�شكرية.  الرت�شانات  عن  الناجتة  النريان  قّوة  ولي�شت 
الو�شع  بل  املدفعية،  اأو  الدبابات  لي�ش  برلني  جدار  اأ�شقط  الذي  احل�رض،  ل 
القت�شادي ال�شعب يف اأملانيا ال�رضقية. لهذا من املفرت�ش فهم هذا النوع من 
احلروب، الذي عادة ما يعرّب عنه مب�شطلح "زعزعة ال�شتقرار"، ومواجهته 

بالعديد من احللول.
تتجلّى زعزعة ال�شتقرار، ب�شور وم�شاهد ومظاهر متنوعة، غالًبا ما تكون 
حميدة يف ال�شكل اإمّنا لي�ش يف امل�شمون، ويجب اأن ينفذها مواطنون من الدولة 
امل�شتهدفة، عرب التدّرج من التظاهر ال�شلمي يف بادئ الأمر، اإىل املظاهرات 
والعت�شامات ال�شاخبة، ثّم اىل اأعمال عنف توؤّدي اإىل التمّرد والع�شيان على 
دور  يربز  وهنا،  الفا�شلة")))).  "الدولة  فكرة  اإىل خلق  و�شوًل  الدولة،  هيبة 
الإعالم طوال هذه املراحل، بالإ�شارة اإىل اأّن هذه الدولة هي يف الطريق نحو 
الف�شل. ويف بع�ش الدول التي يتزعزع ا�شتقرارها ب�شكل كبري، يتحّول النزاع 
اإىل اأعمال ع�شكرية وي�شبح جزء معترب من الدولة غري خا�شع ل�شلطتها، وهنا 

يتّم ا�شتخدام م�شطلح "الإقليم غري املحكوم"، كمربر لتهام الدولة بالف�شل.
الرابع، فيتكّون املولود اجلديد  اأّما يف املرحلة الأخرية من حروب اجليل 
قبل  الأعذار من  تاأمني  يكفل  ما  كاملة،  ب�شورٍة  الفا�شلة"  "الدولة  امل�شّمى 
ولكّن  عليها،  وال�شيطرة  الدولة  هذه  �شوؤون  يف  للتدخل  امل�شتفيدة  اجلهات 

لمزيد من التفاصيل، أنظر: عماد الدين أديب، مخاطر "الدولة الفاشلة"، مرة أخرى تحدث "بروفة" فاشلة للربيع العربى فى بيروت، الوطن المصرية،   -((
))/)/))0)، متوافر من الموقع: http://www.elwatannews.com/news/details/792883، اإلنترنت، الدخول، 6)/0)/6)0).
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اإذ  الدولة ب�شكٍل نهائي،  الأ�شا�ش يف ذلك كلّه هو منع تال�شي كيان  ال�رضط 
ت�شبح  واإّل  والع�شكرّية،  وال�شيا�شّية  احلكومية،  املوؤ�ّش�شات  تزول  اأّل  يجب 
الدولة �شاحة للجرائم والفو�شى، وي�شبح التحّكم فيها �شعًبا ل بل م�شتحياًل، 

وبالتايل ل ي�شتطيع العدو اإجناز ما يطمح اإليه. 
اإًذا، احلرب �شواء كانت قاتلة اأو غري قاتلة هي الإكراه، وعملية الو�شول اإىل 
الدولة الفا�شلة تتم بخطوات بطيئة وهادئة وملدة كافية، با�شتخدام مواطني 
العام،  الوطني  الوعي  اخلام�ش)9))، ويف غياب  والطابور  امل�شتهدفة  الدولة 

وحكمة القائمني على ال�شلطة، مت�شي الدولة اإىل هاوية ال�شقوط احلتمي.

اخلامتة

يختلف حال ف�شل الدول بني دولٍة واأخرى وبني حالٍة واأخرى، اإذ اإّن هناك 
دوًل �شعيفة اإىل حد الف�شل على �شكل ال�شومال واأفغان�شتان، فيما هناك دوٌل 
اأطلق عليها �شفة الف�شل وهي بعيدة منها كّل البعد، وهذا ما ي�شري اإىل وجود 
خمّططات معّدة �شلًفا لتحويلها اإىل دوٍل فا�شلة، وذلك عرب ا�شتخدام و�شائل 
الراأي العام املحلي والدويل �شّدها، منها ال�شخ الإعالمي  خمتلفة، لتاأليب 

املرّكز مبختلف اآلياته واأ�شاليبه. 
 بداأ تداول م�شطلح الدولة الفا�شلة يف و�شائل الإعالم وال�شحافة املكتوبة 
ما  وهذا  القرار،  ودوائر  القانون  اأروقة  ين�شاأ يف  ومل  اخل�شو�ش،  على وجه 
يعك�ش حالة الغمو�ش التي تخّيم على هذا امل�شطلح وحتديًدا لناحية ت�شنيف 
الدول واإل�شاق تهمة الف�شل بها، والأهداف امللتب�شة القابعة خلفه، اإذ يلفت 
فعالية  الأكرث  لكونه  يعود  اأوًل،  الإعالم  ا�شتخدام  اأّن  اإىل  املحلّلني  بع�ش 
و�رضعة يف النت�شار، والأقل كلفة بني �شائر طرق التدخل. ففي مراقبة اأحوال 

نشأ المصطلح في أثناء الحرب األهلية اإلسبانية في العام 6)9)، حيث كانت القوات الوطنية تتكّون من أربعة طوابير من الثوار، فقيل حينها إّن   -(9
هناك طابوًرا خامًسا يعمل مع الوطنيين، وبعدها ترّسخ هذا المعنى في االعتماد على الجواسيس ومفتعلي الفتن والشائعات.
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اإعالمية  منظومات  �شطوة  يتبنّي  اأو�شاعها،  وحتليل  العربي  الربيع  دول 
"امليديا"  و�شائل  ا�شتخدام  الدول، من خالل  اأمن هذه  تقوي�ش  عملت على 
التحري�شّية والت�شليلّية، وتركيزها على تناول م�شطلحات، لها وقٌع �شّيىء 
ال�شغب  اأعمال  تاأجيج  العام، وت�شهم ب�شكل فاعل يف  والراأي  على اجلماهري 

وا�شتهداف املوؤ�ّش�شات احلكومّية.
اأّما حروب اجليل الرابع غري املتماثلة، فهي من اأخطر احلروب واأعقدها التي 
ت�شتهدف الدول وجمتمعاتها، اإذ ت�شتلزم اأ�شاليب وتقنيات خا�شة، اإ�شافة اإىل 
تدريب مكثف على مواجهة و�شائطها، واىل م�شتوى عال من الوعي ال�شعبي، 
و�رضائح  لأفراد  لت�شل  املفتوحة  وامل�شادر  الإعالم  عرب  ت�شّن  كونها  وذلك 
التمرد  لدفعها نحو  امل�شتهدفة  الدول  �شعوب  فيتم حتري�ش  املجتمع كافة. 
وفقدان الثقة بالأنظمة التي حتكمها، متهيًدا لزعزعة الأمن وال�شتقرار ون�رض 

ما ي�شّمى بـ"الفو�شى اخلاّلقة".
و"ال�شلطة  القّوة  ت�شتخدم  العامل،  يف  فاعلة  وجهات  قوّية  دوًل  اإّن 
الإعالمية" اإذا �شّح التعبري، للتدّخل يف �شوؤون الدول الأخرى بهدف حتقيق 
م�شالح �شيا�شية واقت�شادية على وجه اخل�شو�ش، عرب جمهودات خمتلفة، 
ل اإىل تعريف  منها اّتهام الدول بالف�شل. من هنا، على املجتمع الدويل التو�شّ
الظروف  لتحديد  وذلك  فا�شلة،  امل�شّماة  للدولة  عليه  ومّتفق  وا�شح  قانوين 
الدولة،  هذه  �شوؤون  يف  التدخل  املجتمع  هذا  من  ت�شتوجب  التي  وال�رضوط 
املجتمع  �شعيد  على  اأّما  الطبيعي.  و�شعها  اإىل  جديد  من  اإعادتها  بهدف 
ة كّل يف  اللبناين، فمن جهة اأوىل، يجب ن�رض الوعي من قبل الوزارات املخت�شّ
ه )الإعالم، الثقافة، الداخلية، العدل، الرتبية والتعليم العايل...اإلخ(،  ما خ�شّ
حول خماطر ا�شتخدام م�شطلح الدولة الفا�شلة ب�شكٍل خاطئ من قبل املحلّلني 
واملفكرين والإعالميني...اإلخ، وتو�شيح اأ�شباب ن�شاأة امل�شطلح وتداوله، ومن 
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هي اجلهات التي تقف خلفه وت�شتفيد منه. ومن جهة ثانية، حت�شني الراأي 
العام املحلي ملواجهة اأخطار الإعالم امل�شبوه، وعدم الجنرار خلف حمالت 
الواقع، وذلك منًعا حل�شول  تعرّب عن  ترويج امل�شطلح ب�شورة م�شّوهة ول 
تداعيات �شلبية من �شاأنها الإ�رضار بهيبة الدولة ودورها والنتظام العام يف 
البالد، بالإ�شافة اإىل دح�ش ما ي�شاع يف و�شائل الإعالم ومراكز الدرا�شات 
اأّن  اأّن الدول الفا�شلة قائمة يف دول العامل الثالث فقط، ومن  املوّجهة، من 
الأزمات واملعوقات القت�شادية هي �شبب لتكون الدولة فا�شلة، والرتكيز يف 

الوقت عينه على اإظهار موؤ�رّضات الدول الفا�شلة يف الدول الناجحة.
لذلك، يجب اإيالء مو�شوع العمليات الإعالمية - النف�شية الأهمية الالزمة، 
لناحية معرفة اأهداف العدو وفهم الأ�شاليب والتقنيات التي ي�شتخدمها �شّد 
الوطن وموؤ�ّش�شاته ال�شيا�شية والع�شكرية والأمنية، وكيفية مواجهتها يف اأّي 
ظرف من الظروف من خالل ت�شمني مناهج التعليم والتوعية، كيفية التعاطي 
وال�شتعانة  املتماثلة،  غري  احلروب  من  الرابع  اجليل  مفهوم  مع  والتعامل 
بخرباء يف جمالت علوم النف�ش والجتماع والإعالم، وذلك لإر�شاء مفاهيم 
حديثة واإعداد مراجع تعليمية قّيمة على م�شتوى املواجهة والت�شّدي لهذه 

العمليات احلربية غري التقليدية.
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د. أنيس بو ذياب

الشراكة بين القطاعين العام و الخاص:
فرصة للنهوض باالقتصاد اللبناني

املقّدمة
واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  ال�رضاكة  مو�شوع  حظي 
واملراكز  واملجتمعات  احلكومات  قبل  من  كبري  باهتمام 
الت�شعينيات. مطلع  منذ  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  البحثية 
التنمية  عملية  باأّن  اّت�شح  اأن  بعد  بال�رضاكة  الهتمام  زاد 
اإمكانات  جميع  ح�شد  على  تعتمد  والجتماعية  القت�شادية 
القطاع  وخربات  وموارد  طاقات  من  فيها  مبا  املجتمع، 
العام وكذلك اخلا�ش، لتت�شارك يف تنظيمات موؤ�ش�شية تتوىّل 
ت�شعى  لذلك  وت�شغيلها،  اأنواعها  مبختلف  امل�شاريع  اإن�شاء 
التنظيمات  خلق  اإىل  �شواء  حد  على  والنامية  املتقدمة  الدول 
الت�شاركية  التنظيمات  لتبّني  والنظم  والت�رضيعات  املوؤ�ش�شية 
امل�شاريع  توجيه  يف  املجتمع  قطاعات  فيها  ت�شهم  التي 

* أستاذ مساعد 
في كلية العلوم 

االقتصادية و إدارة 
األعمال- الفرع 
الرابع- الجامعة 

اللبنانية.



74

والأعمال واإدارتها وت�شغيلها وتطويرها وتنميتها من اأجل خدمة اأغرا�شها 
على اأ�شا�ش ت�شارك فعلي، وحوكمة جيدة، وم�شاءلة �شفافة ومنفعة متبادلة.
اأنحاء  يف  تزايدت  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  ال�رضاكة  م�شاريع  اإّن 
العامل كلّها منذ بداية ت�شعينيات القرن املا�شي لأ�شباب عديدة منها، انهيار 
الحتاد ال�شوفياتي ومنظومته الذي دفع دول اأوروبا ال�رضقية بدايًة ولحًقا 
املطلقة  امللكية  عن  الرتاجع  اإىل  ورو�شيا  ال�شابق  ال�شوفياتي  الحتاد  دول 
اأو  القطاع اخلا�ش ب�شكل  اإ�رضاك  لو�شائل النتاج من قبل احلكومات، واإىل 
باآخر يف اإدارة �شووؤن الدولة))). من الأ�شباب الإ�شافية التي دفعت باجتاه 
وازدياد  ال�شيادية  الديون  تعاظم  واخلا�ش،  العام  القطاعني  بني  ال�رضاكة 
عجز موازنات احلكومات، ما دفعها اإىل البحث عن تخفي�ش هذا العجز من 
مع  �رضاكات  عقد  عرب  لديها  ال�شتثماري  الإنفاق  على  ذلك  يوؤثر  اأن  دون 

القطاع اخلا�ش.
العام  القطاعني  بني  ال�رضاكة  اأهمّية  اإىل  بدايًة  البحث  هذا  يف  �شنتطّرق 
تلك  اإقامة  مرّبرات  �شنعر�ش  ثّم  من  واأهدافها،  طبيعتها  واإىل  واخلا�ش، 
واأنواعها  الناجحة  ال�رضاكة  متطلّبات  عن  �شنتحّدث  ذلك  بعد  ال�رضاكة. 
اإىل  بعدها  �شنتطّرق  عنها.  تنجم  قد  التي  واملخاطر  فوائدها  اإىل  اإ�شافة 
بع�ش املفاهيم اخلاطئة حول ال�رضاكة لننتقل يف النهاية اإىل �رضح اأهمّية 
اعتماد ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�ش يف لبنان وتاأثريها الإيجابي 
على القت�شاد الوطني، ثّم نختم البحث مبجموعة من التو�شيات من �شاأنها 

امل�شاعدة يف تفعيل تطبيق مفهوم ال�رضاكة يف لبنان.

محمد، محمود عبد الحافظ، )))0))، الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتطلّبات التنمية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.  -(
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1 - اأهمية ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص

من  لكثري  الوحيد  ال�شبيل  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  ال�رضاكة  ت�شّكل 
القت�شادات حول العامل ومنها القت�شاد اللبناين، من اأجل اإعادة متويل بنى 
حتتية واإن�شائها بغية تطوير القت�شاد، فالقت�شاد اللبناين وبعد مرور العقد 
الأّول من القرن احلادي والع�رضين، ل ميكن اأن يتطّور من دون بنى حتتية 
التي ُتعترب اأكرث من �رضورية لأي اقت�شاد حديث، من اأهّمها نذكر خدمات 
الطاقة الكهربائية و�شبكات الت�شالت املواكبة لتطّورات الع�رض، وحمطات 
حي والطرق واجل�شور واملياه، وغريها الكثري من اأعمدة احلياة  ال�رضف ال�شّ
القت�شادي  الرفاه  ويقّدم  بيئته  على  يحافظ  ناجٍح  لقت�شاٍد  الع�رضية 

والجتماعي لأبنائه.)))
ومّما ل�شّك فيه اأّن ال�شتثمار يف البنى التحتية يوؤدي دوًرا رئي�ًشا يف حتفيز 
منّو الناجت املحلي وتطوير القت�شاد وتاأمني منوه امل�شتدام. فم�شاريع البنى 
اإيجاد الأر�شية املنا�شبة ل�شتقطاب ال�شتثمارات وخلق  التحتية ت�شهم يف 
على  الجتماعية  الطبقات  ولكل  جميًعا  القطاعات  يف  عديدة  عمل  فر�ش 
جلهة  العامة  اخلدمات  على  مبا�رض  تاأثري  التحتية  للبنى  كذلك  اختالفها. 
مدى توافرها، وات�شاع نطاقها و�شموليتها، ورفع قدرتها التناف�شية وخف�ش 

كلفتها.
اإّن عجز الدولة املزمن عن حتّمل اأعباء الإنفاق ال�شتثماري الالزم ب�شبب 
تراكم الدين العام اللبناين، انعك�ش �شلًبا على قدرة الدولة يف تاأمني اخلدمات 
احلالة  وهذه  العام،  والنقل  كالكهرباء  منها،  الأ�شا�شية  �شّيما  ول  العامة 
خربتها دول عديدة وا�شتطاعت تخّطيها من خالل اللجوء اإىل ال�رضاكة بني 
خطاب، عبدهلل شحاته، )009))، الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الخدمات العامة على مستوى المحليات: اإلمكانيات والتحديات،   -(

شركاء في التنمية.
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عامة،  منفعة  ذات  حتتية  بنى  م�شاريع  لتمويل  واخلا�ش  العام  القطاعني 
وتنفيذها واإدارتها.

2 - طبيعة ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص

الأمد  طويلة  �رضاكة  باأّنها  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  ال�رضاكة  تتمّيز 
تهدف اإىل تقدمي خدمات عامة، واإن�شاء البنى التحتية عن طريق ال�شتفادة 
من الكفاءة الإدارية والقدرات التمويلية للقطاع اخلا�ش. تتمّيز هذه ال�رضاكة 
ا �رضاكة  اأي�شً باأّنها لي�شت �رضاكة براأ�ش املال ول �رضاكة بالأرباح، بل هي 
من  جزًءا  اخلا�ش  القطاع  اإىل  يحّول  العام  القطاع  اأّن  بحيث  باملخاطر، 
اخل�شخ�شة  عن  ال�رضاكة  ميّيز  ما  وهذا  باأخرى،  ويحتفظ  امل�رضوع  خماطر 
)من  امل�رضوع  خماطر  حتويل  على  تنطوي  فاخل�شخ�شة  الإدارة))).  وعقود 
التنظيم  بدور  الدولة  تكتفي  بينما  اخلا�ش،  القطاع  اإىل  وخ�شارة(  ربح 
لأّن  كلّها،  باملخاطر  الدولة  باحتفاظ  فتق�شي  الإدارة  عقود  اأّما  والرقابة. 
دور القطاع اخلا�ش يقت�رض على تقدمي خدمة ما لقاء بدل يتفق عليه بني 

الطرفني. 
اأّما يف ما يخ�ّش ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�ش، فهي ت�شمل كل 
بح�شب  اآخر  اإىل  م�رضوع  من  تختلف  بن�شب  املخاطر  يف  ال�رضاكة  درجات 
ال�رضاكة  عقود  يف  اخلا�ش  القطاع  يتحّمل  املربمة،  والتفاقات  امل�شاريع 
والتمويل  وال�شتك�شاف  والت�شغيل  والت�شييد  والت�شميم  التطوير  خماطر 
اأكرث  اخلا�ش  القطاع  اإّن  اإذ  ال�رضاكة  هذه  اأهمّية  تكمن  وهنا  والت�شّخم. 
اإنتاجيته  ا واأّنه ي�شعى لرفع  التطوير وال�شتك�شاف، خ�شو�شً دينامية جلهة 
وعلى  جهة،  من  املقّدمة  لل�شلع  والنوعية  اجلودة  على  اإيجاًبا  ينعك�ش  مّما 
القهيوي، ليث العبدللـه، )))0))، الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص "اإلطار النظري و التطبيق العملي"، دار الحامد للنشر والتوزيع.  -(
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العام  القطاع  يتحّمل  نف�شه،  الوقت  ويف  اأخرى.  جهة  من  الكلفة  تخفي�ش 
خماطر البيئة والتنظيم والتعرفة وبع�ش الأمور القانونية الأخرى، وميكن اأن 
يتحّمل الطرفان مًعا املخاطر املتعلّقة بالقّوة القاهرة والعالقات مع العّمال 
والربح واخل�شارة. كذلك ميتاز هذا النوع من ال�رضاكة باأّن القطاع العام ل 
ومبفهوم  املنتجة،  ال�شلعة  ب�رضاء  يقوم  بل  للم�شاريع،  الأ�شول  ب�رضاء  يقوم 

اآخر يهتم القطاع العام اأكرث باملخرجات بدًل من اهتمامه باملّدخالت.
3 - اأهداف ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص

تهدف ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�ش اإىل تغيري ن�شاط احلكومة من 
ت�شغيل البنية الأ�شا�شية واخلدمات العامة، اإىل الرتكيز على و�شع ال�شيا�شات 
لقطاع البنية الأ�شا�شية وو�شع اأولويات مل�رضوعات البنية الأ�شا�شية، كذلك 
ملراقبة مقّدمي اخلدمات بغية حت�شني نوعّيتها ورفع جودتها. كما وتهدف 
هذه ال�رضاكة اإىل اإدخال الكفاءات الإدارية والقدرات التمويلية لدى القطاع 

اخلا�ش واإ�رضاكه يف حتمل املخاطر.
ما  النقود يف  مقابل  اأف�شل  قيمة  ا  اأي�شً القطاعني حتقق  بني  ال�رضاكة  اإّن 
التكلفة  اأ�شا�ش  على  للعميل  الأمثل  ال�شعر  خالل  من  العام  بالإنفاق  يتعلّق 
واخلا�ش  العام  القطاعني  ملناق�شة  الجمايل  ال�شعر  اأّما  العقد.  مّدة  خالل 
املقّدمة من ال�رضيك يجب اأن يكون اأقل من التكلفة التي تتحّملها احلكومة لو 
قامت بتوفري م�شتوى اخلدمة نف�شه، مت�شّمنة التكاليف الإ�شافية للمخاطر 

التي ميكن للحكومة اأن تواجهها.
كما واأّن ال�رضاكة بني القطاعني تهدف اإىل تفادي تراجع الأ�شول واملن�شاآت 
ال�شيء  الّت�شغيل  اأو  الفّعالة  غري  ال�شيانة  نتيجة  العام  للقطاع  ال�رضورية 

لالأ�شول واإدخال البتكارات على ت�شميم امل�رضوع بالن�شبة لهذه الأ�شول.



78

4 - مربّرات ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�ص

مّما ل �شّك فيه باأّن ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�ش تعترب منوذًجا 
متطوًرا لأن�شطة الأعمال التي ت�شاعد على زيادة ا�شتثمارات القطاع اخلا�ش، 
قدراته  كامل  من  باأدنى  يعمل  الوطني  الإقت�شاد  يكون  عندما  �شّيما  ول 
الوفاء  اأجل  من  جميًعا،  القت�شادية  املجالت  يف  الت�شغيلية  وطاقاته 
وهنا  م�شتحدثة))).  باأ�شاليب  واخلدمات  ال�شلع  من  املجتمع  باحتياجات 

ميكن ح�رض مرّبرات اللجوء اإىل اأ�شلوب ال�رضاكة بالنقاط الآتية:
- عدم قدرة القطاع العام على حتقيق التنمية امل�شتدامة مبفرده.

- التغري التقني والقت�شادي املت�شارع الذي يتيح الفر�شة لتخفي�ش تكلفة 
امل�شاريع.

- �شغوط املناف�شة املتزايدة وتراجع معّدلت النمّو يف الناجت املحلي.
- حمدودية املوارد املالية والب�رضية لدى القطاع العام، وعدم قدرته على 
يتطلب  التي  وامل�شاريع  املجالت  تعّدد  ب�شبب  التكنولوجي  التطّور  مواكبة 
تنفيذها. وعليه فاإّن ال�رضاكة تعمل اإًذا على تخفيف حّدة املناف�شة بني هذه 

املجالت من خالل تبادل اللتزامات بني ال�رضكاء.
- زيادة الفاعلية والكفاءة من خالل العتماد على امليزة املقارنة وعلى 

تق�شيم العمل العقالين الناجت عن هذه ال�رضاكة.

5 - متطلّبات ال�رشاكة الناجحة

اإّن جناح اأي روؤية ا�شرتاتيجية على امل�شتوى الإقت�شادي العام حتتاج اإىل 
ظروف وبيئة حا�شنة واأدوات ت�شاعد على حتقيق اأهداف هذه الروؤية، لذلك 

ميكن حتديد اخلطوط العري�شة ملتطلبات جناح هذا الأ�شلوب بالآتي:
القهيوي، ليث العبدللـه، )))0))، الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص "اإلطار النظري والتطبيق العملي"، دار الحامد للنشر والتوزيع.  -(
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هذا  ت�شجيع  اإىل  يوؤدي  مّما  الوطني  امل�شتوى  على  قوي  �شيا�شي  دعم   -
القّوة  نقاط  على  مبني  لل�رضاكة  م�شرتك  واقعي  تطّور  وجود  مع  الن�شاط 

وال�شعف املتوافرة لدى اأطراف ال�رضاكة.
ل و�شّفاف جلدوى امل�رضوع قبل التعاقد. - حتليل دقيق ومف�شّ

والتجاري  الفّني  امل�رضوع  جوانب  جميع  من  للمخاطر  مف�شل  حتليل   -
ف�شاًل عن املخاطر ال�شيا�شية.

لة على املدى الزمني الق�شري  -عقود مربمة جيدة و�شّفافة وتناف�شية ومف�شّ
واملتو�ّشط والطويل.

- الرغبة من قبل ال�رضيك العام )القطاع العام( بالقبول يف حلول اإبتكارية.
- رقابة فّعالة وحرفية على ال�رضيك يف القطاع اخلا�ش من قبل العميل 

احلكومي.
القطاع  لتحفيز  تكرارها  ميكن  بحيث  املنا�شبة  امل�رضوعات  اإختيار   -

اخلا�ش.

6 - اأنواع ال�رشاكة

يف  املعتمدة  واملعايري  والتوجهات  املفاهيم  خالل  من  ال�رضاكة  ت�شّنف 
الت�شنيف بح�شب منط التنظيم، واأ�شلوب اتخاذ القرار، و نوع القطاع، وطبيعة 
الن�شاط، اإ�شافًة اإىل طبيعة العقد، بحيث يتحّدد الدور الذي يقوم به كّل من 
القطاع العام والقطاع اخلا�ش �شمن تلك ال�رضاكة))). فالرتتيبات املوؤ�ش�شية 
ترتاوح ما بني ترك اأمر البنية الأ�شا�شية لالإدارة احلكومية، اأو ترك اأمرها كلًيا 
للقطاع اخلا�ش. ويالحظ اأّن بني النمط الأّول والثاين ترتيبات موؤ�ش�شّية اأخرى 
الأ�شا�شية  البنية  اإ�شناد خدمات  الطرفني من خالل  الأدوار بني  توّزع فيها 

الرشيد، عادل محمود، )007))، إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المنّظمة العربية للتنمية اإلدارية.  -(
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عرب عقود كاخلدمة، اأو الإدارة، اأو التاأجري، اأو ال�رضاكة، اأو المتياز.)6)
اإّن اأكرث الت�شنيفات قبوًل من قبل الباحثني تندرج على اأ�شا�ش جمموعتني:

Partnerships Collaborative أّوًل- �رس�كات تعاونية�
اأ�شا�ش  ال�رضاكة وتنظيمها على  اإدارة  ال�رضاكات حول  النوع من  يدور هذا 
ت�شاركي بني القطاعني العام واخلا�ش، حيث تّت�شف ال�رضاكة بعالقات اأفقية 
بني اأطرافها ويتّم اتخاذ القرار بالإجماع بحيث ي�شرتك جميع ال�رضكاء باأداء 
املهمات والواجبات، من دون اإ�رضاف منفرد لأي طرف مبوجب القواعد التي 

يفر�شها.
Partnerships Contracting ثانيًا: �رس�كات تعاقدية

ُيعنى هذا النوع من ال�رضاكات برتتيبات تو�شيل اخلدمات مبوجب عقد بني 
طرفني. تكون العالقات بني اأطراف ال�رضاكة عامودية مع وجود جهة مرجعية 
واحدة متار�ش الرقابة وال�شيطرة على الن�شاط ول متار�ش اأداء املهّمات، بل 
اإنهاء  على  قادرة  اجلهة  تلك  تكون  ذلك.  يف  الأخرى  الأطراف  على  تعتمد 
ال�رضاكة اأحياًنا بطريقة اأحادية ا�شتناًدا اإىل معيار العقد الذي يحكم العالقة 

بني القطاعني العام واخلا�ش. 
 Public- Private واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  ال�رضاكة  نظام  يدخل 
Partnership PPP، وفق الت�شنيف الوارد اأعاله، �شمن ال�رضاكات التعاونية، 
بينما تاأخذ ال�رضاكات التعاقدية اأ�شكاًل عديدة مثل التاأجري والإدارة، واخلدمة، 

و ال�رضيك ال�شرتاتيجي ، والمتياز، اإلخ...

البرنامج القومي لشراكة القطاعين العام والخاص، )007))، الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية.  -6
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يبنّي اجلدول اأدناه بع�ش اأنواع ال�رضاكة:

�لت�شغيل �لنوع
و�ل�شيانة

�مللكية عند �لتمويل
�نتهاء �لعقد

مدة �لعقد 
�شنو�ت

3 - 5دولةدولةقطاع خا�شعقد اإدارة
5 - ٨دولةدولة قطاع خا�شتاأجري متويلي/اإكراء

اإعادة تاأهيل، ت�شغيل 
ROT ونقل

15 - 2٠دولةقطاع خا�شقطاع خا�ش

اإعادة تاأهيل، تاأجري 
RLT متويلي ونقل

15 - 2٠دولةقطاع خا�شقطاع خا�ش

بناء، اإعادة تاأهيل، 
ت�شغيل ونقل 

BROT

2٠ - 3٠دولةقطاع خا�شقطاع خا�ش

بناء ت�شغيل ونقل 
BOT

2٠ - 3٠�شبه خا�شقطاع خا�شقطاع خا�ش

بناء متلك ت�شغيل 
BOOT ونقل

2٠ - 3٠�شبه خا�شقطاع خا�شقطاع خا�ش

بناء تاأجري متويلي 
BLO ومتلك

25 +قطاع خا�شقطاع خا�شقطاع خا�ش

بناء متلك وت�شغيل 
BOO

25 +قطاع خا�شقطاع خا�شقطاع خا�ش

25 +قطاع خا�شقطاع خا�شقطاع خا�شامتياز
25 +قطاع خا�شقطاع خا�شقطاع خا�شخ�شخ�شة جزئية
غري حمددة قطاع خا�شقطاع خا�شقطاع خا�شخ�شخ�شة كاملة

)اأو وفق مّدة 
الرتخي�ش(

 المصدر: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان - الدليل التوجيهي المجلس األعلى للخصخصة - الطبعة األولى ))0)
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7 - فوائد ال�رشاكة ومزاياها
اإىل  تهدف  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  لل�رضاكة  الدويل  البنك  روؤية  اإّن 
ا يف الدول النامية. يربز  حتقيق التنمية القت�شادية والجتماعية خ�شو�شً
القطاع  اأّما  ال�شيا�شات،  ور�شم  القرار  اتخاذ  يف  الدولة  دور  الدول  تلك  يف 
اإىل  الإ�شارة  مع  اأدائها.  يف  وامل�شاركة  امل�شاريع  تنفيذ  يف  فدوره  اخلا�ش 
اأّن تلك الروؤية مبنية على فكرة عدم فعالية تنفيذ خطط التنمية القت�شادية 
اإذا ما اقت�رضت على الدولة واأجهزتها )ب�شبب املثل ال�شائع اأّن الدولة تاجر 
فا�شل( اأو القطاع اخلا�ش ب�شكل منفرد )خوًفا من اجل�شع(. ميكن ح�رض فوائد 

ال�رضاكة بالنقاط الآتية:
اأكرث من طرف، هم  امل�شاريع بني  اإقامة  الناجمة عن  - توزيع املخاطر 

اأطراف ال�رضاكة اأي القطاع اخلا�ش والقطاع العام.
- توفري راأ�ش مال القطاع اخلا�ش وما ميتلكه مـن املعرفة واخلربة يف 
على  ذلك  ي�شاعد  فيها.  حا�شًما  الوقت  عن�رض  يعترب  التي  امل�شاريع  اإدارة 
القطاع  موقف  حت�شني  وبالتايل  لتنفيذها،  الالزمة  الزمنية  املّدة  تقلي�ش 

العام.
وخلق  احلكومات،  تعانيها  التي  العامة  املالية  عن  ال�شغط  تخفيف   -
الإدارية  القدرة  التي توّفرها املرونة املالية، مع حت�شني  القيمة امل�شافة 

للقطاع العام.
- اإّن ترتيبات ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�ش حتّقق نتائج اأف�شل 
مّما ي�شتطيع اأن يحّقق كل فريق على حدة. يتم ذلك من خالل تاأثري ال�رضكاء 
اإىل  والتو�شل  التفاو�ش  طريق  عن  وقيمهم،  البع�ش  بع�شهم  اأهداف  على 
معايري عمل اأف�شل. �شيكون هناك من ناحية اأخرى جمال لتو�شيع املوارد 
املالية نتيجة تعاون الأطراف يف ما بينها ونتيجة قدرة القطاع اخلا�ش 

على تاأمني التمويل الالزم للم�رضوعات.  
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- تعزيز مبادئ الإف�شاح وامل�شاءلة يف كيفية اإدارة املوارد. 
اأفكار  تزويد  عرب  ال�رضكاء  قبل  من  ا�شرتاتيجية  اأكرث  عمل  مناهج  تبّني 

ا�شرتاتيجية اأف�شل من قبل القطاع اخلا�ش، و�شياغة اأف�شل.
العالقة،  ذات  ال�شيا�شات  يف  اأو�شع  اهتماًما  القت�شادي  البعد  اإعطاء   -
الجتماعية  املكا�شب  يحّقق  مبا  اقت�شادية  اأ�ش�ش  على  امل�شاريع  واإدارة 
ال�شتقرار  لتحقيق  املحلي  الناجت  يف  النمو  اإىل  و�شوًل  والقت�شادية، 

القت�شادي والجتماعي.
التنموية  لل�شيا�شات  ت�شتجيب  التي  املرنة  احللول  اإىل  ل  التو�شّ  -
والتطويرية، حيث ي�شّهل ال�رضيك يف القطاع العام ال�شاأن القانوين، وي�شعى 

ال�رضيك اخلا�ش اإىل تاأمني اإنتاجية اأعلى.
- اإعطاء ال�رضعية وال�شدقية للم�رضوع من خالل م�شاركة القطاعني العام 

واخلا�ش.
- حتقيق النجاح والتو�شع يف الأعمال من خالل التحفيز والروؤية والنظرة 
والتي  والجتماعية،  القت�شادية  للم�شاكل  احللول  واإيجاد  امل�شتقبلية، 

بدورها تخلق احلوافز امل�شتحدثة.
احلكومية  البريوقراطيات  داخل  للتغيري  ديناميكية  عمل  بيئة  -خلق 
التاأثري على  نة. ت�شمح ال�رضاكة للحكومات بتنفيذ التغيري من دون  املح�شّ
اأعمالها احلقيقية املتعلّقة بتطوير ال�شيا�شة الجتماعية، والتوّجه امل�شتقبلي 

واإدارة اخلدمات وتقوميها.
- ال�رضاكة بني القطاعني هي التي حتمي امل�شتهلكني من اإ�شاءة ا�شتعمال 

ال�شلطة الحتكارية للقطاعني.
ال�شغرية،  الكبرية،  ال�رضكات  لدخول  اقت�شادًيا  حّيًزا  تفتح  ال�رضاكة   -
تاأمني  اإىل  يوؤدي  مّما  منها،  م�شتبعدة  كانت  اأ�شواق  اإىل  مًعا  واملتو�ّشطة 

فر�ش عمل اإ�شافية.
على  وحتّفز  املناف�شة  ت�شّجع  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  ال�رضاكة   -

البتكار.
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8 - املخاطر املحتملة من ال�رشاكة بني القطاعني
طبيعة  عن  النظر  بغ�ش  منتج،  اقت�شادي  عمل  اأي  باأّن  فيه  �شّك  ل  مّما 
تلخي�ش  وميكن  خمتلفة،  ملخاطر  يتعّر�ش  اأن  ميكن  اأو  يتعّر�ش  ملكيته، 

املخاطر بالنقاط الآتية)7):
- فقدان ال�شيطرة من جانب القطاع العام على العمل .

- زيادة التكاليف الناجتة عن �شوء الدرا�شة يف اجلدوى القت�شادية.
- املخاطر ال�شيا�شية )تغرّي يف القوانني ب�شكل مفاجئ...(

- �شعف م�شتوى املراقبة وامل�شاءلة )رمبا ب�شبب عدم خربة القّيمني على 
الرقابة(.

- الإنتاج غري مطابق للموا�شفات واملقايي�ش.
- �شعف م�شتوى التناف�ش بني ال�رضكاء ب�شبب غياب التحفيز.

- �شوء اختيار ال�رضكاء )�شوء نية اأو �شوء تقدير(.
- رف�ش املجتمع للم�رضوع لأ�شباب بيئية اأو اجتماعية اأو ب�شبب العادات 

والتقاليد.

9- بع�ص املفاهيم اخلاطئة عن ال�رشاكة
بعد اأن ا�شتعر�شنا ماهّية ال�رضاكة واأهميتها بني القطاعني العام و اخلا�ش، 
ل بّد اأن نتحدث عن جملة من املفاهيم اخلاطئة املنت�رضة حول مفهوم تلك 
ال�رضاكة، والتي توؤّثر ب�شكٍل اأو باآخر �شلًبا على اعتمادها من قبل احلكومات 

حول العامل. 
�أ - متويل �مل�رسوع من قبل �لدولة هو �أقل كلفة:

احلالت،  كل  يف  نف�شها  هي  امل�رضوع  كلفة  اإّن  اإذ  �شحيح،  غري  اأمر  هذا 
عزت، شهاب فاروق عبد الحي، )))0))، "التحكيم في منازعات المشروعات المقامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، دار   -7

النهضة العربية.
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القطاع  �شيتحّملها  التي  الإ�شافية  والكلفة  املخاطر  العتبار  بعني  اآخذين 
القطاع  مناف�شة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شيادية،  الديون  زيادة حجم  نتيجة  العام 

العام للقطاع اخلا�ش على الطلب على مو�شوع القرو�ش.
ب- �ل�رس�كة �شتوؤدي �إىل فقد�ن وظائف موظفي �لقطاع �لعام:

تقدمي  حق  له  �شيبقى  العام  القطاع  اإّن  اإذ  ا،  اأي�شً خاطئ  املفهوم  هذا  اإّن 
بناء  بفعل  جديدة  وظائف  ا�شتحداث  اإمكانية  هناك  وبالتايل  اخلدمات، 

اإن�شاءات جديدة.
ج - �ل�رس�كة هي خ�شخ�شة مقنّعة:

يف اخل�شخ�شة ُيعطى القطاع اخلا�ش احلرية يف و�شع موا�شفات الإنتاج 
وكذلك الأ�شعار، بينما يف عقود ال�رضاكة حتّدد املوا�شفات و الأ�شعار م�شبًقا 
�شمن ا�شتدراج العرو�ش. كذلك تبقى يف ال�رضاكة م�شوؤولية تقدمي اخلدمة على 

عاتق القطاع العام بعك�ش اخل�شخ�شة.
د - �ل�رسيك �خلا�ص يبغي حتقيق �لأرباح على ح�شاب �لدولة:

مّما  املت�شاركة،  الأطراف  با�شتفادة  يق�شي  الناجحة  ال�رضاكة  مفهوم  اإّن 
يتيح  و  م�شاركته  عن  الناجت  املطلوب  العائد  حتقيق  اخلا�ش  للقطاع  يتيح 

ا للقطاع العام يف حال جناح ال�رضاكة، حتقيق اأعلى اإفادة ممكنة. اأي�شً
ه - �ل�رس�كة هي �مللكية �ملختلطة ل�رسكة �مل�رسوع:

اإّن القطاع اخلا�ش يوؤ�ش�ش �رضكة امل�رضوع وميّوله ويديره وميلكه للفرتة 
له  تكون  التمويل،  يف  الإ�شهام  العام  القطاع  اأراد  اإذا  فقط.  عليها  املتعاقد 

ة يف ال�رضكة وتكون عندها �رضكة امل�رضوع �رضكة خمتلطة. ح�شّ
و - �لدولة تفقد �ل�شيطرة على �لكلفة و�جلودة:

اإّن م�شوؤولية القطاع العام يف عقود ال�رضاكة هي تقدمي اخلدمة، وهو بالتايل 
ي�شع موا�شفات الإنتاج التي على اأ�شا�شها يتّم اختيار ال�رضيك.
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10- لبنان وال�رشاكة

اإّن القت�شاد اللبناين يعمل من دون طاقته النتاجية، والدولة يف ظل عجز 
ال�شتثماري  بالإنفاق  تقوم  اأن  ت�شتطيع  ل  العام،  الدين  وتراكم  ميزانيتها 

املطلوب لتحفيز القت�شاد.))) 
بينما ميلك القطاع امل�رضيف اللبناين ما يفوق اخلم�شة ع�رض مليار دولر 
الدولة بح�شب رئي�ش جمعية  للم�شاركة يف امل�شاريع امل�شرتكة مع  جاهزة 
امل�شارف يف لبنان الدكتور جوزيف طربية، ول �شّيما يف م�شاريع الطاقة 

والت�شالت والطرق.
يف  النمو  اأّن  حيث  لبنان،  يف  النمو  �شيعّزز  ال�شتثمارات  من  النوع  هذا 
القت�شاد اللبناين يف ال�شنوات اخلم�ش الأخرية و منذ العام 2٠11، يعاين 
تراجًعا حتى و�شل يف العام املا�شي اإىل �شفر باملئة بح�شب حاكم م�رضف 

لبنان.
مّما ل�شّك فيه باأّن ال�شتثمار يف البنية التحتية �شي�شع لبنان على �شّكة 
القت�شاد  �شيحّفز  اخلا�ش  و  العام  القطاعني  بني  والت�شارك  جمدًدا،  النمو 

لت�شل ن�شب النمو خالل اأربعة اأعوام اإىل ما ل يقّل عن ٦ – ٧ %.
يرى الدكتور ن�شيب غربيل مدير مركز التحليل القت�شادي يف بنك بيبلو�ش 
يف هذا ال�شياق "اأّن �شوء حال البنية التحتية يف لبنان هو اأحد عائقني كبريين 
اأّن ٨3% من دول العامل لديها  اإىل  اأمام ممار�شة الأعمال يف لبنان، وي�شري 
بنية حتتية اأف�شل من لبنان، و يحتل هذا البلد وفق موؤ�رض التناف�شية العاملية 
للمنتدى القت�شادي العاملي، املرتبة 11٦ عاملًيا من حيث البنية التحتية 

ال�شاملة، واملركز 151 يف العامل من حيث القدرة التناف�شية ال�شاملة".
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، )))0))، الشراكة والتنمية )دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة)، المنّظمة   -(

العربية للتنمية اإلدارية.
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كما يرى غربيل "اأّن رفع البنى التحتية يف لبنان اإىل امل�شتوى الأف�شل بني 
الدول ذات الدخل املتو�شط من �شاأنه اأن يح�ّشن رتبة لبنان بن�شبة 92 نقطة 
يف ما يتعلّق بالبنية التحتية، وبن�شبة 24 نقطة يف ما يتعلّق مب�شتوى القدرة 

التناف�شية ال�شاملة لالقت�شاد". 
الدكتور  بنك"  اإنف�شت  "بلوم  لـ  العام  املدير  يتقدم  نف�شه،  ال�شياق  يف 
البنية  م�شاريع  لتمويل  ا�شتثماري  �شندوق  اإن�شاء  باقرتاح  ع�شريان  فادي 
التحتية على اأ�شا�ش ال�رضاكة بني القطاعني، تكتتب فيه امل�شارف اللبنانية 
واملوؤ�ش�شات متعّددة الأطراف. ويف اإطار القرتاح نف�شه ل بّد من خ�شخ�شة 
اإىل تعزيز العمل  القوانني املتعلّقة بذلك، مما يوؤدي  بور�شة بريوت واإقرار 
بني  بال�رضاكة  املتعلّقة  القوانني  اإقرار  مع  ذلك  تزامن  اإذا  ا  خ�شو�شً بها، 
اأ�شهم ميكن طرحها يف البور�شة. هذا بحّد  القطاعني وما �شينتج عنها من 
تخفي�ش  اإىل  �شيوؤدي  مّما  واخلارج،  الداخل  من  بها  الكتتاب  �شيعزز  ذاته 
الطلب على القرتا�ش من قبل القطاع العام، ومن مناف�شته على القرتا�ش 
كلفة  عن  ال�شغط  تخفيف  اأو  تراجع  اإىل  يدفع  ما  اخلا�ش،  القطاع  مع 
القطاعني بحّد  ال�رضاكة بني  اإّن  اإذ  ال�شوق املالية،  القرو�ش، ويعّزز تلقائًيا 

ذاتها ا�شتثمار طويل الأجل.
 Public العام واخلا�ش  القطاعني  ال�رضاكة بني  "م�رضوع قانون  يت�شّمن 
ويف  متعّددة  جلان  يف  در�ًشا  اأ�شبع  الذي   "Private Partnership PPP
جمال�ش الوزراء املتعاقبة يف لبنان منذ العام 2٠٠٧، و الذي مل ي�شبح نافًذا 
عليها �رضوط  ت  ن�شّ التي  بال�شالحات  املتعلّقة  الأمور  بع�ش  اليوم،  حتى 
"باري�ش 3" جلهة اإ�رضاك القطاع اخلا�ش يف متويل امل�شاريع ال�شتثمارية 
التحّدي  الدين من جهة، وهو  اإطار احلّد من منو  للدولة. ياأتي امل�رضوع يف 
الأّول يف العملية الإ�شالحية املالية، كذلك يف اإطار تفعيل اأداء الإدارة العامة 
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يف حتديد دور القطاع العام من جهة ثانية. هذا بالإ�شافة اإىل حماولة تعزيز 
اإنتاجية القطاع العام عرب احلّد من التدّخالت ال�شيا�شية واخلالفية يف قيام 
وتغييب  الإدارة  تعطيل  من  الأكرب  الق�شم  اأّن  اعتبار  على  الفاعلة،  الإدارة 
ال�شفافية يعود اإىل احل�ش�ش الطائفية وال�شيا�شية التي تعّطل قيام املوؤ�ش�شات 
القادرة، وحتد من و�شول الكفاءات اإىل مراكز القرار. اإّن اأهمّية م�رضوع قانون 
ال�رضاكة بني القطاعني تكمن يف ال�رضوع يف حت�شني م�شتوى اخلدمات، مع 
يف  اليوم  املتاحة  الأموال  خالل  من  القت�شادية  العجلة  حتريك  حتقيق 
ال�شتدانة  اإىل  اللجوء  دون  من  امل�رضيف  القطاع  وحتديًدا  اخلا�ش  القطاع 

وتكبري حجم الدين العام.
اأّن جناحها مرتبط ب�شكل  فيما يعترب اخلرباء الدوليون يف جمال ال�رضاكة 
كبري و اأ�شا�شي بدعم احلكومة لها، ل يزال م�رضوع قانون ال�رضاكة يف لبنان 
املطروح منذ العام 2٠٠٧، كما �شبق، ول يحظى بالدعم ال�شيا�شي املطلوب 
ال�شيا�شي  الدعم  توفري  �رضورة  حول  خمتلفة.  لأ�شباب  يعرقل  و  لإقراره 
العام  القطاعني  بني  ال�رضاكة  ق�شم  مدير  كارتر  لوران�ش  يقول  لل�رضاكة، 
واخلا�ش يف جمموعة البنك الدويل، "باأّن ال�رضاكة بني القطاعني حتتاج اإىل 
دعم احلكومة لكي ي�شعر امل�شتثمرون بجّدية الأمر، لذلك على احلكومة اأن تعّد 

برامج جّذابة وذات �شدقية لت�شجيع القطاع اخلا�ش".
واخلا�ش يف مكتب  العام  القطاعني  ال�رضاكة بني  مدير مكتب  يرى  كذلك 
ممكن  غري  ال�رضاكة  جناح  "اأّن  الدين،  اأف�شور  �شيد  بنغالد�ش  وزراء  رئي�ش 
ال�شفافية، ومن دون تغريات موؤ�ش�شية وت�رضيعية، واأّنه على  من دون توافر 

احلكومة اأن ت�شع اأطًرا ل قيوًدا ملبادرات القطاع اخلا�ش".
املركزية  الوحدة  مدير  وهو  حنورة،  حممد  عزت  عاطر  املهند�ش  اأّما 
للم�شاركة مع القطاع اخلا�ش يف وزارة املالية امل�رضية، يقول "اإّن التجربة 
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امل�رضية اأظهرت �رضورة توافر الدعم ال�شيا�شي لل�رضاكة بني القطاعني، ومن 
وين�شح  كما  ومنافعها،  اأهميتها  على  جيًدا  ال�شيا�شيني  تعريف  اأهمّية  هنا 
حنورة بعدم العتماد فقط على مكاتب املحاماة الأجنبية واخلرباء الدوليني 
يف ما يتعلّق بالعقود، و�رضورة اأن يكون هناك مكتب حملي لأّن لكل دولة 

خ�شو�شيات معينة وخمتلفة عن الأخرى".
اأّما امل�شوؤول عن ق�شم البنية التحتية يف الوكالة الدولية ل�شمان ال�شتثمار 
تويل  الوكالة  "اأّن  على  يوؤكد  بورتني،  ليان  الدويل  البنك  ملجموعة  التابعة 
املخاطر  �شد  التاأمني  وتتيح  ال�شتثمارات  ت�شجيع  على  وتعمل  اهتماًما 
ا على احلاجة اإىل �شمان ا�شتثمارات القطاع اخلا�ش يف  ال�شيا�شية، ويوؤكد اأي�شً
م�شاريع ال�رضاكة مع القطاع اخلا�ش بغية الإ�شهام يف جناح هذه امل�شاريع 
الت�شاركية". ويرى رئي�ش جمل�ش اإدارة "ليبان بو�شت" ومديرها العام خليل 
داود "اأّن اإجناح ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�ش يتّطلب اإلتزاًما متبادًل 
بينهما، والنظر اإىل القطاع اخلا�ش غلى اأّنه �رضيك، وي�شّدد على اأّن احلكومة 
يجب اأن ت�شع اأطًرا ل قيوًدا ملبادرات القطاع اخلا�ش"، ويوؤمن الأمني العام 
لبنان مفهوم  اعتماد  "اأّن  الدكتور زياد حايك  الأعلى للخ�شخ�شة  للمجل�ش 
ال�رضاكة بني القطاعني العام واخلا�ش يتيح حتفيز القت�شاد وتوفري فر�ش 
عمل من خالل اإقامة م�شاريع بنى حتتية من دون تكبيد اخلزينة العامة اأعباء 
اإ�شافية يف الوقت احلايل ناجمة عن التمويل ال�شتثماري، ويوؤكد حايك اأّن 
ا يف  م�شاريع البنى التحتية هي املثلى لتن�شيط القت�شاد وحتفيزه، خ�شو�شً

ظّل الأزمة املالية العاملية و�شبح الركود املاثل وراءها".
واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  ال�رضاكة  اعتماد  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
للنهو�ش بالقت�شاد اللبناين من جديد، فاإّن وجود بع�ش املفاهيم اخلاطئة 

حول مبداأ ال�رضاكة ي�شّبب عرقلة يف اإقرار قانون ال�رضاكة يف لبنان.
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اخلامتة والتو�سيات

يف  اخلا�ش  القطاع  مع  الناجحة  ال�رضاكات  لتحقيق  اأّنه  �شبق  مما  يّت�شح 
جمال البنية الأ�شا�شية، ل بّد واأن يتّم ذلك مرحلًيا وبعد درا�شة واعية لالأهداف 

املطلوب حتقيقها من خالل هذه ال�رضاكة.
نقرتح يف ختام هذا البحث جملة من التو�شيات التي من �شاأنها اأن ت�شهم 

يف اإجناح عملية ال�رضاكة مع القطاع اخلا�ش:
1- و�شع اخلطوط العري�شة والأهداف التنموية املرجوة من عملية ال�رضاكة 
اأداء  حت�شني  اأو  القت�شادي  امل�شتوى  على  فقط  لي�ش  اخلا�ش،  القطاع  مع 
اخلدمات العامة، ولكن من حيث مردود ذلك على التنمية ب�شكل عام، وعالقة 

تلك ال�رضاكة بتح�شني الظروف العمرانية املالئمة لل�شكان.
التنمية مبا ي�شمن  التي حتّدد دور كل �رضيك يف  العامة  الأطر  2- و�شع 

كفاءة التن�شيق والتكامل بني الأطراف جميًعا.
ال�رضاكة  عند  الأخرى  الدول  خا�شتها  التي  الناجحة  التجارب  ح�رض   -3
ال�شلبيات  اإيجابيتها، وتاليف  القطاع اخلا�ش وتقوميها وال�شتفادة من  مع 

الناجمة عنها.
4- العتماد على املكاتب الوطنية للمحاماة ذات اخلربات الدولية ل�شياغة 

العقود، ولي�ش فقط على املكاتب الدولية.
الوطنية  الأ�شواق املالية وتطويرها وتهيئتها جلذب املّدخرات  5- حترير 

والأجنبية، وتوظيفها يف جمالت ال�شتثمار يف م�رضوعات اخلدمات.
٦- عدم النتقال من القطاع العام اإىل القطاع اخلا�ش اإّل بعد اإعداد الأطر 
الأجهزة  اإن�شاء  كذلك  ال�رضاكة،  هذه  لإجناح  الالزمة  واملوؤ�ش�شية  الت�رضيعية 
الالزمة لتنفيذ القواعد واللتزامات الواردة يف تلك الأطر بقدٍر عاٍل من الكفاءة 

والنزاهة، كاملجل�ش الأعلى للخ�شخ�شة وال�رضاكة مثاًل.
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٧- و�شع اللوائح والقوانني التي تهدف اإىل حماية امل�شتهلك من احتكار 
تقدمي اخلدمة املقدمة من القطاع اخلا�ش.

٨- توفري منظومة رقابية مكّونة من بع�ش الأجهزة احلكومية واملجتمع 
املدين ت�شمن اللتزام بالتفاقات املعقودة بني الدولة والقطاع اخلا�ش من 
من  املطلوبني  وال�شعر  بامل�شتوى  للمواطنني  اخلدمة  و�شول  وت�شمن  جهة، 

جهة اأخرى.
9- �شمان حتقيق العدالة الجتماعية من خالل التوزيع العادل للخدمات 

من حيث الكّم والكيف وذلك بدعم الفئات غري القادرة يف املجتمع.
1٠- توفري قاعدة بيانات عن اخلدمات املطلوب ال�رضاكة بها، وو�شع برامج 

زمنية لها تتوافق مع اخلطط التنموية القت�شادية والجتماعية للدولة.
تطّور  مع  تتوافق  بحيث  ال�رضاكة،  لعملية  واملكاين  الزمني  التنظيم   -11
املتوّقعة  بالزيادة  يفي  الذي  باملعّدل  املقدمة  اخلدمة  على  الطلب  معّدلت 

لل�شكان وبتوزيعهم املكاين.
والتحليل  التحديد  ال�رضاكة وحتليلها، من خالل  طبيعة  فهم  12- وجوب 
الدقيق مل�شالح وتوّجهات الأطراف املعنية كافًة وطريقة تعبريها عن هذه 
ا يف ما يتعلّق بالدولة، والتي غالًبا ما متلك من دون  امل�شالح، وخ�شو�شً
اإىل حّد كبري ب�شكل تلك ال�رضاكة وطبيعتها  غريها زمام املبادرة، و تتحكم 

ونتائجها.
13- اأهمّية الرتكيز على متكني املجتمع املحلي كطرف حموري واأ�شا�شي 
يف ال�رضاكة من اأجل التنمية، وذلك من خالل الرتكيز على رفع درجة الوعي 

والإدراك لدور القطاع اخلا�ش ك�رضيك يف التنمية.
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لي�شت الدول اجلهات الفاعلة الوحيدة يف احلوكمة العاملّية. فاإّن املوؤ�ّش�شات احلاكمة العاملّية 
وال�شتمرارّية  ال�رضعّية  من  ما  بدرجة  متمّتعًة  احلدود  عرب  ال�شلطة  متار�ش  فاعلًة  جهات  تعترب 
لأغرا�ش التاأثري على ال�شيا�شة يف جمال معنّي. اإًذا، تعمل املوؤ�ّش�شات احلاكمة على ابتكار امل�شائل، 
وو�شع جداول الأعمال، واإن�شاء القواعد اأو الربامج وتنفيذها، وتقييم النتائج و/ اأو الف�شل فيها، 

وبالتايل مراقبة الفعل عمليًّا يف نطاق اخت�شا�شها.
حتاول املوؤ�ّش�شات احلاكمة ا�شتخدام وجهات نظر اجلمعّيات املحرتفة، واملجموعات الدفاعية 
وال�رضكات املتعّددة اجلن�شّيات. ثّمة خم�ش قواعد ي�شتمّد منها احلّكام ال�شلطة والحرتام وهي قاعدة 
اأمناط عاّمة يف العالقات  اأربعة  املوؤ�ّش�شات، والتفوي�ش، واخلرباء، والأخالق والفعالّية. وتتجلّى 
بني احلّكام األ وهي التفوي�ش والتعاقد وال�شبكات والت�شل�شل الهرمّي. ويثري هوؤلء احلّكام اأ�شئلًة 

حول املحا�شبة وال�رضعّية يف ال�شيا�شة العاملّية.
قامت  التي  العوملة،  للدولة؛  التابعة  احلاكمة غري  املوؤ�ّش�شات  اأهمّية  عّززت  تبّدلت  اأربعة  ثّمة 
بتقوي�ش ال�شدفة بني الفعل الجتماعّي وحدود الدولة؛ ثورة اخل�شخ�شة واإزالة القيود التي قاداها 
تات�رض وريغان، قد قامت فقط بت�شوية انتقال ال�شلطة هذا اإىل اجلهات الفاعلة غري الدول؛ التقنّيات 
اجلديدة �شّهلت عملّية التوا�شل، وتدّفق ال�شّكان، وتبادل الأفكار؛ نهاية احلرب الباردة التي قامت 

بالفعل بفّك القيود الذي يفر�شه ماأزق ال�شلطات العظمى على الن�شاط الدويّل.
كذلك، هناك العديد من الفرتا�شات اخلاطئة حول عمالء احلوكمة العاملّية، من جهة، الفرتا�ش 
الوظيفّي اأّن احلوكمة �شتقوم بتزويد ال�شلع العاّمة من خالل نوع من اآلّية اليد املخفّية؛ واأّن عملّيات 
احلوكمة العاملّية ت�شّكل اأفعاًل عملّيًة من اخليار ال�شرتاتيجّي، حيث قد يكون الفعل مدفوًعا من 
بطرق  العملّي  الفعل  مع  يتفاعل  الذي  املنا�شب  اأو  ال�رضعّي  لل�شلوك  النافذة  الجتماعّية  القواعد 
معّقدة، وذلك عن طريق ت�شليط ال�شوء على التبعات غري املق�شودة، والالحتديد، وتبعّية امل�شار؛ 
باأ�شكالها املتعّددة، قد جتعل  ال�شلطة،  اأّن  اأمر جّيد، حيث  العاملّية  اأّن احلوكمة  اأخرى،  ومن جهٍة 

الفعل التعاويّن �شعب التمييز بني ال�شتغالل اأو الهيمنة.

متالزمة احلوكمة والفو�سى العامليّة

البروفسور ميشال نعمة
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تهدف التنمية املحلية اإىل حّل م�شاكل ال�شلطات املحلّّية اأو الإقليمية. 
وهي، بالتايل، اقت�شادية وتعليمية واجتماعية وثقافية، على حدٍّ �شواء. واإّنها عبارة عن عملية 

تعبئة حمتملة يف منطقة معينة، وهي ت�شمن ح�شول حت�ّشن يف ظروف املعي�شة.
اأخرى  اأمور  فاإّنها، ومن بني  اإىل حلّها،  املحلية  التنمية  ت�شعى  التي  امل�شاكل  اإىل  بالن�شبة  اأّما 
يف لبنان، تتعلّق يف معظمها بق�شايا الّرّي، وال�شّحة، والتدريب املهنّي، والبطالة )ول�شّيما عند 
ُمهَملة من قبل  امل�شاكل  والبيئة. هذه  اليدوية،  اإنتاج احلرف  الزراعّي،  والأداء  وال�شباب(،  الن�شاء 
الدولة، واإّن ال�شلطات املحلّّية )البلدّيات(، اأو املنظمات غري احلكومية تعمل من اأجل هذه التنمية 

املحلية اأو الإقليمية.
ولكن، مبا اأّن املنّظمات غري احلكومية وال�شلطات املحلّية تفتقر عموًما اإىل املوارد املالّية التي 
ت�شمح لها بامل�شاركة يف م�شاريع التنمية املحلية، فاإّنها غالًبا ما تعتمد على التمويل الأجنبّي. 
مات  املنظَّ قبل  من  لبنان  يف  املعروفة  الأجنبّية،  املانحة  اجلهات  اإىل  يلجاأون  اأّنهم  مبعنى 
غرياحلكومية ويتّم توفري هذا التمويل من قبل وكالت دولّية مثل البنك الدويل، الوكالة الفرن�شية 
للتنمية، الوكالة الأمريكية للتنمية، ال�شندوق الكويتي، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، الإحتاد 

الأوروبي، و غريها...
الواقع، مّت تنفيذ 1٨٦ م�رضوًعا للتنمية املحلية يف لبنان بني عاَمي1992 و 2٠1٠، يف  يف 
خمتلف املناطق اللبنانية مثل عكار، طرابل�ش، النبطية، البقاع وبنت جبيل ويجدر بالإ�شارة اإىل 
اأّن من بني هذه امل�شاريع ما ي�شتمّر العمل به لغاية اليوم ، ومنها ما توّقف عن العمل، يف حني اأّن 

ا منها ل يزال قيد التنفيذ. بع�شً
ًة، ويف ال�شناعة،  اأّما بالن�شبة اإىل امل�شاريع اجلارية، فاإّنها تندرج يف جمال الزراعة والرّي خا�شّ
وال�شحة، وحماية البيئة ...، غري اأّن امل�شاريع التي اأُلغيت اأو توّقف العمل فيها، ف�شبب ف�شلها يعود 
اأموٍر عديدة منها: عدم وجود درا�شة كافية لل�شوق )الأ�شواق اللبنانية(، وعدم وجود مراقبة،  اإىل 

وعدم كفاءة الأفراد الذين ُيديرون هذه امل�شاريع...

التمويل اخلارجي للم�ساريع الإمنائية يف لبنان

الدكتورة جوسلني بركة
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A new reign and a new year
A new reign and a new year begin and with it an eagerness to take off in the process of 

working on the national level. And the Army, this institution which is keen on preserving 
its history, documenting its work and giving a special interest to its past is always looking 
forward to its future and schedules its coming activities while pointing out to the need to 
execute each task at its time, taking into consideration that the Army Command is well 
aware that what we are preparing and what we are attempting to plan will surely be added 
to the heritage of the institution and the countries riches.

The country is facing crises especially with the aggravated political gravitations inside 
the country as we have witnessed during the last years and in light of external conflicts 
that are ravaging the Arab region to which we belong and forms its western gate to the 
Mediterranean. The Army took upon itself the task of pursuing the execution of its missions 
and preserving the institutions and the citizens while keeping the temple’s bonds solid and 
its pillars standing high and tenacious until the State regained its normal role. This means 
that we shall never be coerced to go back to the starting point and the country cannot go back 
to the starting point thanks to the Army and the compatriots and this enables us to keep on 
achieving and adding further feats.

Our Army which has grown to be experienced in confronting the difficulties and challenges 
and has proven inside Lebanon and on the international scene the distinguished combat 
capabilities of the Lebanese troops during the confrontations with the enemies and especially 
while facing terrorism which has worried the most robust of armies. This Army is looking 
forward to the New Year filled with hope that its units will be further empowered with 
qualitative weapons that befits the competence of its officers and troops as well as their 
unlimited readiness to give all the sacrifices for the sake of the country. There is no doubt 
that glimpse of this hope have started to appear with the stances taken by His Excellency 
the President of the Republic and all the state officials based on the notion that the Army is 
the backbone of Lebanon and the unquestionable guarantee of stability and thus the country 
may be able to march forward in the path of reconstruction and prosperity.

Brigadier General Ali Kanso
Director of Orientation
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Introduction
The conceptualization of global governance is 

derived from the mind of scholars as a response 
to challenges that significantly diminish state’s 
governing capacity and normative precedence in the 
realms of national securities, economic, political, 
and cultural transformations in world politics. 
The notion of global governance and subsequent 
governance models are yet incapable to address 
that transformation from an international system of 
states characterized by being an organized anarchy 
to diversified multi-actors global system labeled as 
disordered anarchy. If linkage between the territorial 
state and the societal space of international and 
regional actors and societies are being challenged 
and transformed by globalization, then the question 
is whether elements of global governance could 
provide viable mechanisms to sustain economic 
and political stability in the different regions. 
In the area of global governance, however, the 

Prof. Michel Nehme

Governance Syndrome and 
Global Anarchy

*Researcher
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constitutive elements, such as international regimes and 
international organizations are on the surface created by states; 
and the maneuvers of global civil society can be controlled by 
states to a certain extent. But the influence now has become in 
reverse direction, namely the impact of regimes, international 
organization, and civil society on state preferences and policies 
has become undeniable phenomenon in world politics today.  
The extent of this impact will depend on the effectiveness of 
emerging normative structures over the traditional structures.

The above statements lead us to simple questions: Who is who 
when it comes to running the affairs of the world? Is there a 
super power overlooking the process of global governance? Is 
the world now more civilized yet witnessing a disturbed anarchy 
in the sense that there exist no more international and regional 
centralized authorities?

Is Global Governance Hypothetical or Real? 
States are not the only actors in global governance. “Global 

governing institutions are actors who exercise power across 
borders with some degree of legitimacy and continuity for 
purposes of affecting policy in an issue area. Governing institutions 
thus: create issues, set agendas, establish and implement rules or 
programs, and evaluate and/or adjudicate outcomes.”(1) 

Governing institutions attempt to use the perspectives of 
“professional associations, advocacy groups, and multinational 
corporations. There are five bases from which governors draw 
authority and engender deference: institutional, delegated, 
expert, moral, and efficacious. Four general patterns are 
apparent in relations among governors: delegation, contracting, 
networks, and hierarchy. These governors raise questions about 
accountability and legitimacy in world politics.

Four changes have propelled the importance of non-state 
governing institutions. Globalization “has undermined the 

1- Who Governs the Globe? ed. Deborah D. Avant et al. (Cambridge, UK: Cambridge University Press), 1.
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coincidence between social action and state borders… The 
Thatcher and Reagan-led privatization and deregulation 
revolution has only compounded this transfer of power to 
actors other than states… New technologies [have] eased 
communications, population flows, and the interchange of 
ideas… The end of the Cold War… loosened the restraints on 
international activity imposed by the superpower deadlock.”(2) 

There are several faulty assumptions about the agents of global 
governance: the functionalist assumption that governance will 
supply “public goods” through some kind of hidden-hand 
mechanism; that global governance processes are instrumental 
acts of strategic choice whereas “action may be driven by 
powerful social norms of legitimate or appropriate behavior 
which interact with instrumental action in complex ways, 
highlighting unintended consequences, indeterminacy, and 
path dependence;” and that global governance is “a good thing” 
whereas, “Power, in its various forms, may make ‘cooperative 
action’ hard to distinguish from exploitation or domination.”

Governance in perspective of scholars is seen as “more than 
simple coercion” and rule enforcement. “Governance involves 
the creation of new issues, new interests, and new modes of action 
by creative agents.” Power is “a resources and a tool for governors 
to use to lead, dispute, and shame, coerce, cajoles and persuade.” 
Governors “operate in much more horizontal and ambiguous 
institutional contexts… More institutional fluidity might create 
more opportunities for diverse actors to shop for forums, shop 
for governors, and create new governing structures than would 
be possible in a more hierarchical context where laws, rules, and 
governing procedure are more clearly specified.”(3) 

2- What happens after privatization? Globalization, corporate governance and adjustment. Alexander Börsch 
Centre for the Study of Globalization and Regionalization , University of Warwick , Coventry, UKPages 593-
612 | Published online: 04 Feb 2011

3- Globalization and Governance, Jon Pierre, Research Professor, Department of Political Science, University 
of Gothenburg, Sweden, Adjunct Professor, University of Pittsburgh, US and University of Melbourne, 
Australia. Edward Elgar Publishing, 2015
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Some issues of legitimacy rise out of the agents of global 
governance in the sense of who benefits or is hurt and what 
vision of the public the governor is working for; accountability, 
in which “Governors often exercise great power over the lives of 
people far removed from them and who may have few avenues 
of redress or protest when they are harmed by a governor’s 
actions;” and examination of accountability should also include 
to whom governors are formally accountability, for what are they 
accountable, and what mechanisms exist to hold them accountable 
(transparency, participation, and funding are mentioned).

In as much as governance is based on authority of delegation, 
“Tamar Gutner examines the IMF as a governor whose authority 
has generally been delegated to it by member states, Alex Cooley 
focuses on contractors who are exercising authority in war zones 
delegated to them by states and international organizations and 
Abe Newman looks at the interaction between sub-state and 
supra-state ‘agents…’”(4) 

Allison Danner and Erik Voeten, Mathew Potoski, and Tim 
Buthe, suggest various paths by which expertise joins with other 
bases of authority to create rules (international environmental 
and electrical standards) and adjudicate them (international 
criminal tribunals).

“In the section on morality based authority, both Charli Carpenter 
and Clifford Bob suggest new twists on morality based authority 
[hierarchies among issue networks and competing moral visions] 
and Karen Mundy demonstrates that agreement on principles does 
not necessarily translate into effective policy.”(5)  The legitimacy 
of global governance institutions depends upon whether there 
is ongoing, informed, principled contestation of their goals and 
terms of accountability. This process of contestation and revision 
depends upon activities of actors outside the institution. It is not 

4- International Organizations in World Politics. Tamar Gutner - American University. April 2016 | 304 pages 
| CQ Press.

5- Who Governs the Globe? edited by Deborah D. Avant, Martha Finnemore, Susan K. Sell. Cambridge 
University Press, 2015.
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enough for the institutions to make information available. Other 
agents, whose interests and commitments do not coincide too 
closely with those of the institution, must provide a check on the 
reliability of the information, integrate it, and make it available in 
understandable, usable form, to all who have a legitimate interest 
in the operations of the institution. Such activities can produce 
positive feedback, in which appeal to standards of legitimacy by 
the external epistemic actors not only increases compliance with 
existing standards but also leads to improvements in the quality 
of these standards themselves. For these reasons, in the absence 
of global democracy, and given the limitations of the democratic 
channel described earlier, legitimacy depends crucially upon 
not only the epistemic virtues of the institution itself but also 
on the activities of external epistemic actors. Effective linkage 
between the institution and external epistemic actors constitutes 
what might be called the transnational civil society channel of 
accountability.

The needed external expertise actors, if they are effective, will 
themselves be institutionally organized. Institutional legitimacy, 
then, is not simply a function of the institution’s characteristics; 
it also depends upon the broader institutional environment in 
which the particular institution exists. All three elements of 
our complex standard of legitimacy are important. First, global 
governance institutions should enjoy the ongoing consent of 
democratic states. That is, the democratic accountability channel 
must function reasonably well. Second, these institutions should 
satisfy the substantive criteria of minimal moral acceptability, 
comparative benefit, and institutional integrity. Third, they should 
possess the scholarly virtues needed to make credible judgments 
about whether the three substantive criteria are satisfied and to 
achieve the ongoing contestation and critical revision of their 
goals, their terms of accountability, and ultimately their role in 
a division of labor for the pursuit of global justice, through their 
interaction with effective external expertise agents.
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Transparency
The Complex Standard frames the legitimacy of global 

governance institutions as both dynamic and relational. Its 
emphasis on the conditions for ongoing contestation and critical 
revision of the most basic features of the institutions captures the 
exceptional moral disagreement and uncertainty that characterize 
the circumstances of legitimacy for this type of institution. While 
acknowledging the facts of moral disagreement and uncertainty, 
the Complex Standard includes provisions for developing more 
robust moral requirements for institutions over time. The 
Complex Standard also makes it clear that whether the institution 
is legitimate does not depend solely upon its own characteristics, 
but also upon the epistemic-deliberative relationships between 
the institution and epistemic actors outside it.

Achieving transparency is often touted as the proper response 
to worries about the legitimacy of global governance institutions.
But transparency by itself is inadequate. First, if transparency 
means merely the availability of accurate information about 
how the institution works, it is insufficient even for narrow 
accountability—that is, for ensuring that the institution is 
accurately evaluated in accordance with the current terms 
of accountability. If information about how the institution 
operates is to serve the end of narrow accountability, it must 
be (a) accessible at reasonable cost, (b) properly integrated 
and interpreted, and (c) directed to the accountability holders. 
Furthermore, (d) the accountability holders must be adequately 
motivated to use it properly in evaluating the performance of the 
relevant institutional agents. Second, if, as we have suggested, 
the capacity for critically revising the terms of accountability is 
necessary for legitimacy, information about how the institution 
works must be available not only to those who are presently 
designated as accountability holders, but also to those who may 
contest the terms of accountability.

It is well known that legitimacy is the problem of moral 
disagreement and uncertainty. Even if there is sufficient 
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agreement on what counts as the violation of basic human 
rights, there are ongoing disputes about whether some global 
governance institutions should meet higher moral standards. 
There is not only disagreement but also uncertainty as to the 
role that some of these institutions should play in the pursuit 
of global justice, chiefly because we do not have a coherent idea 
of what the institutional division of labor for achieving global 
justice would look like. Is justice to be enacted by the state, Inter-
governmental institutions or private experts and judges?

Furthermore, merely requiring that global governance 
institutions not violate basic human rights is unresponsive to 
the familiar complaint that rich countries unfairly dominate 
them, and that even if they provide benefits to all, the richer 
members receive unjustifiably greater benefits. Although all 
parties may agree that fairness matters, however, there are 
likely to be disagreements about what fairness would consist 
of, disputes about whether fairness would suffice or whether 
equality is required, and about how equality is to be understood 
and even over what is to be made equal (welfare, opportunities, 
resources, and so on).(6) So, quite apart from the issue of what 
positive role, if any, these institutions should play in the pursuit 
of global justice, there is disagreement about what standards of 
fairness they should meet internally. There is also likely to be 
disagreement about how unfair an institution must be to lack 
legitimacy. A proposal for a public global standard of legitimacy 
must not gloss over these disagreements.

Most scholars argue that the proper response to both the 
problem of factual knowledge and the problem of moral 
disagreement and uncertainty is to focus on what might be called 
the deliberative quality of the institution, the extent to which the 
institution provides reliable information needed for grappling 
with normative disagreement and uncertainty concerning its 
proper functions. To lay the groundwork for that argument one 

6- Global governance as public authority: An introduction. Nico Krisch*. Professor of International Law, Hertie 
School of Governance, Berlin; ICREA Research Professor, IBEI, Barcelona. 2014.
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has to consider two subjects that are often assumed to be obvious 
requirements for the legitimacy of global governance institutions: 
accountability and transparency.

It is misleading to say that global governance institutions are 
illegitimate because they lack accountability and to suggest 
that the key to making them legitimate is to make them 
accountable. Legitimacy is not derived from accountability. 
Most global governance institutions, including those whose 
legitimacy is most strenuously denied, include mechanisms 
for accountability(7). The problem is that existing patterns of 
accountability are morally inadequate. For example, the World 
Bank has traditionally exhibited a high degree of accountability, 
but it has been accountability to the biggest donor countries, and 
the Bank therefore has to act in conformity with their interests, 
at least insofar as they agree. This kind of accountability does 
not ensure meaningful participation by those affected by rules or 
due consideration of their legitimate interests. A high degree of 
accountability in this case may serve to perpetuate the defects of 
the institution.

Accountability Critics of global governance institutions often 
complain that they lack accountability. To understand the 
strengths and limitations of accountability as a gauge of legitimacy, 
we start with a skeletal but serviceable analysis of accountability. 
Accountability includes three elements: first, standards that 
those who are held accountable are expected to meet; second, 
information available to accountability holders, who can then 
apply the standards in question to the performance of those who 
are held to account; and third, the ability of these accountability 
holders to impose sanctions—to attach costs to the failure to 
meet the standards. The need for information about whether the 
institution is meeting the standards accountability holders apply, 
means that a degree of transparency regarding the institution’s 

7- Ruth W. Grant and Robert O. Keohane, “Accountability and Abuses of Power in World Politics,”American 
Political Science Review 99, no. 1 (2005), pp. 29–44. See also Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, 
“Redefining Accountability for Global Governance,” in Miles Kahler and David A. Lake, eds., Governance 
in a Global Economy: Political Authority in Transition (Princeton: Princeton University Press, 2003), pp. 
386–411.
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operations is essential to any form of accountability.(8) 
So accountability per se is not sufficient; it must be the right sort 

of accountability. At the very least, this means that there must 
be effective provisions in the structure of the institution to hold 
institutional agents accountable for acting in ways that ensure 
satisfaction of the minimal moral acceptability and comparative 
benefit conditions. But accountability understood in this narrow 
way is not sufficiently dynamic to serve as an assurance of the 
legitimacy of global governance institutions, given that in some 
cases there is serious disagreement about what the goals of the 
institution should be and, more specifically, about what role if 
any the institution should play in the pursuit of global justice. 
The point is that what the terms of accountability ought to be—
what standards of accountability ought to be employed, who 
the accountability holders should be, and whose interests the 
accountability holders should represent—cannot be definitively 
ascertained without knowing what role, if any, the institution 
should play in the pursuit of global justice.

Therefore, what might be called narrow accountability—
accountability without provision for contestation of the terms of 
accountability—is insufficient for legitimacy, given the facts of 
moral disagreement and uncertainty. Because what constitutes 
appropriate accountability is itself subject to reasonable dispute, 
the legitimacy of global governance institutions depends in 
part upon whether they operate in such a way as to facilitate 
principled, factually informed deliberation about the terms of 
accountability. There must be provisions for revising existing 
standards of accountability and current conceptions of who the 
proper accountability holders are and whose interests they should 
represent.

The Role of State in International Politics.
Sovereignty is associated with state and protected by the United 

Nations charter. It is an essential ingredient of what constitute 

8- For a discussion, see Ngaire Woods, “Holding Intergovernmental Institutions to Account,”Ethics & 
International Affairs 17, no. 1 (2003), pp. 69–80.
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and determine an international political entity and legal social 
structure called the state. David Lake classified sovereignty as 
authority relationship which possesses both internal and external 
aspects. Internal sovereignty is defined as the ultimate or highest 
authority within a state. Through history of the development of 
the concept of the state, it was evident that the highest authority 
was the monarch, the leader or the sovereign. Today it could be 
the head of government or, in popular sovereignty, the people(9). 
Scholars classified this sovereign attribute of state to effective 
control over a territory claimed by the state, without which, there 
can be no ultimate authority, and thus no sovereign. Therefore, 
by implication control over a space called territory and people is 
sanctified to sovereignty and a determinant of what constitute a 
state. Externally, sovereignty entails the recognition that this entity 
is “one of them” and thus, is an inherently social unit. Hence, 
sovereignty implies a relationship of unannounced equality 
among states but off course some are more equal than others. 

This second aspect of sovereignty constitutes the anarchy 
characteristics of relations among states. Although, as Lake 
admitted that in technical sense, anarchy does not necessarily 
presupposes absence of authority(10). The important thing here is 
that with the attribute of sovereignty at their disposal and other 
factors such - territory and people - states are important but not 
exclusively decisive  elements in international system because 
they possess the main ingredients that give them recognition to 
operate within the system and the they enjoy monopoly of using 
violence and military power. However they are being rivaled now 
by NGO.  However, States are still considered the main agents 
that could prescribe rules and impose allegiance and goods within 
the domestic imperative.

This, perhaps, explain the old literature of realist classical 
understanding of states as the main actors in the international 

9- See Lake; David, (2003), ‘The New Sovereignty In International Relations’, International Studies Review, 
Volume 5, Number 3, pp. 305.

10- Ibid
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system. State, according to realists as represented in the writings of 
classical philosophers and scholars like Thucydides, Machiavelli 
the Prince, Hobbes, Clausewitz, Carr, Morgenthau, Waltz, 
Wendt and others, is characterized by relations among equals in 
which possession and exercise of power, are defined in terms of 
states’ ability to use material resources (military or economic) to 
get others to do what otherwise they would not do.  Fundamental 
to their understanding of the system is the absence of central 
authority over and above states – the fact that differentiate 
domestic from that of international politics in the sense that in the 
former there is government while in the latter central authority is 
absent. As a consequence, no agency not even the United Nations 
exists above the individual state which possesses sovereign 
authority and power. States can make commitments and treaties, 
but no sovereign power ensured compliance and punishment for 
deviations. It is the absence of this central authority that underlined 
the position of the realists and connotes the anarchy environment 
of international politics which the neo-realists have admitted. 
The anarchic environment of international politics, then, allows 
every state to be the final judge of its own interests, but requires 
that each provide the means to attain them(11).

However, scholars of liberal international relations, which have 
over the years position themselves as rivals to the realists, have 
typically stress that many important international outcomes cannot 
be adequately explained with reference to power possessed by 
states. Instead, they posited that international outcomes are better 
understood by the salutary presence of democracy, particular 
configurations of domestic interests, liberal values, economic 
interdependence or international institutions. This position, as 
represented by classical liberals like Immanuel Kant, Richard 
Cobden, Joseph Schumpeter, and lately, Woodrow Wilson, 
Jeremey Bentham, Jean Rousseau, underscored the prominent 
ascribed to extra-national organizations, transnational groups 

11- Art, J. Art and Jervis, Roberts, (2007), ‘International Politics: ENDURING CONCEPTS AND 
CONTEMPORARY ISSUES’, Pearson Longmans Educational Inc, Eight Edition, pp.2-3.
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in directing the course of international politics. Mainstream 
constructivists have also pointed to the causal significance of 
normative structures and process of learning and persuasions. 
They particularly stressed the underline effects of normative 
structures on actors’ identities and interests(12). 

Classically, the role of states in international politics is absolute. 
They entered into treaties, formed alliances, determined the 
course of economic and market relations and reserved exclusive 
decisions on the issue of war and peace. This period of absolute 
authority of state, i.e. from the Treaty of Westphalia in 1648 to 
the fall of the Soviet Union in 1991, was various referred to in 
literature as the era of nation-state when issue of national security 
took center stage in global politics. Those were the period of 
balance of power and bi-polarity when states, and states alone , 
were at the center stage and together they modulate the direction 
and outcomes of international system. Domestically, the role 
of state is equally apparent in dispensing public goods such as 
education, social, economic and public enterprises. 

Carl Marx (1814-1883) had typically classified the role of states 
based on what he perceived as the system in operation – the 
Capitalist and Socialist systems(13). To Marx, the Capitalist world 
is characterized by the dominance exercise on the public life 
(Proletariats) by the bourgeoisies while the Socialist world is one 
where state control replaced the exploitation of the bourgeoisies. 
Transposing this to the international system, one can postulate 
that while both the capitalist and the socialists theorists differed 
significantly in their dialectic comprehension of the underlining 
role of state and exiting class structure within it, both were 
in agreement on the central role of state in the international 
system. That is, states are the main determinants of the system 
while other identified agents, if any, should succumb to the 

12- Barnett, Michael and Duvall, Raymond, (2005), ‘ Power in International Politics’, International Organization, 
Volume 59, Number 1, Cambridge University Press, pp 39-75.

13- Issue Number 88 - April 2014 Power Sharing of Global Governance Wear Down the State Prepared By: 
Professor Michel NEHME - See more at: https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/power-sharing-global-
governance-wear-down-state#sthash.zXVbvY86.dpuf.
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inviolable dictates of state. Even in the contemporary times, just 
as there are considerable debates on the central role of states 
among the realists, neo-realists, liberals, structural liberalists and 
constructivists, most of the liberals and social constructivists that 
expressed wide ranging difference on the obsession of the realists 
with state power and authority and posited on the importance 
of inter-dependence among states and normative structures and 
processes, still equally recognized that such exists to provide 
salutary effects on the central role of state within the system.

Theoretically, especially prior to the demise of the former 
Soviet Union in 1991, state-centric paradigm in which state was 
considered as the dominant and only meaningful actors in world 
affairs dictate the pace and actions in the international system. 
Perhaps, the bi-polar nature of the global system, especially the 
contests between the United States and the Soviet Union and 
alliances nature of the system, gave credence to this paradigm 
which believed that global affairs then took place within the 
anarchic contest of East and West relations. This is particularly 
important considering the issue of national security that was 
the main determinant of relations. Though, other actors like 
the Multinational Corporations (MNCs) represented by big 
businesses like British Petroleum (BP), Royal Dutch Shell; 
Religious Group (Catholic Church);  Professional groups, 
like ‘Medicine San Frontiers’; Specific Group,  like Amnesty 
International and International Personalities, have long played 
one role or the other within the system, their influence were 
regarded as not significantly profound as to dictate pace and 
action in a way that could qualify them to change state policy and 
interests. Indeed, the profound influence of states was apparent 
during the Cold War. 

States were the main determinants of the system. Interestingly, 
examination of the both the past and contemporary politics 
within the United Nations points to the central role of state in 
the international system.  States are the major recognized units. 
All other units owed their existence to the interest and acceptance 
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of the participating states. This is fundamental in three respects. 
First, states were the only parties to the formation of the UN. 
For example, twenty-six nation-states were the first to affirm 
the principles of Atlantic Charter and agreed to create a new 
organization replacing the former League of Nations. When the 
United Nations Conference on International Organizations later 
convened in San Francisco on 25 April 1945, delegates from the 
fifty participating states modified and finalized what had already 
being agreed by the major powers(14). Therefore looking at the 
background, nation-states are the creator of global organizations 
where other actors later participated. 

Two, the wording of the Charter of the UN and even the 
League that preceded it appealed only to nation-states and not 
extra-state actors.  Looking at the key provisions of the Charter 
of the United Nations (UN) - i.e. Chapters I, VI, VII and 
except in chapter VIII which affirmed the creation of regional 
organizations, states were the only recognizable social units and 
actors by the Charter. For instance, Chapter I on the purposes and 
the principles of the body stressed in its Articles 2 (sections 3, 4, 
and 7) the importance of settlement of disputes by states parties 
through peaceful means, abstinence from the threat use of force 
in the conduct of international relations which are believed to be 
dominated by states and states only, and preclusion of the body 
to even interfere in matters considered to be essentially within 
the domestic jurisdiction of states.  Also, articles VI on the pacific 
settlement of disputes which represented a hang-over from the 
pre-war experiences when alliances and counter-secret alliances 
resulted in the two major world wars and chapter viii on threat 
to peace, breaches of peace and acts of aggression also appealed 
profoundly to states and not extra-actors.

Third, building of consensus within the UN is only by the 
consent of states and not extra-actors. The legalistic provisions 
of the Charter which prescribed equality of all members and 

14- See Karns, M.P and Mingst, K.A, (2010); International Organizations: ‘THE POLITICS AND PROCESSES 
OF GLOBAL GOVERNANCE’, Lynne Rienner Publishers, (2nd Edition), pp.96.
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“one state one vote” policy are all affirmations of the importance 
placed on the central role of states in the international system.  
As Kenneth Waltz asserts “international politics consists of like 
units duplicating one another’s activities”(15).

By and large, states continue to be key actors in global 
governance. They alone possess sovereignty which historically 
given them authority not only over the territory they administer 
and the people they ruled upon but also over power delegated to 
international institutions created by them.  States create IGOs 
and set their mandates; they create international law and norms 
and determine their effectiveness through their compliance and 
failure to comply(16). Although there exists both small and large 
states within the system and the role they played is consequent 
upon their influence within the system. During the Cold War, 
both the United States and Soviet Union used their dominant 
presence to shape the course of the system at that period. With the 
demise of the Soviet Union, the United States has been playing 
major role in shaping world affairs. Although, its influencing role 
predates the end of the cold war because her dominant position 
after the WW II was deployed to shape much of the structures 
and rules of post-war international system. The Bretton woods 
institutions (World Bank, International Monetary Fund); 
multilateral institutions were all shaped by American ideas and 
value which are transferred to other states within the system. 

Apart from power of the larger state within the system, smaller 
and medium states too exhibit some roles and have been 
influencing events in some ways. Just as the US was put under 
tremendous pressures from other less powerful states in the UN 
following its unilateral intervention in Iraq in 2003, which later 
forced it to seek the endorsement of the UN Security Council 
for its continued presence in the country. Also, the international 
economic relations are being determined in consultations with 

15- For this quotation see Gaubatz, T. Y., (1996), ‘Democratic States and Commitment in International Relations’, 
International Organization, Volume 50. Number 1. pp112.

16- See Karns and Mingst (2010) pp.15.
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the other G-8 members of France, Britain, Russia, and Japan.  
The underpinning role of state in  global governance 

is fundamental, extra actors may be powerful within the 
contemporary international system, the fact that states still retains 
territorial, regulatory and legislative control means that these 
elements, no matter how hugely structured, could not always 
have their ways.        

The Role of Non- State Actors in Global Governance.
Having discussed the role of state in the international system, 

attention will now be shifted to discussions of other elements 
(Actors) in the contemporary global governance. One draws 
from the discussions so far that states are key element in the 
global system, but this central role of states are increasingly being 
challenges by hosts of other elements that are determining the 
direction of the system much the same way states have been 
doing. As Jessica Matthews noted “the end of the Cold War has 
brought a novel redistribution of power among states, markets 
and civil society. National governments are not simply losing 
autonomy in a globalizing world. They are sharing powers… 
with businesses, international organizations and multitude of 
citizen groups known as non-governmental organizations”(17). 
Thus, the power-shift has gained momentum. 

Kerns and Mingst (2010:222) have identified these actors and 
captured them in a rubric as: - International Governmental 
Organizations (e.g multilateral institutions including the UN 
itself and its multifaceted agencies), national and cross-border 
voluntary organizations pursuing common purposes ( e.g. NGOs/
INGOs), both formal and informal linkages established by NGO/
INGOs for common purposes (e.g. Transnational Networks and 
Coalitions), experts from government and non-governmental 
institutions ( e.g. Experts and Epistemic communities) on issues 
such as climate, environment, Seas; individually funded private 

17- Cohen; M.A. and Kupcu, M.F; (2005), ‘ Privatizing Foreign Policy’, World Policy Journal, Volume 22, 
Number 3, pp. 35.
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NGOs (Foundations e.g. Bill Gates, Warren Buffet Turners); 
Profit making (e.g. Oil, Gas, Telecommunication) multinational 
corporations; Multi-stakeholders actors; Social Movements and 
Terrorist groups which they classified as those operating on the 
dark side).

One can argue that influence of these extra-actors is not indeed 
of recent value because companies like United Fruits and British 
East India, including the colonial Royal Niger in Africa, and even 
the different war mercenaries, have in the distant past guided 
foreign policy. Even in the waning days of the Cold War, non-
governmental organs drove the move which transformed issues 
like human rights, environment and development into the global 
front. What is, perhaps, striking today is that while some of these 
actors collaborate intimately with states, others operate largely on 
their own and guided by their own rules and parochial interests 
that may run counter to that of their home governments. 
Therefore, as state-centric system retreated and the opportunity 
for these actors to flex their muscles emerged, a foreign policy 
market, which actors motivated by profits and influence are 
happy to fill also emerged.

With the proliferation of these extra actors, scholars have 
sometimes been at lost as to what proper paradigm should be 
employed to explain this phenomenon. Realists have long 
concentrate on the state-centric feature of international politics 
based on their sacred attachment to state sovereignty and the 
centrality of power. This realist perspective that advocated state 
centric system of the Westphalian order is now being replaced by 
a ‘multi-centric system’ in which non-state actors are capable of 
exercising influence within the global governance. 

Although this development does not herald the end of 
sovereignty, but it does prove to show that the exclusivity and 
scope of competence it once enjoyed has changed substantially. 
Scholar like Farida Lakhany explained that a pluralist approach 
which combined the realist, liberalist and constructivist approach 
would best help us to account for arrays of participations we are 
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witnessing within the globalizing world. Thus, as Stephen Waltz 
had argued, a “complete Diplomat” of the future should remain 
cognizant of realism’s emphasis on the inescapable role of power, 
keep liberalism’s awareness of domestic forces in mind, and 
occasionally reflect on the constructivism’s vision of change(18). 
Fundamentally, three important factors could be employed to 
account for the change we are witnessing today. 

Firstly, the end of the Cold war prompted a sense of enhanced 
global security, changed the security agenda of the world and 
subsequently encouraged the rise of transnational civil society 
groups, majority of whom had actually played roles in the end 
of Communism. Secondly, the advent of information age herald 
profound revolutions in communication technology which 
led to the rise of networks as the premier organizational form.  
Hafner-Burton et. al. have described networks as a mode of 
organization, one that displays neither the hierarchical character 
of states and the conventional international organizations nor 
the ephemeral bargaining relationship of markets(19). Many 
actors are increasingly employed networks as a veritable means 
of influencing state policies and build alliances.  This is because 
it enabled them to node into one single unit with less power and 
wealth. Thirdly, the globalization of the world economy and 
the integration of financial markets is enhancing the power of 
traditional multinational corporations, as well as giving rise to 
new kinds of corporations.

It is important to stress that while there is incredible diversity 
among these non-state actors, one common denominator 
among them is that they are now transnational in nature and has 
continue to operate as such -  as opposed to the appellation of 
multinational corporations usually ascribed to firms that cross-
borders in the 1960s and 1970s. Non-state actors today are not 

18- Lakhany, Farida, (2006) pp.38.
19- Hafner-Burton, Emilie H, Kahler . M.  and Montgomery, A.H., (2009) ‘Networks Analysis for International 

Relations’, International Organization Foundation, Volume 63, Number 3, Cambridge University Press, pp. 
559-560.
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identified or affiliated with any particular nation-state and not 
indeed within the control of any particular state. Some have little 
or no legal personality under international law (e.g. the terrorist 
and the pirates groups) yet operate and influence state behaviors. 
Therefore, the point where we could locate the change they 
brought into the international system is their movement from 
hitherto informal plane to the formal plane. There is a tremendous 
struggle now taking place to find ways in which many of these 
non-state actors, especially those on the positive side can express 
their views formally through participations in some international 
negotiations.

In terms of measuring the role of these extra-state actors, 
we look at their increasing role in changing foreign policy of 
nation-states. One notable examples of this is the celebrated 
and wide publicized impacts of the international coalition to 
ban landmines in 1997. This international coalition, involving 
about 1000 extra-states actors (NGOs and Civil Society groups)  
from more than 60 countries,  used array of electronic media and 
internet messages to change the mindset of the world, thereby 
leading to the multilateral agreement banning landmines in 1999. 
One particular implication of the influence of these extra state 
actors is the way they reframe world issues just like the way they 
make landmines becomes a matter of humanitarian concerns. 
Nowadays, most of the relief efforts of agency like the UN High 
Commission for Refugees are now been left to competences of 
NGOs, Civil Society groups that possess better understanding 
of local realities and solutions. In the financial sector, credit 
ratings by such influential actors like Moody’s investors service 
(Moody’s) and Standard and Poor’s Rating Group (S&P) are 
increasingly dictating pace of economic performances and 
investors’ confidence of many nation- states.

Politics Vs Disorder in the Contemporary Global Governance.
A celebrated Egyptian novelist, Mohammed Heikhal, has 

written a book following the Arab-Israeli war of 1973, which 
many Arab nations celebrated as a victory; he liked such euphoria 
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as ‘Triumph of Illusion’. From that premise one can begin to 
analyze the current system of global governance where everyone 
is struggling to be heard. Paul Streeten has argued that the 
reduced power of national governments combined with the 
spread of world-wide free markets and technological innovation 
without corresponding authority to regulate them and hold 
them accountable has contributed to the marginalization of large 
regions and groups of people. … the state has become, to some 
extent, ungovernable while the global society is ungoverned. 
Unemployment, poverty inequality and alienation are increasing, 
partly as a result of this process. Crimes, drugs, terrorism, 
violence, civil wars, diseases, and environmental destruction are 
also becoming globalized(20).

Legitimacy can also be seen as providing a “focal point” that 
helps strategic actors to select one equilibrium solution among 
others. For the classic discussion of focal points, see Thomas 
C. Schelling, The Strategy of Conflict (Cambridge: Harvard 
University Press, 1960), Ch. 3. For a critique of theories of 
cooperation on the basis of focal point theory, and an application 
to the European Union, see Geoffrey Garrett and Barry Weingast, 
“Ideas, Interests, and Institutions: Constructing the European 
Community’s Internal Market,” in Judith Goldstein and Robert 
O. Keohane, eds., Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions 
and Political Change (Ithaca: Cornell University Press, 1993), 
esp. pp. 178–85.

Most contemporary analytic philosophical literature on 
legitimacy tends to focus exclusively on the legitimacy of the state 
and typically assumes a very strong understanding of legitimacy. 
In particular, it is assumed that legitimacy entails (1) a content-
independent moral obligation to comply with all institutional 
rules (not just content-independent moral reasons to comply 
and/or a content-independent moral obligation to not interfere 
with others' compliance), (2) being justified in using coercion 

20- See Streeten, Paul et. al. (1998), ‘Globalisation: Threat or Opportunity? ‘Pakistan Development Review’, 
Volume 37, Nomber 4, Pakistan Institute of Development Economics, pp 51 -53.



25

to secure compliance with rules, and (3) being justified in using 
coercion to exclude other actors from operating in the institution’s 
domain. (See, for example, Christopher Heath Wellman and A. 
John Simmons, Is There a Duty to Obey the Law? For and Against 
[Cambridge: Cambridge University Press, 2005]). It is far from 
obvious; however, that this very strong conception is even the 
only conception of legitimacy appropriate for the state, given 
what is sometimes referred to as the “unbundling” of sovereignty 
into various types of decentralized states and the existence of the 
European Union. Be that as it may, this state-centered conception 
is too strong for global governance institutions, which generally 
do not wield coercive power or claim such strong authority. For 
a more detailed development of this point, see Allen Buchanan, 
“The Legitimacy of International Law,” in Samantha Besson 
and John Tasioulas, eds., The Philosophy of International Law 
(Oxford: Oxford University Press, forthcoming).

Global governance today is riddled with a host of clients both 
on the positive and the dark sides. The idea of what we now 
refer to as global governance emerged from the increasing 
complexity of issues on the global agenda which brings neo-
liberal institutionalists to the question of global governance. 
Scholar like Keohane does not see global governance as it were 
the same world government. To him, it is merely a design that 
integrates “networks among agents and norms – standard of 
expected behaviors- that are widely accepted by the agents”(21). 
He noted that increased interdependence among human beings 
produces discord, since self-regarding actions affects the welfare 
of others.(22)   

The increasing diffusion of state power and the corresponding 
spread of the locus of authority have produced dis-order in 
the international system beyond what was experienced during 
the period when the very locus of international authority and 
legitimacy to act rested purely on states. While it is apposite for 

21- See Viotti P.R. and Kauppi M.V. (1999), ‘International Relations Theory’, Pearson Educational Inc., pp.149.
22- Ibid. pp.150.
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scholars of international politics to point at the increasing positive 
influence of extra-state actors in world affairs, the operations of 
those classified on the dark side, especially in re-defining the 
concept of disorder has brought a question as to what extent is the 
current international system characterized by politic or disorder?

Prior to 11 September,  2001 terrorist attack in the US, the 
system was defined by consideration for economic integration and 
trade liberalization issues with the calls for a new world economic 
order by developing states gaining resonance. All that changed 
when nineteen young men with an unwavering ideological fervor 
changed the course of human history. Al Qaeda and its affiliates 
tragically transformed what is hitherto regarded as operation 
reserved for states “Terrorism” to global reckoning. Nowadays, 
al-Qaeda operates outside the state system, and its “success” is 
due largely to its ability to manipulate the mechanisms of global 
governance such as cross border travel, advanced communication 
technology, and the international media to its advantages(23).  

Terrorism apart, international system currently characterized 
by disorder has rear its head in another way. Prior to the end of 
the Cold War, the system was dominated by inter-state conflicts 
with no sympathizers beyond the confines of the territorial 
spaces where such were being fought. Today, intra-state ethnic 
on jihadist conflicts of severe magnitude that shared network 
across borders has replaced inter-state one. This type of wars is 
what Oliver Rams Botham et. al. (2010:76) typically classified 
into three (3) - factional, revolutionary- ideology and identity-
secession conflicts(24). In factional conflict, while it does not mean 
that states are not involved, either overtly or covertly, or that 
such does not spill over across state borders or draw other states 
into it, it does involve coupes d’état, intra elite power struggle, 
brigandage, criminality and war oriented groups where ultimate 

23- Cohen; Michael (2005), ‘Privatizing Foreign Policy’, ‘World Policy Journal’, the IMT Press and World Policy 
Institute, pp 40.

24- Ramsbotham; O., Woodhouse; T and Miall; H. (2011), ‘Contemporary Conflict Resolution’, Cambridge: 
Polity Press, pp. 76- 170.
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aim is to usurp, seize or retain state power merely for economic 
or other interests. 'Example here is the current conflicts in both 
South Sudan and Central African Republic (CAR). 

Although, fundamentally, it has become difficult to argue that 
issues of war and peace still dominate system relations giving 
the diminishing returns of inter-state conflicts. The number of 
death from the intra-state conflict falling either in above typology 
has increased exponentially. For instance, the estimated over 
2 million deaths recorded in the Rwanda Civil war surpassed 
the combined estimates of the Somalian-Ethiopian border war 
(1977), Mali-Burkina-Faso (1985) or British-Argentine over 
Falklands in 1982, despite the sophisticated ammunitions available 
to these wars compared with cutlasses, axes and knives used in 
Rwanda.  So also is the increase in internal discontents, aided 
by technological innovation – social media Twitters, Facebook, 
Whatsup etc., - that produced destabilizing effects on regimes 
abroad. Arab Spring of 2011 is a classic example here. 

Another level of analysis is the drain and strains imposed by 
this multiplicity of disorder on especially UN scope of peace 
keeping operations and budgets. Unlike during the Cold War, 
where, for instance, a UN missions like that of UN Congo Peace 
Keeping or the Transitional Authority in Cambodia operations 
were simply enough operational mechanisms for conflict areas,  
in the contemporary international disorder, several of the above 
listed operations could combined, often indeterminately, in a 
single conflict area such as the situation in Iraq which featured a 
combination of MNF-I, NATO’s 200-strong Training Mission 
in Iraq (NTM-I), UN 234 strong assistance (UNAMI) and the 
European Union’s EUJUST LEX). 

Al- Qaeda and intra-state ethnic conflicts notwithstanding, 
the profits from the global drug trafficking now dwarf the 
economies of many countries. According to one estimate, the 
value of all the cocaine produced in Latin America in 2001 was 
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approximately US$93 billion – an amount greater than the 
national income of three-quarters of the nations in the world. 
In the US, a total of $60 billion is estimated to be the worth of 
the industry. The fact here is that with such vast and limitless 
funds, sophisticated criminal gangs of networks that control this 
trade are having profound effects on the ability of some states 
to govern themselves. Today, armed bandits, composed mainly 
of sea pirates and armed dealers, control the collapsed state of 
Somalia. The impact that elements on the dark side is having on 
states is so profound that any foreign policy decision that fails 
to take into account of all these realities in the global world will 
simply be that of foreign policy in disarray. Apart from simply 
shaping policies, their impact is forcing many states to increase 
national budget on defense and security to such an extent that 
dwarf other social considerations like education, poverty and 
health.              

An additional dimension to the above is the increasing use 
of “mercenaries” in the name of private military contractors to 
prosecute war on terror. While use of war mercenaries have long 
being part of the system, the way they are now being directly 
engaged by states has brought disorder into the system. Foreign 
military campaigns have long been undertaken by national armies 
or security but the trend has shifted in favor of the use of private 
military contractors provided by private security companies. This 
trend has grown steadily since the Gulf war of 1991, with their 
ratio to national soldiers moving from 50:1 in 1991 to the current 
7:1. The experience in Iraq, beginning from 2004, have seen 
the US engaging employees of a private company, Blackwater 
USA, to provide sundry security services in the country.  It has 
been estimated that at least 20,000 employees from 60 different 
private military companies were under contract to the US to 
provide security in Iraq. Special Forces handle an estimated 30% 
of non-essential security services, guarding reconstruction sites, 
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escorting convoys through hostile areas and defending locations 
and individuals(25). 

Even some head of governments in Africa and elsewhere are 
presently guarded by private contractors ostensibly as a result 
of lack of confidence in their intelligence apparatus or fact of 
hostile environment that overwhelm national security. President 
Ahmed Karzai of Afghanistan is protected by personnel from the 
US’s firm of DynCorp.

In Nigeria, some of the former militants in the oil rich but 
restive Niger-Delta are now being engaged and given multi-
billion dollars’ contract to police some waterways against oil 
smuggling, pirating and other espionage activities. The recent use 
of the so-called “white Army” composed of ethnic militias from 
a tribe in South Sudan to prosecute the on-going conflicts in that 
country by one of the combatants is also one notable example 
of the growing disorderliness. The use of private “militias” is 
becoming a fastest growing sector in the defense industry.

Conclusion.
Global institutions supply important benefits that neither 

states nor traditional treaty-based relationships among states 
can provide, but they are quite new, often fragile, and still 
evolving. Politically mobilized challenges to the legitimacy of 
these institutions jeopardize the support they need to function 
effectively, in spite of the fact that these challenges are typically 
unprincipled and possibly grounded in unrealistic demands 
that confuse justice with legitimacy. A principled global public 
standard of legitimacy could facilitate more responsible criticism 
while at the same time providing guidance for improvement, 
through a process of institutionalized, collective learning, both 
about what it is reasonable to expect from global governance 

25-  See Cohen; pp. 41.
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institutions and about how to achieve it. Our hope is that the 
proposal offered in this paper serves these purposes.

The central argument of this essay can now be summarized. The 
Complex Standard provides a reasonable basis for agreement in 
legitimacy assessments of global governance institutions. When 
the comparative benefit condition is satisfied, the institution 
provides goods that are not readily obtainable without it. These 
goods, however, can be reliably provided only if coordination 
is achieved, and achieving coordination without excessive costs 
requires that the relevant agents regard the institution’s rules as 
presumptively binding—that is, that they take the fact that the rule 
is issued by the institution as a content-independent reason for 
compliance. The instrumental value of institutions that satisfy the 
comparative benefit condition also gives individuals generally a 
content-independent reason not to interfere with the functioning 
of the institutions. Satisfaction of the minimal moral acceptability 
condition rules out the more serious moral objections that might 
otherwise undercut the instrumental reasons for supporting the 
institution. Satisfaction of the other conditions of the Complex 
Standard, taken together, provides moral reasons to support or at 
least not interfere with the institution. Among the most important 
of these reasons is that the institution has epistemic virtues that 
facilitate the development of more demanding standards and the 
progressive improvement of the institution itself. Thus, when a 
global governance institution meets the demands of the Complex 
Standard, there is justification for saying that it has the right to 
rule, not merely that it is beneficial.
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*

Introduction 
Le Développement local est le produit des 

efforts de la population locale. Ses objectifs sont 
de permettre aux hommes et aux femmes, en situation 
de vulnérabilité dans un contexte économique et 
sociale difficile, à parvenir à leur autosuffisance et à 
celle de leur foyer, mais également de contribuer au 
développement économique de la région, en initiant 
eux-mêmes des activités génératrices de revenus, dans 
les divers secteurs: de l’industrie, de l’agriculture, 
des services qui bénéficieront à l’ensemble de la 
zone, et ceci avec éventuellement une aide financière 
extérieure.

Alors des dizaines de projets ont été financés 
dans notre pays par des subventions accordées 
par des organismes étrangers, dont certains sont 
gouvernementaux, comme l’Agence Française au 
Développement, le Fonds Koweitien, L’Agence 
Américaine pour le Développement International; 
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d’autres sont régionaux tels que l’Union Européenne; et 
d’autres sont des organismes des Nations-Unies tels que la 
Banque Mondiale, le Programme des Nations-Unies pour le 
Développement…

Certes, certains de ces projets ont été exécutés et auraient 
profité d’une façon ou d’une autre au développement local 
dans les régions où ils ont été installés alors que d’autres ont 
bénéficié du financement nécessaire et les organisations non 
gouvernementales locales qui ont obtenu ce financement, ont 
prétendu qu’elles les ont mis à exécution; alors qu’aucune trace 
de ces projets n'a été découverte sur le sol libanais d’après les 
investigations que nous avons effectuées à ce sujet.

En effet, ceci nous pousse à nous interroger sur ses raisons:
Y-a-t-il vraiment un encadrement ou un accompagnement par 

les bailleurs de fonds, lors de l’exécution de ces projets? Pourquoi 
certains projets réussissent-ils alors que d’autres non? Ces projets 
réussissent-ils à assurer l’équilibre financier grâce à leurs propres 
ressources, ou plutôt à coup de subventions? quels avantages 
économiques  assurent-ils à la région où ils sont installés? Quel 
est le bilan social de ces projets?

I- Evolution du financement: 
Le montant total des financements étrangers obtenu par le 

Liban durant la période (1992- 2015) a évolué et a passé de 9 
663,83 millions de dollars en 2009 (Rapport du CDR, 2009) pour 
atteindre 10,498 millions de dollars américain en 2015, selon 
le taux de change de 2015. Il est constitué de 7,317 millions de 
dollars de prêts soit 70%, et de 3.180 millions de dollars de dons 
soit 30% (Rapport du CDR, 2015). 

Près de 24 sources de financements étrangères ont contribué 
au programme de reconstruction. C’est pourquoi, elle passe 
essentiellement par le Conseil du Développement et de la 
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Reconstruction (CDR), qui gère les financements internationaux.  
79% des 7,12 milliards de dollars de contrats signés depuis 1992 
par le CDR ont été financés par l’aide internationale. Toutefois,  
13 sources de financement étrangères ont contribué à elles seules  
à plus de 90% du financement étranger. 

Ce financement est généralement accordé par des grandes 
institutions comme la Banque Mondiale (13%), l’Union 
Européenne (7%), l’Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID) (1%), l’Agence Française pour le 
Développement (4%), le Fonds Koweitien pour le Développement 
Economique Arabe (11%), la Banque Européenne d’Investissement 
(11%), le Fonds Arabe de Développement Social et Economique 
(14%), le Fonds Saoudien de Développement (9%), le Fonds d’Abu 
Dhabi (1%), le Japon (2%), l'Italie (6%), l'Iran (1%) et la Banque 
Islamique de Développement (9%), Qatar (3%), Oman(1%), 
l'Allemagne (2%), la Chine (1%), les Banques commerciales (3%) 
(Rapport du CDR, 2015).

Quant à la répartition sectorielle de ce financement, elle se 
présente comme suit :

-Les secteurs socio-économiques 25%, les services principaux 
21%; l'infrastructure de base 35%, les secteurs productifs 19% (le 
rapport du CDR, 2015).

II- La répartition du financement: 
1- La répartition régionale des projets: 
Les disparités régionales au Liban, remontent à la deuxième moitié 

du XIXème siècle, quand l’Europe en pleine industrialisation 
cherchait des marchés extérieurs à son industrie dans plusieurs 
régions du monde, dont ce qu’on appelle aujourd’hui le Proche-
Orient. Ainsi, Beyrouth a été choisie comme pôle- relais entre 
l’Europe et les pays du Proche-Orient: elle écoule les produits 
européens sur les marchés de cette région et ravitaille l’industrie 
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européenne par des matières premières (soie, laine…) (Mallat 
H, 1971) (Baalbaki A,1994) en provenance de ces pays. Pour 
remplir ce rôle, Beyrouth a été dotée d’une infrastructure 
portuaire, routière, bancaire, hôtelière… Cette infrastructure a 
attiré les investissements vers Beyrouth, et en a privé les autres 
régions libanaises, surtout rurales parmi elles. Ceci a aggravé le 
déséquilibre entre Beyrouth et les autres régions libanaises d’un 
côté, et entre les villes côtières et les régions rurales de l’autre.

Le Liban indépendant qui a continué à concentrer ses dépenses 
d’équipement à Beyrouth, et accessoirement dans les villes 
côtières, a négligé les besoins des régions rurales dans ce domaine.

Le financement étranger a essayé de pallier à ce manque, à 
travers des projets de développement local qui ont été réalisés 
dans les régions. Ces projets étaient au nombre de 186 projets 
(Rapport du CDR, rapport de l’U.E, rapport du PNUD, rapport 
du KFEAD) répartis dans les différentes régions libanaises, et ont 
été financés par des dons sur des contrats signés entre le CDR, la 
municipalité du village où le projet a été implanté et le bailleur 
de fonds étranger.

Les projets réalisés au Liban- Nord pour la période (1992 – 
2010), ils étaient au nombre de 58 d’après nos statistiques, dont 
34 (56,9%) à Akkar, 15 à Tripoli (25,9%), 2 à Batroun, 2 à Bcharré, 
1 à Koura, et 1 à Zgharta. 37,9% de ces projets ont été financés 
par l’Union Européenne, dont 81,8% de ces projets ou en d’autre 
terme la majorité est à Akkar. Quant aux sommes dépensées par 
le financement de ces projets, elles s’élèvent à 661 010 084 dollars, 
dont 3,6% ont bénéficié à l’agriculture et l’irrigation, 33,8% à 
l’eau potable et l’eau usée, 0,06% au développement social, 43,3% 
à l’éducation, 1% à la santé, 8,4% au tourisme, et 1,6% au secteur 
socio-économique. La contribution du Fonds Arabe de ces 
projets est de 42,6%, et celle de l’Union Européenne est de 8,9%.

Pour les projets réalisés au Liban- Sud et à Nabatieh, durant la 
même période, 67 projets ont été financés par l’étranger (Barakeh, 
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J. 2010), dont 47,8% de ces projets ont été financés par l’Union 
Européenne, 13,4% par des organismes des Nations – Unies 
(PNUD, Banque Mondiale…), 25,4% par des gouvernements 
européens et leurs agences,…20,9% de ces projets ont bénéficié 
à l’agriculture et l’irrigation, 9% au développement social, 25,4%  
à l’eau potable et à l’eau usée, 6% à la santé, 10,4% au tourisme…

Quant aux sommes dépensées sur ces projets, elles s’élèvent 
à 385 916 421 dollars, dont 41,6% ont profité au secteur socio-
économique (microcrédits, création des emplois…) 4,8% à 
l’agriculture et l’irrigation, 1,6% à la formation professionnelle, 
1,4% à l’infrastructure physique (réseaux routiers,…), et 4,5% au 
tourisme.

17,2% de ce financement a été assuré par l’Union Européenne, 
43,5% par des pays européens et leurs agences, 13,6% par des 
organisations des Nations –Unies, 8,8% par des Fonds arabes.

Pour les projets réalisés à Beyrouth, plutôt à la banlieue Sud de 
Beyrouth, ils étaient au nombre de 10. Les sommes consacrées 
au financement de ces projets étaient de 38 495 586 dollars, dont 
41% ont bénéficié à l’enseignement général et technique, 35,3% 
au développement social, 23% à l’infrastructure. La majorité 
de ce financement a été assuré par le Fonds Koweitien pour 
le Développement Economique Arabe, et 14% par l’Union 
Européenne.

Pour les projets réalisés à la Békaa, 44 projets ont été réalisés dans 
cette région et le financement de ces projets s’élève à 792 321 461 
dollars. 72% de ce financement a bénéficié à l’enseignement et 
à la formation professionnelle, 23% à l’eau potable et l’eau usée, 
2% à la santé, 2% socio- économique… 52,2% de ces projets ont 
été financés par des organisations des Nations- Unies (PNUD, 
Banque Mondiale), 11,4% par l’Union- Européenne.

Pour les projets réalisés dans le Mohafazat de Mont- Liban, 7 
projets ont été réalisés sur financement étranger, seulement 24 
570 000 dollars ont été alloués au financement de ces projets, 
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dont 97,7% ont été consacrés à l’eau potable, les barrages d’eau, 
et l’eau usée. Alors, entre 1992 et 2010, seulement 7 projets de 
développement local ont été réalisés sur financement étranger 
dans ce mohafazat, le plus grand au Liban (environ 30% de la 
population résidente, à l’exception des banlieues de Beyrouth qui 
en relèvent administrativement), selon les statistiques de 2007, 
effectuées par l’Administration Centrale de la Statistique. Si ce 
mohafazat est privé des projets de développement local financés 
par l’étranger, c’est parce qu’il est injustement considéré parmi les 
plus prospères au Liban, alors que certaines de ses zones (région 
de Jbeil, de Kesrouan, le littoral du Metn Nord…) comptent 
autant de pauvres que dans les autres mohafazats du Liban.

62.8% de ce financement a été assuré par le Fonds Koweitien 
pour le développement Arabe.

Pour le financement du développement local au Liban, ce sont 
plutôt des raisons politiques qui résident derrière ce financement, 
pour se rapprocher d’une communauté quelconque, ce qui 
explique que certaines régions reçoivent plus  de subventions et 
d’aides financières  que d’autres, et que certains projets réussissent 
grâce à l’encadrement politique existant dans les unes, comme 
c’est le cas du Sud- Liban, et que la plupart des projets existants 
fonctionnent encore.

2- La répartition sectorielle des projets: 
Entre 1992 et 2010, 23 projets de développement local ont 

été réalisés grâce au financement étranger dans l’agriculture et 
l’irrigation.

Les sommes consacrées à ces projets s’élèvent à 293 874 194 
dollars, ce qui représente 3% du financement étranger. 46,9% de 
ce financement ont été consacrés aux réseaux d’irrigation, soit 
à la bonne place, car ce secteur est parmi les plus négligés par 
l’Etat, ce qui prive le pays de l’exploitation d’une ressource très 
précieuse dont il dispose à savoir l’eau.
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Ainsi, ces projets d’irrigation devraient :
- Améliorer substantiellement le rendement agricole dans les 

régions où ils ont été réalisés.
- Inciter à la bonification de terres et augmenter la superficie 

agricole.
- Maintenir les paysans sur leur terre.
Parmi les autres projets intéressants, l’achat des machines et 

équipements agricoles (387 735 $), l’incitation à la culture des 
plantes médicinales (171 934 $).

Pour la même période, en ce qui concerne les projets réalisés 
dans l’industrie, ce secteur négligé aussi par l’Etat et qui  souffre 
de plusieurs problèmes comme la politique de la porte ouverte, 
les droits de douane qui sont parmi les plus faibles au monde 
(5%), (rapport de la Bank Audi), les taux d’intérêt élevés…Alors 
une dizaine de projets ont été réalisés dans ce domaine, grâce 
au financement étranger. Ils ont coûté 153 678 155 dollars, et 
auraient représenté 1,6% du total du financement des projets de 
développement local au Liban. 

91,2% du financement étranger à l’industrie a été affecté à un 
projet soi-disant production de la glace naturelle et 7,4% de ce 
financement a été placé dans des projets oléicoles (Barakeh,J).

Quant aux projets réalisés dans le secteur touristique et financés 
par l’étranger, ils sont au nombre de 13, et les sommes placées 
dans ces projets étaient de 5 475 210 dollars et ne représentent que 
0,05% du total financement étranger. 62,5% de ce financement 
ont été consacrés à des projets de réhabilitation et de restauration 
de sites archéologiques, ou de vieux marchés. Toutefois, ce 
secteur continue de souffrir de plusieurs handicaps, dont :

- La cherté de vie qui ne permet qu’aux touristes aisés, d’ailleurs 
peu nombreux, de séjourner dans ce pays.

- L’état lamentable de l’infrastructure (électricité, routes et 
embouteillages…)
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- L’absence de tourisme de masse,  notamment celui de la classe 
moyenne et populaire, qui fait la fortune des pays touristiques.

- Le coût élevé du transport, en l’absence du transport en 
commun dans les différentes régions du pays.

Les projets réalisés dans le domaine de la santé par un 
financement étranger atteignent  14 projets dont  le financement 
est de 8 922 183 dollars, et ne représente que 0,09% du total 
financement étranger. Il faut  signaler que le Liban est considéré 
parmi les meilleurs centres de santé au Proche-Orient, et il a un 
taux élevé de médecins par habitant. Il possède les meilleurs 
hôpitaux (138) de la région, et les mieux équipés (Administration 
Générale de la Statistique, 2006).

Toutefois, en l’absence d’un secteur public hospitalier capable 
de les concurrencer, les hôpitaux privés se trouvent en position 
d’oligopole, ce qui leur permet de fixer des tarifs parmi les plus 
élevés au monde. Il en est de même des tarifs de la médecine, et 
des prix des médicaments. 83,8% de ce financement a été utilisé 
à la création des dispensaires, des hôpitaux ou aux équipements.

Quant aux projets réalisés dans le secteur de l’éducation 
on note qu’ une vingtaine de projets ont été réalisés dans ce 
domaine grâce à un financement étranger. Ils auraient coûté 1 
009 827 069 dollars, et représentent 10,5% du total financement 
étranger durant la même période.

Dans  le secteur d’eau, 18 projets ont été réalisés dans ce 
secteur grâce à un financement étranger. Ce dernier a été de 276 
315 878 dollars, et aurait représenté 2,8% du total financement 
étranger aux projets de développement local au Liban, entre 
1992 et 2010.

On relève que 57,5% du financement dans ce domaine a 
été consacré aux projets relatifs à l’eau usée. Les principaux 
bailleurs de fonds sont la Banque Mondiale (39,1%), et la 
Banque Européenne d’Investissement (39%). De toute facon,  
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dans la plupart des régions libanaises c’est l’abondance de l’eau 
d’une part, et sa mauvaise exploitation d’autre part. 

La mauvaise gestion de l’eau potable et usée a donné lieu dans 
le pays à de multiples problèmes dont : 

-Plusieurs régions du Liban ne disposent pas d’égouts. Par 
conséquent, on est amené à creuser des fosses septiques pour les 
vidanges des habitations, ce qui permet souvent une infiltration 
de l’eau usée, aux sources ou aux canalisations de l’eau potable. 

- Le forage de l’eau sur le littoral, conduit à la salinisation de 
l’eau potable dans plusieurs régions.

- L’autorisation de l’exploitation des carrières dans les hautes 
montagnes, est à l’origine de l’engouffrement de plusieurs 
sources d’eau.

- La non construction de barrages d’eau et de lacs artificiels, 
prive le Liban annuellement du tiers de ses ressources 
hydrauliques qu’il perd par ruissellement.

La protection de l’environnement  au Liban par un financement 
étranger, a été elle aussi sujet de 8 projets qui  ont coûté 61 
911 823 dollars, soit 0,6% du total du financement étranger. On 
relève que 89,3% de cette somme, a été consacré au financement 
de projets de collecte et de traitement des déchets solides. Ce 
secteur  pose des problèmes majeurs : la collecte des déchets 
ne se fait que sur 19% du territoire (le Commerce du Levant, 
2010). Le Liban génère une quantité de déchets proche de celle 
des pays industrialisés.

L’Infrastructure de base et la  réadaptation des routes ont été  
l’affaire de 8 projets. La somme qui en  a été placée était de 1 493 
829 dollars, ce qui ne représente que 0,02% du total financement 
étranger. On signale que 83,6% de cette somme a été consacré 
à la restauration et la réhabilitation de l’infrastructure au Sud- 
Liban, au lendemain de la guerre de juillet.  
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III- L’état actuel de ces projets: 
1- Les projets en activité: 
Les projets en activité sont au nombre de 23 (Barakeh,J.). 69,6% 

de ces projets sont dans le domaine agricole et dans l’irrigation. 
82.6% de ces projets ont été réalisés sur un financement accordé 
par l’Union Européenne et 11% par un pays membre de l’Union 
Européen.

Ainsi, la majorité des projets qui sont en activité, relève du 
domaine de l’irrigation, car leur gestion est simple, et ne suppose 
pas de compétences. 56,5% de ces projets sont au Sud et à 
Nabatieh, et 21,5% sont à Akkar.

Pour la réussite des projets, d’après notre échantillon, les 
projets réussis sont ceux relevés du domaine de l’agriculture et 
de l’irrigation comme le projet du bassin de réception de Aynata 
(Bint- Jbeil), le projet d’irrigation d’El- Merry (Hasbaya), le projet 
d’irrigation de Adchit (Nabatieh), le centre municipal agricole de 
Aytaroun (Bint- Jbeil). 

2- Les projets fermés:
67% de ces projets fermes sont réalisés au Nord- Liban, et 33%  

parmi eux réalisés dans la région de la Békaa, et il faut dire que  
plusieurs raisons conduisent à l’echec de ces projets.

- Certains projets échouent par faute d’études de faisabilité ou 
d’études de marché effectuées par les bailleurs de fonds. Car 
ils proposent une étude mais la réalité est fort différente. On 
prévoit une réussite et une rentabilité significative, tandis que 
la réalité est différente. Alors, ces projets ne fonctionnent pas 
sans une intervention de l’extérieur, sans une intervention de la 
part d’autrui. Comme c’est le cas du projet «centre de formation 
professionnelle à Mhamarra », dont les études ont prévu la 
participation annuelle de 300 étudiants (cours de l’informatique), 
300 étudiants (cours de rattrapage), et 200 femmes (couture et 
coiffure). Or ces prévisions ont été trop optimistes, car il n’y a 



41

qu’une cinquantaine d’étudiants inscrits aux cours de rattrapage, 
une quinzaine aux cours d’informatique et une trentaine de 
femmes aux cours de couture et de coiffure.

- De même pour le projet « forage d’un puits artésien à Denbo 
– Akkar », les études ont prévu la réussite de ce projet et qu’il 
donne de l’eau, mais la réalité est autrement étant donné que 
le puit artésien a séché après 72 h de sa réalisation. Sur le plan 
social,  les revenus des agriculteurs ont diminué à cause de la 
concurrence des produits  syriens, et l’agriculteur  libanais se 
trouve oblige dans la plupart des cas à vendre sa production à un 
prix réduit pour pouvoir assurer l’écoulement de sa production.

Dans le même ordre d’idées,  l’échec des projets par faute 
d’études du marché, le centre d’artisanat d’Al- Kwachra illustre 
l’exemple eminant  de ces fautes. Ainsi, le centre d’artisanat a 
fermé peu de temps après sa création, à cause de la concurrence 
étrangère, et tout particulièrement chinoise et syrienne des 
mêmes articles produits par ce centre, sur la base du rapport entre 
la  qualité et le  prix. Donc l’échec de ce projet revient à ceux qui 
ont réalisé l’étude du  marché préalable à la création de ce centre. 
La faute se révèle par le fait qu’on n’a pas pris en considération 
parmi les risques, celui de la concurrence étrangère, sachant que 
celle-ci n’as pas besoin d’être devinée dans un pays qui applique 
«la politique de la porte ouverte» depuis des décennies.

- Aucun projet économique et / ou technologique n’est viable s’il 
ne fonctionne pas en phase avec «le système cognitif» (Denieul, 
P, ) et culturel des acteurs. Autrement dit, sans culture créative, 
tout développement économique se transforme en carrosserie 
sans moteur. Les valeurs d’une société sont le carburant de sa 
prospérité. Les échecs d’innombrables projets s’expliquent le 
plus souvent par la non prise en compte de ce principe.

- Les projets parachutés, sans concertation avec les acteurs 
locaux, sans tenir compte des coutumes, des modes de vie, des 
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croyances subissent le plus souvent l’échec. A noter ici que les 
organisations, internationales agissent sans aucune concertation 
avec les villageois (Al- Moussawi A). 

- Le conflit inter-villageois, (Bertin, G.) et les blocages dans la 
démarche de développement peuvent être des freins à l’avance 
des projets. Certains projets n’avancent pas par exemple : des 
conflits internes au sein du groupe décisionnel ou de gestion 
dans une même municipalité.

- Il ne faut pas oublier l’impact de l’aide et son influence sur le 
projet, car l’aide ne peut conduire à un développement durable 
à moins que les acteurs du PED ne se sentent engagés à l’égard 
des projets financés (OCDE, 2009). C’est d’ailleurs pour cette 
raison que les préscriptions politiques imposées par les donateurs  
produisent des résultats mitigés et les projets de développement 
s’effondrent après le départ des bailleurs de fonds.

-  l’échec de certains projets revient à l’absence du suivi technique, 
le temps qu’ils réalisent les résultats escomptés. C’est le cas du 
projet : « la production laitière à Al-Kwachra » (Barakeh,J)

- Certains projets, dont la gestion est relativement compliquée, 
sont condamnés à l’échec, quand on ne leur assure pas les 
compétences nécessaires pour leur gestion et leur fonctionnement. 
Il s’agit le plus souvent des projets industriels.

- Des projets sont condamnés à l’avance à l’échec, quand le 
marché de leurs produits n’est pas sûr, et leurs revenus ne sont 
pas garantis. C’est exactement le cas du projet des cultures 
alternatives (culture du tournesol) à la culture du haschish, ou 
du pavot indien, réalisé par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), dans la région de Baalbeck el-
Hermel entre 1993 et 2001. 

- Certains projets de développement local ne pourraient 
survivre que grâce à une assistance financière permanente. Il 
s’agit essentiellement des dispensaires médicaux, des centres 
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culturels, des centres de formation professionnelle, des centres de 
vulgarisation agricole. La moindre suspension de cette assistance, 
conduit à leur fermeture.

- En plus, certains projets échouent à cause de la mauvaise 
gestion de la part des ONG, et aussi bien de la part des autorités 
locales non spécialisées dans ce domaine. Or, la plupart des projets 
et des aides sont alloués à travers ces autorités locales et ces ONG 
présentes sur le terrain. Ainsi, on note que  ces autorités locales 
et surtout les municipalités ne possédent pas les compétences 
nécessaires, ni même les personnels qui peuvent œuvrer dans ce 
développement par manque de formation et d’expérience, en plus, 
de l’absence d’une capacité de planification et d’organisation, et 
de proposer eux-mêmes une étude de faisabilité. Après le départ 
du bailleur de fonds, ces municipalités se trouvent incapables 
de gérer eux-mêmes ces projets et de prendre l’initiative, ni 
même de proposer une stratégie fiable, pour assurer la durabilité 
de ces mêmes projets comme c’est le cas du  projet  «centre de  
production laitière à Al-Kwachra ».

- Il  ne faut pas oublier que le manque de contrôle et de suivi des 
projets a conduit à leur échec. Le bailleur de fonds s’impose par 
ses  idées, sa soif d’aider et d’apporter des subventions  et de faire 
exprimer les besoins.  Les gens sont obligés de s’orienter dans la 
ligne de conduite du bailleur plutôt que d’emprunter leur propre 
chemin. Après la réalisation du projet, le bailleur quitte alors à la 
recherche d’autres partenaires sans avoir le souci de continuité 
de l’efficacité de ce projet, sa réussite ou son échec. C’est ce qui 
explique que certains projets échouent après le départ du bailleur 
de fonds. L’échec est du à l’inexistence du contrôle et du suivi de 
l’efficacité de l’aide et le sort des dépenses effectuées.

De même, certains projets échouent à raison de refus de certaines 
municipalités à participer à des sommes même minimes dans la 
réalisation des projets.
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- Certains projets n’ont même pas vu le jour pour être fermés, 
comme je l’ai constaté personnellement durant mon enquête, et 
mes visites du terrain. Et il semble que certains bailleurs de fonds 
étrangers, ne demandent généralement pas beaucoup de comptes, 
à ceux qu’on confie la réalisation des projets de développement 
local.

- Pour les projets fictifs, on trouve sur le terrain des projets 
non existants, dont ils ont été financés par l’étranger et par des 
sommes importantes, comme c’est le cas du projet « pisciculture 
» à Al- Mina- Tripoli. Ce projet n’est pas réalisé. Après l’enquête 
sur la présence de ce projet, il s’est avéré qu’il a été remplacé par 
le projet d’achat  d’un bâteau pour les pêcheurs (Azak), or il se 
trouve que  ce dernier a été financé par le syndicat des pêcheurs, 
et on peut dire que les sommes consacrées à ce projet ont trouvé 
un sort inconnu.

3- Les projets en cours d’exécution: 

Quant aux projets qui étaient encore en cours d’exécution, 
ils étaient au nombre de 68 (d’après notre étude). 52,9% de ces 
projets ont été financés par le Fonds Koweitien de Développement 
Economique et Social, et 13,2% par l’Union Européenne. De 
même, 42,6% de ces projets sont réalisés au Sud-Liban, Nabatieh, 
et la Banlieue Sud de Beyrouth, soit les régions qui ont été 
les plus affectées par la guerre de Juillet 2006. Il s’agit pour la 
plupart de projets de réhabilitation de l’infrastructure détruite ou 
endommagée dans ces régions.

IV- les effets de ces projets dans les régions 
d’implantation: 

Notre travail consiste à faire une évaluation d’ un échantillon 
de 186 projets. A cet effet nous avons adopté la méthode 
d’échantillonnage à choix raisonné, qui consiste à fixer à l’avance 
les variables à représenter dans l’échantillon. Nous avons choisi 
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alors trois variables : le secteur d’activité, la région et le genre de 
bailleur de fonds. Et nous avons retenu pour ce fait 18 projets 
répartis dans les différentes régions libanaises et qui couvrent les 
trois secteurs agricoles, industriels et services.

1- Les projets d’irrigation: 
Les projets agricoles et d’irrigation  ont  des effets économiques, 

sociaux et financiers. 
a-Sur le plan économique 

Ces projets ont abouti à l’augmentation du rendement agricole 
comme le  bassin de réception de  Aynata, le système d’irrigation 
de goutte-à- goutte à El- Merry- Hasbaya, à l’agrandissement des 
exploitations comme le même bassin d’irrigation de Aynata, d’El-
Merry, de  Adchit- Nabatieh), à la diversification de la production 
agricole comme celui de Aynata, et Adchit). En plus, ces projets 
ont conduit à la réduction des coûts d’exploitation (El- Merry), à 
la bonification de nouvelles terres (El- Merry), à l’augmentation 
de la superficie irriguée (El- Merry), à l’augmentation du 
nombre d’éleveurs de bovins et celui des apiculteurs (Aytaroun), 
à l'ouverture de nouveaux magasins spécialisés comme celui dans 
le matériel de l’apiculture (les ruches, les enfumoirs à abeilles…) 
pour répondre à la demande croissante des apiculteurs ( centre 
municipal agricole à Aytaroun).

b-Sur le plan social 

Les projets agricoles ont assuré des effets sociaux comme 
l’augmentation des revenus des agriculteurs  (Aynata, Adchit, 
Aytaroun), la création de nouveaux emplois (Aynata, El- Merry, 
Adchit, Aytaroun), au freinage de l’exode rural (Aynata, El- Merry, 
Adchit, Aytaroun), la lutte contre l’exclusion et la participation 
de la femme (Adchit, Aytaroun).

c-Sur le plan financier

Les revenus propres du projet d’irrigation à Adchit, lui permettent 
d’assurer son équilibre financier. Par conséquent, il ne doit pas 
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dépendre des aides d’équilibre pour assurer sa survie. De même, 
ce projet mérite d’être retenu car la durée d’amortissement de ce 
projet est de 7 ans et trois mois, ce qui est satisfaisant.

Pour les autres projets notamment  (Aynata, de El- Merry), ou 
l’eau est distribué gratuitement aux agriculteurs, on ne parle pas  
de rentabilité économique, ni même d’équilibre financier, ni de 
durée d’amortissement du capital investi. De même, pour le projet 
agricole de Aytaroun, les services sont rendus gratuitement aux 
apiculteurs, on n’envisage pas la  rentabilité, ni même l’équilibre 
financier, ni même la  durée d’amortissement du capital investi.

2- Les projets agricoles 
Certains projets agricoles comme l’huilerie à Loubieh, la 

coopérative agricole à Al-Boustan, ont des effets sur le plan 
économique, social.

a-Sur le plan financier
D’après le calcul de la rentabilité financière de ces projets, 

on déduit que ces projets ne sont pas à retenir, car la durée 
d’amortissement du capital investi dans ces  projets ne seraient pas 
inférieure à  264 ans à Loubieh et de 300 ans pour Al- Boustan. Et 
si on retient ces projets, c’est pour leurs avantages économiques 
et sociaux dont bénéficierait une communauté quelconque (les 
oléiculteurs et les agriculteurs).

b-Sur le plan économique 
On relève  des effets majeurs  de ces projets comme, la diminution 

des coûts de production (huilerie à Loubieh et la coopérative de 
Al- Boustan), pour la production d’un bidon d’huile d’olive (16,6 
Kg) dans l’huilerie traditionnelle, on avait besoin de 80 à 90 Kg 
d’olive, avec la nouvelle technique, cette quantité n’est que de 
65 Kg ; l’amélioration de la qualité de l’huile  produite, grâce à 
l’utilisation de la culture biologique, et de la réduction du taux 
d’acidité de l’huile de 25%, en moyenne (huilerie à Loubieh et 
la coopérative à Al- Boustan), défrichement de nouvelles terres 
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(huilerie à Loubieh), la diminution des charges des oléiculteurs 
par l’utilisation des déchets comme engrais ce qui contribue à la 
fertilisation des oliveraies (huilerie à Loubieh, coopérative à Al- 
Boustan) ; facilitation dans l’écoulement grâce à l’utilisation de la 
nouvelle technologie (huilerie , coopérative).

c- Sur le plan social 
Les effets se dévoilent  par  l’augmentation des revenus des 

agriculteurs (éleveurs, oléiculteurs) (huilerie, coopérative), 
la création de nouveaux emplois dans l’oléiculture (huilerie, 
coopérative) et la production des caroubes (coopérative), surtout 
pour les jeunes et les femmes dans le domaine de la cueillette 
(huilerie, coopérative), ainsi du freinage de l’exode rural (huilerie 
et coopérative).

3-Les projets industriels  
a- Sur le plan financier
On retient ces projets pour leurs avantages économiques et 

sociaux (laiterie à Ayaroun, et traitement des déchets solides à 
Aytaroun).

Pour la laiterie, la somme globale des revenus actualisés au 
cours des dix prochaines années, n’est que de 65 734 740.5 L.L, 
donc inférieur à son investissement qui s’élève à 317 250 000 L.L. 
La durée d’amortissement du capital investi dans ce projet, ne 
serait pas inférieure à 30 ans et demi, ce qui est très long. Or on 
retient ce projet  pour ses avantages économiques et sociaux dont 
bénéficie la communauté de Aytaroun (éleveurs).

Le  projet de traitement de déchets solides, est retenu pour ses 
avantages économiques et sociaux.

b- Sur le plan économique 

Les éleveurs n’ont plus de soucis concernant l’écoulement de 
la production du lait , car le centre de la production  laitière  est 
capable de commercialiser  n’importe quelle quantité. Comme il 
est capable de concurrencer des industries de renommée comme 
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«Candia» et «Taenayel», présentes sur le marché libanais. Le 
succés de ce projet s’est manifesté par l’augmentation de nombre 
d’ éleveurs.

L’usine de traitement de déchets aide la population à se 
débarrasser de ses déchets d’une façon saine, et aurait épargné 
des dépenses dans le forage des puits artésiens pour le pompage 
de cette eau, ou pour l’achat des bouteilles d’eau filtrée, et aurait 
aussi diminué les charges des agriculteurs relatives à l’achat des 
engrais.

c-Sur le plan social 
Les effets de ces projets se sont manifestés par  l’augmentation des 

revenus des éleveurs (laiterie), la création de nouveaux emplois 
(laiterie, l’usine de traitement des déchets), la participation de 
la femme à l’activité économique (laiterie), la protection de la 
santé de la population et la régression de la morbidité (usine 
de traitement des déchets), et la diminution des charges des 
agriculteurs, grâce à l’utilisation des composts, et l'amélioration 
de leur pouvoir d’achat (usine de traitement des déchets solides), 
en plus  du freinage de l’exode rural (laiterie).

4-Les projets de services: 
La réussite de ces projets revient à la bonne gestion (hôpital 

de Tannourine, dispensaire médical de Bar Elias), et grâce à la 
subvention accordée par les Ministères comme le Ministère de 
la Santé, le Ministère des Affaires Sociales (hôpital Tannourine, 
dispensaire de Bar Elias, dispensaire de Denbo), ou bien par les 
municipalités (eaux usées de Furzol, eaux usées de Helta), la 
compagnie de l’eau du Sud- Liban (eau potable à Adchit).

Ces projets de services exercent comme d’autres  des effets sur 
le plan financier, économique et social.

a- Sur le plan financier
La majorité de ces projets n’arrivent pas à avoir un équilibre 

financier, le résultat de l’exercice est toujours négatif, et c’est 
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normal pour une organisation à but non lucratif (hôpital de 
Tannourine). Le problème majeur c’est le retard de recouvrement 
des dettes par le gouvernement et les compagnies d’assurance 
(hôpital Tannourine). Toutefois, ces organismes de prestation 
se soucient très peu de leur équilibre financier, et comptent sur 
les donateurs (dispensaire médical de Bar Elias, dispensaire de 
Denbo).

Pour les autres projets de services (eaux usées de Furzol, eaux 
usées de Helta, eau potable de Adchit), ils sont offerts gratuitement 
à la population. 

b-Sur le plan économique 
Les projets de secteur de la santé, ont exercé des effets 

économiques considérables comme: la création de l’emploi (150 
personnes à Tannourine, à 46 personnes à Bar Elias), où une 
bonne partie de la masse salariale est dépensée dans la région et 
aboutit à augmenter le chiffre d’affaires des entreprises dans le 
secteur des services (commerces, écoles…) le secteur artisanal et 
celui des agriculteurs. L'abstraction faite des dépenses effectuées 
dans cette région par les patients et les visiteurs (hôpital 
Tannourine, dispensaire médical de Bar Elias) constitue un pôle 
de développement local en attirant les investissements dans ces 
différents secteurs de la région (hôpital Tannourine).

c-Sur le plan social 

Les projets médicaux ont des effets considérables: création des 
emplois (150 à Tannourine, 46 à Bar Elias, 6 à Denbo) d’une 
façon directe, et des emplois indirects; amélioration du pouvoir 
d’achat (hôpital Tannourine, dispensaire de Bar Elias), plus de 
participation des femmes à l’activité économique (hôpital de 
Tannourine, dispensaire de Bar Elias); hospitalisation à tarif 
inférieur à ceux pratiqués dans les hôpitaux privés, ce qui donne 
comme conséquence de réduire les charges de santé (hôpital 
Tannourine); tarif très réduit pour la consultation d’un spécialiste 
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(hôpital Tannourine, dispensaire de Bar Elias, dispensaire 
de Denbo)(1) les médicaments sont données aux malades 
contre une  quote-part de 1000 L.L (dispensaire de Bar Elias); 
vaccinations gratuites (dispensaires de Bar Elias et Denbo); 
amélioration de la santé infantile et de la mère (dispensaire de 
Bar Elias et de Denbo); diminution de mortalité des patients en 
route aux hôpitaux du littoral (hôpital Tannourine); réduction 
des frais de transport (dispensaire Denbo); freinage de l’exode 
rural (hôpital de Tannourine); et incitation à créer un autre 
dispensaire dans la région.

5-Les projets d’eau potable 
Les projets d’eau potable et eaux usées, réussissent grâce à la 

subvention accordée par la municipalité ou par des compagnies 
comme la compagnie de l’eau du Sud- Liban. 

Ces projets exercent des effets sur le plan économique et 
social. 

a-Sur le plan économique 

 Les effets de ces projets se reflètent par le fait  d’épargner les 
dépenses relatives au creusement des fosses septiques, et à leur 
vidange plus d’une fois par an (eaux usées de Helta); d’épargner 
l’achat des bouteilles d’eau filtrée (eaux usées de Helta); fin du 
gaspillage d’une ressource naturelle très importante (eau potable 
de Adchit), aussi l’eau de la nappe phréatique (eaux usées de 
Helta, eaux usées de Furzol); l’utilisation de l’eau épurée par la 
station par les agriculteurs pour irriguer leur terres (eaux usées de 
Furzol); l’utilisation des boues qui contiennent des métaux, des 
nitrates, par les agriculteurs comme fertilisants; et les habitants 
reçoivent l’eau potable gratuitement grâce à cette station (eau 
potable de Adchit).

1- Le tarif est de 25 000 L.L à Tannourine, de 12 000 L.L à Bar Elias, de 7 000 L.L à Denbo ; tarif très réduit pour 
les actes de radiologie, mammographie (20 000 L.L à Bar Elias) 
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b-Sur le plan social
 On note  la protection de la santé de la population (eaux usées à 

Helta, eaux usées à Furzol, eau potable à Adchit); la protection de 
l’environnement et la création d’un environnement sain surtout 
en été (eaux usées à Furzol et à Helta); moins de maladies causées 
par les eaux usées (Helta et Furzol); et la diminution des charges 
relatives au ravitaillement en eau potable (eau potable à Adchit).

6-Les projets des centres culturels
Le centre culturel exerce des effets :
a-Sur le plan économique 

On signale que la présence de ce centre dans cette région, 
améliore le niveau éducatif des habitants, développe chez eux 
la maîtrise des langues étrangères, enseigne l’informatique et 
l’usage de nouvelles techniques d’information, et développe 
leurs cultures.

b-Sur le plan social 

Le centre assure aux jeunes plus de compétitivité sur le marché 
du travail et plus de chance de décrocher un travail, à ne pas 
oublier qu’il procure plus de culture et plus d’ouverture d’esprit.

Même les projets qui ont fermé ont exercé des effets. Le projet 
de «centre culturel de Mhamarra», a des effets sur le plan social 
comme l’émancipation des femmes qui restaient auparavant au 
foyer en les poussant à travailler dans des projets qui assurent 
leurs insertions sociales et professionnelles en plus de leur 
participation au revenu du ménage et plus de déperdition scolaire, 
grâce au cours de rattrapage.

Mais  sur le plan social, l’échec de ce centre a provoqué une  
déception chez les femmes de ce village, qui étaient grâce à ce 
centre, sur le point de participer activement à la vie économique 
de cette localité.
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Conclusion: 
Pour conclure on signale que quelque soit la nature de l’aide, 

alimentaire ou dans l’objectif du développement, la pression de 
l’offre d’aide s’exerce et chaque opérateur tend alors à dépenser 
sans trop tenir compte ni des ressources, ni des organisations 
propres des populations. Il prend le risque d’agir trop tôt et à la 
place des gens. Ainsi, la conduite d’un projet d’aide puissant et 
complexe peut difficilement devenir l’affaire de cette population. 
Cette disproportion entre moyens locaux peut conduire celui qui 
est trop aidé, à n’accorder qu’une très faible valeur à ses propres 
moyens et compétences, et à conclure à son incapacité de se 
développer par lui-même. Donc, les gens, dans la plupart des cas 
sont obligés de s’orienter dans la ligne de conduite du bailleur de 
fonds plutôt que d’emprunter leur propre chemin. 
Or, amener les gens à se rencontrer, à analyser les situations non 

seulement de leur seul village mais de plusieurs, et à s’exprimer 
en tant que représentants de la zone face aux autorités, est une 
démarche politique nationale et locale que bien des opérateurs 
d’aide ne souhaitent pas appuyer. 

Alors, ils programment leurs propres actions ou leurs propres 
appuis, mettant ainsi la charrue avant les boeufs. 

Finalement, toute situation de développement implique d’un 
côté une autoprise en charge par les populations locales et fait 
appel nécessairement à une dynamique endogène, comme 
elle implique tout aussi nécessaire une intervention extérieure 
suffisante, et suppose un transfert de savoirs et de ressources. 
C’est l’équilibre entre ces deux impératifs qui varie. 
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The Russian – Iranian partnership in Syria: its impact 
on the geostrategic situation in the Middle East

Retired B.Gen.Nizar Abdel Kader P.S.C

The Russian intervention in Syria has proved the extent of failure 
of the foreign policy adopted by president Obama where Russia 
returned powerfully to the Middle East after having been forced 
out of Egypt during the reign of Sadat in 1972. Russia returned 
from the Syrian portal, benefiting from the vacuum left by the US 
withdrawal from Iraq at the end of the year 2011.
Moscow claims that its military intervention aims to fight 

terrorism while Iran aims to achieve a military victory for the 
sake of the Syrian regime in order to support Assad remaining in 
power. It seems like the joint Russian – Iranian intervention is now 
setting the bases for a partnership in Syrian that can expand later 
on to include other operation scenes.What encourages Russia and 
Iran to develop the military cooperation between them to become 
a strategic partnership is their mutual feeling of the necessity to 
face the pressuring US strategy.
Syria formed the mutual ground between Iran and Russia in order 

to establish a certain base of political and military cooperation 
with the agreement to turn this cooperation into a permanent 
partnership. Iran found that this cooperation would boost its 
regional role and self confidence and support its foreign policy.
The Russian – Iranian partnership pays major attention to the 

Middle Eastern Geopolitics which mainly serves the interests of 
both states and supports their abilities to face the US – Saudi axis 
in Syria and in the gulf.
It is expected that the efforts would continue in order to develop 

the partnership with the aim of including political, economic, 
industrial and security fields. The ongoing recent push to develop 
the relations will definitely lead to the establishment of a new 
geostrategic reality in the Middle East. 
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The concept of Failed State is used by the different media outlets 
worldwide in a faster pace than ever before since it was widely 
evoked during what came to be known as “the Arab Spring” 
and continues to be as such. This designation was given to Arab 
and other non-Arab States by countries, associations as well as 
governmental and nongovernmental organizations with the aim 
of influencing the situation in these countries without resorting 
to military power in the frame of what was called the fourth 
generation of asymmetric warfare by Dr. Max Manwarring.
Many researchers have given various explanations for the concept 

of “Failed State” due to the difficulties in regulating its meanings 
while the “Failed State Index” report issued by “Foreign Policy” 
Magazine and the “Fund for Peace” Association adopted the 
most commonly used definition. This definition included the 
attributes and indexes of these countries and the International 
Fund for Peace has issued in cooperation with the “Foreign 
Policy” Magazine the first annual “Failed State” index which 
included 76 States among which 13 were Arab States.
Furthermore, it was given a wider form to include a large number 

of States, weak and non weak, for several reasons. Some of these 
reasons are related to the internal situation of the state labeled 
as a “failed state”, others are related to the interests of efficient 
states and their plans aiming to redraw the regions of power and 
to submit states for political purposes. Furthermore, the timeline 
of this notion clarifies its relation to the change that is occurring 
in the structure of the international order, which brings to mind 
the campaigns of the division of the world for the sake of major 

The Failed State between the concept 
and the criteria

MAJ.Wael Mahmoud
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powers as a result of the international events that are remodeling 
the balance of powers.The target of this study is to shed the light 
on the term of the failed state due to its common use nowadays 
and to identify the real purpose behind the labeling of weak and 
helpless states as “failed states”. Thus, this study is important 
in terms of highlighting the problematic notion of this term and 
in fulfilling the need to know the backgrounds of its use and its 
field of impact in order to face psychological operations and 
information warfare declared by different sides, particularly the 
Israeli enemy.
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The partnership between 
the Private Sector and the Public Sector

A chance to promote the Lebanese economy
Dr. Anis Bou Diab 

The subject of the partnership between the private sector and the 
public sector has drawn the attention of governments and research 
centers around the world since the beginning of the nineties. 
Interest in this partnership grew bigger since it was revealed 
that the social and economic development depends on mobilizing 
and embracing all the capabilities of society which include the 
expertise, resources and capacities of both the public and private 
sector in a way to create institutions and to operate different 
projects.
Therefore, developed and developing countries alike to promote 

institutional organizations, legislations and systems to create 
participatory organizations where all society sectors contribute 
in guiding, managing and operating projects and businesses in 
addition to develop and promote these projects to serve the purposes 
for which they were created on the basis of effective contribution, 
good governance, transparent accountability and mutual interest.
The study explains the necessities of this successful partnership 

and its types in addition to its benefits and dangers and clarifies 
some of the misunderstood concepts regarding the partnership. 
The study concentrates finally on explaining the importance of 
adopting the partnership between the public sector and the private 
sector in Lebanon and its positive effect over Lebanese national 
economy and concludes by presenting 13 recommendations that 
should be beneficial in bolstering the implementation of the 
partnership concept in Lebanon.
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The recommendations can be summarized with the necessity to 
outline the desired developmental objectives from the partnership 
with the private sector in addition to setting out the essential 
frameworks that determines the role of each partner in this 
development. It is also important to benefit from successful 
experiences that the State has known and it is equally beneficial 
to rely on Lebanese counseling bureaus of International expertise 
and not on foreign bureaus to draft the needed contracts.
Furthermore, it is necessary to develop and disengage the financial 

markets and to avoid moving from the public sector to the private 
sector if the legislative and institutional frameworks needed to 
the success of this partnership are not prepared. In addition, it is 
also necessary to create censorship systems that can guarantee 
the commitment to implement the agreements signed between the 
State and the private sector. Finally, It is crucial to understand 
the nature of the partnership and to analyze it while focusing on 
empowering the local society being a pivotal and essential party 
in this partnership.
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L’intervention de la Russie en Syrie a prouvé la déliquescence de la politique 
externe adoptée par le Président Obama, notamment avec la présence 
puissante de la Russie, encore une fois, au Moyen-Orient après que cette 
dernière fut refoulée de l’Egypte à l’époque du Président Sadate en 1972. 
C’est ainsi que la Russie a retrouvé son entrée via le portail syrien, tout en 
tirant profit du vide résultant du retrait américain de l’Iraq à la fin de l’année 
2011. 
Moscou prétend que son intervention militaire a pour objectif de lutter 

contre le terrorisme, dans le temps où l’Iran cherche à remporter une victoire 
militaire au bénéfice du régime syrien et par la suite soutenir la persistance 
du président Assad au pouvoir. En effet, il parait que l’intervention russo-
iranienne commune constitue aussitôt la base d’un partenariat en Syrie et 
qui pourra ultérieurement prendre de l’ampleur pour inclure d’autres scènes 
d’opérations. De fait, ce qui encourage la Russie et l’Iran à développer la 
coopération militaire entre eux en partenariat stratégique est leur perception 
commune de la nécessité de faire face à la stratégie américaine qui exerce des 
pressions sur les deux pays.
La Syrie a constitué le territoire commun entre l’Iran et la Russie, convenable 

pour établir une base de coopération politique et militaire, notamment avec 
une convention qui transforme cette coopération en partenariat permanent. 
L’Iran a trouvé que cette coopération renforcera son rôle régional et 
amplifiera sa confiance en elle-même tout en appuyant sa politique externe. 
Le partenariat russo-iranienne occupe une place importante au niveau de 
la géopolitique du Moyen-Orient et serve à titre principal les intérêts des 
deux pays, tout en appuyant leurs capacités en faisant face à l’axe américain-
saoudien en Syrie et dans la région du Golfe.
Il est prévu que les efforts se poursuivront afin de développer le partenariat 

pour impliquer les domaines politiques, économiques, industriels et 
sécuritaires. Cette détermination actuelle et continue à développer les 
relations aboutira sans doute à la naissance d’une actualité géostratégique 
moderne dans la région du Moyen-Orient.        

Le partenariat russo-iranien en Syrie et son 
influence sur la situation géostratégique au 

Moyen-Orient
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Le terme «état en déliquescence» est employé par les différents médias 
dans le monde selon un rythme plus rapide qu’avant, surtout lors de la 
phase dite «le printemps arabe». Cette nomination fut lancée par des 
états et des institutions gouvernementales et non gouvernementales pour 
désigner des pays arabes et non arabes, afin d’exercer une influence sur 
la situation dans ces pays sans jamais utiliser la force militaire, et ce 
dans le cadre de ce qui fut nommé «la quatrième génération des guerres 
asymétriques» selon Dr Max Manwaring. 
Un certain nombre de chercheurs ont présenté des explications pour 

le terme de «l’état en déliquescence», vu la difficulté de contrôler ses 
explications, alors que le rapport de «l’index des pays en déliquescence» 
émis par le magazine «Foreign Policy» et «l’institution de la caisse de 
la paix» a adopté une définition qui est la plus utilisée. Elle a inclus les 
qualités de ces pays et leurs indexes. La caisse de la paix mondiale a émis 
en 2005, en coopération avec le magazine «Foreign Policy» le premier 
index annuel concernant les pays en déliquescence, regroupant 76 états 
dont 13 états arabes.
Il est remarquable d’après le contexte chronologique depuis l’apparition 

du concept, le lien de ce dernier avec le changement fait au niveau de 
l’organigramme du système mondial, fait qui fait remonter à l’esprit les 
campagnes de division du monde pour le bénéfice des grands pouvoirs 
lors des événements mondiaux qui reconstituent les balances des forces, 
ce qui nécessite de se comporter avec vigilance avec le concept, vu la 
forte politisation de ce concept par différentes parties.Le but principal de 
cette étude, est de mettre l’accent sur le terme de «l’état en déliquescence» 
pour son utilisation répétée actuellement, et pour savoir la cause réelle 
du classement des pays faibles et qualifiés en déliquescence. C’est ici que 
réside l’importance de l’étude en montrant la problématique du concept, 
et en la nécessité de savoir les causes latentes de l’emploi de ce contexte 
et les domaines de son influence, et ce afin de faire face aux opérations 
psychologiques et aux guerres des informations menées par différentes 
parties, surtout l’ennemi israélien.        

L’état en déliquescence entre le concept et le critère 

Cdt. Wael Mahmoud
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Le sujet de partenariat entre les deux secteurs public et privé a suscité 
une grande importance de la part des gouvernements, des sociétés et 
des centres de recherche dans les différentes régions du monde depuis 
les années 90. L’importance accordée au partenariat a augmenté 
après qu’il s’est avéré que le processus du développement économique 
et social dépend de la mobilisation de toutes les capacités de la société 
avec les capacités, les ressources et les expertises du secteur public, 
et du secteur privé aussi, afin que ces derniers contribuent dans des 
organisations institutionnelles qui assumeront l’établissement et le 
fonctionnement des projets sous leurs différentes formes. C’est pour 
cela que les pays développés et les pays en voie de développement 
œuvrent à créer les organisations institutionnelles, les législations et 
les systèmes pour adopter les organisations participatives auxquelles 
contribueront tous les secteurs de la société visant à orienter, gérer et 
faire fonctionner les projets et les travaux, et les développer afin qu’ils 
puissent servir leurs objectifs sur la base d’une vraie participation, de 
bonne gouvernance, de comptabilité transparente et d’intérêt mutuel. 
La recherche se concentre à la fin sur l’importance de l’adoption du 

partenariat entre les deux secteurs public et privé au Liban et son effet 
positif sur l’économie nationale. À la fin de la recherche, sont évoquées 
treize recommandations qui pourront aider à activer l’application du 
concept du partenariat au Liban.
Les recommandations se résument par la nécessité de dresser les 

traits généraux et les buts de développement visés du partenariat avec 
le secteur privé en addition des cadres généraux définissant le rôle 
de chaque partenaire au niveau du développement. Il est également 

Le partenariat entre les deux secteurs public et privé: 
une opportunité pour le redressement de l’économie 

Libanaise 
Dr. Anis Bou Diab 
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important de bénéficier des expériences réussies des autres pays et il 
est bien de s’appuyer sur les bureaux nationaux des avocats ayant une 
expérience su niveau international en rédigeant les contrats et non 
seulement sur les bureaux internationaux. Il est également considéré 
nécessaire de libérer et développer les marchés financiers et de ne pas 
passer du secteur public au secteur privé qu’après avoir préparé les 
cadres législatives nécessaires pour faire réussir ce partenariat. 
L’organisation au niveau de l’espace et du temps de l’opération du 

partenariat est considérée très importante, c’est alors qu’il est nécessaire 
d’assurer une base de données concernant les services impliqués dans le 
partenariat tout en lui dressant les programmes chronologiques. Enfin, 
il est nécessaire de comprendre la nature du partenariat, l’analyser et 
se concentrer sur la nécessité d’impliquer la société locale en tant que 
partie essentielle dans ce partenariat pour le développement.  
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