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جملـــــة

العدد مئة وستة - تشرين األول 201٨

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

تكنولوجيا احلروب احلديثة
ذا  م�ؤثًرا  التكن�ل�جيا عن�رًصا  الأخرية حًدا جعل من  العق�د  العلمي يف  التط�ر  بلغ 
ح�ض�ٍر ثابت يف احلروب والنزاعات جميعها ح�ل العامل، بدًءا من التدريب والتح�ضري 

للمعركة و�ض�ًل اإىل خ��ضها يف ميدان القتال والتعامل مع نتائجها.
 لقد اأتى التقدم التكن�ل�جي بتقنيات جديدة واأوجد بالتايل مفه�م احلروب احلديثة، 
م�ضت�ى  لرفع  وت�ضتغلها  التقنيات  تلك  تدمج  اأن  اجلي��ش  على  لزاًما  �ضار  بحيث 

اجله�زية والحرتاف لدى الع�ضكريني.
ا ل��ضائل القتال احلديثة، وت�ضعى  يف ال�ضياق نف�ضه تعري قيادة اجلي�ش اهتماًما خا�ضً
با�ضتمرار اإىل تزويد القطع وال�حدات بها، كجزء ل يتجّزاأ من عملية حتديث اجلي�ش. 
وي�ضمل ذلك الأ�ضلحة والأعتدة، كما ي�ضمل طريقة تنفيذ العمليات املختلفة من هج�م 
ودفاع، وكيفية اإدارتها ومتابعتها من قبل الأركان والقادة. وقد جتلّى ذلك يف �ضل�ضلة 
الإجراءات  غالبية  فاأ�ضبحت  الإرهاب،  مكافحة  يف  وحداتنا  نّفذتها  التي  العمليات 
ا�ضتباقية تخرتق اخلاليا الإرهابية وتفّككها قبل اأن ت�رصع يف خمّططاتها. كما اأ�ضبح 
القادة يبن�ن قراراتهم على معطيات مبا�رصة من اأر�ش املعركة، وهذا ما ح�ضل يف 
معركة فجر اجلرود، حيث كانت جمريات العملية ُتنَقل اإىل غرفة عمليات خا�ضة يف 
اأ�ضلحة  من  الع�ضكرية  امل�ؤ�ض�ضة  عليه  ا�ضتح�ضلت  ما  كل  ا�ضتخدام  ومت  اجلي�ش،  قيادة 

وذخائر وو�ضائل ر�ضد ومراقبة، فمّثلت جميعها نقلة ن�عية يف الأ�ضل�ب القتايل.
خدمة  اإىل  بدوره  ي�ضعى  الذي  الإرهاب  بيد  �ضالًحا  ميثل  قد  نف�ضه  التط�ر  هذا  لكّن 
اأهدافه الإجرامية. اإّنها اإًذا حرُب تقنيات وقدرات كما هي حرب اأ�ضلحة. واجلي�ش ما�ٍش 
فيها حتى الق�ضاء نهائًيا على الإرهاب واقتالعه من جذوره، مت�ضلًّحا باإرادته ال�ضلبة، 
وعتاد،  �ضالح  من  تاأمينه  ميكن  ما  وباأحدث  الأمنية،  وامل�ؤ�ض�ضات  ال�ضعب  وبتكاتف 

واثًقا باأّن الن�رص �ضيك�ن حليفه.
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ت�ضرتط املجلة يف الأعمال ال�اردة عليها األ تك�ن قد ن�رصت �ضابًقا اأو مقدمة للن�رص يف مطب�عات اأخرى.  -2

حالت والت�ثيق  ا ما يتعلق منها بالإ ت�ضرتط املجلة يف الأعمال املقدمة اإليها، الأ�ضالة والبتكار ومراعاة الأ�ض�ل العلمية املعه�دة، خ�ض��ضً  -3
�ش، الدرجة العلمية، امل�ؤلفات، الخ.( ومبلخ�ش ملقاله  وذكر امل�ضادر واملراجع. كما نتمنى على الكاتب اأن ُيرفق عمله ببيان �ضرية .c.v )التخ�ضّ

املر�ضل بالإنكليزية اأو بالفرن�ضية.

املجلة حمّكمة وحتيل الأعمال املقدمة اإليها قبل ن�رصها على جلنة من ذوي الخت�ضا�ش تقرر مدى �ضالحية هذه الأعمال للن�رص.  -4

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

تت�قع املجلة يف الكتابات املر�ضلة اأن تك�ن مطب�عة اأو مكت�بة ب�ا�ضطة Microsoft Word واأن يك�ن حجم املقال ما بني ٦٠٠٠ و٦5٠٠   -٦
كلمة.

تعترب »الدفاع ال�طني اللبناين« جميع ما ُين�رص فيها ناطًقا با�ضم اأ�ضحابه، ول يعرب بال�رصورة عن راأي املجلة اأو قيادة اجلي�ش.  -٧

حتتفظ املجلة بجميع حق�ق الن�رص والت�زيع، ول يج�ز الإقتبا�ش من امل�اد املن�ض�رة كلًيا اأو جزئًيا اإّل باإذن منها.  -٨
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املقّدمة
بامل�ضاركة  للم�اطن  ت�ضمح  اأداة  الي�م  احلزب  يعترب 
العام،  الراأي  من  لق�ضم  ممّثاًل  يعترب  كما  ال�ضيا�ضية،  احلياة  يف 
بحيث يق�م بتنفيذ برنامج �ضيا�ضي واجتماعي معنّي عن طريق 

ال��ض�ل اإىل ال�ضلطة .
وقد اأّكد معظم الباحثني اأّن وج�د الأحزاب ه� �رصورة تق�ضي 

بها طبيعة الأنظمة الدميقراطية النيابية . 
امل�ضاركة  للفرد  تتيح  فعالة  و�ضيلة  هي  الأحزاب  كانت  واإذا 
يف ال�ض�ؤون العامة اأو ممار�ضة التاأثري عليها وقد ت�ؤّثر يف غالب 
الأحيان على حتديد امل�ض�ؤولية بالن�ضبة اإىل ت�رصفات احلاكمني، 
اإّل اأّنه يتبنّي عندنا تق�ضريها يف جمالت خمتلفة، عالوة على 
انحيازها وتق�قعها يف الطائفة. فالروابط الفاعلة يف املجتمع 
�ضبغت  التي  والطائفية،  العائلية  الروابط  تلك  هي  اللبناين 

مجموعة الضغط كعامل مؤثر في 
القرار السياسي

 أ د. عصام مبارك

*أستاذ في كلية 
الحقوق والعلوم 

السياسية واإلدارية 
في الجامعة 

اللبنانية
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الأحزاب ب�ض�رة خا�ضة، واأبعدتها عن دورها ال�طني ال�ضامل .
اإّن الأحزاب ال�ضيا�ضية كثرية يف لبنان ولها قان�ن ينّظمها)))، واإْن متّكنت 
اأخفقت يف تنظيم  اأّنها  اإّل  ال�عي يف نف��ش امل�اطنني،  اإثارة �ضيء من  من 
ال�ضعيدين الجتماعي والقت�ضادي. ول  الريادي يف املجتمع على  دورها 
بّد من الإ�ضارة اإىل بروز دور الأحزاب يف النتخابات الأخرية، التي ح�ضلت 
يف اأيار 2٠1٨ يف ظل القان�ن الن�ضبي. فل� ُوجد ن�اب يف املجل�ش النيابي 
ينتم�ن اإىل اأحزاب، فهذا النتماء احلزبي ب�ضكل عام مل يكن ال�ضبب املبا�رص 
يف الف�ز، ورمبا كان العامل ال�ضخ�ضي اأو املايل اأو الطائفي من اأهم الع�امل 

امل�ضاعدة على الف�ز. 
"اإّن الأحزاب عندنا تنطلق من ق�اعد وطنية واأ�ض�ش �ضعبية معدومة ، فنحن 
ل منلك اأحزاًبا متّثل خمتلف فئات ال�ضعب اللبناين، اأو اأحزاب ت�حيٍد و�ضهر 
واندماج، اأو اأحزاًبا ن�ضالية حتاول التغلغل يف خمتلف الطبقات لبّث اأفكارها، 

وجتنيد الق�ى ال�ضعبية وال�ضري يف طليعتها من اأجل حتقيق مطالبها"))).
فلم  والأحزاب،  للجمعيات  جديد  قان�ن  ل��ضع  حماولت  عدة  "جرت 
يحالفها الت�فيق. ولعّل ال�ضبب يع�د اإىل رغبة احلك�مات اللبنانية املتعاقبة 

يف اإدخال بع�ش القي�د على القان�ن العثماين"))).
تط�ير  اإمكانيتها  وعدم  والطائفية،  الطائفة  اإىل  الأحزاب  انحراف  واإزاء 
اإيجاد  جمالت خمتلفة يف املجتمع اللبناين)))، يتّم الت�ضاوؤل ح�ل �رصورة 
اأهداف للمجتمع عجزت عنها الأحزاب  جمم�عات �ضغط، تعمل على تاأمني 

القائمة.
يحّدد  ومل  ال�ضغط  ملجم�عات  تعريف  اأي  اللبنانية  الق�انني  يف  يرد  مل 

قانون الجمعيات الصادر في ))/909/8) أي في العهد العثماني.  -(
د. محمد المجذوب: دراسات في السياسة واألحزاب: منشورات عويدات )97)، ص 9).  -(

د. محمد المجذوب: الوسيط في القانون الدستوري اللبناني وأهم النظم السياسية المعاصرة في العالم ، منشورات الحلبي الحقوقية 8)0)، ص   -(
.6(9

Yves Schmeil: sociologie du système politique libanais, pub de l’université de Grenoble 1976 p. 106 et s.  -(
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بالتايل ما ه� املق�ض�د منها. اأّما املادة 13 من الد�ضت�ر اللبناين يف �ضقها 
الثاين فقد ن�ضت على حرية الجتماع وحرية تاأليف اجلمعيات.

اإّن ما اتفقت عليه املدار�ش الفقهية ه� اأّن هذه اجلماعات متار�ش و�ضتمار�ش 
دوًرا اأكرب يف احلياة ال�ضيا�ضية، ح�ضب املكان والزمان، ومّت ربطها بالفرتة 
الذي  الدور  اإىل  بالن�ضبة  اأّما  الإنتاج.  و�ضائل  وتطّ�ر  للراأ�ضمالية  الذهبية 
�ضتمار�ضه، فهذا يع�د بالطبع اإىل الع�ملة التي اأ�ضهمت بدورها بت�ضهيل حركة 

انتقال هذه اجلماعات على القارات كافة.
ل يكفي درا�ضة هذه اجلماعات من خالل ماهيتها من اأجل و�ضع تعريف 
لها، بل الأف�ضل درا�ضة وظائفها والنتائج التي ا�ضتح�ضلت عليها. من هي هذه 
اأي مدى ي�ضتطيع  اجلماعات؟ ما و�ضائلها وا�ضرتاتيجياتها يف العمل؟ واإىل 
فرمبا  الأحزاب؟  عمل  يكمل  اأن  العامة  امل�ضلحة  على  تناف�ضها  اأو  تعاونها 
تق�م مبهمة ت�ضحيح الع�جاج يف الدميقراطية على غرار ما ه� معتمد يف 

البلدان الدميقراطية.

الإطار املفهومي جلماعات ال�ضغط

1( حتديد املفهوم
اإّن اأهمية جماعات ال�ضغط ترتبط بالدور الفاعل الذي ت�ؤديه داخل النظام 
لل��ض�ل  ال�ضلطة من خارجها. فهي ل ت�ضعى  للتاأثري على قرارت  ال�ضيا�ضي 
اإىل ال�ضلطة، كما ه� الأمر بالن�ضبة لالأحزاب ال�ضيا�ضية)))، واإمّنا جلعل قرارات 
هذه ال�ضلطة تتطابق مع اأفكار الفئات التي متّثلها وم�ضاحلها)6). بالإ�ضافة 

اإىل اعتبارها جرعة اأوك�ضجني �ضد ال�ضلطة.

Jean Charlot, les partis politiques, éd. A Colin paris, 1971 p. 49.  -(
Patrice Robert, Revue Gestion, Novembre 1990.  -6



8

عن  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  يف  اجلماعات  من  الن�ع  هذا  برز  وقد 
يف  التدّخل  على  القادرة  الفئات  هذه  وقامت  اللّ�بي)7).  ظاهرة  طريق 
ال�ضيا�ضات العامة عرب التاأثري يف النتخابات، مبنح الأم�ال وتاأمني الدعم 
نرى  هنا  من  وت�ّجهاتها)8).  اأهدافها  ي�ؤيدون  الذين  للمر�ضحني  الب�رصي 
الدميقراطية  والليربالية  ال�ضاغطة من جهة،  القائمة بني اجلماعة  العالقة 
عالنية  وبطريقة  اأكرب  ب�ضه�لة  تتحّرك  اجلماعة  فهذه  اأخرى.  جهة  من 
احلريات  مناخ  من  بذلك  م�ضتفيدة  الدميقراطية،  الأنظمة  يف  ومبا�رصة 
ال�ضيا�ضية واملدنية القائمة يف هذه الأنظمة، اأي اإّن اجلماعة ال�ضاغطة هي 

اأحد مظاهر الدميقراطية احلديثة اإذا �ضّح التعبري.
التي  القرارات  التاأثري على م�ضدر  اللّ�بي ه� جماعة تعمل من خالل  اإّن 
والتي  البالد،  احلاكمة يف  والتنفيذية  الت�رصيعية  ال�ضلطتني  ما بني  تت�ّزع 
تركيزه  نقطة  اللّ�بي  فيحّدد  د�ضاتريهما،  قبل  من  �ضالحياتهما  حتّدد 

اعتماًدا على م�ضدر اتخاذ القرار)9).
امل�ضلّلة  ال�ض�رة  تلك  هي  ال�ضغط  جماعات  فيها  تظهر  �ض�رة  اأخطر 
العام  الراأي  اأهدافها)0)). فت�ضلّل بذلك  اأو�ضع من  التي تك�ن فيها م�اقفها 
ن�ضتخل�ش  العامة)))).  امل�ضلحة  ح�ضاب  على  اخلا�ضة  امل�ضالح  وت�ضتغل 
منّظمة،  جماعة  اأي  هي  ال�ضغط  جماعة  التايل:"اإّن  التعريف  اأخرًيا، 
حماولتها  دون  من  احلك�مية،  والقرارات  ال�ضيا�ضات  على  التاأثري  حتاول 
ال�ضيطرة على املراكز الر�ضمية للدولة، وممار�ضة اأ�ضاليب الق�ة الر�ضمية من 

خاللها".))))

Denise Arthaud , Andre Kaspi: histoire des Etats Unis, éd. Armand Colin 1969.  -7
 Jean-Paul Charié, Livre bleu du lobbying en France, Rapport présenté à l’Assemblée Nationale  -8

Commission   des Affaires Economiques, 2008.
Michel Calmen, Le lobbying et ses secrets, éd. Dunond 1995 p. 16.  -9

Jean Mousse: éthique et entreprise éd Vuibert Paris 1993.  -(0
Roger-Gérard Schwartzenberg, Sociologie Politique, éd Montchrestien, Paris, 1974, p.625.  -((

/http://brises.org/notion.php/groupe-de-pression/lobby/notId/81/notBranch/81.  -((
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اأن ت�ضم هذه اجلماعة  مهما تبّدلت الأ�ضماء وتعددت، ففي النهاية يجب 
الثالثة: العنا�رص 

-جتّمع ي�ضم عدد من الأ�ضخا�ش )جماعة منّظمة(.
-عدم ال�ضعي لل��ض�ل اإىل ال�ضلطة )الدفاع عن امل�ضالح(.

-ال�ضعي اإىل التاأثري على ال�ضلطة )ممار�ضة ال�ضغط(.

اأ- اجلماعة املنظمة
اإّن عن�رص التنظيم �رصوري جًدا ل�ج�د اجلماعة ال�ضاغطة. فالتجّمع لي�ش 
بذاته وي�ؤّثر  اإّنه كيان م�ضتقل قائم  اأ�ضخا�ش يتكّ�ن منهم،  جمرد جمم�عة 
تربط  جمم�عة  بك�نه  ويعرَّف  منهم.  يت�ضّكل  الذين  الأفراد  ت�رّصفات  على 
اأكرث مما تربطهم بالآخرين، وهذه العالقات لي�ضت عالقات  بينهم عالقات 
�ضخ�ضية، فهي ُتن�ضئ بني الأع�ضاء روابط من منط اآخر يعرّب عنها بامل�ضلحة 
الروابط  تتعلّق طبيعة  وقد  اأو مهنية.  اإثنية،  اإيدي�ل�جية،  مادية،  امل�ضرتكة: 
من  عاٍل  م�ضت�ى  على  اجلماعة  فتق�م  اجلماعة.  بتحديد  التفاعل  وم�ضت�ى 
التفاعل وهذا يعني التنظيم الق�ي والروابط املتينة ال�اعية لذاتها)))) مثل 
  )NAR(والحتاد الق�مي لل��ضطاء العقاريني ،)NRA(الحتاد الق�مي لالأ�ضلحة

يف ال�ليات املتحدة الأمريكية.

ب- الدفاع عن امل�شالح
اإّل  ال�ليات املتحدة الأمريكية،  اأّن تعبري اجلماعة ال�ضاغطة ن�ضاأ يف  مع 
وهذه  امل�ضالح.  جماعة  تعبري  ا�ضتخدام  ل�ن  يف�ضّ الأمريكيني  امل�ؤلفني  اأّن 
الأخرية ل تتحّ�ل براأيهم اإىل جماعة م�ضلحة �ضيا�ضية-اقت�ضادية اأو جماعة 

�ضاغطة، اإّل اإذا حاولت التاأثري على قرارات ال�ضلطة العامة)))).

David Knights, Hugh Willmott, Introducing Organizational Behaviour and Management  -((
Thomson Learning, London, 2006, p. 362.

Roger-Gérard  Schwartzenberg, op.cit., p.590.  -((
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ي�ضمل  اإمّنا  فقط،  املادية  امل�ضلحة  على  يدل  ل  "م�ضالح"  م�ضطلح  اإّن 
ا امل�ضلحة املعن�ية. وقد ذكر Jean MEYNAUD يف كتابه "جماعات  اأي�ضً
اإىل  تهدف  الأوىل  فئتني:  اإىل  اجلماعات  تق�ضيم  بالإمكان  اأّنه  ال�ضغط"، 
حتقيق مكا�ضب لأع�ضائها اأو للحفاظ على املكت�ضبات وهي تنظيمات مهنية، 
والثانية جتعل من �ضبب وج�دها الدفاع عن م�اقف روحية وخلقية، اأو عن 
اأّن هذه  اإيدي�ل�جية وه� يعرتف  ق�ضايا حمّقة. وهي جتّمعات ذات غايات 
الفئة هي مبهمة ولكّنها مرنة. وهذا ما دفعه للتمييز بني جماعات امل�ضالح 

وجماعات الأفكار)))).

ج- ممار�شة ال�شغط
عملية ال�ضغط والتاأثري متّيز جماعة امل�ضلحة من جماعة ال�ضغط. فجماعة 
مادية  عنها،  والدفاع  م�ضاحلها  لتنظيم  ت�ضعى  جماعة  كل  هي  امل�ضلحة 
كانت هذه امل�ضالح اأو معن�ية. وتتحّ�ل جماعة امل�ضلحة اإىل جماعة �ضغط، 
اأن ت�ضغط على اجلهاز احلك�مي دافعة به اإىل اتخاذ قرارات  عندما حتاول 
اللحظة  من  ابتداًء  التحّ�ل  هذا  يتم  ت�ضّهل حتقيقها)6)).  اأو  حتّقق م�ضاحلها 
التي يحاول فيها امل�ض�ؤول�ن عن اجلماعة التاأثري على احلك�مة. اإّن اأي نقابة 
تت�رّصف كجماعة م�ضلحة، اإذا عملت ب��ضائلها اخلا�ضة على تنظيم املهنة، 
اإذا  لكّنها ت�ضبح جماعة �ضاغطة  اإليها.  للمنت�ضبني  املهنية  الق�اعد  و�ضبط 
ينّظم  ن�ش  على  للح�ض�ل  احلاكمة  ال�ضلطة  على  والتاأثري  ال�ضغط  حاولت 
�ضغط"  "جماعات  فئة  اأّن  يعني  وهذا  النقابة،  اإىل  اجلدد  الأع�ضاء  دخ�ل 
اأّنها تعالج هذه الفئة حتت  اأي  تغّطي قطاًعا من ن�ضاط جماعات امل�ضلحة 

مظهر معني، وه� ممار�ضتها ال�ضغط من اأجل حتقيق مطالبها.

Jean Meynaud, Les Groupes De Pression, P.U.F «Que Sais-Je ?» N° 895, Paris, 1965, pp. 12-14.  -((
Jean Meynaud,op. cit., p. 10.  -(6
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2( مقوّمات القوة عند اجلماعات
ال�ضعب  من  وبالتايل  ح�ضابًيا،  علًما  لي�ش  ال�ضيا�ضة  علم  اأّن  املعروف  من 
العلم  هذا  ميلك  فال  دقيًقا.  تقديًرا  الجتماعية  الظ�اهر  بع�ش  تقدير  عليه 
مثاًل اأداة اأو و�ضيلة ت�ضمح بت�ضنيف اجلماعات الفاعلة يف احلياة ال�ضيا�ضية 
الق�ة  عنا�رص  تق�مي  عملية  تبقى  ولذلك  والفعلية،  اخلا�ضة  لقدرتها  وفًقا 
من  تختلف  معايري  اإىل  ت�ضتند  ورمبا  تقريبية،  عملية  اجلماعات  هذه  عند 
نذكرها  ع�امل  عّدة  اإىل  عام  ب�ضكل  ترتكز  العملية  هذه  لكن  لآخر.  باحث 

فيما ياأتي: 

اأ- مقوّم العــدد
فالنقابات  رابحة ج�هرية.  للقادة ورقة  بالن�ضبة  العددية  الأهمية  ت�ضّكل 
الكبرية التي ت�ضتطيع اأن جتّي�ش عدًدا كبرًيا من اأع�ضائها يف خدمة ق�ضاياها، 
لكن  النتخابات،  اأثناء  يف  وبخا�ضة  وفاعلة  ق�ية  �ضاغطة  جماعة  تعترب 
ق�ضية العدد اأي عدد املنت�ضبني ل يجب اأن جتعلنا ُنغِفل ن�عية النت�ضاب، اأي 
الن�ضالية التي يتمّتع بها املنت�ضب اإىل نقابة ما. فال ميكن مقارنة نقابات 
عن  للدفاع  والإقدام  اللتزام  حيث  من  العمل  اأرباب  بنقابات  مثاًل  العمال 
الكثري  يدفع  ل  فقط،  منت�ضبني  جمم�عة  جمرد  العدد  يعني  وقد  الق�ضايا. 
ة،  منهم ا�ضرتاكاتهم ول يلّب�ن نداءات القادة. وقد يك�ن العدد كتلة مرتا�ضّ
واعية، قادرة وم�ضتعدة لتطبيق التعليمات الآتية من املركز. ي�ضتطيع القادة 
اأحياًنا، بح�ضن اإدارتهم ومتابعتهم لق�ضايا اجلماعة حتريك عدد اأكرب بكثري 
قدرة  اإىل  بالن�ضبة  رابحة  ورقة  ي�ضّكل  وهذا  العاديني،  اأع�ضائها  عدد  من 

اجلماعة على التاأثري. 
ي�ؤدي العدد دوًرا كبرًيا يف حت�ضني �ض�رة اجلماعة اجتماعًيا، وي�ضاعد يف 
ا م�رًدا مادًيا  اإحداث التاأثري على ال�ضلطات وعلى الراأي العام، وي�ضّكل اأي�ضً
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فه�  ثابًتا،  لي�ش عن�رًصا  اأّنه  اإّل  اجلماعات.  لبع�ش  بالن�ضبة  واأ�ضا�ضًيا  مهًما 
معّر�ش دائًما لال�ضتبدال والتغرّي)7)).

ب- مقوّم الطاقة املالية
كما  للجماعات  مهًما  مالًيا  م�رًدا  املنت�ضبني  من  الكبري  العدد  ي�ؤّمن  قد 
ذكرنا، اإذا ما دفعت ال�ضرتاكات جميعها. فغالًبا، ل يتنا�ضب ت�ضّخم العدد مع 

املردود املايل. 
ي�ضاف اإىل ال�ضرتاكات امل�ضاعدات التي يقّدمها املنت�ضب�ن ط�ًعا والدفعات 

ال�ضتثنائية التي ُتطلب منهم مبنا�ضبات معينة.)8))
اإعانات  دفع  خالل  من  اجلماعات  بع�ش  مبا�رصة  بطريقة  الدولة  ت�ضاعد 
من امل�ارد العامة، كاجلماعات التي تهتم ب�ض�ؤون عامة مثل التعليم، اأو من 
خالل منحها ت�ضهيالت مادية )اإعفاء جزئي من ال�رصائب( اأو اقتطاع مبالغ 
اجلماعة،  اإطاره  يف  تعمل  الذي  للقطاع  كم�ضاعدات  املخ�ض�ضة  امل�ارد  من 
مثاًل جمعيات عائلية ت�ضتفيد من ن�ضبة معينة تر�ضدها الدولة وامل�ؤ�ض�ضات 
العمل  هذا  يف  تكمن  ال�طني.  ال�ضعيد  على  العائالت  مب�ضاعدة  املخت�ضة 
التي متار�ش  اأحياًنا بع�ش اجلمعيات  ت�ضاعد  الدولة  اأّن  مفارقة كربى، ذلك 

ال�ضغط عليها. 

ج- مقوّم التنظيم
اإّن التنظيم يرتبط بقّ�ة اجلماعات وحجمها وطبيعتها. والتنظيم لي�ش حالة 
خا�ضة بجماعات ال�ضغط، فه� م�ج�د يف كل اجلمعيات وامل�ؤ�ض�ضات اخلا�ضة 
والعامة. التنظيم مهّم بالن�ضبة اإىل اجلماعات ال�ضاغطة كما ه� مهم ل�ضائر 
اأهداف  لتحقيق  ت�ضعى  والتي  �ضيا�ضية،  غري  اأم  كانت  �ضيا�ضية  املجم�عات 

معينة .
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/groupe-de-pression.  -(7

David Knights, Hugh Willmott, op. cit., p. 326.  -(8
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ا�ضتمراريته  وتاأمني  اجلماعي  العمل  عقلنة  اإىل  بالتحديد  التنظيم  ي�ضري 
وه�  الأحيان.  بع�ش  يف  وت�ض�يبه  املنا�ضبة،  الجتاهات  يف  وت�جيهه 
ي�ضاعد على ال�ضتفادة ب�ضكل كامل من امل�ارد املت�افرة اآخًذا بعني العتبار 
ما ميكن احل�ض�ل عليه، ويقّرر ال��ضائل والتكتيك الذي يجب اعتماده ن�ضبة 
العالقات  �ضبكة  وات�ضاع  القيادة  التنظيم ب�ضفة  للم�ارد والأهداف. ويرتبط 

التي يقيمها ه�ؤلء)9)).
اإذا كان التنظيم عامل قّ�ة، فه� ل يحّقق الغاية املرجّ�ة منه اإذا غابت ال�حدة 
عن �ضف�ف اجلماعة وت�رصذمت القيادة اإىل تيارات. يف مثل هذه الأح�ال، فاإّن 
قيمة القيادة تقا�ش بقدرتها على اإيجاد ت�ض�ية تقبل بها التيارات املختلفة، 
التي  بالأر�ش  وتاريخية  تراثية  عالقة  لالإن�ضان  اأّن  العتبار  بعني  اآخذة 
يقطنها على ما يق�ل ابن خلدون فهي تدخل يف تك�ينه البي�ل�جي والنف�ضي 

ول ميكن ف�ضله عنها. 
هناك اأمران ي�ضطلعان بدور مهم: �ضفة القادة)0)) وات�ضاع �ضبكة العالقات 
ل�ن اإىل اإن�ضائها يف قلب الأو�ضاط الربملانية، واملكاتب ال�زارية،  التي يت��ضّ
واأجهزة تك�ين الراأي العام، ومن هذه الزاوية فاإّن اجلماعات الغنية ت�ضتفيد 

من ت�ضهيالت خا�ضة.
د- مقوّم النظام الجتماعي

اأو�ضاط اجلمه�ر،  واملق�ض�د بذلك ه� ال�ضمعة التي تتمّتع بها اجلماعة يف 
و�ض�رة  اجلمه�ر،  هذا  ذهن  يف  املجم�عة  ل�ض�رة  انعكا�ش  هي  والتي 
اجلماعة تعني الإيحاءات الأوىل وهذا يعني املركز الجتماعي - ال�ضيا�ضي 

 Todd Donovan, Daniel A. Smith, Tracy Osborn, Christopher Z. Mooney, State and  -(9
Local Politics: Institutions and Reform, 4th Edition, Cengage Learning, Stamford, USA, 2014, p. 165.

"يجب التمييز بين رجل السياسة ورجل الدولة: رجل السياسة يتصّرف وكأّن األمة ملك له، ورجل الدولة يعتبر نفسه ملك األمة، رجل السياسة   -(0
يعمل لالنتخابات المقبلة، ورجل الدولة يعمل لألجيال المقبلة"، السفير فؤاد الترك، الجمهورية 7) أيلول ))0).
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جتاه  احل�ضنة  �ض�رتها  ت�ضتغل  اأن  ميكن  املجم�عات  بع�ش  للمجم�عة)))). 
عن  للتع�ي�ش  يعمل  اأن  يجب  الآخر  والبع�ش  ال�ضلطة،  دوائر  اأو  العام  الراأي 

الأثر ال�ضّيئ ل�ض�رته)))). 
تراكمي،  تاريخي  م�ضار  نتيجة  تتكّ�ن  فهي  ع�امل  بعّدة  ال�ض�رة  ترتبط 
هيبة  اإر�ضاء  على  وي�ضاعد  دوًرا  يلعب  فالِقَدم  �ضيا�ضية.  وتن�ضئة  وتثقيف 
به  يق�م  الذي  التق�مي  ه�  الأ�ضا�ضي  العامل  ويبقى  اجلماعة،  و�ض�رة 
اأحياًنا باأعمال  اجلمه�ر ويختلف ح�ضب الزمان واملكان. وقد يرتبط الأمر 
اجلماعات التي ل تفكر برّدة الفعل ال�ضلبية عند الراأي العام: اإقفال الطرقات 
العطل، عدم  اأوقات  املطارات  اإ�رصاب  العبادة،  اأماكن  واأمام  العياد،  اأيام 
ت�ضليم امل�اد الغذائية، حما�رصة املقرات احلك�مية اأو الر�ضمية ... وال�ضمعة 
تتغرّي  فهي  نهائي  وب�ضكل  واحدة  ملرة  ُتكَت�َضب  ل  اإّنها  ثابًتا  معطى  لي�ضت 

وتتطّ�ر، بطريقة ل �ضع�رية، ولكّنها فعالة يف النهاية)))).

هـ- مقوّم الروح القتالية
واجلماعات  الأفراد  تدفع  التي  هي  لأّنها  جًدا  مهمة  امليزة  هذه  تعترب 
لاللتزام والعمل والن�ضال. وغياب هذه الروح ي�ؤدي اإىل انهيار املجم�عة لأّن 
الإرادة واملعن�يات جتعل اجلماعة ت�ضتغل طاقاتها، وحتى اإذا كانت �ضعيفة 
وال�ضجّية  بال�ضع�ر  القتالية  الروح  ترتبط  احلدود)))).  اأق�ضى  اإىل  وحمدودة، 
فاملجم�عة  اإيدي�ل�جًيا)))).  طابًعا  عليها  ي�ضفي  الذي  والعتقاد  واليقني 
قتالية  اأكرث  الزوال هي  اأو  اخلطر  دائرة  اأو حياتها يف  التي جتد م�ضاحلها 
من غريها)6)). وتقا�ش قتالية اجلماعات بقدرتها على مقاومة ال�ضغ�طات 

Jean Meynaud,op. cit., p. 46.  -((
Ibid., p. 75.  -((

Jean Meynaud, op. cit, p.27.  -((
ibid., pp. 28-29.  -((

J. E. Tiles, John Dewey: Political Theory and Social Practice, Routledge, New York and London, 1992, p. 144.  -((
ibid., p. 397.  -(6
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وامل�اقف ال�ضعبة، ويف متابعة العمل الذي بداأته وبخا�ضة بعد ف�ضل اأّويل. 
ومثلما اأّن للحرب �ضالًحا اأم�ضى اإن اأُ�ضيء ا�ضتخدامه، فقد يتحّ�ل ال�ضلم اإىل 
حرب على ما يق�ل القدي�ش اأغ��ضطين��ش: ل ن�ضنع احلرب لن�ضل اإىل احلرب، 

واإمّنا ن�ضنع احلرب لن�ضل اإىل ال�ضالم.

مناذج لو�ضائل ال�ضغط وال�ضرتاتيجيات
1( و�شائل ال�شغط

حتاول اجلماعات ال�ضاغطة اّتباع كل ال��ضائل التي ت��ضلها اإىل غايتها. 
اإذا  مراحله،  باأعلى  الت�ضعيد  ممار�ضة  عن  تت�انى  ل  املجال  هذا  يف  وهي 
وجدت اأّن طرقها العادية مل جُتِد نفًعا. وميكن تعداد اأ�ضكال ال�ضغط التي تلجاأ 

اإليها اجلماعات على النح� الآتي: 

اأ - و�شيلة الإقناع
املنطقية  ال��ضيلة  الإقناع  كان  رمبا  واأ�ضهلها.  الأ�ضاليب  اأب�ضط  وهي 
لإقناع  �ضعيها  يف  اجلماعات  عمل  اإليها  يرتكز  اأن  يجب  التي  والطبيعية، 
ال�ضلطات بعدالة مطالبها. وت�ضعى هذه اجلماعات اإىل اإقناع اأكرب عدد ممكن 
من اأ�ضحاب العالقة يف خمتلف قطاعات ال�ضلطة، لتكّ�ن منهم حلًفا يدافع 
عن ق�ضاياها)7)). تعترب هذه الطريقة الف�ضلى بالن�ضبة للجماعات التي ت�ضعى 
لأن تك�ن �ض�رتها جيدة وحمرتمة، لأّنها تق�م على عر�ش الرباهني العقلية، 
وتقدمي الن�ضائح والقرتاحات واملعل�مات ح�ل م�ا�ضيع معينة)8)). وتعترب 

و�ضائل الت�ضالت املبا�رصة من اأف�ضل و�ضائل الإقناع)9)).
 Fay Patel, Prahalad Sooknanan, Giselle Rampersad, Anuradha Mundkur, Information Technology,  -(7

 Development, and Social Change, 1st Edition, Routledge Studies in
Development and Society, New York and London, 2014. 

8)-  "الفرق بين الحاكم الذكي والحاكم العبقري: إّن الذكي يعرف أن يوصل نفسه إلى غايتها والعبقري يعرف أن يوصل وطنه إلى غايته ..."، السفير 
فؤاد الترك، مرجع سابق.

ibid.  -(9
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الت�ضال ه� اإحدى اآلّيات حتقيق اأهداف جماعات ال�ضغط. تّت�ضل جماعات 
ال�ضغط باجلهات الر�ضمية وغري الر�ضمية بطرق خمتلفة منها:

الت�ضال بال��ضائل املبا�رصة.  -1
الت�ضال عن طريق ال�ضحف التي ت�ؤّثر عليها هذه اجلماعات، اأو التي   -2
متلكها ب�ضكل غري ر�ضمي، والتاأثري على و�ضائل الإعالم الأخرى التي متتلكها 
�رصكات خا�ضة وتخ�ضع لالإغراءات املادية عادًة، وهذا يق�دنا اإىل احلديث 
يرتبط  بدوره  والذي  ال�ضغط،  جماعات  لدى  الأهداف  حتقيق  تكتيكات  عن 

مبدى فاعلية اجلماعة التي ترتبط ب�ضكٍل اأو باآخر باإمكاناتها املادية)0)).
تعمل جماعات ال�ضغط على التاأثري ب��ضائل خمتلفة على �ضيا�ضة الدولة، 
طريق  عن  �ضخ�ضًيا  ات�ضاًل  تّت�ضل  فقد  اخلارجية.  ال�ضيا�ضة  بينها  من 
روؤ�ضائها بامل�ض�ؤولني لتنفيذ اآرائها والدفاع عن م�ضاحلها، وقد تّت�ضل عن 

طريق الر�ضائل اخلا�ضة مهّددة اأو واعدة اأو مغرية.
ول ريب يف اأّن ال��ضائل التي ت�ضتخدمها جماعات ال�ضغط يف عملها لغر�ش 
تفا�ضيلها  بيان  ي�ضعب  بحيث  والتنّ�ع  التعّدد  من  ال�ضلطة  على  التاأثري 
جميًعا، فهي خمتلفة باختالف ظروف املجتمعات والنظم ال�ضيا�ضية ف�ضاًل 

عن اختالف جماعات ال�ضغط ذاتها)))).
وباأ�ضل�ب  وترتيب  اعتناء  بكل  وتقدميها  ال�ثائق  لإعداد  اجلماعات  تلجاأ 
يف  ال�ثائق  هذه  مثل  ت�ضاعد  وقد  امل��ض�عية.  اإىل  يرتكز  هادئ  منطقي 
التاأثري على امل�ض�ؤولني عن القرار، الذين ل يك�ن بح�زتهم يف حالت كثرية 
�ض�ى هذه ال�ثائق لالطالع عليها مب��ض�ع خالف ما )مثل الن�اب(. وتق�م 
يق�ض�ن  الذين  امل�ض�ؤولني  بالأفراد  املبا�رص  الت�ضال  على  الإقناع  عملية 

Roger-Gérard Schwartzenberg, op.cit., p.623.  -(0
Roger-Gérard Schwartzenberg, op.cit., p. 626.  -((
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ق�ضًما كبرًيا من وقتهم لال�ضتماع اإىل مطالب اأ�ضحاب امل�ضالح )))).
ا للتاأثري على الراأي العام ولكن باأ�ضكال اأخرى  وُتعتمد و�ضيلة الإقناع اأي�ضً
غري الت�ضال الفردي املبا�رص)))). يف هذه احلالة، ُت�ضتعمل و�ضائل الإعالم 
اإىل  النفاذ  التي متّكن اجلماعات من  الدعاية،  واأ�ضاليب  التقليدية واحلديثة 
نف��ش النا�ش والتاأثري على ت�رّصفهم، وذلك ملا لالإعالم من اأهمية يف حياة 
الإن�ضان املعا�رص من جهة ال�ضتقطاب والتاأثري والفاعلية. وهي حتاول من 

خالل اإقناع الراأي العام اأن تقنع ال�ضلطات بعدالة ق�ضاياها)))).

ب - و�شيلة التهديد
مع  ال�ضلطات  جتاوب  وعدم  الأوىل  ف�ضل  حال  يف  ال��ضيلة  هذه  ت�ضتعمل 
فاإّن  الربملانيني،  اإىل  بالن�ضبة  خمتلفة.  مظاهر  التهديد  ياأخذ  اجلماعات. 
بع�ش  وتعمل  جديد،  من  انتخابهم  بعدم  الرغبة  عن  بالإعالن  يتم  التهديد 
بحمالت  والقيام  ه�ؤلء  مقاطعة  على  اأع�ضائها  حتري�ش  على  اجلماعات 
دعائية حملّية �ضدهم، وتلجاأ اأحياًنا لتنظيم حمالت تت�ضّمن اإر�ضال ر�ضائل 
املنابر  واعتالء  مظاهرات،  وتنظيم  ت�اقيع،  وجمع  هاتفية،  وخمابرات 
التهديد  للجماعات  وميكن  املناوىء.  اخلطاب  لتمرير  احلالت  بع�ش  يف 
باإ�ضقاط احلك�مة اإذا كانت ت�ضتطيع تاأمني عدد من الن�اب املنت�ضبني اإليها 
اأو الداعمني لق�ضيتها، وبتحريك ال�ضارع �ضمن مظاهرات حا�ضدة ومتكّررة اأو 
تنظيم اإ�رصابات لها اأثر كبري على �ضري الإدارات التي ت�ؤّمن اخلدمات العامة، 

ما يحّث الراأي العام على اتخاذ م�قف �ضلبي من احلك�مة)))).

C.C.Allan , le défi économique du Japon éd. A.Colin 1983 p. 43.  -((
Steffen Schmidt, Mack Shelley, Barbara Bardes, American Government and Politics Today  -((

The Essentials, in 15th Edition, Cengage Learning, Stamford, USA, 2008, p. 271.
 Randolph Sloof, Game-Theoretic Models of the Political Influence of  -((

Interest Groups, Springer, USA, 1998, p. 147.
Fay Patel, Prahalad Sooknanan, Giselle Rampersad, Anuradha Mundkur, op. cit.  -((
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اأو  �ضري مهنتهم  الذي يطال  التهديد  الكبار ن�ضيبهم من  امل�ظف�ن  ويلقى 
تدّرجهم اأو مناقالتهم. لكن فعاليته تبقى مره�نة باحل�ضانات التي يتمّتع 
امل�ض�ؤولة  ال�ضيا�ضية  اجلهات  تاأليب  على  اجلماعات  وقدرة  امل�ظف�ن،  بها 
حد  اإىل  اأحياًنا  امل�ضالح  اأ�ضحاب  يذهب  وقد  امل�ظفني.  ه�ؤلء  عن  تراتبًيا 
التهديد بف�ضح بع�ش ن�احي احلياة اخلا�ضة للم�ض�ؤولني الذين يهّمهم التاأثري 

عليهم.

ج - و�شيلة املـال
املادية  فامل�ارد  اجلماعات.  لدى  الق�ة  عنا�رص  من  عن�رص  ه�  املال  اإّن 
واإتقانها:  العادية  عملها  و�ضائل  لتق�ية  هائلة  اإمكانيات  للجماعات  تتيح 
تقدمي  اأو  امل�ض�ؤولني  لبع�ش  الهدايا  ل�رصاء  املال  وي�ضتعمل  ودعاية،  اإعالم 
خدمات عينية كالرحالت ال�ضياحية. وهذا ما يجعل الأ�ضخا�ش امل�ضتفيدين 
ي�ضعرون وكاأّنهم مدين�ن ملن اأغدق عليهم النعم، اأو على الأقل ملزم�ن معن�ًيا 
بالعرتاف باجلميل. ويف مطلق الأح�ال، فامل�ضالح قد تك�ن على م�ضت�ى 
الأمريكي  الرئي�ش  اأهدى  ب�تني  فالدميري  الرو�ضي  فالرئي�ش  الدول،  روؤ�ضاء 
دونالد ترامب بعد انتخابه رئي�ًضا، ح�ضاًنا اأبي�ش اأ�ضيل الن�ضل تقّدر قيمته 
بع�رصة ماليني دولر اأمريكي، فيما بادله الرئي�ش ترامب باأ�ضهٍم عالية الثمن 
م�ضت�يني:  على  املال  ي�ضتعمل  ني�ي�رك.  يف  ميلكها  التي  الفنادق  اأحد  من 

جماعي وفردي. 
احلمالت  اأثناء  يف  وبخا�ضة  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  بتم�يل  الأّول  يتعلّق 
النتخابية)6)). اأّما ال�جه الثاين ل�ضتعمال املال فه� على ال�ضعيد الفردي، 
الهدايا  تقدمي  طريق  عن  املبا�رصة  غري  اأو  املبا�رصة  الر�ض�ة  �ضكل  وياأخذ 
وغريها)7)). يف حال الر�ض�ة يك�ن املقابل دعًما وا�ضًحا من قبل املرت�ضي 

 Bruno Wilhelm Speck, Paloma Baena Olabe, Money in Politics: Sound Political Competition and  -(6
Trust in   Government, OECD, Paris, 14-15 November 2013, pp. 13-19.

Jean Meynaud, op. cit, pp. 41-42.  -(7
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دون قيد اأو �رصط. وتاأخذ الر�ض�ة اأحياًنا اأ�ضكاًل اأخرى مثل ت�ظيف اأحد اأقرباء 
امل�ض�ؤول اأو اأحد املفاتيح لربملاين ما.

د- و�شيلة عرقلة العمل احلكومي
قد تذهب عملية العرقلة اإىل اأق�ضى احلدود باعتماد املظاهرات والإ�رصابات، 
العرقلة مت�ضلّحني مبفه�م  والتي ل يف�ضح منّظم�ها عادة عن نّيتهم بهذه 
ل  ال�ضلطات  لأّن  جًدا،  فّعالة  ال��ضيلة  هذه  وتعترب  والتظاهر.  التعبري  حرية 
ميكن اأن تبقى مكت�فة الأيدي اأو ل مبالية جتاه حركٍة جتّمد اأو تعيق حتقيق 
خدمة عامة من اخلدمات احلي�ية: امل�ا�ضالت، الكهرباء،... وقد ت��ّضع مفه�م 
الإ�رصاب ومل يعد مقت�رًصا على عالقات العمل وحدها، لكّنه ي�ضتعمل يف كل 
القطاعات:  املعلّم�ن، الطالب، التجار واملزارع�ن، �ضائق� ال�ضاحنات، اأهايل 

التالمذة،... اإلخ.
يف كثري من الأح�ال يك�ن جمه�ر امل�اطنني ه� ال�ضحية. فال�ضلطة جتد 
وقد  كبرية.  ت�ضحيات  امل�اطنني  جتّنب  كي  اخل�ض�ع  على  جمربة  نف�ضها 
تتطّ�ر الأم�ر �ضلبًيا يف بع�ش الأحيان، فت�ؤدي اإىل ا�ضطدامات مع ق�ى الأمن 
واملتظاهرون  امل�رصب�ن  اأ�رّص  اإذا  اجلي�ش  مع  احلالت  اأ�ض�اأ  ويف  الداخلي، 
على ت�ض�ي�ش احلياة ال�طنية يف كل البالد. وقد ُي�ضتعمل التظاهر اأو الإ�رصاب 
ت��ضل  مبفاو�ضات  للبدء  متهيًدا  قّ�ة،  امتحان  اإطار  يف  حتذيري  كتدبري 

الأطراف اإىل ت�ض�ية مقب�لة من اجلميع. 

2( ا�شرتاتيجية اجلماعات
فمن  الأهداف،  لتحقيق  ت�ضّ�ٍر  خّطة  اأو  فّن  هي  ال�ضرتاتيجية  كانت  اإذا 
وخطة  ال��ضائل  وحتديد  بالعمل  البدء  قبل  الأهداف  هذه  حتديد  الأجدر 
واملحيط  ال�ضرتاتيجية  مبتطلبات  مرتبطة  ال��ضائل  فاإ�ضكالية  التحرك. 
والتفاوت بامل�ارد بني املجم�عات. من املهم اأن يعتمد الالعب�ن امل�ضداقية 
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مع اأنف�ضهم، فيقّدر كل لعب قدراته مب��ض�عية، ويقارنها مع قدرات الالعب 
اخل�ضم دون مبالغة اأو �ض�ء تقدير لهذا الطرف اأو ذاك. على الالعب اأن ُيتقن 
التي  اللحظة  اختيار  وُيح�ِضن  كفاءاته  في�ضتخدم  تكتيكية،  بطريقة  اللعبة 
اأن يغرّي ال�ضاحة التي يربز فيها  يبداأ بها املبادرة، اخل�ضم واملكان. وعليه 
بع�امل  ترتبط  اجلماعات  ا�ضرتاتيجية  اإّن  للق�ل  يدفعنا  �ضعفه)8)). كل هذا 

معّينة يجب اأخذها بعني العتبار. 

اأ - اختيار اللحظة
ميكن اأن يك�ن هذا الختيار عائًدا ملبادرة اجلماعات التي نادًرا ما ترتك 
النتخابية  ت�ضّكل احلمالت  وواعية.  اإذا كانت منّظمة  فر�ضة مالئمة متّر 
اأحد الظروف املالئمة لعمل اجلماعة بهدف التاأثري على القادة ال�ضيا�ضيني، 
وهي ترتكز على عدد الناخبني من اأن�ضارها اأو قدرتهم املادية. وا�ضتناًدا 
لهذا، فهي ت�ضعى جلني اأرخ�ش الأ�ضعار خلدماتها النتخابية، وقد ينتهي 
الفر�ش  ومن  ف�زه.  حال  يف  نف�ضه  على  املر�ضح  يقطعها  ب�ع�د  الأمر 
اإذ تبدو قابلية  املتاحة للجماعات هي فرتة ت�ضكيل احلك�مات اجلديدة، 
التاأثري على امل�ضت�زرين كبرية. ول تت�ّقف الت�ضالت عند هذه الفرتات، 
اجلماعات  ت�ضعى  منا�ضبهم  اإىل  امل�ضت�زرون  اأو  املر�ضح�ن  ي�ضل  فحني 

اإىل املحافظة على عالقات دائمة معهم)9)). 
ومن الأم�ر التي جتعل اجلماعات تختار حلظة حتّركها فيما بعد للدفاع 
عن ق�ضاياها ه� معرفة ما ُيح�رصَّ من قرارات، فتتحّرك لتقتل يف املهد 
م�ضاريع قرارات اأو حت�رّص نف�ضها للهج�م يف حال �ضدور القرار ودخ�له 

حّيز التنفيذ. 

 Jack L. Walker Jr., Mobilizing Interest Groups in America: Patrons, Professions, and Social  -(8
Movements, .University of Michigan Press, Michigan, 1991, p. 103-104.

Jean Meynaud, op. cit, p.p. 71-72.  -(9
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ب- اختيار امليـدان
ل يخ�ضع هذا الختيار دائًما ملبادرة اجلماعات التي تعجز عن الن�ضال 
يف ميادين خمتلفة ويرتبط الأمر بع�امل عّدة: عدد امل�ضايعني والأن�ضار 

وطبيعتهم، مزاج القادة، الت�ضهيالت البريوقراطية والراأي العام)0)).
من الأف�ضل للتجّمع اأن يختار امليدان الذي ي�ضتطيع فيه ا�ضتغالل م�ارده 
ل املفاو�ضات املغلقة على  و�ض�رته وقّ�ته. فتجّمعات اأرباب العمل تف�ضّ

املناق�ضات اأو املجابهات يف ال�ضاحة. 
ال�ضهل  ا بطبيعة امل�ضكلة املطروحة)))). فمن  اأي�ضً وقد يرتبط امل��ض�ع 
اأحياًنا، اإي�ضاح مطلب ح�ل حرية املراأة اأمام الراأي العام من �رصح م��ض�ع 
الخت�ضا�ضات  ت�زيع  مبداأ  يحّد  وقد   .(((( وتربيره  الإجها�ش  يف  احلق 
ال�ضغط.  جماعات  اأمام  املطروحة  اخليارات  من  الإداري  العمل  وتق�ضيم 
اإىل  و�ضلت  ما  اإذا  ن�ضالها  ميدان  تغيري  القادرة  اجلماعات  بع�ش  وتقّرر 
مكان م�ضدود يف حماولتها الأوىل، كاأّن تغرّي وجهة عالقاتها وات�ضالتها 
لبنان  يف  فامليادين  العك�ش.  اأو  الت�رصيعية  اإىل  التنفيذية  ال�ضلطة  من 
خمتلفة ومتعّددة، فاإذا اأخذنا القت�ضاد على �ضبيل املثال ل احل�رص نذكر 
الغذائي،  الأمن  الجتماعي،  ال�ضمان  العمل،  فر�ش  والأج�ر،  اخل�ضخ�ضة 

قطاع النقل، الزراعة، ال�ضناعة وال�ضاأن النقابي...

ج - اختيار الو�شائـل
الأخرى.  الع�امل  عن  م�ضتقلة  مطلقة  بطريقة  ال��ضائل  اختيار  يتم  ل 
يت�ّقف الختيار على اإمكانيات اجلماعة وطاقاتها وامليدان الذي اختارته 

Jean Meynaud, op. cit., pp. 56-57.  -(0
Jack L. Walker Jr., op. cit., p. 39.  -((

ibid., p. 39.  -((
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اأو اأُجربت على الن�ضال فيه. ولذلك تربز اأهمية اجلماعات الق�ية التي متتلك 
خيارات متعّددة. اإّن الت�جه اإىل الراأي العام مثاًل ل يك�ن �رصورًيا يف كل 
ات�ضالتها بال�زارات  الأح�ال، وعندما تنجح اجلماعة بعملها من خالل 
اأّما  والإدارات، فلي�ش لها من م�ضلحة اأحياًنا اأن تخفي الف�ائد املكت�ضبة. 
اإذا اأجربت اجلماعة على املجابهة في�ضبح الت�ّجه اإىل الراأي العام �رصورة 

ملحة، وبخا�ضٍة اإذا كانت ترى اأّن الراأي العام ه� اأحد دعائم عملها. 
يف  التغيري  مع  اجلماعات  عمل  يتكّيف  اأن  يجب  الأح�ال،  جممل  ويف 
العمل)))).  وتق�ضيم  ال�ضالحيات  تنظيم  تعيد  التي  والأنظمة  امل�ؤ�ض�ضات 
وهذا ي�ضتدعي اأن تعيد اجلماعات النظر يف اأدوات تاأثريها وطرائق عملها 

وقن�ات ات�ضالها)))).

نظام اجلماعات وخماطرها 

تذّكرنا هذه اجلملة بعبارة نظام الأحزاب. وهذا يعني العالقات التناف�ضية 
العالقات  هذه  اأّن   Meynaud ويرى  اجلماعات.  بني  التحالف  عالقات  اأو 
تق�م حقيقًة على التناف�ش، لكّنها تظهر اأحياًنا ب�ضكل حتالفات وتعاون وهي 

تق�ضم اإىل ن�عني: 

1( جماعات امل�شلحة بني املناف�شة والتعاون
اأ - مناف�شات وتعار�ض 

اأّنها كلٌّ على حدة،  املناف�ضات لعتقاد جتمعات خمتلفة  �ضبب هذه  يع�د 
قادرة على الدفاع عن م�ضلحة معينة. وعلى الرغم من اأّن امل�ضلحة م�ضرتكة 
الدفاع عنها وتناف�ش كل جزء مع  النهاية، ي�ؤدي هذا العتقاد لتجزئة  يف 

Jean Meynaud, op. cit, p. 76-77.  -((
Jack L. Walker Jr., op. cit., p. 39-40.  -((
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اأّن هناك  الآخر ه�  ال�ضبب  الأن�ضار وحتقيق النت�ضار با�ضمه.  الآخر جلذب 
جتّمعات متعّددة لي�ش لها م�ضالح م�ضرتكة. كلٌّ منها يدافع عن م�ضلحته وله 

مطالبه اخلا�ضة التي تتعار�ش مع م�ضلحة ومطالب التجّمع الآخر)))).
ويح�ضل التناف�ش يف هذه احلالة، من خالل �ضعي كل جتّمع لتحقيق مطالبه 
على ح�ضاب التجّمع الآخر. وقد يح�ضل النق�ضام لأ�ضباب دينية، �ضيا�ضية اأو 
كما  ومنفعتهم،  م�ضلحتهم  ح�ل  التجّمع  من  النا�ش  مينع  ما  اإيدي�ل�جية، 
القطاع  يف  اليمينية  والنقابات  الي�ضارية  النقابات  يف  لبنان  يف  يح�ضل 
القطاعات  كل  النق�ضام  هذا  وي�ضمل  الديني.  الطابع  ذات  والنقابات  نف�ضه، 

ولي�ش فقط القطاعات العمالية)6)).
وحتقيق  العمل  على  القدرة  ُت�ضعف  وال�رصذمة  التجزئة  اأّن  ال�ا�ضح  من 
الهدف اأي التاأثري وال�ضغط)7)). وكاأّن اجلماعات ت�ضّهل عمل ال�ضلطات العامة 
ميكن  املناف�ضة.  الأجزاء  بني  ال��ضيط  دور  ت�ؤدي  لكي  املجال  لها  وتف�ضح 
اإذا غلّبنا منطق امل�ضلحة امل�ضرتكة واملنفعة  التغلّب على هذه النق�ضامات 

املهنية املجردة وخلقنا ت�ض�يات على �ضعيد القيادات والإدارة. 
العمال  بني  الجتماعي  كالنق�ضام  اجتماعية  اأ�ض�ش  للتناف�ش  يك�ن  وقد 
اأو دوائر  اإذا انتم�ا اإىل قطاعات  اأنف�ضهم يتناف�ض�ن  واأرباب العمل. فالعمال 
ويعتقد  وال�ضناعة،...(.  التجارة  قطاع  املختلفة،  النقل  )دوائر  خمتلفة 
الأوىل  بالدرجة  يك�ن  وحتليلها  ال�ضاغطة  الفئات  درا�ضة  اأّن   Meynaud
عبارة عن حتليل تناف�ضاتها. وهذه املناف�ضات تخلق تداعيات ويرتّتب عليها 
نتائج كبرية ومهّمة على القت�ضاد وال�ضيا�ضة. هل ميكن مثاًل درا�ضة الت�ضّخم 
املايل دون درا�ضة املناف�ضات بني العمال واأرباب العمل التي ت�ؤدي اإىل زيادة 

Jean Meynaud, op. cit, p. 29-30.  -((
 Kishore Gawande, Pravin Krishna, Marcelo Olarreaga, “Lobbying Competition Over  -(6

Trade Policy,” in National Bureau of Economic Research, Massachusetts, Working Paper 11371,May 2005.
Jean Meynaud, op. cit, p.30.  -(7
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الأج�ر امل�ضّببة لزيادة الأ�ضعار، وُتلِزم املناف�ضات الدولة على اختيار اجتاه 
معنّي اأو ت�ؤدي دور الت�ض�ية اأو تعتمد �ضيا�ضة ما)8))؟

ب- التعاون والتحالف 
ان�ضهاًرا  يخلق  الإيدي�ل�جي  التقارب  اأّن  البداية  يف  املالحظة  من  بّد  ل 
ولي�ش تعاوًنا فقط، مثل الحتاد العمايل العام واحلزب ال�ضي�عي يف فرن�ضا. 
وي�ضّهل وج�د هدف م�ضرتك للتحالف، وقد يتم التفاق اأحياًنا بني ت�ضكيالت 
متخا�ضمة ح�ل نقطة معينة: كالن�ضال امل�ضرتك بني اأرباب العمل والعمال 
على  ت�ضاعد  جمركية  لتعرفة  حمتمل  تخفي�ش  لرف�ش  معينة،  �ضناعة  يف 
ا�ضترياد الإنتاج ال�ضناعي وتلحق ال�رصر بالفريقني. وقد تلجاأ اجلماعات اإىل 
بدفاعها عن م�ضائل منف�ضلة،  التحالف ح�ل م�ضائل خا�ضة  بدل  التعا�ضد 
ففي ال�ليات املتحدة الأمريكية تتعاون الع�ضبة املناوئة ل�ج�د احلانات 
والكنائ�ش الربوت�ضتانتية للح�ض�ل على قرار بتحرمي اخلم�ر. اأحياًنا، يظهر 
اأي ن�ضاطات منف�ضلة  اإطار الن�ضاطات الإ�ضافية،  التعاون ب�ضكل وا�ضح يف 
جلماعات منف�ضلة يربط بينها م�ضلحة واحدة تتعلّق باأمر ما: مثل تعاون 
)جمعية  وطنية  مالية  اأزمة  حل  اأو  لإدارة  معّينة  اقت�ضادية  جمعيات  عّدة 

امل�ضارف، جمعية التجار، جمعية ال�ضناعيني، ال�رصكات،..(.
من  الأخرية  هذه  يدر�ش  جديد  من�ذج  ال�ضغط  جماعات  �ضعيد  على  برز 
خالل طرق عملها in action لي�ش فقط من خالل اأهدافها اأو م��ض�عها اأو 

من خالل املنت�ضبني اإليها)9)). 
وقائع  خلق  على  امل�ضلحة  جماعات  تقدر  مدى  اأي  اإىل  اأخرى،  بكلمات 
من خارج النظام ال�ضيا�ضي وجتعل ال�ضلطة ال�ضيا�ضية غري قادرة على اإنكار 

وج�دها، وبالتايل التعامل معها؟ 

Jean Meynaud, op. cit, p.30.  -(8
Daniele Caramani, Comparative Politics, Oxford University Press, United States of America, 2011, p.267.  -(9
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)خدمات،   Political Exchange �ضيا�ضي  تبادل  اإجناز  على  القدرة   .1
م�ضالح...( بني اجلماعة و احلك�مة اأو ال�ضلطة ال�ضيا�ضية. 

ال�ضلطة  مع  اإ�رصاب،...(  )مظاهرة،  نزاع  يف  الدخ�ل  على  القدرة   .2
Contentious Politics. هذا وارد للجماعات القادرة على العمل اجلماعي.
القدرة على اإي�ضال اأو تاأليف حك�مة ترعى امل�ضالح اخلا�ضة اأو م�ضالح   .3
 .Set Up -Private Interest Government Structures اجلماعات
 High ال�ضتقاللية  من  عالية  درجة  على  هي  التي  للجماعات  وارد  هذا 
من  التاأثري  على  والقدرة  ال�ضيا�ضي  النظام  عن   Degree of Autonomy

دون احلاجة اإىل العمل اجلماعي على الأر�ش )كاملظاهرات...( )0)).
2( ال�شيا�شات العامة بني امل�شلحة اخلا�شة وامل�شلحة العامة
التنفيذية  ال�ضلطة  عن  قرارات  من  ي�ضدر  ما  كل  تعني  العامة  ال�ضيا�ضات 
والت�رصيعات ال�ضادرة عن الربملان. ولكي حتّقق اجلماعات اأهدافها، عليها 

التاأثري على هذه القرارات والت�رصيعات مبا يتنا�ضب وم�ضاحلها)))).

اأ - اجلماعات والدميوقراطية 
اإليها  ينتمي  التي  املدين وجمعياته وم�ؤ�ض�ضاته  املجتمع  تنظيمات  تعترب 
معظم الفئات ال�ضاغطة الي�م مظهًرا اأ�ضا�ضًيا من مظاهر الدمي�قراطية، لأّنها 
ترتجم �ضكاًل من اأ�ضكال امل�ضاركة، لكّن البع�ش يرى اأّن هذه اجلماعات تعّطل 
ب نف�ضها وكيلة عن فئات �ضعبية،  اإىل حد ما اللعبة الدمي�قراطية، لأّنها تن�ضّ
وحتل حمل من انتخبهم ال�ضعب))))، ومتار�ش هذه اجلماعات التي ل حتمل 
اأي �ضفة متثيلية، مبا�رصة ال�ضغط على ممّثلي ال�ضعب والقياديني ال�ضيا�ضيني، 

Daniele  Caramani, op. cit., p. 267-268.  -(0
 Jack L. Walker Jr., Mobilizing Interest Groups in America: Patrons, Professions, and Social  -((

Movements, University of Michigan Press, Michigan, 1991, pp. 103 – 104.
Daniele  Caramani Comparative Politics, op.cit., pp. 265 -266.  -((
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يف �ضبيل دفعهم لتخاذ قرارات ت�ضطبغ اأحياًنا بال�ضبغة الفئ�ية.
ت��ضل  احلديثة  املجتمعات  اإّن  بالق�ل:  احلجة  هذه  على  البع�ش  ورّد 
بّد  ال�كيل وم�ّكله، فال  الت�ا�ضل بني  ينقطع  وبعدها  الربملان  اإىل  ممثليها 
لهذه اجلماعات من اأن ت�ؤدي دور ال��ضيط وتك�ن �ضلة ال��ضل بني الفئات 
ال�ضارع واهتماماته  ال�ضعبية وبني املمثلني. وهي بالتايل تنقل لهم نب�ش 
ا  اأي�ضً نن�ضى  اأن  للم�اطنني. ول ميكن  الإدارة  قرارات  ب�رصح  اأحياًنا  وت�ضهم 
وتناف�ضها  الفئات  كل  ت�ضارب  ح�ضيلة  هما  والدمي�قراطية  ال�ضيا�ضة  اأّن 

وم�ضاركتها من خالل النخب والتنظيمات واجلمعيات التي متّثلها)))).
ب- اإ�شعاف مفهوم امل�شلحة العامة 

بع�ش  يف  تفقد  املناف�ضة  هذه  لكن  للدمي�قراطية.  �رصورية  املناف�ضة  اإّن 
فاجلماعات  العامة.  امل�ضلحة  مفه�م  وت�ضعف  بامل�ؤ�ض�ضات  الثقة  الأحيان 
دائًما  ت�ضعى  وهي  مطالبها،  لتحقيق  اأحياًنا  العنف  وت�ضتعمل  جهًدا  تبذل 
اخلري  متطلّبات  وبني  اأحياًنا  الفئ�ية  املطالب  هذه  بني  التطابق  لإظهار 
العام وامل�ضلحة العامة اأحياًنا اأخرى. وقد تلّبي احلك�مات ال�ضديقة مطالب 
بع�ش اجلماعات، ما يدفع الراأي العام لعتبار م�قف ال�ضلطات دفاًعا وتلبية 

ملطالب فئة معينة على ح�ضاب امل�ضلحة العامة لل�ضعب بكل فئاته.
اإّن �ضناعة القرار ال�ضيا�ضي يحت�ي من املغريات ما يدفع رجال الأعمال 
نح� تعميق التحالف بني الفئتني لتحقيق مكا�ضب م�ضرتكة، قد يك�ن الكثري 
منها غري مّتفق مع امل�ضلحة العامة، اأو يف غري م�ضلحة الفئات الأخرى غري 
القادرة على اإي�ضال ممّثليها اإىل املجال�ش النيابية بنف�ش القدر املتاح لرجال 
الأعمال. ي�ضّب الكثري من الق�انني والقرارات احلك�مية املتعلّقة بالق�ضايا 
القادرة،  الفئات  م�ضالح  تدعيم  اجتاه  يف  التحّ�ل  مراحل  يف  القت�ضادية 

Brian Phillips, “Lobbying and Political Power”,op. cit.  -((
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وه� اأمر يتفق مع ت�ّجهات امل�ؤ�ض�ضات القت�ضادية الدولية، الأمر الذي يثري 
ال�ضك�ك ح�ل عالقات رجال الأعمال يف البلد مع هذه امل�ؤ�ض�ضات الدولية. اإّن 
العديد من اأبناء امل�ض�ؤولني ال�ضيا�ضيني واأقاربهم قد اأ�ضبح�ا من كبار رجال 
الأعمال اعتماًدا على نف�ذ اآبائهم واأقاربهم، واأ�ضبح بع�ضهم اأقرب اإىل رجال 
الأعمال منه اإىل ال�ضيا�ضة، اأي اأ�ضبح بع�ضهم مدافًعا بق�ة عن م�ضالح رجال 

الأعمال التي تتفق وم�ضاحله)))).
ج - تغليب منطق ال�شغط والقوة

يدافع البع�ش عن ن�ضاط اجلماعات ال�ضاغطة بالق�ل: اإّن املناف�ضة العادلة 
ت�ؤدي بالنهاية اإىل حتييد ما ه� متطّرف وم�رّص واإلغائه. البع�ش ين�ضى اأّن 
املناف�ضة ل تتم اأحياًنا يف ج� من امل�ضاواة، فهناك تفاوت يف التمثيل وق�ة 
تاأثرًيا  اأكرث  واملنّظمة  الق�ية  التنظيمات  يجعل  ما  املتناف�ضة،  اجلماعات 
وفعالية)))). ورمبا يك�ن اللج�ء لل�ضلطة نف�ضها ه� ال�ضبيل ال�حيد ملعاجلة 
اإىل  الطاحمني  الأعمال  رجال  اأّن  يبدو  ل  ونتائجها.  امل�ضاواة  عدم  حالة 
املنا�ضب ال�ضيا�ضية يخط�ن اجتاهات �ضيا�ضية وا�ضحة، الأمر الذي يجعلهم 
م�ضالح  ذات  كتلة  ي�ضكل�ن  اإليها  ينتم�ن  التي  الأحزاب  عن  النظر  بغ�ّش 

مت�ضابهة يف م�اجهة الفئات الأخرى)6)).

د - ال�رسر الالحق بعامة ال�شعب
الأفراد  بحياة  ت�رّص  قد  اأ�ضاليب  الأحيان  بع�ش  يف  اجلماعات  ت�ضتعمل 
واجلماعات وت�ؤّثر عليها مثل الإ�رصابات و�ضّل حركة النقل، وهذا ما يجعلها 

Daniele  Caramani, op.cit., p.261.  -((
 Kyle Peterson, Marc Pfitzer, “Lobbying for Good,”in Stanford Social Innovation Review Winter, 2009, pp.  -((
 44-47; Frank R. Baumgartner, Jeffrey M. Berry, Marie Hojnacki, David C. Kimball, Beth L. Leech, Lobbying

and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why, University of Chicago
Press, Spring 2009, p. 6-12.

/http://brises.org/notion.php/groupe-de-pression/lobby/notId/81/notBranch/81.  -(6
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تخ�رص الراأي العام وت�ضّبب رمّبا انق�ضامات ق�ية بني �رصائح املجتمع ال�احد، 
م�ضاألة  اإّن  مثاًل،  ال�ضغينة.  من  �ضيء  مع  بامل�اجهة  لل�ق�ف  اإّياها  دافعة 
يف  كبري  بانق�ضام  ت�ضّببت  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  يف  الأ�ضلحة  جتارة 

املجتمع جراء تزايد حالت القتل اجلماعي للطالب يف املدار�ش)7)).
فاإّن  عامة،  ب�ضفة  �ضحّية  ظاهرة  املجتمع  فئات  بني  التناف�ش  كان  اإذا 
بقدرتها  تتعلّق  لع�امل  نظرها  وجهة  فر�ش  على  معّينة  لفئة  قدرة  هناك 
اإىل  لل��ض�ل  املناف�ضة  اإطار  يف  م��ض�عية  لأ�ضباب  ولي�ش  التاأثري،  على 

القرارات. اأف�ضل 
هـ- اهتزاز مفهوم ال�شفافية

تلجاأ بع�ش اجلماعات الق�ية ل�ضتعمال اأ�ضاليب خفية، خمالفة لل�رصعية 
�ض�رة  تت�ضّ�ه  النظيف.  والعمل  الأخالق  ملبادىء  مناق�ضة  اأو  والق�انني 
هذه اجلماعات من خالل عدم �ضفافيتها وعدم اإعالنها عن كل الن�ضاطات 
بها  الثقة  يفقد  ما  �رصعية،  اأّنها  العام  الراأي  يعتقد  والتي  بها،  تق�م  التي 
الق�انني  يطيع  عندما  اإّل  غاندي  ق�ل  باحلرية على حد  ي�ضعر  ل  ."فاملرء 

وينّفذها ب�ضدق واإخال�ش")8)).
القرارات  واحتكار  القمع  اأجهزة  على  الدولة  جهاز  �ضيطرة  ا�ضتمرار  اإّن 
حمدودة  غري  قدرة  ال�ضيا�ضيني  امل�ض�ؤولني  يعطي  ال�ضفافية  وغياب  املهمة 

ال�ضيا�ضية بامل�ضالح القت�ضادية)9)). القرارات  على مقاي�ضة 
اإّنه على الرغم من �ضحة بع�ش النتقادات التي يجب  اأخرًيا، ميكن الق�ل 

 Barney Jopson, Patti Waldmeir, “Delta faces backlash for cutting NRA ties after school shooting”, in The  -(7
 Financial Times, 28 February 2018; Roberta Rampton, Makini Brice, “U.S. gun lobby slams anti-gun 'elites'

after Florida school massacre,”in Reuters, 22 February 2018; Richard Pérez-peña, “Gun Control
Explained,”in The New York Times, 07 October 2015.

بولس الصياح، ينبوع الحكم الطبعة األولى، 970)، ص. )7.  -(8
Jean-Paul Charie, Livre bleu du lobbying en France, Rapport présenté à l’Assemblée Nationale, Commission  -(9

des Affaires Économiques, 2008.
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جمتمعاتنا  ت�ضّ�ر  ن�ضتطيع  ل  ن�اق�ش،  من  اإليه  ت�ضري  ما  ملعاجلة  ال�ضعي 
اجلماعات  ومنها  املدين  املجتمع  وم�ؤ�ض�ضات  جمعيات  دون  من  احلديثة 
اأهدافها  يف  وتناأى  املجتمع)60)،  يف  كبري  بدور  ت�ضطلع  التي  ال�ضاغطة 

وبراجمها وم�اقفها عن اأي ا�ضطفاف طائفي ومناطقي.

اخلامتة

تاأثريها  ال�ضغط ومدى  الكفيلة بتحديد �ض�رة جماعات  الأطر  بعد تبيان 
لهذه  املقاربات  اختالف  من  الرغم  على  الق�ل:  ميكن  الإداري،  القرار  على 
اجلماعات، فقد مّت العرتاف بالدور الذي ت�ؤديه من داخل النظام ال�ضيا�ضي. 
هذا الدور الفاعل يبقى رهًنا بالزمان واملكان. اإّن خمتلف املدار�ش الفكرية مل 
تّتفق ح�ل ما اإذا  كانت هذه اجلماعات ت�ؤدي دوًرا �ضلبًيا ومتار�ش خطًرا على 
اأم هي مدر�ضة دميقراطية بحد ذاتها. ولكن، من غري املفاجئ  الدميقراطية 
ا عامل  اأّن هذه اجلماعات كما �ضغلت عدًدا كبرًيا من املفكرين، �ضت�ضّكل اأي�ضً
درا�ضة للمفكرين اجلدد حتى يفهم�ا هذه الظاهرة ب�ضكل اأف�ضل مّما هي عليه 

الي�م.
تلتزم  اأحزابنا تعاين طالًقا بني املبادىء والأفعال لأّنها ل  اأّن  اإىل  ن�ضري 
ال�ضيا�ضي، وقد  اإّن هناك هّ�ة بني املبادىء والعمل  اإذ  مببادئها وقراراتها، 
"ولدى  نف�ضه،  ال�احد  احلزب  داخل  اإىل  الأحزاب  بني  ال�رصاعات  تتحّ�ل 
ال�ضخ�ضية"))6).  للم�ضالح والجتاهات والطروحات  ال�احدة وفًقا  اجلماعة 
"هي يف ال�اقع جمعيات �ضيا�ضية طائفية)...( وكان من اأثر �رصيان الطائفية 

يف الأحزاب َوْهن الأحزاب وَوْهن ال�ضلطات يف الدولة"))6).

Kyle Peterson, Marc Pfitzer, “Lobbying for Good” in Stanford Social Innovation Review Winter, 2009.  -60
د. ساسين عساف، مأزق الفكر السياسي – مسألة العيش المشترك، دار مختارات 988)، ص 0).  -6(

د. محسن خليل، الطائفية والنظام الدستوري في لبنان، الدار الجامعية، )99)، ص9)).  -6(
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بالن�ضبة  كذلك  والزمان.  املكان  ح�ضب  يختلف  الإن�ضان  دور  تطّ�ر  اإّن 
للدولة واأكرث حتديًدا للنظام ال�ضيا�ضي، الدور الذي مي�ضكه كل من مكّ�ناته، 
فقد يتطّ�ر كما عندما تدخل عليه مكّ�نات جديدة، فظاهرة الأحزاب انتقلت 
من  اخل�ف  فكرة  من  املنظم،  احلزب  فكرة  اإىل   Faction ال�ضيع  فكرة  من 
وج�د الأحزاب التي متّثل اآنذاك ال�رصذمة اإىل فكرة �رصورة وج�د الأحزاب، 
من  اجلماعات  هذه  �ضتنتقل  فهل  ال�ضيا�ضي.  النظام  دميقراطية  متّثل  لأّنها 
اأّن ذلك  خانة اخلطر على القرار داخل النظام اأو �رصورة دميقراطية، علًما 

يبقى رهن كيفية ا�ضتخدام ال�ضغط بطريقة �ضلبية اأم اإيجابية؟
وجماعات  با�ضتمرار،  ومتطّ�ر  متحّرك  حدث  ال�ضيا�ضية  الظاهرة 
لها  ي�ؤّمن  بداخله  هي  الذي  املحيط  اأّن  طاملا  م�ج�دة  �ضتبقى  امل�ضالح 
اأّن  اإذا �ضعرت  �ضت�ضغط  التحرك. وهذه اجلماعات  ال�ضتمرارية وحرية  هذه 
ا. امل�ضكلة هنا هي يف ت�ازن  م�ضاحلها يف خطر، كما ي�ضغط امل�اطن اأي�ضً
اأو  الق�ى بني هذين الثنني. فاإّما يربح الأّول ويخ�رص الثاين، واإّما العك�ش 
ل قرار. قد ن�ضهد يف فرتات معّينة وج�د طرف اآخر يطرح نف�ضه بامل�ضاركة 
باأّن  ي�ضعر  طرف  كل  اأّن  تبقى  فالعربة  اإدارًيا...  اأو  �ضيا�ضًيا  اأكان  بالقرار 
للدخ�ل  منا�ضبة  يراها  اآليات  ال��ض�ل عرب  �ضيحاول جاهًدا  يطاله،  القرار 
يف عملية �ضياغة القرار، وذلك حتى ل يت�رّصر منه ويك�ن مل�ضلحته ول� 

على ح�ضاب م�ضالح اأخرى.
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جوزيف السخن

 تصّدع ركائز المنتظم الدولي 
القادمة  العظمى  والحرب 

املقّدمة 
اإّن قبل كل انهياٍر عظيٍم للق�ى القائمة  كثرًيا ما ُيقال 
جديدة  لق�ى  عظيم  �ضع�د  كل  وقبل  ال�ضالم،  من  فرتة  هناك 
املنتظم  بنية  ت�اجه  حالًيا،  ال�ضطرابات.  من  فرتٌة  هناك 
ال��ضتفايل))) اأزمة منهجية اإىل حد ما، تخ�ضع ركائزه با�ضتمرار 
اأو  اللعبة  ق�اعد  على  تّتفق  تعد  مل  التي  الق�ى  من  ل�ضغ�طات 
ل  ق�اعد التفاعل ال�ضيا�ضي بداخله. وعلى الرغم من عدم الت��ضّ
اإىل بديل مّتفق عليه، وبخا�ضة بني الق�ة القائمة اأي ال�ليات 
بداأت  ورو�ضيا،  كال�ضني  ال�ضاعدة  والق�ى  الأمريكية،  املتحدة 
املطلقة  ال�ضيادة  �ضاحبة  التاريخية،  الق�مية  الدولة  ركيزة 
ت�ضهد حتّدًيا من قبل فاعلني ل ميتلك�ن عن�رص ال�ضيادة، ولكن 
الع�رص  ال�ضنني  ففي  الدول.  لقدرات  م�ازية  قدرات  ميتلك�ن 

إّن المنتظم الوستفالي قائم على مبدأ سيادة الدولة والذي حّدد رسميًا في معاهدات Osnabruck وMunster أو   -(
المعروفة بمعاهدات Westphelia التي وقّعت سنة 8)6) إلنهاء حرب الثالثين عاًما في أوروبا بعد خمس سنوات 

من المفاوضات. وشّكل هذا المبدأ حجر الزاوية لنمط التفاعالت في المنتظم الدولي حتى يومنا هذا.

*باحث في العلوم 
السياسية
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القادمة، مل تعد بنية املنتظم متجان�ضة، لأّن من كان يحتكر ال�ضاحة الَدولية 
الدول، بع�ضها  الفاعلني من غري  اآخر من  ال�ضابق، �ضيت�ضاركها مع عدد  يف 
ميتلك قدرات اقت�ضاديًة هائلًة، كال�رصكات العابرة حلدود الدول، وبع�ضها 

ميتلك قدرات ع�ضكرية ن�عية، كالتنظيمات الإرهابية املتطّرفة.
وتع�د هذه التحّ�لت البني�ية اإىل الدور اجل�هري الذي ت�ؤّديه البتكارات 
املنتظمات  ا�ضتقرار  يف  اأي  العاملي،  الق�ى  ت�ازن  م�ضار  يف  التكن�ل�جية 
طبيعة  على  اأو  القّ�ة  ت�ّزع  منط  على  تاأثريها  حيث  من  �ض�اء  الدولية، 
منط  يف  اإّل  واآخر،  منتظم  بني  فرق  فال  الدويل.  املنتظم  بنية  يف  الفاعلني 
الف��ض�ية، لأّن  الرئي�ضة يف بنيته  الق�ى  اأو  الفاعلني  القّ�ة، وطبيعة  ت�ّزع 
وو�ضعية  والع�ضكرية  القت�ضادية  القدرات  تعّزز  التكن�ل�جية  البتكارات 
الق�ى يف املنتظم الدويل، وهذا �ضي�ؤّدي اإىل تغرّي يف ت�ّزع القّ�ة اأي يف منط 
ت�ازن الق�ى العاملي. اأما الذي مّيز احلربني العامليتني الأوىل والثانية، فه� 
حماولة اأملانيا تغيري م�ضار ت�ازن الق�ى مرتني، اأي تغيري منط ت�ّزع القّ�ة 
يف بنية املنتظم التي تتالءم مع روؤيتها لل�ضالم اأو ال�ضتقرار العاملي، بعد 
اأن ارتفعت قّ�تها ال�ضناعية والقت�ضادية والع�ضكرية، ما دفعها اإىل الت��ّضع 
اأ�ض�اق اقت�ضادية، واأّدى يف املحاولتني اإىل ن�ض�ب حرب  اإقليمًيا بحًثا عن 
الباردة كت�ازن ق�ًى بني قطبني، وكان ال��ضع  اأتت احلرب  عظمى. بعدها 
والع�ضكرية  والقت�ضادية  الإنتاجية  الفج�ات  اّت�ضعت  اأن  اإىل  ن�ضبًيا  م�ضتقًرا 
وا�ضنطن،  بقيادة  الليربايل  القطب  ب�ضم�د  وانتهت  بينهما،  والتكن�ل�جية 
و�ضق�ط القطب ال�ضرتاكي بقيادة م��ضك�. وظّل دور البتكارات التكن�ل�جية 
م�ضار  والع�رصين  احلادي  القرن  يف  عاملنا  دخ�ل  مع  يرتفعان،  وتاأثريها 
اقت�ضادًيا  وم��ضك�  بكني  �ضع�د  مع  العظمى،  الق�ى  بني  العاملي  الت�ازن 
الثقافّية بينها  اأكرب على حجم الختالفات  وع�ضكرًيا وتكن�ل�جًيا، وب�ضكٍل 
املتطّرفة  الإرهابية  والتنظيمات  جهة،  من  ك�ا�ضنطن  القائمة  الق�ى  وبني 
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لنمط  خمتلفة  روؤية  منها  كل  ميتلك  التي  اأخرى،  جهة  من  للحدود  العابرة 
اأو ال�ضتقرار العاملي يف املنتظم الدويل. من هنا، نطرح الإ�ضكالية  ال�ضالم 
واجلي�اقت�ضادية  التكن�ل�جية  التحّ�لت  ترفع  هل  التالية:  الرئي�ضة 
والثقافية للق�ى الرئي�ضة يف بنية املنتظم الدويل من احتمال ن�ض�ب حرب 

عظمى جديدة بينها؟
والتطّ�ر  البتكار  بني  العالقة  ي�رصح  نظري  اإطار  ب��ضع  اأّوًل  �ضنق�م 
وم�ضار  الدويل،  املنتظم  بنية  يف  القّ�ة  ت�ّزع  منط  وحتّ�لت  التكن�ل�جي، 
الت�ازن العاملي، مع حتديد املفاهيم العلمية املطروحة بالإ�ضكالية الرئي�ضة 
اأحداث  ملقارنة  �ضنلجاأ  ذلك،  مع  بالت�ازي  العاملي.  ال�ضالم  ماهّية  كتحديد 
التكن�ل�جية  التحّ�لت  بني  العالقة  لتحديد  حالية  واأخرى  مهمة  تاريخيٍة 
وع�ضكرًيا،  واقت�ضادًيا  �ضناعًيا  و�ضق�طها  العظمى  الق�ى  و�ضع�د  وفهمها 
ول�ضتخال�ش تاأثريها العام على انهيار املنتظمات الدولية وق�اعد التفاعل 
النتيجة  حتديد  اأي  الرئي�ضة،  الإ�ضكالية  عن  الإجابة  اإىل  و�ض�ًل  ال�ضيا�ضي، 
املحتملة يف امل�ضتقبل لت�ضّدع بنية املنتظم الدويل حالًيا نتيجة بروز ق�ى 

متتلك روؤى متناق�ضة لل�ضالم العاملي، اأي لنمط ت�ّزع القّ�ة العاملي.
لذلك، ارتاأينا اأن نتناول يف الفقرة الأوىل، دور البتكارات التكن�ل�جية 
الإحاطة  خالل  من  املنتظم.  بنية  يف  القّ�ة  ت�ّزع  تغيري  يف  اجل�هري 
العاملي.  بال�ضالم  وعالقتها  والعم�دية  الأفقية  القّ�تني  بتحّ�لت  اأّوًل، 
الت�ازن  يف  القت�ضادي  والّنم�  التكن�ل�جي  البتكار  اأثر  �ضرناقب  وثانًيا، 
بني  الدويل،  املنتظم  م�ضتقبل  �ضنطرح  الثانية،  الفقرة  يف  اأّما  العاملي. 
درا�ضة  خالل  من  اأوًل،  وذلك  العاملي.  لل�ضالم  كطريق  املناف�ضة  اأو  احلرب 
م�ضار الع�ملة التكن�ل�جية وتاأثريها يف مراكز الت�ازن العاملي يف القرن 
اأما ثانًيا، �ضنحّدد  احلادي والع�رصين، وب�ضكل خا�ش بني بكني ووا�ضنطن. 
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التحّديات احلالية التي ت�ضغط على بنية املنتظم وهل �ضتك�ن نتيجة ذلك 
حرب عظمى اأم مناف�ضة م�ضتمرة بني اأربع روؤى متناق�ضة لل�ضالم العاملي؟

الأ�ضا�ضي للقّوة يف  البتكارات التكنولوجية املحرّك 
بنية املنتظم

اأوًل: حتوّلت القوّتني الأفقية والعمودية وال�شالم العاملي
اإّن الركيزة الأ�ضا�ضية التي يق�م عليها كل منتظم دويل ويتمّيز بها هي منط 
لذلك،  ومتني.  دائم  ب�ضكل  بنيته  يف  تتفاعل  التي  ال�حدات  بني  القّ�ة  ت�ّزع 
اأو ال�ضالم العاملي من درا�ضة  اأن ينطلق كل حتليل للت�ازن العاملي  يفرت�ش 
لت�ّزع  تغرّي  كل  لأّن  املنتظم،  بنية  يف  وحتّ�لتها  القّ�ة  ت�ّزع  لنمط  دقيقة 
اأخرى،  لق�ًى  وانحدار  لق�ًى  ك�ضع�د  املنتظم،  بنية  �ضتلحظه  والنف�ذ  القّ�ة 
�ضيغرّي م�ضار الت�ازن العاملي بني الق�ى التي هي يف حالة دائمة من ال�رصاع 
اأو املناف�ضة. مبعنى اآخر، اإّن الت�ازن العاملي لي�ش م�ضاًرا جامًدا، بل ديناميكًيا 
من  العاملي  ال�ضالم  اأو  ال�ضتقرار  تثبيت  يف  اأ�ضا�ضيٌة  وظيفٌة  له  متحرًكا،  اأو 
خالل املحافظة على ف��ض�ية بنية املنتظم - اأي عدم وج�د حك�مة عاملية، 
وه� اأمر يرتجم يف ا�ضتقاللية الق�ى العظمى، التي ت�ضعى دائًما لزيادة قّ�تها 
ل  العاملي  ال�ضتقرار  حتقيق  فاإّن  لذلك،  منها.  اأعلى  ل�ضلطة  تخ�ضع  ل  حتى 
يعني اإنهاء احلروب، اإمّنا قب�ل الق�ى بنمط ت�ّزع القّ�ة اأو ت�ازنها، وترجمة 
الدولية،  النظم  اأي  ال�ضيا�ضي  التفاعل  اأو  اللعبة  ق�اعد  بالتزامها  الر�ضى  هذا 

ومنع تفاقم ال�ضطرابات والنزاعات اأو خروجها عن اإطار معنّي.
على �ضبيل املثال، يعلّمنا التاريخ، اأّن ال�ضبب الرئي�ش خلف انتهاء "�ضالم 
اندلع  ويف  النابلي�نية،  احلروب  اأعقب  الذي   )1914-1٨15( عام"  املئة 
التي  التغرّيات  نتيجة  كان  الأوروبية،  الدول  بني  الأوىل  العاملية  احلرب 
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الق�ى  اأي على ت�ازن  الدويل  القّ�ة يف بنية املنتظم  طراأت على منط ت�ّزع 
بني الدول الأوروبية - الق�ى الرئي�ضة يف بنية املنتظم الدويل - وانتهاج 
الفرتة  تلك  اأّن  يعني  ل  ذلك  ولكن،  القائم.  ال��ضع  تغيري  ل�ضيا�ضات  اأملانيا 
اإمّنا حتى خالل ال�ضن�ات املئة الأخرية من  مل ت�ضهد نزاعات على الإطالق، 
ال�ضالم، �ضاركت الدول الأوروبية يف حروب حمدودة وغزوات بهدف الت��ّضع 
الإقليمي، كذلك، دخلت يف �ضباق الت�ضلح ب�ترية مت�ضاعدة بلغت ذروتها يف 

احلرب العاملية الأوىل.
العظمى،  الق�ى  بني  ثانية  عاملية  حرب  اندلعت  الزمن،  من  عقدين  وبعد 
ال�ض�فياتي  البني�ية غياب قّ�تني رئي�ضتني، هما الحتاد  اأ�ضبابها  اأحد  كان 
ال�ضتقرار  لتثبيت  الق�ى  ت�ازن  الأمريكية، عن م�ضارات  وال�ليات املتحدة 
العاملي، ما يعني غياب الق�ى القادرة على ردع اأملانيا من اإعادة انتهاجها 
تركيز  اإعادة  اإىل  القائمة  الق�ى  حاجة  اأي  القائم،  ال��ضع  تغيري  ل�ضيا�ضات 

القّ�ة وا�ضتقرارها بني عدد حمدود من ال�حدات املت�ضابهة وظيفيًّا.
وعقب انتهاء احلرب العاملية الثانية، ت�ّزعت القّ�ة يف بنية املنتظم بني 
ن�ع  ودام  الأمريكية.  املتحدة  وال�ليات  ال�ض�فياتي  الحتاد  هما  قطبني 
من  لأقل  والراأ�ضمالية  ال�ضي�عية  الإيدي�ل�جيتني  بني  بارد"  "�ضالم  من 
ن�ضف قرن، اأي مل حتدث اأي حرب مبا�رصة بني القطبني، لكن اّت�ضمت احلرب 
بال�كالة،  وحروب  اخلطرية،  والأزمات  الهائل،  الع�ضكري  بالإنفاق  الباردة 
و�ضباق الت�ضلّح الن�وي، والت�ضابق الف�ضائي، ما اأدى اإىل ا�ضتنفاذ قّ�ة الحتاد 
ال�ظيفية  امل�ضارات  عن  ينتج  العاملي  ال�ضتقرار  فاإّن  هنا،  من  ال�ض�فياتي. 
القّ�ة يف بنية  القّ�ة العاملي، ومتى تغرّي منط ت�ّزع  للمحافظة على ت�ازن 
من  فرتة  يف  العامل  يدخل  بالتايل،  العاملي،  القّ�ة  ت�ازن  يتغرّي  املنتظم 

ال�ضطرابات. ولكن، كيف يتغري منط ت�ّزع القّ�ة؟
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الدولية  املنتظمات  ا�ضتقرار  يف  مهًما  دوًرا  التكن�ل�جي  التطّ�ر  ي�ؤدي 
وانهيارها. �ضحيح اأّن كل منتظم دويل ُيفرَت�ش اأن يك�ن نظرًيا م�ضّيًدا على 
اأ�ضا�ش ت�ازن الق�ى، ولكن، يختلف هذا الت�ازن من منتظم لآخر. فالت�ازن 
ع�رص،  التا�ضع  القرن  يف  كما  العظمى  الق�ى  بني  الأقاليم  ت�زيع  بح�ضب 
يختلف عن الت�ازن بح�ضب القدرات الع�ضكرية اأو القت�ضادية للق�ى العظمى 
العظمى  للق�ى  التكن�ل�جية  القدرات  الع�رصين. من هنا، ت�ضطلع  القرن  يف 
والع�رصين،  احلادي  القرن  يف  العاملي  الت�ازن  م�ضارات  يف  ج�هري  بدور 
الع�ضكرية  واجله�زية  التعبئة  والقدرة على  والت�ضال،  الت�ا�ضل  لأّن �رصعة 
جميعها  ال�ضتباقي،  الهج�م  على  والقدرة  العامل،  ح�ل  ال�رصيع  والنت�ضار 

ت�ؤدي دوًرا مهًما يف حتديد من هي ال�حدات الأق�ى داخل بنية املنتظم.
يف القرن احلادي والع�رصين، كان مل�ضار الع�ملة التكن�ل�جية والقت�ضادية 
اأثر ج�هري على ت�ّزع القّ�ة يف بنية امُلنتَظم))). فلم تعد القّ�ة يف امُلنتَظم 
حم�ض�رة بيد ق�ة مهيمنة اأو عدد حمدود من الق�ى العظمى))). اإمّنا انتقلت 

القّ�ة ب�ضكل كبري يف اجتاهني: الأول ه� اأفقي، اأّما الثاين فه� عم�دي. 
دائًما  يتكّرر  اأي  تقليدي  ما  ن�ًعا  فه�  للقّ�ة،  الأول  الجتاه  اإىل  بالن�ضبة 
ب�ضكل اأفقي بني الدول، فبينما ت�ضعد ق�ى جديدة تنحدر اأخرى كانت قائمة 
مع  ال�رصق،  اإىل  الغرب  من  القّ�ة  تنتقل  حالًيا،   .  )Power	 Transitions(
ع�دة القّ�ة القت�ضادية اإىل اآ�ضيا، وبخا�ضة اإىل رو�ضيا وال�ضني، لأّن الع�ملة 
القت�ضادية والتكن�ل�جيا �ضمحت بت�رصيع عمليات الإنتاج يف اأي زاوية من 
العامل، ومل تعد هذه العمليات الإنتاجية حم�ض�رة بيد الغرب. بينما بالن�ضبة 
ب�ضكل  ويح�ضل  الدولية،  العالقات  يف  ن�ضبًيا  جديد  للقّ�ة  الثاين  لالجتاه 

 ,Andreas Geog Scherer, Guido Palazzo, Handbook of Research on Global Corporate Citizenship  -(
Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, 2008, p. 5-6.

 ,Richard N. Haass, “The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance” in Foreign Affairs, Vol. 87  -(
No. 3, May – June, 2008, p. 46.
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اإىل  الدول  من  اأي  الأ�ضفل،  اإىل  الأعلى  من   ،)Power	Diffusion( عم�دي 
الفاعلني من غري الدول))). فربزت وحدات من غري الدول لديها قدرات مهمة 
ِعف قدرة هذه الأخرية على التحّكم  م�ازية لقدرات الدول، ك�ن الع�ملة ُت�ضْ
بحركة انتقال روؤو�ش الأم�ال والأفراد واملعل�مات وت�ضّهل عب�رها احلدود. 
انت�ضار  يف  التكن�ل�جية  التكلفة  يف  النخفا�ش  �ضاعد  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة 
القّ�ة اإىل الفاعلني من غري الدول، عرب زيادة قدراتها الع�ضكرية مثل تنظيم 
القاعدة، والدولة الإ�ضالمية يف ال�رصق، وقدراتها القت�ضادية))) كال�رصكات 
القت�ضادية العابرة حلدود الدول مثل Motors	General، وارتفاع قدراتها 

التاأثريية يف التفاعالت الدولية، نظًرا لمتالكها قدرات ت�ازي قّ�ة الدول. 
ال�رصق  اإىل  الغرب  من  القت�ضادية  للقّ�ة  الكثيف  النتقال  اإّن  جهة،  من 
نتيجة انت�ضار التكن�ل�جيا داخل البلدان النامية، خّ�لها الإنتاج بكلفة اأقل 
هذا  �ضي�ضتمر  القادمة،  العق�د  خالل  لذلك،  قيا�ضية.  وب�رصعة  اأكرب  وكمية 
ال�ضاحة  على  ن�عية  �ضابقة  ي�ضّكل  الذي  القت�ضادي،  للثقل  الق�ي  النتقال 
ورو�ضيا  ال�ضني  �ضتطمح  اآ�ضيا،  اإىل  القت�ضادي  الثقل  انتقال  ومع  الدولية. 
القت�ضادية  وطرقها  ممّراتها  حلماية  ودولًيا،  واإقليمًيا  ع�ضكرًيا  للتدّخل 
الدويل  التي ت�ضهم يف تعزيز منّ�ها القت�ضادي، وتكييف املنتظم  احلي�ية 
انت�ضار  مع  اأخرى،  جهة  ومن  العاملي.  لل�ضالم  روؤيتها  بح�ضب  وق�اعده 
اخلطرية  الإرهابية  التنظيمات  �ضتعّزز  الدول،  حدود  عرب  التكن�ل�جيا 
كالأ�ضلحة  هجماتها  لتنفيذ  جديدة  اأ�ضلحة  و�ضت�ضتخدم  الع�ضكرية،  قدراتها 
اإىل حتقيق م�ضاحلها عرب  ت�ضعى  الن�وية كي  اأو  البي�ل�جية  اأو  الكيميائية 

احلدود.
اإًذا، عملًيا، مع انت�ضار التكن�ل�جيا واملعرفة واملعل�مات، تزايد عدد الدول 

Joseph S. Nye, The Future of Power, Public Affairs, New York, 2011, p. xv.  -(
ibid., p.115.  -(
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احلال  عليه  كان  مما  القّ�ة  مت��ضطة  ع�ضكرية  معدات  ت�ضنيع  على  القادرة 
كما  وت�ضديرها.  متطّ�رة  ع�ضكرية  معدات  باإنتاج  بداأت  فال�ضني  �ضابًقا. 
الن�وية مثل  الأ�ضلحة  اأ�ضلحة متطّ�رة جًدا، وبخا�ضة  اأتاحت للدول �ضناعة 
باك�ضتان. اإّن هذا من �ضاأنه اأن يجعل الدول ال�ضغرية والفاعلني من غري الدول 
اإحلاق  على  قدرة  واأكرث  العظمى،  الق�ى  ا�ضتقاللية عن  اأكرث  اأو  اعتماًدا  اأقل 

ال�رصر بالق�ى التي تهاجمها مهما كانت عظمة قّ�تها. 
للخربات  الدمي�قراطية  منح  يف  ا  اأي�ضً التكن�ل�جية  الع�ملة  اأ�ضهمت  وقد 
العلمية  الكتب  واإنتاج  الطباعة  و�ضائل  انت�ضار  مع  الع�ضكرية،  واملهارات 
الدول والأفراد،  الدول والفاعلني من غري  وانت�ضار املعل�مات والأفكار بني 
حماربة  على  قدراتهم  وتعزيز  الع�ضكرية  خرباتهم  تط�ير  على  �ضاعدهم  ما 
يعّزز  مل  الرقمية  الع�ضكرية  التكن�ل�جيا  فانت�ضار  منهم.  حجًما  اأكرب  ق�ى 
ا قدرات دول  القدرات الع�ضكرية لل�ضينيني والرو�ش وحدهم، ولكن، عّزز اأي�ضً
اأهداف  و�رصب  بعيدة  م�ضافات  اإىل  ال��ض�ل  مبقدورهما  وبات  وتنظيمات 
بدّقة عالية. وهذا النت�ضار الن�عّي للقّ�ة التكن�ل�جية طرحت معادلة جديدة 
ا الأمريكية)6). لكن، ولأّن الدولة ل  اأمام الق�ى الع�ضكرية التقليدية خ�ض��ضً
على  الثانية  النقطة  يف  �ضرنّكز  الدولية،  ال�ضاحة  على  الرئ�ضي  الفاعل  تزال 
النتقال الأفقي للقّ�ة اأي بني الدول، لتحديد عالقته بالبتكار التكن�ل�جي 

وتداعياته على ت�ازن الق�ى العاملي؟
التوازن  القت�شادي يف  والنّمو  التكنولوجي  البتكار  اأثر  ثانًيا: 

العاملي 
الرّواد  عن  َتْنُتج  التي  التكن�ل�جية  والبتكارات  الخرتاعات  ترجمة  اإّن 

/Stephen Peter Rosen, “Future Fights Planning for the Next War” in Foreign Affairs, Vol. 97, No. 2, March  -6
April 2018.
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القدرات  تعزيز  اإىل  ت�ؤّدي  والع�ضكرية،  القت�ضادية  املجالت  يف  والعلماء 
الإنتاجية والقدرات الع�ضكرية حلك�مات دولهم، وتعّزز و�ضعّيتها ودورها 
مهّمة  واقت�ضادية  جي��ضيا�ضية  مناطق  اإىل  لل��ض�ل  وتدفعها  املنتظم  يف 
ح�ل العامل. ثانًيا، اإّن الدول التي ل حتّ�ل جزًءا من قّ�تها القت�ضادية اإىل 
قّ�ة ع�ضكرية ل ميكنها اأن ترتقي اإىل م�ضت�ى الق�ى العظمى، وبالتايل، لن 
ت�ضتطيع اأن تغرّي منط ت�ّزع القّ�ة اأو الت�ازن العاملي، وال�ضيا�ضات الدولية 

يف بنية املنتظم الدويل.
�ضل�ضلة من  اأمريكا  الثامن ع�رص، هّزت بريطانيا و�ضمال  القرن  اأف�ل  قبل 
البتكارات العلمية التي اأّدت اإىل حتّ�لت �ضيا�ضية عميقة طالت بنية املنتظم 
وقّ�تها  النحدار  �ضفري  على  كانت  التي  الدول  و�ضعية  يف  فعّدلت  الدويل، 
كربيطانيا. قبل حدوث الث�رة ال�ضناعية كانت بريطانيا يف مرحلة دقيقة 
بني ال�ضق�ط اأو ال�ضتمرار كقّ�ة عظمى،بالأخ�ش بعد اأن خ�رصت م�ضتعمراتها 
 Horace رثى  ذلك،  اأثر  على  ع�رص.  الثامن  القرن  نهاية  يف  الأمريكية 
Walpole رجل الدولة الربيطاين، انحدار بريطانيا و�ضّبهها بدولة عدمية 
الأهمّية مثل الدمنارك اأو �رصدينيا)7). ولكن، تغرّي ال��ضع كثرًيا، بعد 
بريطانيا  يف  ال�ضناعية  الث�رات  من  حللقات  مفاجئ  تطّ�ر  حدوث 
 )1٧29-1٦٦4( Thomas Newcomen ،على يد رّواد بريطانيني
التي تعمل  الآلت  ابتكرا  )8) )1٧3٦-1٨19(، عندما   James Watt و 
الربيطانية  للحك�مة  الإنتاجية  القدرات  ورفعا  والبخار،  الفحم  على 
جزء  حت�يل  من  مّكنتها  كبرية،  مناف�ضة  اقت�ضادية  قّ�ة  اإىل  فحّ�لتها 
لل��ض�ل �رصيًعا  اإىل قّ�ة ع�ضكرية مهّمة، دفعتها  القت�ضادية  من قّ�تها 

Barbara Tuchman, The March of Folly, Random House, New York, 1984, p.221.  -7
 Sans Auteur, “L’Histoire des Inventions: Jusqu’où Irons-Nous?’ in La Vie-Le Monde Hors-Série, Paris, 2015  -8

p.82.
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اإىل مناطق جي��ضيا�ضية واقت�ضادية مهّمة ح�ل العامل كالهند وال�ضني، 
واأ�ض�اق جديدة لت�رصيف فائ�ش اإنتاجها)9).

ت�ضّكل  التي  اآ�ضيا-  كانت   ،1٧5٠ العام  يف  ال�ضناعية  الث�رة  قبل 
مركز  هي  العاملي-  القت�ضادي  الإنتاج  ون�ضف  العامل  �ضكان  ن�ضف 
ال�ضناعة حيث ت�ضتخدم اليد العاملة الرخي�ضة بينما كانت اأوروبا ال�ض�ق 
القرن  يف  الآلت  بروز  مع  اأي  ال�ضناعية  الث�رة  بعد  ولكن،  ال�ضتهالكي. 
ال�ضتهالكي  ال�ض�ق  واآ�ضيا  ال�ضناعة  مركز  اأوروبا  اأ�ضبحت  ع�رص،  التا�ضع 
الإنتاج  من  اآ�ضيا  ح�ضة  انكم�ضت  اأي  الفائ�ش)0))،  القت�ضادي  للناجت 
القت�ضادي العاملي ح�اىل 2٠%. مقارنة بتلك الفرتة، وحتديًدا قبل العام 
 - اآ�ضيا  يف  مرتفًعا  والتكن�ل�جية  العلمية  املعرفة  م�ضت�ى  كان   ،1٨٠٠
من  اأما  اأوروبا.  يف  العلمية  املجالت  بع�ش  يف  يح�ضل  كان  مّما  اأكرث 
ال�ضني يف و�ضع متقّدم جًدا قبل ع�رص  التكن�ل�جي، كانت  التطّ�ر  حيث 
النه�ضة الأوروبية وبعده. على �ضبيل املثال، يف جمال الأ�ضلحة النارية، 
ومعدات  والهند�ضة،  امليكانيكية  وال�ضاعات  وال�ضلب  واحلديد  والر�ضا�ش 
اآ�ضيا قّ�ة �ضناعية مهيمنة ب�ضكل خا�ش  ا، كانت  اأي�ضً العميقة)))).  احلفر 
يف منتجات القطن واحلرير الهندية وال�ضينية. هكذا، كانت للقارة الآ�ضي�ية 

مكانة بارزة يف ال�ضناعة العاملية يف ذلك ال�قت. 
العام  يف   Paul Bairoch القت�ضادي  امل�ؤّرخ  تقديرات  وفق  هنا،  من 
العاملي 32.٨%، مقارنًة  ال�ضناعي  الناجت  ال�ضني من  1٧5٠، كانت ح�ضة 
مع 23.2% لأوروبا، مع م�ضت�ى عدد �ضكاين من 2٠٧ ملي�ن ن�ضمة لل�ضني، 

Jeremy Black, Great Powers and the Quest for Hegemony: The World Order since 1500, Routledge, New  -9
York, 2008, p.74.

Joseph S. NYE, op. cit., p. xv.  -(0
Andre Gunder Frank, Robert A. Denemark, Reorienting the 19th Century: Global Economy in the  -((

Continuing Asian Age, University of California Press, Berkeley, 1998. 
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 ،Adam Smith اأ�ضار  و13٠ ملي�ن ن�ضمة لأوروبا)))). ففي العام 1٧٧٦، 
اإىل اأّن ال�ضني ه� بلد اأكرث ثراء من اأي بلد يف اأوروبا)))). ومن ناحية اأخرى، 
�ضّكلت الهند وال�ضني مًعا 5٧.3% من الناجت ال�ضناعي العاملي. واإذا اأ�ضيفت 
امل�ضاهمات الإنتاجية لدول جن�ب �رصق اآ�ضيا، وبالد فار�ش والإمرباط�رية 
العثمانية، كانت ت�ضّكل ح�ضة اآ�ضيا باملعنى الأو�ضع )با�ضتثناء اليابان( ٧٠% 
ا، يقّدر Bairoch اأّنه يف العام 1٧5٠ كان  تقريًبا من الإنتاج العاملي. اأي�ضً
اأُِخَذ  اإذا  لأوروبا،  الإنتاجي  املت��ضط  من  اأعلى  لل�ضني  الإنتاجي  امل�ضت�ى 
يف العتبار عدد ال�ضكان يف ذلك ال�قت: يف ال�ضني، كان ن�ضيب الفرد من 
الناجت الق�مي الإجمايل 22٨ دولًرا اأمريكًيا، مقارنة مع 15٠-2٠٠ دولر 

اأمريكي يف البلدان الأوروبية)))).
الرثوة  من   %٨٠ ح�اىل  اإنتاج  يف  اآ�ضيا  �ضاهمت   ،1٧5٠ العام  يف  هكذا، 
القت�ضادية يف اأنحاء العامل جميًعا، مع ن�ضبة �ضكان ت�ضل اإىل ٦٦% تقريًبا. 
يف  الإجمايل  الق�مي  الناجت  من  الفرد  ن�ضيب  كان  �ضنة،  خم�ضني  وبعد 
ال�ضني واأوروبا متقارًبا، حيث كانت اإجنلرتا وفرن�ضا، الدولتني الأوروبيتني 
ال�حيدتني، اللتني كان فيهما درجة الناجت ال�ضناعي للفرد اأعلى قلياًل من 
 Andre Gunder اأ�ضار  وكما  ال�ضني.  يف  للفرد  ال�ضناعي  الناجت  درجة 
يف  مركزيًة  الأكرث  الكبريتني  املنطقتني  والهند  ال�ضني  كانت   ،Frank
القارتان الأوروبية والأمريكية دوًرا جتارًيا  اأّدت  القت�ضاد العاملي، بينما 

حمدوًدا جًدا يف تلك احلقبة.
الأوروبي�ن  فبداأ  الدولية،  املعادلة  تغرّيت  ال�ضناعية،  الث�رة  مع  ولكن، 

 Paul Bairoch, Victoires et Déboires: Histoire Economique et Sociale du Monde du XVIᵉ Siècle à nos Jours  -((
Tome I, Gallimard, Collection Folio Histoire (n° 78), Paris, 1997.

 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Vol. I, W. Strahan and T. Cadell  -((
London, 1776.

Paul Bairoch, op. cit.  -((
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بالبحث عن اأ�ض�اٍق لت�رصيف فائ�ش اإنتاجهم))))، بف�ضل الآلت التي �رّصعت 
خا�ش  وب�ضكل  الأوروبية،  الق�ى  ف�ضّخرت  املحلي.  الإنتاج  عملية  وكّثفت 
لت  بريطانيا، قّ�تها الع�ضكرية للت��ّضع ال�ضتعماري لت�رصيف اإنتاجها، فت��ضّ
ا�ضتّدت  كما  ال�ضناعية)6)).  الث�رة  هذه  بف�ضل  العامل  من   %35 احتالل  اإىل 
املناف�ضة القت�ضادية والع�ضكرية بني الدول ال�ضناعية العظمى ح�ل الأ�ض�اق 
اخلارجية-امل�ضتعمرات، لأّن النمّ� القت�ضادي وزيادة الإنتاج، اللذين نتجا 
الأ�ض�اق  الأولية وعلى  الطلب على امل�اد  ن�ضبة  ال�ضناعية، رفعا  الث�رة  عن 
اخلارجية لت�رصيف منتجاتهم. وكانت حرب القرم 1٨53-1٨5٦ اأول دليل 

على التطّ�ر التكن�ل�جي لل�ضناعات احلربية املحرتفة)7)).
العاملي من  القت�ضادي  الثقل  انتقال  اإىل  العملية  اأّدت هذه  لذلك،  نتيجًة 
من   %53 من  اأكرث  وال�ضني  الهند  ت�ضّكل  كانت  اأن  فبعد  اأوروبا.  اإىل  اآ�ضيا 
العام  فقط يف   %٧.9 اأ�ضبحتا متّثالن  العام 1٨٠٠،  العاملي يف  القت�ضاد 
19٠٠ )8)). كما اأّن حت�يل الق�ى الأوروبية جلزء من قدراتها التكن�ل�جية 
اإىل  اأّدى  ما  الدولية،  و�ضعيتها  رفع  الع�ضكرية  قّ�تها  ل�ضالح  والقت�ضادية 
ال��ضع  اأي  الدولية  وال�ضيا�ضات  العاملي،  الت�ازن  اأو  القّ�ة  ت�ّزع  منط  تغرّي 

القائم يف بنية املنتظم الدويل. 
ولكن، ا�ضتمّر الت�ازن العاملي بالتغرّي مع كل تطّ�ر تكن�ل�جي - �ضناعي 
الدول من القت�ضاد العاملي  ة  الدولية، لأّن ح�ضّ الق�ى  اأقاليم  ح�ضل داخل 
اأخرى.  اإىل ع�امل  غري مت�ضاوية تبًعا ملدى تطّ�رها تكن�ل�جًيا، بالإ�ضافة 
فاإّن ارتفاع ح�ضة الق�ى من جمم�ع القت�ضاد العاملي �ضيك�ن دائًما على 

Jeremy Black, op. cit., p. 74.  -((
 Max Boot, War Made New: Technology, Warfare and the Course of History 1500 to Today, Gotham Books  -(6

New York, 2006, p.38.
 Alan J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe 1848-1918, Oxford University Press, Oxford, 1954  -(7

p. 67.
 Philip S. Golub, “Retour de l’Asie sur la Scène Mondiale” in Le Monde Diplomatique, 51e année, No. 607  -(8

Octobre 2004, p.18-19.
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ح�ضاب ق�ى اأخرى. فكلّما ارتفع منّ� الدولة القت�ضادي، كلّما ازدادت قّ�تها 
املنتظم  داخل  وم�قعها  ال�ضيا�ضي  ونف�ذها  الإقليمي،  حتّكمها  وم�ضاحة 
الق�ى  ت�ضعى  ا،  اأي�ضً اأخرى.  ق�ى  ح�ضاب  على  اإّل  يك�ن  ل  وذلك  الدويل، 
تلقائًيا اإىل الت��ضع اإقليمًيا لت�رصيف الفائ�ش القت�ضادي الناجت عن ارتفاع 
قدراتها الإنتاجية، لل��ض�ل اإىل اأ�ض�اق جديدة وحمايتها مع املمرات اجلي�-
اقت�ضادية امل�ؤّدية اإليها من املناف�ضني املحتملني. مثاًل، بعد العام 1٨95، 
الت��ّضع  اإىل  باحلاجة  مقتنعة  اأملانيا  يف  احلاكمة  ال�ضيا�ضية  النخبة  بدت 
فامل�ضاألة  اأو�ضع،  نطاق  على  واقت�ضادًيا  و�ضيا�ضًيا  ع�ضكرًيا  والتمّدد  اإقليمًيا 
مل تعد خيارية، اإمّنا حي�ية، ل�ضيما واأّن النمّ� القت�ضادي والتقّدم ال�ضناعي 
كانا باأوجهما يف اأملانيا. من هنا، اأعطى النمّ� القت�ضادي الأملاين الدولة 
القّ�ة  اأّن  من  الرغم  على  القائم.  ال��ضع  لتغيري  الالزمة  الع�ضكرية  القدرات 
البحرية لأملانيا مل تت�ضاَو مع قّ�ة بريطانيا، اإّل اأّنها قد تخّطت الق�ة البحرية 

لفرن�ضا ورو�ضيا)9)). 
العامليتني  احلربني  اندلع  يف  اجل�هرية  الأ�ضباب  اأحد  يع�د  هنا،  من 
اإنتاجية  قدرات  ذات  اقت�ضادية  كقّ�ة  اأملانيا،  �ضع�د  اإىل  والثانية،  الأوىل 
وحماولتها  الع�ضكرية،  بريطانيا  قدرات  من  جًدا  وقريبة  لفرن�ضا  مناف�ضة 
لتغيري ال��ضع القائم يف املنتظم الدويل القائم على ت�ازن معنّي للق�ى - 
تقا�ضم معنّي لالأقاليم - التي مل تكن اأملانيا را�ضية عنه، وعرّبت عن ذلك 
ب�ضيا�ضة خارجية ث�رية. لذلك، اندلعت احلرب بني الق�ى ال�ضاعدة والق�ى 

التقليدية. 
ولكن، ميكن تلخي�ش هذه التحّ�لت يف مثل اآخر اأقرب تاريخًيا حلقبتنا، 
ويجمع بني ما ح�ضل يف اآ�ضيا واأوروبا من حيث تاأثري التطّ�ر التكن�ل�جي 

Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500  -(9
to 2000, Vintage Books, New York, 1987, p.212.
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على منّ� الدولة اقت�ضادًيا وع�ضكرًيا من جهٍة، وعلى منط ت�ّزع القّ�ة يف بنية 
جدار  انهيار  قبل  اأخرى.  جهة  من  عام  ب�ضكل  الدولية  وال�ضيا�ضات  املنتظم 
التكن�ل�جية  الفج�ة  اأّن  ال�ض�فياتي  الحتاد  العام 19٨9، لحظ  برلني يف 
بداأت  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  وبني  بينه  والقت�ضادية  الع�ضكرية   -
�ضّيما  ل  الرقمية،  التكن�ل�جيا  جمال  يف  وبالأخ�ش  ملح�ظ  ب�ضكل  تت��ّضع 
واأّن اإمكانات الأخرية الع�ضكرية التدمريية ت�ضاوي قدرته يف جمال الأ�ضلحة 
الن�وية التكتيكية، ما دفع به اإىل العرتاف بعدم قدرته على مناف�ضة وا�ضنطن 
يف هذا املجال، لذلك، بداأ البحث يف اإمكانية التقارب ال�ضيا�ضي معها ليتمّكن 

من اللحاق بها يف جمال حا�ضم للمناف�ضة الع�ضكرية)0)).
التغريات  من  �ضن�ات  ب�ضع  نتيجة  لي�ش  الي�م  اإليه  و�ضلنا  ما  اأّن  ن�ضتنتج 
ال�ضناعية  والث�رات  البتكارات  من  قرون  عدة  نتيجة  اإمّنا  الدولية، 
والتكن�ل�جية التي اأحدثت تغرّيات عميقة يف بنية املنتظم ال�ضيا�ضي الدويل 
تطراأ  مرة  كل  يف  جديد  ت�ازن  بروز  اإىل  بدورها  دفعت  العاملي،  والت�ازن 
القت�ضاد  منّ�  اأّن  كما  املنتظم.  بنية  يف  القّ�ة  ت�زيع  تعيد  مهّمة  حتّ�لت 
والتكن�ل�جية،  ال�ضناعية  الث�رة  رفعتها  التي  الإنتاجية  والقدرات  الدويل، 
والتي تركت اأثرها يف جمال التكن�ل�جيا الع�ضكرية والبحرية مع مرور الزمن، 
لذلك، ل ميكن جتاهل  ب�ضكل ملح�ظ.  العاملي  الق�ى  ت�ازن  اإىل تغيري  اأّدت 
والتي  العاملي  الت�ازن  التكن�ل�جية على  والتحّ�لت  الأفراد  ابتكارات  دور 
الع�ضكرية  القدرات  تعزيز  اأ�ضبح  عندما  وبخا�ضة  هذا،  ي�منا  حتى  زالت  ل 
اأي  والتكن�ل�جية،  القت�ضادية  قدراتها  منّ�  على  كبري  ب�ضكل  يعتمد  للق�ى 
قّ�تها  تعزيز  ل�ضالح  القت�ضادية  قّ�تها  من  جزء  تخ�ضي�ش  على  قدرتها 

Stephen Peter Rosen, op. cit.  -(0
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القت�ضادية  القّ�ة  تنم�  الأفراد  ابتكارات  ازدادت  فكلّما  الع�ضكرية)))). 
حلك�متهم، فرتتفع قّ�ة تاأثري هذه الأخرية على التفاعالت الدولية، وبالتايل 

تتغرّي ح�ضابات الق�ى الأخرى لها. 
خا�ش  ب�ضكل  الدول،  ق�ة  لقيا�ش  امل�ؤ�رصات  من  عدد  ا�ضتخدام  اإّن  كذلك، 
والقت�ضادية،  التكن�ل�جية  وقّ�تها  البتكار  على  قدرتها  لقيا�ش  م�ؤ�رصات 
الق�ى  م�ازين  يف  التحّ�لت  روؤية  من  متّكننا  حمددة،  تاريخية  فرتة  على 
– ال�ضاعدة واملنحدرة  الق�ى  الدولية بني  التفاعالت  العاملية وديناميكية 
البتكار  يف  الت�ازن  اختالل  �ضي�ؤدي  لذلك،  الدويل.  املنتظم  بنية  داخل   –
ت�ّزع  يف  �ضيغرّيان  العظمى  الق�ى  بني  القت�ضادي  والنمّ�  التكن�ل�جي 
القدرة  تراجعت  حال  يف  مثاًل،  الط�يل.  املدى  على  بينها  ما  يف  القدرات 
قّ�تها  �ضتت�ضاءل  الأمريكية  املتحدة  لل�ليات  التكن�ل�جي  البتكار  على 
القت�ضادية وقدرتها التناف�ضية، وبالتايل �ض�ف تنخف�ش الن�ضبة املخ�ض�ضة 
لالإنفاق الع�ضكري، ما �ضي�ؤدي اإىل تراجع و�ضعيتها ودورها وهيبتها عاملًيا، 
مقابل �ضع�د لق�ى اأخرى مناف�ضة اأكرث قدرًة على البتكار التكن�ل�جي وذات 
قدرات اقت�ضادية وع�ضكرية مهمة. اإًذا، هل ميكن لهذه املقاربة النظرية التي 
اأن ت�رصح  العاملية من  الأحداث  لي�ضت مطّ�لة لأهم  تلتها مناق�ضة تاريخية 
لنا امل�ضار امل�ضتقبلي لل�ضيا�ضات الدولية، ومنط ال�ضل�ك العام للق�ى القائمة 

وال�ضاعدة يف العق�د الثالثة القادمة؟

م�ضتقبل املنتظم الدويل: احلرب اأم املناف�ضة كطريق 
لل�ضالم العاملي؟

Robert J. ART, Robert Jervis, International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, 13th  -((
Edition, Pearson, Boston, 2016, p. 533.
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اأوًل: العوملة التكنولوجية تعزّز و�شعية بكني مقابل وا�شنطن
العاملي يف بنية املنتظم،  الثقل القت�ضادي  اأو  للقّ�ة  الأفقي  النتقال  اإّن 
م�ضدر  من  م�ضتمد  الليربايل،  املنتظم  ق�اعد  ونّظمته  و�ضّجعته  �ضّهلته  الذي 
مهم: انخفا�ش تكاليف الإنتاج يف الدول الآ�ضي�ية التي متتلك يًدا عاملة ذات 
حجم كبري ورخي�ضة، والتي جذبت امل�ضتثمرين يف الدول ال�ضناعية الغربية، 
مثل ال�ليات املتحدة الأمريكية، اإىل ال�ضتثمار مبا�رصًة يف الأ�ض�اق ال�طنية 
الت�ضنيع  مراكز  ونقل  والهند،  ال�ضني  يف  خا�ش  وب�ضكل  النامية،  للدول 
ب�ضكل  القت�ضادية  قّ�تها  برتاكم  �ضمح  ما  اإليها،  والتكن�ل�جية  اخلدماتية 

هائل على املدى الط�يل. 
يف  اآ�ضيا  �رصق  �ضمال  دول  جنحت  اآ�ضيا،  اإىل  الإنتاج  مركز  انتقال  ومع 
 19٧٠ العامني  بني  املمتدة  الفرتة  خالل  القت�ضادية  اأن�ضطتها  حتديث 
القت�ضاد  يف  رئي�ًضا  دوًرا  وت�ؤدي  اقت�ضادًيا  تنم�  ال�ضني  بداأت  و19٨٠. 
امل�ضتمر  القت�ضادي  النمّ�  من  عاًما   2٠ على  حافظت  اأن  بعد  العاملي، 
البلد  هذا  وحتّ�ل  لديها،  القت�ضادية  القّ�ة  تراكم  اإىل  اأّدى  ما  الداخل،  يف 
ال�ضا�ضع اإىل ن�اة ج�هرية لنمّ� القت�ضاد الإقليمي والعاملي ومركز حم�ري 
اآ�ضيا  يف  القت�ضادي  الإنتاج  حجم  اإّن  ولكن،  والدولية.  الإقليمية  للتجارة 
عن  املقلقة  الت�ضاوؤلت  من  الكثري  طرح  اأعاد  ا،  خ�ض��ضً وال�ضني  عم�ًما 
م�ضتقبل القت�ضاد الليربايل العاملي املتمركز يف الغرب، وعن انتقال الثقل 
الط�يل من حتّ�لت يف  اآ�ضيا، وما �ضريّتب على املدى  اجلي�اقت�ضادي نح� 
ت�ازن الق�ى العاملي ب�ضكل ج�هري، وتداعيات ذلك على م�ضتقبل املنتظم 
والنظم والق�اعد واملبادئ الليربالية الدولية. فمع انتقال القّ�ة القت�ضادية 
من الغرب اإىل ال�رصق، كنتيجة تلقائية لنتقال م�ضادر الإنتاج والتكن�ل�جيا 
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العاملية، �ضتمتلك بكني قّ�ة �ضيا�ضية مهمة يف بنية املنتظم تدريجًيا))))، ما 
�ضيخّ�لها ثني مبادئ التفاعل ال�ضيا�ضي وق�اعده التي و�ضعتها وا�ضنطن بعد 
َمن حتّدد  العظمى هي  الق�ى  لأّن  تدريجًيا،  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء 
املفاو�ضات  طاولة  على  يجل�ش  َمن  تقّرر  َمن  وهي  الدولية،  ال�ضل�ك  ق�اعد 
الدولية، وَمن يدير ال�ض�ؤون الدولية عرب ا�ضتخدام ق�تها ونف�ذها يف �ضياغة 
�ضع�د  فاإّن  لذلك،  الدول)))).  بني  ال�ضيا�ضي  التفاعل  ق�اعد  اأو  اللعبة  ق�اعد 
ال�ضني �ضي�ؤدي اإىل البحث عن نف�ذ اأكرب داخل ُنُظم الإدارة الدولية، ل�ضياغة 
الأجندة الدولية واآلية اتخاذ القرارات، وو�ضع مبادئ التفاعالت وق�اعدها، 
واإعادة ت�جيه م�ضار ال�ضيا�ضات الدولية، وبالتايل يتغري منط املنتظم الدويل 

تدريجًيا. 
�ضع�د  م�ضاألة  حيال  الأمريكية  الإدارة  انق�ضمت  ذلك،  من  الرغم  على 
ال�ضني  �ضع�د  يف  ترى  كانت  املتفائلني،  فئة  الأوىل،  فئتني:  اإىل  ال�ضني، 
كقّ�ة اقت�ضادية راأ�ضمالية قادمة ذات �ض�ق اقت�ضادي �ضخم ومزدهر، �ض�ف 
املبادئ  عن  وتخلّيها  دمي�قراطية  ال�ضيا�ضية  م�ؤ�ض�ضاتها  جعل  اإىل  ي�ؤدي 
ال�ضي�عية لالن�ضمام اإىل نادي الدول الليربالية - الدميقراطية. اأما الثانية، 
فئة املت�ضائمني، فكانت ت�ضّبه �ضع�د ال�ضني بالتّنني ال�ضي�عي العظيم الأخري 
الذي يهّدد ال�ضتقرار يف اآ�ضيا والعامل، اأي يحاول اأن يغرّي ال��ضع القائم يف 

بنية املنتظم الدويل. 
لكن وا�ضنطن ا�ضطدمت يف ال�اقع مع بكني، التي ل تتبع الأمن�ذج الليربايل 
الغربي للتنمية ال�ضيا�ضية والقت�ضادية بحذافريه، اإمّنا اأمن�ذج هجني يعرف 
وال�ضلط�ية  القت�ضادية  الليربالية  يجمع بني  الذي   State Capitalism بـ 

Joseph S. Nye, op. cit., p. xv.  -((
 Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Fourth Edition, Columbia  -((

University Press, New York, 2002, p. 207.
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ع مناف�ضيها الراأ�ضماليني وت�ضتميلهم من خالل  ال�ضيا�ضية، فحاولت اأن ُتْخ�ضِ
ا�ضتخدام قّ�تها القت�ضادية ال�ضخمة واأ�ض�اقها ال�ا�ضعة، لَثْني ق�اعد التفاعل 
ال�ضيا�ضي اأو ق�اعد اللعبة وك�رصها، و�ضياغة نظم وق�اعد دولية جديدة من 
الدولية وت�جيهها)))). فبكني ترف�ش دائًما اللتزام  التفاعالت  اأجل تنظيم 
ال�ضاحة  عن  غائبة  كانت  حقبة  يف  �ضيغت  لأّنها  الدولية  ال�ضل�ك  بق�اعد 
دمبالغة  من  الق�مية  م�ضاحلها  حتقيق  بكني  وا�ضلت  لذلك،  الدولية)))). 
املتنازع  الدولية  املياه  يف  جزر  كبناء  العاملية،  واملعايري  اللعبة  لق�اعد 
ودفع  اجلن�بي)6))،  ال�ضني  بحر  يف  الأمريكية  الطائرات  وم�ضايقة  عليها 
نّيتها  اإظهار  الهادئ، من خالل  اآ�ضيا واملحيط  اأطراف  اأق�ضى  اإىل  وا�ضنطن 
يف ن�رص قّ�تها الع�ضكرية لإعادة تر�ضيم احلدود يف البحر ال�ضيني اجلن�بي. 
العام 2٠٠٨، فر�ضة  العاملية، يف  املالية  الأزمة  اقتن�ضت بكني من  كما 
ل�ا�ضنطن  بديلة  عاملية  من�ذجية  اقت�ضادية  �ضيا�ضية  كقّ�ة  لتربز  مهمة 
اأّن  اأظهرت  اأن  بعد  بها،  حتتذي  النامية  الدول  تعد  مل  التي  الغربية  والدول 
القت�ضاد امل�ّجه من الدولة يتفّ�ق على القت�ضاد احلر. لذلك، قّررت التخلّي 
عن �ضيا�ضة العزلة التي انتهجتها لعدة عق�د، والبدء باخلط�ات الأوىل للدخ�ل 
مبا�رصًة يف تك�ين م�ضار التفاعالت الدولية واإدارته وت�ض�يب اجتاهه. فقّ�ت 
والبنك  الدويل  النقد  �ضندوق  ذلك  يف  مبا  الدولية،  امل�ؤ�ض�ضات  يف  �ض�تها 
 . الدويل  لتعزيز و�ضعيتها مقابل وا�ضنطن يف بنية املنتظم  الدويل، متهيًدا 
وعلى الرغم من اأّن القدرات التاأثريية لهذه الأخرية وحلفائها ما زالت ق�ية 
داخل تلك امل�ؤ�ض�ضات، والآليات والأهداف التي تعمل على اأ�ضا�ضها يف النظم 
تخرج  مل  واأمنها،  ال�ضني  �ضل�ك  تقّ��ش  وال�ضفافية،  كالدميقراطية  الدولية، 

.John Lloyd, “Commentary: Is this the Way to a Peaceful World?” in Reuters, 20 April 2018  -((
 Graham Allison, “China vs. America: Managing the Next Clash of Civilizations” in Foreign Affairs, Vol  -((

No. 5, September/October 2017 ,96.
 Michael J. Mazarr, “The Once and Future Order: What Comes After Hegemony?” in Foreign Affairs, Vol  -(6

No.1, January/February 2017 ,96.
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ال�ضني من هذه امل�ؤ�ض�ضات الدولية الليربالية مثل منظمة التجارة العاملية 
اكتفائها  عدم  اأّن  اإّل  الأمن،  وجمل�ش  الدويل  النقد  و�ضندوق  الدويل  والبنك 
اإن�ضاء  اإىل  دفعتها  الدولية،  امل�ؤ�ض�ضات  داخل  بها  طالبت  التي  بالتغيريات 
نظم وم�ؤ�ض�ضات دولية ر�ضمية وغري ر�ضمية بديلة، مثل بنك التنمية اجلديد 
)BRICs/NDB( والبنك الآ�ضي�ي لال�ضتثمار يف البنية التحتية )AIIB(، الذي 
املزيد  وك�ضب  الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  مناف�ضة �ضندوق  ب��ض�ح  ين�ي 
من التاأثري يف املنتظم الدويل احلايل، من خالل زيادة م�ضاعداتها الإمنائية 
تربز  التي  اجلديدة  التفاعل  وق�اعد  التجارية  بالعق�د  اأورا�ضيا  وتط�يق 
بالت�ازي مع الطرق التجارية، و�ِضكك احلديد واأنابيب النفط والغاز وخط�ط 
التحتية،  الُبنى  وخمتلف  ال�ض�ئية،  الألياف  وكابالت  الكهربائية،  الطاقة 
ميّيز  ما  ا،  اأي�ضً ال�ضينية.  والطريق  احلزام  مببادرة  اخت�ضارها  ميكن  التي 
هذه امل�ؤ�ض�ضات الدولية ه� اأّنها تت�ضّمن قيم ومبادئ اآ�ضي�ية، اإّل اأّنها تخّطط 
لبناء اآليات حتكيم جديدة لت�ض�ية املنازعات الدولية جميعها التي قد تن�ضاأ 
عن خطط مت�يل مبادرة احلزام والطريق )BRICs( الذي ميّر عرب ٦9 دولة، 
�ض�اء لالأطراف ال�ضينية اأو اخلارجية، من خالل النظام الق�ضائي اخلا�ش يف 

ال�ضني، ويف ثالث حماكم اأُن�ضئت حتت �ضلطة املحكمة ال�ضعبية العليا.
يف  الأخرية  ال�ضن�ات  يف  وبخا�ضة  وا�ضنطن  اهتمام  اإّن  ذلك،  على  بناًء 
خالل  من  بنف�ضها،  تق�ده  الذي  العاملي  الليربايل  املنتظم  على  املحافظة 
املحافظة على ق�اعده وت��ضيع نطاقه اجلغرايف، دفعها اإىل قلب هذا امل�ضار 
عرب اّتخاذ �ضيا�ضات حمائية واإغالق حدودها اأحادًيا، ويف بع�ش الأحيان 
بالتعاون مع دول اأخرى، لإ�ضعاف بكني اقت�ضادًيا متهيًدا لإجبارها على 
لي�ضت  وا�ضنطن  م�ضكلة  اأّن  اإّل  الليربالية.  ال�ضيا�ضية  الق�اعد  بح�ضب  اللعب 
غري  كقّ�ة  �ضل�كها  مع  هي  ما  بقدر  اقت�ضادية  كقّ�ة  ال�ضني  �ضع�د  مع 
�ضل�ك  اإىل  الأوىل  تنظر  لذلك،  ليربايل.  منتظم  يف  للزعامة  ت�ضعى  ليربالّية 
اقت�ضادًيا  مناف�ضتها  لناحية  وبالأخ�ش  الق�مي،  لأمنها  كتهديد  الأخرية 
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وع�ضكرًيا)7)) وم�ؤ�ض�ضاتًيا. فما تريده وا�ضنطن ه� روؤية بكني تتفاعل داخل 
انتهاء  بعد  بنف�ضها  و�ضعتها  التي  اللعبة  ق�اعد  بح�ضب  الليربايل  املنتظم 

احلرب العاملية الثانية. 
ب�ضكل  اآ�ضيا  اإىل  التكن�ل�جية  القّ�ة  انتقال  منع  وا�ضنطن  قّررت  هنا،  من 
رئي�ضي. فعملًيا، اإذا ا�ضتمرت ال�ضني با�ضتقدام البتكارات التكن�ل�جية الغربية 
اإىل اأقاليمها، من دون اأي عقبات خطرية، �ضتتمّكن يف العام 2٠25 من اأن 
ت�ضبح رائدة عاملية يف جمال الذكاء ال�ضطناعي، والروب�تات، والت�ضالت 
ال�ضلكية والال�ضلكية، وا�ضتعمار الف�ضاء، والتكن�ل�جيات الإحيائية - مبا يف 
العام 2٠5٠  �ضت�ضتعيد يف  العامل، كما  5G يف  �ضبكة  اأكرب  لبناء  ذلك خطة 
�ضيزيد  ال�رصيع  التكن�ل�جي  التقّدم  لأّن  الإنتاج  يف  التاريخية  و�ضعّيتها 
الأ�ض�اق  تناف�ضية يف  واأ�ضعار وج�دة  قليلة  بتكلفة  الإنتاجية،  من وتريتها 
الذكاء ال�ضطناعي  التطّ�ر الذي ي�ضهده جمال  العاملية، وب�ضكل خا�ش مع 
الذي �ضيدفع اإىل مناف�ضة اليد العاملة، يف الإنتاج والتكلفة واجل�دة عاملًيا. 
التكن�ل�جية،  البتكارات  ا�ضتقدام  يف  ال�ضني  ا�ضتمرت  اإذا  اأخرى،  بكلمات 
التكن�ل�جي  التقّدم  لأّن  وع�ضكرًيا،  اقت�ضادًيا  وا�ضنطن  تخّطي  من  �ضتتمكن 
ال�رصيع �ضيزيد من وترية التغيري يف ت�ّزع القّ�ة القت�ضادية والع�ضكرية بني 

الق�ى الرئي�ضة يف بنية املنتظم الدويل.
التج�ّض�ش ال�ضيني و�رصقة  لذلك، قّررت وا�ضنطن فر�ش قي�د �ضارمة على 
وزيادة  ابتكاًرا،  الأكرث  الأمريكية  ال�رصكات  من  ا  خ�ض��ضً الفكرية،  امللكية 
تعريفات جمركية �ضارمة على  الأل�مني�م وفر�ش  رقائق  التعريفات على 
يف  فالتفاوت  لبكني.  القت�ضادي  النمّ�  لتق�ي�ش  ال�ضلب/الف�لذ  واردات 
ا�ضتقدام  ا�ضتمرار  ظل  يف  ووا�ضنطن،  بكني  بني  القت�ضادي  النمّ�  وترية 
الأخرى  بينما  �ضت�ضعد  الأوىل  اأّن  يعني  اآ�ضيا،  اإىل  التكن�ل�جية  البتكارات 

Martin Wolf, “How the Beijing Elite Sees the World: The Charms of Democracy and Free Markets have  -(7
Withered for China’s Leaders” in Financial Times, 01 May 2018.
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�ضتنحدر ن�ضبًيا. لذلك، ا�ضتباًقا لأي حتّ�ل ج�هري يف ت�ازن الق�ى العاملي، 
الفكرية  بامللكية  املتعلّقة  املمار�ضات  يف  ر�ضمًيا  حتقيًقا  وا�ضنطن  فتحت 
الأمريكّي  لالقت�ضاد  ال�ضن�ية  اخل�ضارة  قّدرت  اأن  بعد  بكني،  يف  الأمريكية 
بنح�  التجارية  الأ�رصار  و�رصقة  املقر�ضنة  والربجميات  املقلّدة  ال�ضلع  من 
٦٠٠ مليار دولر اأمريكي)8)). اإ�ضافة اإىل ذلك، قّدمت وا�ضنطن �ضك�ى اأمام 
منظمة التجارة العاملية ملعاقبة ال�ضني على النقل الق�رصي للتكن�ل�جيا من 
اإجماًل تقّدر برتيلي�ن  اإىل م�ضانعها؛ ما �ضبب خ�ضارة  الأمريكية  ال�رصكات 

دولر اأمريكي. 
اإّل  والتكن�ل�جيا.  ال�ضناعة  قطاَعي  املفرو�ضة  الر�ض�م  اأغلب  تطال  هكذا، 
اأّن، تنفيذ هذه احلماية ال�ضديدة �ضي�ؤّدي اإىل تده�ر �ضادرات ال�ضني لل�ليات 
وُتَكِبّدها  اأمريكي)9))،  دولر  مليار   5٠5 تبلغ  وهي  الأمريكية،  املتحدة 
على  واإجبارها  القت�ضادي،  منّ�ها  ا�ضتنزاف  بهدف  فادحة،  مالية  خ�ضائر 
القب�ل بق�اعد املنتظم الليربايل الدويل دون تغيريها اأو �ضياغة ق�اعد بديلة.

لل�شالم  متناق�شة  روؤى  اأربع  بني  امل�شتمرة  املناف�شة  ثانًيا: 
العاملي

التكن�ل�جية، برزت  البتكارات  اأثر ع�ملة  العام 2٠25، وعلى  مع حل�ل 
القادمة داخل بنية املنتظم الدويل، وب�ضكل خا�ش يف  التغرّيات  الكثري من 
منط ت�ّزع القّ�ة على امل�ضت�ى العاملي والذي �ضيتمثل تدريجًيا بربوز عامل 
الختفاء  القطبية يف ط�ر  الأحادية  اأّن حقبة  الأقطاب)0)) ما يعني  متعّدد 
يتكّ�ن  اأي  ن�ضبًيا،  متجان�ش  دويل  جمتمع  هناك  يك�ن  لن  كما   - حالًيا 
الدول يف  �ضيادة فقط، مع بروز فاعلني جدد من غري  من دول ق�مية ذات 

W. Author, “US to Review China Intellectual Property Policies” in BBC News, 19 August 2017.  -(8
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html .  -(9

Robert J. ART, Robert Jervis, op. cit., p. vi.  -(0
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كال�رصكات  الدول،  لقدرات  م�ازية  تاأثريية  قدرات  ميتلك�ن  املنتظم  بنية 
الإجرامية  وال�ضبكات  املتطرفة  الدينية  والتنظيمات  العرقية  واجلماعات 
املدى  على  املنتظم  بنية  يف  القّ�ة  ت�ّزع  طبيعة  �ضتتغرّي  بالتايل  الدولية، 
الط�يل، ولأّن البحث عن منط ت�ّزع القّ�ة يف بنية املنتظم ال�ضاعد ي�ضاعدنا 
على ت�ضّ�ر تداعيات هذه التحّ�لت على ال�ضيا�ضات الدولية، وحتديد ال�ضل�ك 
ال�ضيا�ضّي الذي ميكن ت�ّقعه للق�ى الرئي�ضة يف املنتظم. لذلك، نطرح ال�ض�ؤال 
وهل  الدويل؟  املنتظم  ركائز  على  ت�ضغط  التي  التحّديات  هي  ما  التايل: 
ت�ضري التغريات البني�ية يف ت�ّزع القّ�ة داخل بنية املنتظم الدويل يف القرن 
احلادي والع�رصين، اإىل احتمال ن�ض�ب نزاع دويل جديٍد يف عامل غري م�ضتعد 

اأن يتحّمل تكلفته؟
اإّن التعبري الأكرث خط�رة لرف�ش املنتظم الدويل القائم على ركيزة �ضيادة 
الدولة، والذي ي�ضري اإىل تغرّي ج�هري يف منط ت�ّزع القّ�ة اأو الت�ازن العاملي، 
الإرهاب  ت�ضتخدم  متطّرفة  دينية  اإيدي�ل�جية  ق�ى  بروز  يف  روؤيته  ميكن 
للمنتظم  الأ�ضا�ضية  الركيزة  الدولة،  ركيزة  ل�ضتبدال  �ضعيها  لتربير  والعنف 
الدويل، بركيزة اأحادية خمتلفة تعرف بـاخلالفة الإ�ضالمية العاملية. وجتلّى 
ذلك عندما ت�ّقفت اأربع دول يف ال�رصق الأو�ضط و�ضمايل اأفريقيا، ليبيا واليمن 
و�ض�ريا والعراق، عن العمل كدول �ضيادية بعد اأن اأ�ضبحت هدًفا لفاعلني من 
لفر�ش حكمها. من بني هذه  ت�ضعى  اإ�ضالمية  اأبرزها جمم�عات  الدول  غري 
املجم�عات هناك ما يعرف بالدولة الإ�ضالمية يف العراق وال�ضام التي اأعلنت 
اإىل  وت�ضعى   - غربي  نتاج  ه�  الذي  الدولة  مبداأ  عن  بديلة  كخالفة  نف�ضها 
اأو اإمرباط�رية  ا�ضتبداله – اأي الركيزة الأ�ضا�ضية للمنتظم الدويل - بخالفة 
اإ�ضالمية واحدة حتكمها ال�رصيعة الإ�ضالمية. عملًيا، يف حزيران 2٠14، اأعاد 
التي  احلدود  واألغى  الأو�ضط  ال�رصق  خريطة  ر�ضم  الإ�ضالمية  الدولة  تنظيم 
بني  ال�ضيا�ضية  احلدود  مزياًل   ،191٦ العام  يف  الأوروبية  الق�ى  ر�ضمتها 
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العراق و�ض�ريا، ومنت�رًصا يف ليبيا وم�رص، كجزء من خطة التنظيم ل�ضتعادة 
اخلالفة الإ�ضالمية على اأنقا�ش حدود "�ضايك�ش-بيك�."

اإىل املنتظم  ال�ضاعدة  الق�ى  العامل، كاآ�ضيا، تنظر  اأخرى من  ويف مناطق 
الدويل كمنتظم قائم على ق�اعد غربية يتم فر�ضها عليها، بالتايل ل ميكن 
ي�رصف  الذي  اجلي��ضيا�ضي  م��ضك�  م�قع  من  وانطالًقا  فمثاًل،  بها.  القب�ل 
و�ضط  نف�ضها  م��ضك�  تعترب  والإ�ضالمي.  والآ�ضي�ي  الأوروبي  العامل  على 
املحافظة  يف  مهًما  دوًرا  متتلك  بالتايل،  ال�اقع.  بحكم  قائمة  اأمرباط�رية 
عندما  ب�تني  الرئي�ش  خطاب  يف  ذلك  روؤية  وميكن  العاملي.  الت�ازن  على 
القرن  اأكرب كارثة جي��ضيا�ضية يف  ال�ض�فياتي كان  اأّن: زوال الحتاد  اأعلن 
اأما بكني، فهي ح�ضارة قدمية ودولة واإمرباط�رية ذات اقت�ضاٍد  الع�رصين. 
املنتظم  تكييف  اإىل  ال�ضني  ت�ضعى  اأن  املحّتم  لذلك، من  مًعا.  اآٍن  مع�مل يف 
الدويل مبا يّتفق مع خربتها التاريخية، وتراكم قّ�تها، وروؤيتها ال�ضرتاتيجية 
اأّمة  نف�ضها  وا�ضنطن  الأمريكية، فتعترب  القارة  بينما، على  العاملي.  لل�ضالم 
متفّ�قة يف املجالت جميعها ل �ضّيما يف املجال الع�ضكري، لذلك، حتاول 
اأن ت�ضتمر بهذا التفّ�ق حتى ل تربز اأي ق�ى مناف�ضة لها، كما تعترب اأّن على 
وا�ضتيعاب قيمها ومبادئها وتطبيقها. يف  بها  التمّثل  الأخرى  املجتمعات 
هذا  خارج  ه�  ما  وكل  الأر�ش  ح�ضارات  حم�ر  نف�ضها  بكني  تعترب  حني 
اأو اخل�ض�ع  اّتباعها  الأخرى  بالتايل، على املجتمعات  املح�ر ه� بربري، 
لها. كما �ضّدد الرئي�ش ال�ضيني على تفّ�ق احل�ضارة ال�ضينية يف خطابه يف 
العام 2٠12 "اإّن الأّمة ال�ضينية هي اأّمة عظيمة" واأ�ضاف لحًقا يف كتابه 
"اأّن لي�ش هناك ح�ضارة على وجه الأر�ش م�ضاوية للح�ضارة ال�ضينية". اإًذا، 
اإّن الق�ى الأمريكية وال�ضينية وامل��ضك�ية لديها عقدة التفّ�ق والعظمة))))، 

Graham Allison, op. cit.  -((
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بالإ�ضافة اإىل التنظيمات الإرهابية، والتي متتلك كل منها روؤيتها اخلا�ضة 
لل�ضالم العاملي املرتبطة بخربتها التاريخية.

من هنا، ترمز حالة الالا�ضتقرار يف املنتظم اإىل املناف�ضة الكامنة بني اأربع 
اأن  اأّن هذه الروؤى حتاول  اأو الت�ازن العاملي. وعلى الرغم من  روؤى لل�ضالم 
ت�ؤ�ّض�ش اأمن�ذًجا عاملًيا لل�ضالم، اأي اإطاًرا مقب�ًل لت�ّزع الق�ى بينها يف بنية 
اأّنها ل تتمّتع ب�رصعية عاملية لأّنها ل متتلك خا�ضية م�ضرتكة  اإّل  املنتظم، 
ميكن اأن جتمع عليها اأطراف املنتظم الدويل جميعها اأو على الأقل الأطراف 
الأق�ى فيه. فما من اأمر م�ضرتك بني هذه الروؤى، وبالتايل ل تتمّتع ب�رصعية 
عاملية. اإًذا، اإّن العامل ل ي�اجه اأزمة دولية فقط، اإمّنا حتّ�ًل ج�هرًيا يف ت�ّزع 
القّ�ة بني ق�ى متيل اإىل تكييف بنية املنتظم الدويل بح�ضب روؤيتها وخربتها 
فهل  الدولية.  الالا�ضتقرار  حالة  تنتج  هنا  من  العاملي،  لل�ضالم  التاريخية 

ميكن اأن ي�ؤدي ذلك اإىل اندلع حرب عظمى بينها؟
املنتظم  عن  �ض�اء  حّد  على  �رصعي  اأو  فّعال  بديل  منتظم  ي�جد  ل  اأوًل: 
الدويل ال��ضتفايل، اأي القائم على ركيزة الدولة. من هنا، اإّن التحّدي الأعمق 
الذي ي�اجه ع�رصنا ه� التكّيف مع هذا املنتظم اأو جتديد ق�اعد اللعبة، لأّن 
لذلك،  الأفق.  يف  اأكرب  خماطر  تل�ح  القائمة،  البنية  من  الآخر  اجلانب  على 
لقّ�تها  وال�ضني كتحّد  اإىل كل من رو�ضيا  تنظر  وا�ضنطن  اأّن  الرغم من  على 
هذه  اأّن  اإّل  وازدهارها،  اأمنها  تق�ي�ش  ملحاولتهما  ونف�ذها،  وم�ضاحلها 
على   – بينها  العلني  غري  التعاون  اإىل  منا�ضبات  عّدة  يف  اأ�ضارت  الق�ى 
م�ضت�ى م�ضاركة املعل�مات بني اأجهزتها ال�ضتخباراتية – ملحاربة الدولة 
العابرة للحدود، واإن  التنظيمات املتطرفة والإرهابية  الإ�ضالمية ومكافحة 
كانت يف نزاع غري مبا�رص مع وا�ضنطن حالًيا. فتاريخًيا، لدى الق�ى الثالثة 
على  تقع  التي   – م��ضك�  ا  الإ�ضالمية، خ�ض��ضً اجلماعات  مع  �ضيئة  عالقة 
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حدودها اجلن�بية اأكرثية اإ�ضالمية واملحاطة بجمه�ريات اإ�ضالمية – وبكني 
Xinjinag، التي تعترب  اإ�ضالمية يف منطقة  التي واجهت حركات انف�ضالية 

الباب الرئي�ش اإىل العامل الإ�ضالمي.
ثانًيا: يف ظل البيئة القت�ضادية العاملية املرتابطة واملعّقدة التي نعي�ضها 
الي�م، والتي ل ميكن مقارنتها مع اأي حقبة تاريخية اأخرى، ونظًرا للتبعات 
القت�ضادية املدّمرة للحروب الدولية))))، من غري املمكن اأن تلجاأ وا�ضنطن 
اإىل تدمري بع�ضها البع�ش، نظًرا لت�ازي قدراتها الع�ضكرية  وم��ضك� وبكني 
اأن  م��ضك�،  اأو  لبكني  ميكن  ل  كما  العاملية.  وتداعياتها  ن�ضبًيا  التدمريية 
تتطّ�ر اقت�ضادًيا وع�ضكرًيا، دون ال��ض�ل اإىل الأ�ض�اق الأمريكية. لأّن تراجع 
انخفا�ش يف  اإىل  الط�يل،  �ضي�ؤّدي على املدى  النمّ� القت�ضادي لأي ق�ى، 
الع�ضكري. بالتايل، كي  �ضة لالإنفاق  الإجمايل املخ�ضّ الناجت املحلي  ح�ضة 
ت�ضتطيع بكني اأو م��ضك� اأن تنفق ع�ضكرًيا، هي بحاجة لنمّ� اقت�ضادي م�ضتقّر 

ل ميكن ح�ض�له دون ال�ضتمرار يف التبادل التجاري مع وا�ضنطن. 
مع  واملعّقدة،  املرتابطة  الدولية  القت�ضادية  البيئة  اإىل  بالإ�ضافة  ثالًثا: 
حتّ�ل بنية املنتظم تدريجًيا نح� التعّددية القطبية، �ضيتغرّي تلقائًيا ال�ضل�ك 
الق�ى  بع�ش  �ضتلجاأ  بذلك،  دفاعي.  اإىل  هج�مي  من  العظمى  للق�ى  العام 
اأي  اإىل قيا�ش قّ�ة البع�ش الآخر بطرق خمتلفة تعرف ب�ضيا�ضة ال�ضتنزاف، 
زيادة الكلفة على اأقرانها لإ�ضعافها على املدى الط�يل. وتربز هذه ال�ضيا�ضة 
والدولية  الإقليمية  الق�ى  الداخلية، ل�ضتدراج  النزاعات  تدّول  عملًيا عندما 
اإىل الت�ضلّح،  اأو عندما ت�ضتدرج الق�ى نح� �ضباق  اإىل التدّخل ع�ضكرًيا فيها، 
اأو �ضباق الف�ضاء، من اأجل ا�ضتنزاف قدراتها القت�ضادية وم�اردها وثرواتها 
ب�ضكل تدريجي وكبري، ما �ضي�ؤثر �ضلًبا على و�ضعّية الدولة داخل املنتظم على 

Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, op. cit., p. 49-50.  -((
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اإذا دخلت  قّ�تها)))). مثاًل،  انحدار حرج يف  اإىل  �ضي�ؤّدي  اأي  الط�يل،  املدى 
بزيادة  الأوىل  الدولة  وقامت  اأخرى،  دولة  مع  ت�ضلّحي  �ضباق  يف  ما  دولة 
اإنفاقها الع�ضكري بن�ضبة 1% فقط من اإجمايل ناجتها املحلي، ميكن اأن ي�ؤّدي 
ذلك خالل خم�ش �ضن�ات اإىل تراجع قدراتها القت�ضادية بن�ضبة ٠.٧%. لذلك، 

لتجّنب هذا امل�ضري، �ضتبحث الق�ى عن حلفاء لها لت�ضارك الكلفة بينها.
ن�ضتنتج اأّنه من املحتمل اأن ت�ضتد املناف�ضة بني م��ضك� وبكني ووا�ضنطن، 
اإىل حّد ل ميكن التنّب�ؤ بدرجتها. ولكن، من غري املحتمل اأن تدخل يف حرب 
اأن  القادر  ذلك  لي�ش  الي�م  عامل  يف  �ضيتفّ�ق  الذي  لأّن  بينها،  فيما  عظمى 
ينت�رص يف احلرب، اإمّنا القادر على ال�ضتمرار يف التفّ�ق الع�ضكري التكن�ل�جي 
وال�ضناعي والقت�ضادي والثقايف، ليتمّكن من م�اكبة منط ت�ّزع القّ�ة يف 
بنية املنتظم الذي ه� يف تغرّي م�ضتمر، والنت�ضار يف هذا ال�رصاع العاملي 
اإىل الأ�رصع يف التطّ�ر  اأي النتقال من حالة الأق�ى  القّ�ة،  اأجل  الدائم من 
الع�رصين  ال�ضن�ات  يف  �ضن�ضهد  لذلك،  والتكن�ل�جي.  والع�ضكري  القت�ضادي 
التجارية وال�ضتثمارية  ا�ضرتاتيجية مهّمة يف املجالت  القادمة مناف�ضات 
والبتكار التكن�ل�جي، وال�ضباق اإىل الت�ضلّح والت��ّضع الإقليمي والتناف�ضات 
اإّن م�ضاألة احلرب هي  الع�ضكرية يف مناطق جي�اقت�ضادية حي�ية. من هنا، 
خيارية، ولكّن الق�ى الدولية التي �ضتنت�رص الي�م هي الأ�رصع والأكرث قدرة 
الع�ضكرية  التكن�ل�جيا  يف  اجلديدة  التطّ�رات  م�اكبة  يف  ال�ضتمرار  على 
والقت�ضادية وال�ضناعية والأمنية، لأّن امل�ضتقبل يكمن بني اأيدي الق�ى التي 
�ضتعتمد ب�ضكل كبري على التكن�ل�جيا احلديثة والإنتاج القت�ضادي ال�ضخم. 

اخلامتة 

Thomas Bernauer, Vally Koubi, Fabio Ernest, “National and Regional Economic Consequences of  -((
Swiss Defense Spending.
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)Sui generis(، ما  مُلنتَظم دويل - عاملي  حالًيا، نحن يف مرحلة بناء 
يعني مرحلة اإعادة النظر يف منط ت�ّزع القّ�ة وم�ضار الت�ازن العاملي وق�اعد 
اللعبة، نتيجة حتّ�لت القّ�ة اجل�هرية يف العامل، وما يعنيه من �ضع�د لق�ى 
عظمى ووحدات جديدة من غري الدول تبحث عن دور وو�ضعية اأق�ى يف بنية 
امُلنتَظم الدويل. وما يحدث الي�م مل يحدث �ضابًقا يف تاريخ العالقات الدولية، 
البتكارات  عّززتها  التي  التفاعل  على  وقدرتها  ال�حدات  طبيعة  حيث  من 
التكن�ل�جية. ومتى تغرّي منط ت�ّزع القّ�ة، وطبيعة ال�حدات يف بنية امُلنتَظم 
الدويل، يعقب ذلك حتًما حقبة من ال�ضطرابات. و�ضمن هذا امل�ضار النظري، 

ن�ضتنتج عملًيا: 
اأّن ال�ليات املتحدة الأمريكية �ضتظل على الأرجح الدولة  على الرغم من 
مقارنًة  ن�ضبية  �ضت�ضبح  الع�ضكرية،  قّ�تها  اأّن  اإّل  املنتظم،  بنية  يف  الأق�ى 
بالقدرات الع�ضكرية للق�ى ال�ضاعدة مثل ال�ضني. لذلك، لن ت�ضتطيع الت�رّصف 
اأحادًيا بل �ضتلجاأ اإىل التحالف مع دول اأخرى. اأما على املدى الط�يل، من 
اأن تنحدر قّ�ة م��ضك� القت�ضادية والع�ضكرية وال�ضيا�ضية، نتيجة  املحتمل 
�ضيا�ضة ال�ضتنزاف، اإحدى �ضمات املنتظم املتعّدد الأقطاب، بالتايل �ضت�ضبح 
النقطة الأكرث �ضعًفا وانعزاًل يف املثلّث الأمريكي - ال�ضيني - الرو�ضي. على 
خالف ذلك، �ضت�ضبح وا�ضنطن وبكني، اأكرث قّ�تني يف العامل متتلكان قدرات 
تاأثريية من الناحية القت�ضادية والع�ضكرية واجلي��ضيا�ضية على حّد �ض�اء. 
العام،  �ضل�كها  تغيري  اإىل  رو�ضيا  �ضت�ضطر  اللحظة،  تلك  تاأتي  عندما  ولكن، 
واأن تّتخذ م�قًفا اأكرث تعاوًنا مع الغرب. هكذا، بعد اأن ن�ضهد تكّ�ًنا مل�ضار اأو 
منط متعّدد الق�ى يف بنية املنتظم الدويل، الذي �ضي�ضتمر لفرتة ط�يلة ن�ضبًيا، 

�ضتع�د بنية املنتظم الدويل، ب�ضكل تدريجي، اإىل منط ثنائي القطبية.
املتحدة  ال�ليات  ال�ضني  تتخّطى  اأن  املت�ّقع  من  القادمة،  العق�د  خالل 
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حتكم  اأن  من  تتمّكن  لن  اأّنها  اإّل  عاملي،  اقت�ضاد  اأكرب  لت�ضّكل  الأمريكية 
الع�ملة  لأّن  القريب.  املدى  لي�ش على  الأقل  اأحادًيا، على  اأو  بنف�ضها  العامل 
التكن�ل�جية، ت�ضعف الهيمنة من جهة، وترفع درجة املناف�ضة بني الفاعلني 
من جهة اأخرى يف بنية املنتظم. بالإ�ضافة اإىل ذلك، ت�اجه ال�ضني ق�ضايا 
على  ت�ؤّثر  ل  حتى  الغرب،  مع  بالتعاون  تعاجلها،  اأن  عليها  مهمة،  داخلية 
احلالية  الدولية  القت�ضادية  البيئة  اأّن  كما  ال�ضيا�ضي.  نظامها  ا�ضتقرار 
اإّل عرب  التي ل ميكن حلّها  الدولية امل�ضرتكة  معّقدة جًدا ومليئة بالق�ضايا 
اإقليمي ودويل. من هنا، لي�ش لل�ضني م�ضلحة يف التحالف الر�ضمي  تعاون 
مع رو�ضيا، ول يف ت�ضكيل حتالف معاد لل�ليات املتحدة الأمريكية ب�ضكل 
اأو اأن ت�ضّكل كتلة معادية للغرب ب�ضكل عام. لأّن منّ� ال�ضني يعتمد  خا�ش، 
ب�ضكل اأ�ضا�ضي على الهدوء و�ضبط النف�ش، حتى تتمّكن من اإعادة تثبيت ت�ازن 
الق�ى العاملي ب�ضكل �ضلمي، وه�، حالًيا التحدي الأكرب لها، حتى ل يقع خطاأ 

يف احل�ضابات قد ت�ّرطها يف حرب تدمريية عظمى. 
واأخرًيا، ميكن الق�ل اإّن هذا البحث اإذ يعالج عالقة التحّ�لت التكن�ل�جية 
القّ�ة يف بنية املنتظم،  ال�حدات ومنط ت�ّزع  التي تطال طبيعة  بالتغرّيات 
ويفتح الباب وا�ضًعا يف ال�قت نف�ضه على ت�ضاوؤل مهم ح�ل م�ضتقبل العالقات 
الدولة  على  احلرب  اإ�رصاف  مع  وال�ضني  رو�ضيا  بني  ا  خ�ض��ضً الدولية، 
الرو�ضي،  الأق�ضى  لل�رصق  بكني  وغزو  النتهاء،  على  ال�رصق  يف  الإ�ضالمية 
م��ضك�  بني  امل�ؤقتة  الت�ض�يات  من  الرغم  على  اأوروبا  نح�  نف�ذها  ومتّدد 
وبكني. فمتى �ضيح�ضل النف�ضال بني هاتني القّ�تني الآ�ضي�يتني؟ وعلى اأي 
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ق�ضية؟ ومتى �ضتعيد م��ضك� ت�حيد ح�ضاباتها الق�مية مع الغرب، وبالأخ�ش 
الهيمنة  حماولت  �ضد  العامليتني  احلربني  يف  التقليدية  حليفتها  وا�ضنطن 

على املنتظم الدويل -ال��ضتفايل، لحت�اء �ضع�د بكني؟ 
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الحركة النقابية العمالية في لبنان
بين الحرية واالستقاللية... والواقع الفعلي

هيام كيروز

املقّدمة

تتزامن هذه املقاربة ل��ضع احلركة النقابية العمالية 
هرمها،  اأعلى  يف  ه�  الذي  العام  العمايل  الحتاد  وبخا�ضة 
مكتب  لهيئة  "انتخابات"  اآخر  على  ونّيف  عام  م�ضي  مع 
املجل�ش التنفيذي لهذا الحتاد، والتي ت�ضّكل القيادة الفعلّية 
له، حيث مّتت هذه "النتخابات" يف اخلام�ش ع�رص من �ضهر 

اآذار 2٠1٧.
اأن  امل�ضتقبل،  اإىل  النظرة  الأقل جتاه  على  ال�اجب  لذا، من 
نحاول ا�ضت�رصاف الإمكانات املتاحة اأمام القيادة اجلديدة/
القدمية لهذه الهيئة، التي جرى التجديد لن�ضف اأع�ضائها )٦ 
اأع�ضاء من اأ�ضل 12(، ومّت تغيري رئي�ش الحتاد، فيما بقي كلٌّ 
املالية  ال�ض�ؤون  واأمني  العام،  ال�رص  واأمني  الرئي�ش  نائب  من 
واأمني العالقات اخلارجية يف منا�ضبهم القيادية امل�ضتمرة 

*باحثة اجتماعية
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منذ اأكرث من خم�ضة ع�رص عاًما كاملة والتي ت�ضّكل امتداًدا للنهج الذي كان 
قائًما خاللها.

وال�ضتقاللية  احلرية  مثل  الأهمية  بالغة  م�ضائل  تناول  ال�ضهل  من  لي�ش 
اأ�ضا�ضًيا  جزًءا  احلركة  هذه  ك�ن  لبنان،  يف  العمالية  النقابية  احلركة  يف 
ا يف ال�رصاع ح�ل ال�ضيا�ضات القت�ضادية والجتماعية،  واقعيًّا اأو مفرت�ضً

وممثلة لطرف حمّدد يف املجتمع ه� فئة الأجراء.
اإىل  ينتم�ن  واأفراد  جماعات  من  م�ؤّلف  )الأجراء(  الطرف  هذا  اأّن  ومبا 
ومذهبًيا  وطائفًيا  وثقافًيا  واإيدي�ل�جًيا  �ضيا�ضًيا  املجتمع  هذا  مكّ�نات 
النقابية  القيادة  بنية  على  ذلك  بانعكا�ش  البحث  فيقت�ضي  ومناطقًيا... 
واأدائها وعلى مدى انخراطها بالدفاع عن احلرية وال�ضتقاللية اأو التماهي 
ا الرتكاز اإىل  مع ال��ضع ال�ضائد من دون مقاومة فاعلة. ويتطلّب ذلك اأي�ضً
املعايري املحّددة دولًيا يف هذا املجال ا�ضتناًدا اإىل احلرية النقابية، فمتى 
�رصيكة،  كهيئة  بها  واعرتاًفا  دمي�قراطًيا  ُبعًدا  تعّد  النقابة،  بها  متّتعت 
باأّن  العرتاف  يجب  ال�ضامل.  النقابي  عملها  فعالية  اأجل  من  �ضاغطة 
الدمي�قراطية  حيث  الدمي�قراطية  املجتمعات  يف  اإّل  تزدهر  ل  النقابات 
ال�ضيا�ضية. ولكي حتتّل مكانتها  الدمي�قراطية  الجتماعية وجه من وج�ه 
كحرية للعمال وكحق اأ�ضا�ضي عليها اأن حتتل مكاًنا �ضلًبا ومقاًما مركزًيا 
ول  م�قع،  كل  يف  مكاًنا  حتتل  النقابات  اأ�ضبحت  القرارات))).  اتخاذ  يف 
على  ا،  اأي�ضً الت�ضديد،  يجب  واإمّنا  فقط  "الدفاعي"  بدورها  الكتفاء  ميكن 

قدرتها ك��ضيلة �ضغط ميتلكها الأجراء.

 Georges Burdeau, Traité de science politique. La dynamique politique, tome 3, volume 2, 1982, LGDJ, Paris,  -(
.p 226
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النيوليربالية واقت�ضاد ال�ضوق والعوملة القت�ضادية

الذي  العاملي  القت�ضادي  املناخ  ب�ضفتها  نف�ضها  امل�ضاألة  هذه  تفر�ش 
يتحّكم بالعامل اأجمع، �ض�اء كلًيّا اأو جزئًيا. فالع�ملة القت�ضادية التي هي 
للقارات،  العابرة  اأو  اجلن�ضية  املتعّددة  ال�رصكات  وحتّكم  لنت�ضار  امتداد 
مع  املا�ضي  القرن  ثمانينيات  يف  عاملية  ظاهرة  ب�ضفتها  تكّر�ضت 
ال�ضيا�ضات "الريغانية" يف ال�ليات املتحدة الأمريكية، و"التاثي�رصية" 
ال�ض�ق،  اقت�ضاد  �ضيا�ضة  ر�ّضخت  التي  بريطانيا،   – املتحدة  اململكة  يف 
التي  الجتماعية  الرعاية  دولة  لقيام  امل�ؤ�ض�ضة  املبادئ  جميع  و�رصبت 
 " ديكنز  مينار  "ج�ن  الربيطاين  القت�ضادي  خا�ش،  ب�جه  و�ضعها 
كلّه  ذلك  واأّدى  والثانية.  الأوىل  العامليتني  1٨٨3-194٦ بني احلربني 
و�ضندوق  الدويل  والبنك  العاملية  التجارة  ملنظمة  املتعاظم  التحّكم  اإىل 
حادة،  �رصاعات  واأورث  و�ضيا�ضاتها،  ت�ّجهاتها  وفر�ش  العاملي،  النقد 
بني  بل  الغني،  وال�ضمال  الفقري  اجلن�ب  دول  ي�ضّمى  ما  بني  فقط  لي�ش 
بعد فر�ش �رصيبة  ترامب  الأمريكي  الرئي�ش  )اإعالن  نف�ضها  الغنية  الدول 
الحتاد  انهيار  اأتى  ثم  م�ؤخًرا(.  والأملني�م  احلديد  جتارة  على  الــ%3٠ 
التي  العمالية  املكت�ضبات  على  الهجمة  لُت�ضتكَمل  ال�ضابق  ال�ض�فياتي 
وعلى  الدولية،  العمل  منّظمة  ون�ض�ء  العامليتني،  احلربني  بعد  حتّققت 
احلركة النقابية العمالية التي اأ�ضهمت يف التحّ�لت الجتماعية الكربى، 
اإ�ضعافها هنا، وال�ضيطرة عليها هناك، كما قلّ�ضت من دورها  اإىل  فاأّدت 
يف  انفجرت  التي  العاملية  القت�ضادية  الأزمة  م�اجهة  يف  حاد  ب�ضكل 
بداأت  التي  والعقارية،  املالية  الفقاعة  ظاهرة  مع   ،2٠٠٨ العام  خريف 
البلدان  يف  خمتلفة  باأ�ضكال  وانت�رصت  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  يف 
ب�ضبب  فعلها  تفعل  الزلزال  هذا  ترّددات  تزال  ول  جميعها  الراأ�ضمالية 

الإمعان يف ال�ضيا�ضات املالية واملزيد من ترّكز الرثوات.
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العامل  يف  النقابية  احلركة  اإ�ضعاف  فاإّن  مب��ض�عنا،  يّت�ضل  فيما 
والنح�ضار املتزايد للمنّظمات النقابية الي�ضارية وتراجع دورها، وتغليب 
م�اقع الدول ومنّظمات اأ�ضحاب العمل يف منّظمة العمل الدولية، انعك�ضا 
�ضلًبا على بنية احلركة النقابية اللبنانية وعلى ت�ازناتها ودورها احلايل.

النقابات  ت�اجه  التي  التحديات  "اأعظم  باأّنها  الع�ملة  ف  و�ضْ ويعني 
العمالية"، كما اأ�ضار الحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة، اأن هناك �ضمًنا 
الإيجابية؛  نح�  وت�جيهها  الختبار  م�اجهة  يف  الذات  لإثبات  م�ضابقة 
ميكن  ول  الع�رص.  م�ضاكل  حدة  من  التخفيف  ه�  العمالية  املنّظمات  فدور 
اإذا ُوجدت نقابات عمالية ق�ّية مبنية  اإّل  جمابهة هذه امل�ضاكل امل�ضتجدة 
على ع�ض�ية كبرية ومتما�ضكة ومتحم�ضة، اإذ يقع على عاتقها اإدارة عملية 
الع�ملة ك�نها من امل�ضاركني يف و�ضع ال�ضيا�ضات القت�ضادية والجتماعية 
ا املدافعة واملحامية عن حق�ق وم�ضالح العمل والعمال. ور�ضمها وهي اأي�ضً
فيق�م  الع�ملة  خماطر  على  ال�ضيطرة  يف  الدولية  العمل  منظمة  دور  اأّما 
التي  الإ�رصاف  عملية  على  التح�ضينات  واإدخال  العمل  معايري  تنمية  على 
ا باجتاهات  متار�ضها ل�ضمان تنفيذ معايريها من الدول كافة. وتعمل اأي�ضً
امل�ؤ�ض�ضات املالية  الع�ملة، كال�ضغط باجتاه  تاأثريات  للتخفيف من  اأخرى 
والتجارية الدولية كالبنك الدويل و�ضندوق النقد. وكما ح�ضل يف امل�ؤمتر 
ال�زاري ملنظمة التجارة العاملية حيث اأقّر املجتمع�ن من منظمة التجارة 
العاملية، بالتزامهم مبراعاة معايري العمل الأ�ضا�ضية املعرتف بها دولًيا من 
خالل املقرتحات التالية: "... اعتبار احلق�ق الأ�ضا�ضية التي اأقّرتها منّظمة 
التفاقيات  تت�ضّمنه  اأن  يجب  الذي  الجتماعي  البند  هي  الدولية  العمل 

التجارية بني البلدان ..."))).
يعتبر البعض أّن المحاوالت التي تقوم بها منّظمة العمل الدولية مع منظمة التجارة من دون جدوى في مجال احترام الحقوق األساسية وال في مجال   -(

التعاون مع منظمة العمل الدولية.
الديموقراطي،  والتحدي  العربي  المدني  المجتمع  كتاب  في  منشور  العالمية"  التحوالت  مواجهة  في  العمالية  "النقابات  بعنوان  صليبي  غسان   

منشورات مؤسسة فريديريش إيبرت، بيروت، 8)-0)/)/)00)، ص ))).
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قانون العمل اأو قانون الإم�ضاك باحلركة النقابية

لن نتطرق اإىل كل النقاط التي تناولها قان�ن العمل واملرا�ضيم ال�ضرتاعية 
يعترب  اإذ  للنقابة  املعن�ية  بال�ضخ�ضية  امل��ض�ع  �ضنح�رص  بل  املت�ضلة 
للحركة  بالن�ضبة  الأهمية  بالغ  اأمًرا  للنقابة  املعن�ية  بال�ضخ�ضية  العرتاف 
باقي  عن  وحتّركها  النقابات  ا�ضتقالل  يتحّدد  الأ�ضا�ش  هذا  فعلى  النقابية. 
اجلماعات))) والهيئات الأخرى كالدولة والأحزاب ال�ضيا�ضية ونقابات اأرباب 

العمل وباقي النقابات العمالية على اختالف درجاتها. 
تاأ�ضي�ش  حرية  مبداأ  اإىل  اأ�ضارت  العمل  قان�ن  من   ٨3 املادة  اأّن  �ضحيح 
ت: "يف كل فئة من فئات املهن، يحق لأرباب العمل ولالأجراء  النقابات فن�ضّ
وحق  املعن�ية  ال�ضخ�ضية  لها  يك�ن  به  خا�ضة  نقابة  منهم  كل  ي�ؤلف  اأن 

التقا�ضي". ولكن اأيكفي ذلك لالعرتاف باإطار اإيجابي للحرية النقابية؟
لي�ش الإقرار بال�ضخ�ضية املعن�ية للنقابة من دون قي�د؛ فقد ح�رصت املادة 
٨٦ حق اإن�ضاء النقابات ومنحها ال�ضخ�ضية املعن�ية ب�ج�ب احل�ض�ل على 
ترخي�ش م�ضبق من وزير العمل وبعد ا�ضتطالع راأي وزارة الداخلية. هذا ول 

ُتعترَب النقابة �رصعية اإّل بعد ن�رص قرار وزير العمل يف اجلريدة الر�ضمية . 
احلريات  جلنة  رفعت  امل�ضبق،  الرتخي�ش  من  م�قفها  ت��ضيح  �ضبيل  يف 
العام  يف  الدويل  العمل  م�ؤمتر  اإىل  تقريًرا  ال�ضناعية  والعالقات  النقابية 
194٨ اأعلنت فيه اأّنه: "يف و�ضع الدول اأن تبقى حرة يف ا�ضرتاط ال�ضكليات 
على  املهنية  املنظمات  قيام  ل�ضمان  منا�ضًبا  تراه  ملا  وفًقا  ت�رصيعها  يف 
نح� طبيعي. فعلى الرغم من ذلك، ينبغي اأّل تعادل هذه ال�رصوط، يف �ضياق 

إّن االعتراف بالشخصية المعنوية للنقابة يميزها عن غيرها من الجماعات كالجمعية. فهدف النقابة مفروض بحكم القانون وهو الدفاع عن المصالح   -(
المهنية للعمال. أّما الجمعية فغرضها يتحّدد اختياريًا لغرض معيّن ال يتوّخى الربح.

  محمد أحمد إسماعيل، مبدأ الحرية النقابية لمنظمات العمال- دراسة مقارنة، رسالة في كلية الحقوق، في الجامعة العربية، )98)، ص )).
إّن النقابة ال تسعى لتحقيق أهداف خيرية على الرغم من االمتيازات الخاصة التي تتمتّع بها.  

محمد علي الشخيبي، الحرية النقابية (علًما واجتهاًدا) ، الطبعة األولى، منشورات المركز اللبناني للتدريب النقابي، )00)، ص 0) -)).  



70

ذاتها عائًقا يعرت�ش  ت�ضّكل يف  اأن  اأو  امل�ضبق  الرتخي�ش  املمار�ضة، �رصوط 
�ضبيل اإن�ضاء املنظمة مبا يجعلها تبلُغ عملًيا حّد احلظر التام"))) . 

لإن�ضاء  اللبناين  امل�رّصع  فر�ضه  الذي  امل�ضبق  الرتخي�ش  اإّن  الق�ل  ميكن 
العامة  ال�ضلطة  متلك  جهة  من  اإذ  النقابية  للحرية  خرًقا  ي�ضّكل  النقابات 
ثانية  جهة  ومن  والرف�ش،  بالقب�ل  ال�ضتن�ضابية  اأو  املطلقة  ال�ضالحية 
اأو  لالإعالم  �ضكلية  باإجراءات  للقيام  فقط  ال�رصط  هذا  القان�ن  ي�ضت�جب  ل 
بها  لكي يك�ن م�ضم�ًحا  فال�ضكليات  الق�ضائية. وبالتايل،  املراقبة  لت�ضهيل 
اأّل  اأي  ال�اردة بالتفاقية رقم ٨٧،  ال�ضمانات  اإ�ضعاف  اإىل  ت�ؤدي  اأّل  يجب 
اأو اأن تك�ن  اإن�ضاء منظماتهم  يك�ن من �ضاأنها اأن ُت�ضعف حرية العمال يف 

طريقة لتاأخري اإن�ضاء املنظمات املهنية اأو منعها. 
فكما اأّن ولدة النقابات تن�ضاأ مب�جب قرار من ال�ضلطة العامة، فال يختلف 
الأمر عند حلّها اأو اإلغائها. وبهذا اخل�ض��ش، ت�ضّمنت التفاقية رقم ٨٧ يف 
واأ�ضحاب  العمال  منظمات  حّل  الإدارية  لل�ضلطة  يج�ز  "ل  منها:   4 املادة 
العمل اأو وقف ن�ضاطها". وكذلك، ت�ضمن م�جز اأعمال جلنة احلريات النقابية 
للعام 19٨5 ح�ل حّل اأو تعليق النقابات وجمال�ضها ما ياأتي: "حتى يف حال 
القان�نية  ال�ضخ�ضية  اإىل �ضحب  التدابري الآيلة  تربير بع�ش الظروف لتخاذ 
من نقابة عّمالية وجتميد اأم�الها، ينبغي اأن تتّم هذه الإجراءات من خالل 

الق�ضاء ولي�ش من خالل الإدارة وذلك لتفادي اأي قرارات اعتباطية"))) .
اللبناين مل يعِط احلق لالأجراء جميًعا يف  العمل  فاإّن قان�ن  لي�ش هذا وح�ضب، 
التنظيم النقابي حتى �ضمن هذه امل�انع واحلدود امل�ضيطر عليها من قبل الإدارة 
والعمال  احلك�مية  الإدارات  اأجراء  منه  ال�ضابعة  املادة  حرمت  بل  ال�ضيا�ضية، 

الزراعيني والعاملني يف املنازل من حّقهم يف اإن�ضاء نقابة.
مكتب العمل الدولي- جنيف، الحريات النقابية، الطبعة الرابعة، 996)، ص 79 و80.  -(

مكتب العمل الدولي- جنيف، الحريات النقابية، الطبعة الرابعة، 996)، ص )9).  -(
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اإن�ضاء نقابات خا�ضة  الزراعيني من  العمال  البع�ش ق�ضية منع  واإذ يعيد 
بهم نظًرا لرتباط ذلك بالإقطاع الزراعي يف حينه، فاإّن القا�ضي حممد علي 
�ضخيبي يت�ضاءل يف كتابه "احلرية النقابية علًما واجتهاًدا")6)، هل النتماء 
النقابي ه� اأخطر على الدولة من النتماء احلزبي؟ ثّم ملاذا ال�ضيف وال�ضتاء 
على �ضطح واحد، اإذ كيف ُي�ضَمح للعاملني يف امل�ضالح امل�ضتقلّة مثاًل باإن�ضاء 
امل�ظف�ن  مُيَنع  بينما  املعلّمني،  الروابط يف قطاع  تن�ضط  النقابات، وكيف 
النقابية ه�  املنّظمات  قيام  با�ضتكمال  ال�ضماح  "اإّن  الإداري�ن؟" وي�ضيف 

من مظاهر الدميقراطية، بل ه� اأ�ضا�ضها".
لة كل ذلك وا�ضحة: اإّنها اإ�ضعاف الق�ة ال�ضاغطة للحركة النقابية  وحم�ضّ
جميًعا  لالأجراء  التمثيلي  ا�ضتقطابها  عدم  ب�ضبب  ال�طني  امل�ضت�ى  على 
يف  ال�ضيا�ضية  الطبقة  رحمة  حتت  الدولة  م�ظفي  اإبقاء  والأهم  البالد،  يف 
لتحديث  م�رصوع  اأي  على  ذلك  كل  وتاأثري  واملناقالت  والرتقية  الت�ظيف 

الإدارة ومعاجلة م�ضكالتها املزمنة واملرتاكمة. 
جعلت الت�رصيعات من وزارة العمل طرًفا اأ�ضا�ضًيا ميار�ش دوره الفعلي بكثري 

من اللتبا�ش وعدم ال�ضفافية. 
الأحزاب  وعن  الدولة،  عن  م�ضتقل  معن�ي  ك�ضخ�ش  بالنقابة  العرتاف  فيجب 
والفّعال  الفعلي  العرتاف  بهدف  الأخرى  والتجمعات  الهيئات  وعن  ال�ضيا�ضية، 
اأبعادها  اأن حتّدد  اإًذا، على الدولة  بال�ضخ�ضية املعن�ية للنقابة وعملها النقابي. 
القان�نية وت�ضع "ال�عي الجتماعي" م��ضع التطبيق )7) والإطار املنا�ضب للحركة 
النقابية لتعرّب حقيقًة عن ال�اقع الجتماعي وحتّقق م�ضالح العمال ومطالبهم)8) .

محمد علي شخيبي – "الحرية النقابية علًما واجتهاًدا" – منشورات المركز اللبناني للتدريب النقابي – تموز )00).  -6
Carlos Miguel Herrera, Le socialisme juridique d’Emmanuel Lévy, Revue «Droit et Société», n° 56-57, 2004, p 114.  -7

 Audrey Sart, Entre doctrines politiques et théorie juridique: la question de la personnalité morale  -8
du syndicat, op. cit, p 39.
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احلرية النقابية املطلوبة  -1
تاأرَجح مدى احلرية النقابية بني القب�ل والرف�ش، وبني الت��ّضع والنكما�ش 
تبًعا لنظم الدول. فتتاأثر احلرية النقابية باإطار احلريات العامة واملدنية يف 
الدولة؛ فال جند لها املدل�ل وامل�ضم�ن نف�ضيهما بني خمتلف دول العامل. يف 
لبنان، مل يعِط ت�رصيع العمل تعريًفا حمدًدا، واإمّنا ميكن تعريف احلرية النقابية 
باأّنها "احلق�ق التي ُيعرتف بها جلماعة الأجراء لتك�ين نقابات وتفعيل دورها 
يف ال�ضغط وامل�ضاركة". لي�ش هذا وح�ضب، بل ل بد من اأن ُيعرتف ب�ضخ�ضيتها 
املتمايزة عن م�ؤ�ض�ضيها لتت�ضف بذاتية جماعية لها حق�ق وعليها واجبات 

حتدد اإطار ا�ضتقاللها عن الدولة وعن غريها من اجلماعات.
خمتلف  يف  النقابية  باحلرية  ا  خا�ضً اهتماًما  الدولية  العمل  منظمة  اأولت 
العمال  حق�ق  تعزيز  يف  النقابية  احلرية  بدور  منها  اإمياًنا  معايريها. 
جانب  اإىل  احلقيقية  بال�رصاكة  النقابات  بقدرة  منها  واإمياًنا  وحرياتهم، 
منظمة  عن  ال�ضادرة  الدولية  املعايري  اأهم  ومن  العمل.  واأ�ضحاب  الدولة 
النقابية، جند التفاقية رقم ٨٧ للعام 194٨،  الدولية ح�ل احلريات  العمل 
والتفاقية رقم 9٨ للعام 1949. تنّظم الأوىل عالقة النقابات بالدولة بينما 
وهذه  ونقاباتهم.  العمل  اأ�ضحاب  مع  العمال  نقابات  عالقة  الثانية  حتدد 
اإّن املنظمة  اإذ  الأخرية مربمة ولكن ل يجب اإهمال الأوىل لعدم الت�ضديق)9)، 
قد جعلت من م�ضم�نها، مبادئ وحق�ًقا اأ�ضا�ضيًة، ت�جب على كل دولة ع�ض� 
باملنظمة اعتمادها وقب�لها ول� مل ت�ضّدق على هذه التفاقية)0)). وذلك لي�ش 
اإّل نتيجة ملا اأْوَلت منّظمة العمل الدولية منظمات العمال اأهمية لتكري�ش احلرية 
النقابية ول�ضمانها، فاألزمت كل دولة ع�ض� مبجرد ان�ضمامها اإىل منّظمة العمل 

مع اإلشارة إلى أّن مندوب الدولة اللبنانية حينذاك وافق عليها في مؤتمر العمل الدولي.  -9
غسان صليبي، في االتحاد كوة، الطبعة األولى، منشورات مؤسسة فريديريش إيبرت، بيروت، 999)، ص 0).  

هذا ما تضمنه، إعالن مبادئ منظمة العمل الدولية: صك جديد من أجل تعزيز الحقوق األساسية، والذي أتى نتيجة الدورة السادسة والثمانين لمؤتمر   -(0
العمل الدولي في العام 998).
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باحلرية  املتعلّقة  الأ�ضا�ضية  واحلق�ق  املبادئ  بتطبيق  وتلقائًيا))))  الدولية 
النقابية التي تكّر�ضها بغ�ّش النظر عّما اإذا كانت قد �ضّدقت اأو مل ت�ضّدق على 
الدولية  العمل  التفاقيات والت��ضيات املتعلّقة بذلك؛ فالع�ض�ية يف منظمة 
م�رصوطة بالقب�ل الر�ضمي لاللتزامات املن�ض��ش عليها يف د�ضت�ر املنّظمة 
واملبادئ جميعها التي تق�م عليها منظمة العمل الدولية)))). اإًذا، ل ميكن لأي 
دولة ع�ض� اأن ترّبر خرق احلق�ق النقابية املعرتف بها يف التفاقية ٨٧ لعلة 
عدم الت�ضديق عليها اإذ هي من املبادئ الأ�ضا�ضية املكّر�ضة يف د�ضت�ر املنظمة 
للعام 1919، ويف اإعالن فيالدلفيا للعام 1944، ويف خمتلف القرارات، وذلك 

بهدف جعل احلرية النقابية اأمًرا �رصورًيا للتقدم وال�ضالم. 
حق  وحماية  النقابية  "باحلرية  املتعلّقة   ٨٧ رقم   التفاقية  �ض�ء  على 
كمبادئ  م�ضم�نها  يف  تناولته  ما  اأهم  اإىل  ن�ضري   ،194٨ للعام  التنظيم" 
تكّر�ش اإطاًرا للحرية النقابية؛ "حق العّمال بتك�ين منظمات من دون الإذن 
يختارونها  منظمات  تك�ين  يف  متييز،  اأّي  دون  من  العمال  حق  امل�ضبق؛ 
�ض�غ  يف  حّقها  عنها؛  والدفاع  م�ضاحلهم  تعزيز  بهدف  اإليها  وين�ضّم�ن 
وتنظيم  كاملة،  بحرية  ممّثليها  وانتخاب  الإدارية،  ول�ائحها  د�ضاتريها 
متتنع  اأن  العامة  ال�ضلطات  وعلى  عملها،  برامج  واإعداد  واأن�ضطتها،  اإدارتها 
اأْن يعيق ممار�ضته امل�رصوعة؛  اأو  اأّن يقّيد هذا احلق  اأّي تدّخل من �ضاأنه  عن 
ل يج�ز لل�ضلطة العامة حّل هذه املنظمات اأو وقف ن�ضاطها؛ حق املنظمات 
يف تك�ين احتادات والن�ضمام اإليها بنف�ش احلق�ق وال�ضمانات". كما لها 
املنظمات  اكت�ضاب  يخ�ضع  ل  الدولية؛  املنظمات  اإىل  بالن�ضمام  "احلق 
لل�ضخ�ضية املعن�ية ل�رصوط تقييدية؛ ل يج�ز اأن ينط�ي قان�ن البلد وطريقة 

تطبيقه على امل�ضا�ش بال�ضمانات املن�ض��ش عليها يف هذه التفاقية".

مقالة كتبها زدنيك غريغور، أحد مسؤولي قسم الثقافة العمالية في منظمة العمل الدولية ضمن برنامج الثقافة العمالية، مشاركة نقابات العمال في   -((
نظام إشراف منظمة العمل الدولية الخاص بحماية الحقوق النقابية، مكتب العمل الدولي، جنيف.(غير منشور).

دليل الثقافة العمالية، إعالن مبادئ منظمة العمل الدولية، الطبعة األولى، مكتب العمل الدولي، جنيف، 000)، ص )) - )).  -((
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"مب�ضت�يات  املتعلّقة   1 رقم  العربية  التفاقية  اإىل  ن�ضري  اأن  ويقت�ضي 
النقابات  "تك�ين  على:  �ضّددت  التي   ،19٦٦ العام  يف  وال�ضادرة  العمل" 
مبجّرد اإيداع الأوراق لدى ال�ضلطة املخت�ضة؛ حق العمال بتك�ين النقابات 
احتادات  تك�ين  يف  حقهم  واأعمالهم؛  مهنهم  اختالف  على  ومطالبهم 
لها  تخ�ضع  التي  الإجراءات  بنف�ش  الدولية  الحتادات  يف  وال�ضرتاك 
النقابات؛ عدم ج�از حلّها اإّل بحكم ق�ضائي اأو لالأ�ضباب التي تن�ش عليها 
العمل  اأ�ضحاب  ومنظمات  العمالية  املنظمات  حماية  الأ�ضا�ضية؛  اأنظمتها 

ل بع�ضها يف �ض�ؤون البع�ش الآخر". �ضد كل عمل من �ضاأنه تدخُّ
اأّن  مقّدمته  من  "ب"  الفقرة  يف  يتبّنى  اللبناين  الد�ضت�ر  اأّن  الالفت  من 
لبنان ملتزم بالإعالن العاملي حلق�ق الإن�ضان وكل امل�اثيق الدولية. وقد 
"لكل  الرابعة -...  الفقرة   – الإعالن  والع�رصين من  الثالثة  املادة  جاء يف 
هذا  ويف  مل�ضلحته".  حماية  لنقابات  وين�ضّم  ُين�ضئ  اأن  يف  احلق  �ضخ�ش 
تاأكيد، ل لب�ش فيه حلرية الختيار يف تك�ين النقابات. وبالتايل فاإّن عدم 
اإبرام اتفاقية احلرية النقابية )٨٧( يتعار�ش مع الد�ضت�ر اللبناين، فلماذا 

هذا الت�ضّدد الت�رصيعي وال�ضيا�ضي جتاه اإقرار اتفاقية احلرية النقابية؟!
يتمّثل م�قف الدولة ال�ضلبي جتاه التفاقية رقم ٨٧ اإّما ل�ضم�ل اأحكامها 
اتفاقيات  بن�د  على  التحّفظ  اإمكانية  ولعدم  العام  القطاع  يف  امل�ظفني 
لإن�ضاء  امل�ضبق  الرتخي�ش  ا�ضرتاط  لعدم  واإّما  الدولية  العمل  منظمة 

النقابات)))) . 
وكما اعترب غريغ�لي�ش اأّن احلركة النقابية هي �ضالح الن�ضال الكبري الي�م، 
 Le gouvernement du Liban mentionne au titre des difficultés pouvant empêcher la ratification de la convention,  -((
 que les syndicats doivent obtenir une autorisation préalable à leur convention. Il ajoute toutefois que cette
 autorisation n’est pas accordée par l’Etat de manière discrétionnaire mais s’explique par la nécessite de prévoir
 que ces dispositions n’ont pas empêché la création d’un syndicat important d’organisations de travailleurs
 et d’employeurs. La commission souligne à cet égard que les règlementations concernant la constitution des
 organisations ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec la convention, sauf si elles mettent en cause les

 garanties prévues par celle-ci.
Bureau international du travail, Liberté syndicale et négociation collective, 1ère édition, Genève, 1994, p 140.
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وغًدا ت�ضبح امل�ضلح واملجّدد الأكرب، نعترب اأّن احلركة النقابية يف لبنان ما 
زالت يف مرحلة الن�ضال، على الرغم من التكري�ش الت�رصيعي للحق�ق النقابية 
الإنتاج  اأطراف  من  كطرف  العمالية  النقابات  م�ضاركة  بدور  والعرتاف 
العرتاف  اأّن  اإّل  والجتماعية،  القت�ضادية  التنمية  عملية  يف  وُم�ضاهم 
الناق�ش للحق�ق النقابية اأبعد من اإمكانية اعتبارها �رصيًكا فعلًيا وم�ضاهًما 

اإىل جانب اأ�ضحاب العمل والدولة. 

2- احلركة النقابية العمالية كطرف اأ�شا�شي يف بنية معقّدة
اأو  يّت�ضع  يتخلّله هام�ش  ن�ضبًيا،  اأمًرا  واحلرية  ال�ضتقاللية  يبقى م��ض�ع 
اأهدافها  اإيقاعها وحتقيق  فر�ش  على  النقابية  احلركة  لقدرة  وفًقا  ينح�رص 
املتاحة  لل��ضائل  امل�ضت�يات، وتبًعا  طبًقا مل�ضالح من متثل على خمتلف 
�ضياق  يف  خلقها  اإىل  ت�ضعى  اأن  احلركة  هذه  على  التي  تلك  اأو  كافة،  لها 
ن�ضالها. يك�ضف تاريخ احلركة النقابية يف لبنان عن ولدة التنظيم النقابي 
من لدن ال�رصاع الطبقي/ ال�ضيا�ضي. فلم ياأِت الت�رصيع العمايل ب��ضعه اإطار 
بل  �ضدفة  وليد  ن�ضاطها  مبمار�ضة  مروًرا  الزوال  اإىل  ال�لدة  من  النقابات 
اأّدت الدولة ب�ضيا�ضتها القان�نية دوًرا يف تعزيز التناق�ضات داخل اأي حركة 
وما هي  العمالية  النقابية  احلركة  التنظيمية يف  العي�ب  فما هي  نقابية. 

انعكا�ضاتها على الهيكيلية النقابية القائمة يف الحتاد؟
العيوب التنظيمية يف احلركة النقابية العمالية  •

ت�ضّنف درا�ضة اأجراها معهد البح�ث وال�ضت�ضارات، و�ضدرت يف 1٦ اأيل�ل 
من العام 2٠1٦ واقع الحتاد العمايل العام يف جدولني اثنني:

الأول: ي�ّزع اإن�ضاء الحتادات الأع�ضاء اخلم�ضني يف الحتاد العمايل العام 
اإىل ثالث مراحل:

1٦ احتاًدا اإىل ما قبل حرب 19٧5.
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5 احتادات ن�ضاأت اأثناء احلرب.
29 احتاًدا ن�ضاأت بعد انتهاء احلرب وقيام د�ضت�ر الطائف.

وي�ّزع اجلدول الثاين هذه الحتادات على ال�جه الآتي:
23 احتاًدا قطاعًيا.

2 احتادان للم�ضالح امل�ضتقلّة.
12 احتاًدا ذات �ضفة عامة.

13 احتاًدا ذات �ضفة اإقليمية جه�ية.
النقابات  تكاثر  اإىل  اأّدت  التي  الرئي�ضة  الأ�ضباب  اأحد  اأّن  اإىل  التقرير  ي�ضري 
وبالتايل الحتادات وو�ض�لها اإىل خم�ضني احتاًدا وح�اىل 5٠٠ نقابة، ه� 
كما  الأعمال،  رجال  نف�ذ  وازدياد  ال�ضائدة  والطائفية  ال�ضيا�ضية  امل�ضالح 
قطاع  يف  املنت�رصة  ال�ضغر  واملتناهية  ال�ضغرية  ال�رصكات  عدد  ارتفاع  اأّن 

اخلدمات والتجارة، اأّدى اإىل اإن�ضاء احتادات اإ�ضافية يف هذا القطاع.
اتفاق  بعد  ا  وخ�ض��ضً الأهلية،  احلرب  منذ  الأحزاب  بع�ش  �ضّجعت  فقد 

الطائف على اإن�ضاء نقابات واحتادات تابعة لها �ضمن بيئة طائفية ن�ضطة.
�ضيغته  يعرف  مل   195٨ العام  يف  تاأ�ّض�ش  الذي  العام  العمايل  الحتاد 
لزمت  التي  ال�رصاعات  ب�ضبب   19٧٠ العام  يف  �ض�ى  الراهنة  الحتادية 
الحتاد  عليه  قام  الذي  املتجان�ش،  الك�نفدرايل وغري  الأ�ضا�ش  لكن  ن�ضاأته. 
قطاعًيا وجغرافًيا و�ضيا�ضًيا واإيدي�ل�جًيا كان غري دميقراطي. وظهرت مالمح 
املركز  بها  قام  اإح�ضائية  فاآخر  ال�ضعيف،  التمثيل  خالل  من  فيه  ال�ضعف 
اللبناين للتدريب النقابي يف العام 2٠٠1))))، تظهر اأّنه اأق�ضى ما ميكن اأن 
ي�ضّمه الحتاد العمايل العام باحتاداته الأع�ضاء يف حينه ل يتجاوز بــ5.٧% 
الأع�ضاء،  النقابات  انتخابات  يف  املقرتعني  من  و٦.%5  املنت�ضبني  من 

إسماعيل بدران و محمد زبيب، االتحاد العمالي العام في لبنان (من يمثّل من؟)، المركز اللبناني للتدريب النقابي بالتعاون مع مؤسسة فريديريش   -((
إيبرت، بيروت، )00)، ص )).
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وذلك على الرغم من كل عمليات التجميل التي ثّمر بها العملية النتخابية 
باإ�رصاف مندوبي وزارة العمل، علًما اأّن مراكز الثقل الأ�ضا�ضية م�ج�دة ف�ضاًل 
عن احتاد م�ظفي امل�ضارف الذي �ضارك متاأخًرا يف انتخابات الحتاد يف 
التي يكاد  امل�ضتقلة  النقابات يف امل�ضالح  اأع�ضاء  العام 2٠1٧، تكمن يف 
يك�ن النت�ضاب اإليها اإجبارًيا ولي�ش عن قناعة نقابية، وقبل ذلك ه� حال 
عملية  حجم  من  يجعل  َما  بنقاباتهم،  عالقتهم  يف  العم�ميني  ال�ضائقني 

النت�ضاب املقّدرة بــ٧.5%، اأقل بكثري!

الهيلكية النقابية القائمة يف الحتاد  •
تتاأّلف هيكلية الحتاد من ثالث هيئات وم�ؤمتر اأُقّر م�ؤخًرا وجرى عقده 
اأما الهيئات الثالث فهي جمل�ش  اأثر يذكر.  اأي  ع�ض�ائًيا ومل ترتك بياناته 
املندوبني الذي يتاأّلف من 4 مندوبني عن كل احتاد ع�ض� )وهذه الهيئة 
والثاين ه�  لها(  اأو هيئة  رئي�ش  �ضن�ات ول  اأكرث من ع�رص  مل جتتمع منذ 
املجل�ش التنفيذي الذي يجتمع يف اأوقات متباعدة ولي�ش لقراراته اأي عالقة 
باحلياة النقابية الفعلية، والأخرية هي هيئة مكتب املجل�ش التنفيذي التي 

ُتختَزل دائًما برئي�ش الحتاد وعدد قليل جًدا من اأع�ضائها.
اأّن كل احتاد ع�ض� يف  الدميقراطية ه� يف  يلغي  الذي  اخللل  اإّن مكمن 
اثنني، مهما  التنفيذي بع�ض�ين  العام ميثَّل يف املجل�ش  العمايل  الحتاد 
كان عدد الأع�ضاء املنت�ضبني لهذا الحتاد من عدد نقابات اأو عدد عمال، 
فيت�ضاوى يف التمثيل اأكرب الحتادات ع�ض�ية، مثل احتاد نقابات م�ظفي 
عمال  نقابات  احتاد  مع  ع�ض�  األف   12 من  اأكرث  ميّثل  الذي  امل�ضارف 
ال�رق والكرت�ن والكيماويات الذي يقل عدد اأع�ضائه عن املئة ع�ض�! وهذا 
املجل�ش التنفيذي نف�ضه من ينتخب هيئة املكتب التي يفرت�ش اأن تك�ن 

الهيئة القيادية لالحتاد العمايل العام.



78

يف ت�ّجه نح� اإ�ضالح البنية التنظيمية، جرت حماولة يف العام 19٧٠ 
عرب تعديل النظام الداخلي، حيث اقرتح مدة عام يعمل خالله على اإقرار 
هيكلية نقابية جديدة على اأ�ض�ش قطاعية تتالءم مع اقت�ضاديات البالد، 
ومل تنجح. ثم جرت حماولة ثانية يف العام 1993 اأيام رئا�ضة الراحل 
اأنط�ان ب�ضارة، لكّنها ا�ضطدمت مب�رصوع قّدمه وزير العمل يف حينه ال�ضيد 
عبد اللـه الأمني، اإىل اأن اأ�ضفرت النتخابات النقابية يف العام نف�ضه عن 
انتخاب ال�ضيد اإليا�ش اأب� رزق رئي�ًضا لالحتاد، حيث و�ضع نظاًما داخلًيا 
�ضمح  ما  النقابية على حالها،  الهيكلية  اأمر  وترك  مقامه،  رئا�ضًيا على 
وطائفية  �ضيا�ضية  جهات  من  وزراء  عليها  تعاقب  التي  العمل  ل�زارة 
ومذهبية ذات الل�ن ال�احد، بالرتخي�ش لحتادات جديدة واإدخالها اإىل 

الحتاد العمايل العام والإطباق على القرار والقيادة فيه.
اأي دور يف  العمالية  الي�م، مل يعد للحركة  الطائف وحتى  اتفاق  منذ 
ا�ضتثناءات  مع  جميعها،  امل�ضت�يات  وعلى  النقابية  قياداتها  انتخاب 
اأع�ضاء  الي�م  ي�ضمي  من  اإّن  القيادة.  خارج  اأ�ضا�ًضا  وهي  جًدا،  قليلة 
العمالية يف  املكاتب  واأع�ضاء، هي حتديًدا  رئي�ًضا  ع�رص  الثني  القيادة 
الأحزاب ال�ضيا�ضية ال�طنية، وهذه الأحزاب تهيمن على اأكرث من ٧٠ % 
وت�جهاته.  �ضيا�ضاته  تقّرر  التي  وهي  التنفيذي،  املجل�ش  اأ�ض�ات  من 
وبالتايل، فاإّن هيئة املكتب لي�ضت �ض�ى مندوبني لتلك الأحزاب، وعبارة 
الحتادات  من  وحجمه  ودوره  حزب  كل  نف�ذ  تعك�ش  حما�ض�ضة  عن 
العمل، ما ي�ضع م�ضتقبل احلرية  اأن�ضئ غالبيتها يف مطابخ وزارة  التي 

وال�ضتقاللية والدميقراطية يف امل�ضري املجه�ل.

التمويل كوجه اآخر مل�ضكلة ال�ضتقاللية
ي�ضّكل التم�يل "املطّب" الأ�ضا�ضي يف ا�ضتقاللية القرار يف الحتاد العمايل 
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العام. فتم�يل م�ضاريف الحتاد واأن�ضطته املختلفة، ياأتي من م�رد وحيد 
مقداره 5٠٠  �ضن�ي  مبلغ  العمل، وه�  وزارة  الدولة من خالل  م�ضاعدة  ه� 
ملي�ن لرية لبنانية. فالحتاد ل يجبي اأي ا�ضرتاكات من الحتادات الأع�ضاء 
يغّطي  الدولة،  من  يتلّقاها  التي  للم�ضاعدة  احل�رصية  ال�ضيغة  ومقابل  فيه، 
الحتاد الن�ضاطات اخلارجية لعدد من الحتادات من م�ؤمترات واجتماعات 

تنظيمية دورية.
فكيف  الحتاد.  ا�ضتقاللية  على  انعكا�ضها  يف  تكمن  الأمر  هذا  خط�رة  اإّن 
ميكن له اأن ي�ضع خطة حتّرك وبرنامج اأن�ضطة من دون حدٍّ اأدنى من التم�يل 
بدفع  دوري  وب�ضكل  الدولة  مطالبته  بني  ي�ّفق  اأن  ميكن  وكيف  الذاتي؟، 
الدولة  امل�ضاعدات امل�ج�دة ل�ضاحله، وبني مت�ّضكه بال�ضتقاللية، واتهامه 
مبحاولة احلّد من حريته؟ ثم اإّن غياب التم�يل الذاتي)))) ي�ؤّثر على العملية 

الدميقراطية داخل الحتاد )هذا اإن ت�ّفرت بحّدها الأدنى(.
فغياب التم�يل الذاتي ي�ضت�ضهل النزوع نح� الإنفاق الكثيف غري املجدي 
من  ال�رصائب  دفع  اأن  فكما  واملحا�ضبة.  للمراقبة  غياب  يف  املربمج  وغري 
ال�ضعبية  الرقابة  ملمار�ضة  والأ�ضا�ضي  املادي  ال�رصط  ه�  امل�اطنني  قبل 
والدميقراطية على �ضل�ك احلكام و�ضيا�ضات الدولة، فاإّن عدم م�ضاركة اأع�ضاء 
الحتاد يف دفع ال�ضرتاك اأو امل�ضاهمة يف مت�يل الأن�ضطة يقلّ�ش من قدرة 
اأداء  على  دميقراطية  رقابة  اإجراء  يف  ورغبتهم  التنفيذي  املجل�ش  اأع�ضاء 
النقابية على  ال�ضتقاللية والدميقراطية  ي�ضّكل خطًرا على  القيادة. وهذا ما 

حّد �ض�اء.
يف هذا ال�ضياق، ن�ضري اإىل القرار املتعلق با�ضتقاللية احلركة النقابية، الذي 
فيه  جاء  وقد   ،1952 العام  من   53 دورته  يف  الدويل  العمل  م�ؤمتر  تبّناه 
ال��ضع  حت�ضني  يف  تكمن  النقابية  للحركة  والدائمة  الأ�ضا�ضية  املهمة  "اإّن 

غسان صليبي - مرجع سابق.  -((
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القت�ضادي والجتماعي للعمال، وحني ُتقّرر النقابات العمالية، ا�ضتناًدا اإىل 
القان�ن واملمار�ضة ال�طنية يف بالدها ووفق اإرادة اأع�ضائها، اإقامة عالقات 
اأنها  اأو ال�رصوع يف ن�ضاط �ضيا�ضي د�ضت�ري، على اعتبار  مع حزب �ضيا�ضي 
ت�ضتخدم بذلك ال��ضائل الآيلة اإىل تعزيز اأهدافها القت�ضادية والجتماعية، 
فيجب اأّل تاأتي عالقاتها ون�ضاطاتها ال�ضيا�ضية يف �ضكل ي�ؤّثر على ا�ضتمرارية 
احلركة النقابية ووظائفها الجتماعية والقت�ضادية، وذلك بغ�ّش النظر عن 

التغيريات ال�ضيا�ضية اجلارية يف البالد)6)). فاإىل اأين ن�ضل؟

النتيجة
العام 195٨، عن خمتلف  العام، منذ تاأ�ضي�ضه يف  ك�ضف الحتاد العمايل 
فعاليته  على  ت�ؤّثر  والتي  داخلًيا  تعرتيه  التي  اخللل  ونقاط  الق�ة  نقاط 
ك�ضم�له  الأ�ضا�ضية،  الدعائم  من  بالكثري  يتمّتع  فه�  واخلارجية،  الداخلية 
العمالية  املطالب  من  الكثري  وحتقيقه  العمالية  الطبقة  فئات  خمتلف 
الداخلية  البنية  به  �ضمحت  ما  ُنهمل  اأو  نن�ضى  األ  يجب  ولكن  وال�طنية... 
ي�م،  بعد  ي�ًما  تتزايد  عي�ًبا  �ضّكلت  �ضلبية  نقاٍط  اإظهار  من  العام  لالحتاد 
وُتزيد التباعد بني خمتلف اجلهات املكّ�نة لالحتاد العام، وت�ضّل من قدرته 

على العمل النقابي وبالتايل تاأثريه على الفعالية النقابية.
الأ�ضا�ضي  القان�ن  الرغم مّما ت�ضّمنته املادة 5 من  اأوىل، وعلى  من جهة 
ي�ضت�حي  ل  واأنه  �ضيا�ضي،  حزب  كل  عن  ا�ضتقالليته  ح�ل  العام  لالحتاد 
اأعماله اإّل من متطلبات امل�ضلحة العمالية العامة، فاإّن هذا الن�ش النظري 
يختلف عن ال�اقع؛ اإذ ل يخفى عن اأحد، التمثيل احلزبي ال�ا�ضح وال�ضارخ 
وحم�ض�بيات  �ضيا�ضية  جتاذبات  اإىل  ي�ؤدي  والذي  العام  الحتاد  داخل 

متبادلة. 

مكتب العمل الدولي – جنيف، الحريات النقابية، الطبعة الرابعة، 996)، ص 6)).  -(6
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ذاتية؛  م�ارد  بال  تنظيًما  العام  العمايل  الحتاد  يعترب  ثانية،  جهة  من 
فالحتاد العام ل يجبي اأي ا�ضرتاكات من الحتادات الأع�ضاء، والحتادات 
النقابات الأع�ضاء يف هذه الحتادات  اأّن قلة من  عينها ل تق�م بذلك ول� 
تاأ�ضي�ش الحتاد  ال��ضع كان وما يزال منذ  تق�م بجمع ال�ضرتاكات، وهذا 

العام.        
اإًذا، ل يعتمد الحتاد العام على م�ارد مالية ذاتية، بل يعتمد يف مت�يله 
املايل على امل�ضاعدات املالية من الدولة اأو من م�ؤ�ض�ضات اأجنبية نقابية اأو 
غري نقابية)7)). وهذا ما ي�ؤّثر عليه اإذ ُيبعده عن ك�نه تنظيًما دمي�قراطًيا 

وم�ضتقاًل وكياًنا عمايّل املن�ضاأ والهدف.
العام -  العمايل  الك�نفدرايل لالحتاد  التنظيم  ينتج عن  ثالثة،  من جهة 
الت�ضاوي داخل املجال�ش التقريرية بالأ�ض�ات بني املندوبني ممثلي الحتاد 
الع�ض� مهما بلغ حجم الحتاد - عي�ًبا خطرية نذكر منها؛ النتماء املتعدد 
للنقابات املنتمية اإىل احتادات اأع�ضاء يف الحتاد العمايل العام)8))، وعدم 
الكرتاث باأهمية احتاد ي�ضم عدًدا كبرًيا من عماٍل ميّثلهم، و�ضع�ر اأع�ضائه 
بالتزايد يف  التنظيم  ي�ضمح هذا  وبالتايل،  بالحتاد.  اأهمية وج�دهم  بعدم 
اإح�ضائية  درا�ضة  ك�ضفت  وقد  �ضعيفة.  متثيل  ن�ضبة  مقابل  الحتادات  عدد 
منها  تت�ضّكل  نقابة   12٦ النقابات  عدد  كان  احلرب  قبل  اأّنه  مبّينة  ذلك، 

المرجع السابق، ص )).  -(7
المنضوية  النقابات  اتحادات  النقابات، فتكون  لتأسيس  المفروضة  للشروط  النقابية  إلى خضوع االتحادات  العمل  قانون  المادة 06) من  أشارت   -(8
إلى االتحاد العام قد خالفت أحكام قانون العمل متى اتحدت فيما بينها من دون أي رابط وذلك انطالقًا من المادة )8 التي منعت النقابات أن تجمع 

أشخاًصا ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب أن يكون بين أعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة أو مهنًا متشابهة.
مثااًل على ذلك: اتحاد جامعة نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الذي يضم نقابة عمال األفران، نقابة معاوني الصيادلة، نقابة عمال ومستخدمي   

دور السينما، نقابة عمال الحالقة، نقابة الخياطين، ونقابة تجار الخضار...
نقابة صيادي  الطبية،  المخبرية  العلوم  في  المجازين  نقابة  القطعة،  على  العاملين  الخياطين  نقابة  يضم  الذي  الحرة  للنقابات  اللبناني  وكاالتحاد   
األسماك، نقابة مستخدمي وموظفي المعاهد الفنية، نقابة عمال المصبوبات  المعدنية والخزفية، نقابة عمال وموظفي معمل سليب كونفورت، ونقابة 

عمال ومستخدمي المدارس الخاصة.  
وقد صدر قرار عن هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل تضّمن: "...وإنّه يقتضي، بالنتيجة، تطبيق الشروط القانونية واألنظمة وسائر   
النصوص القانونية المرعية اإلجراء المطبقة على النقابات في مختلف مجاالت التأسيس واإلنتساب وإدارة األعمال... على اتحادات النقابات، بما 

فيها االتحاد العام، وال سيما نصوص مواد الباب الرابع من قانون العمل ومواد المرسوم )799/))9). 
قرار رقم ))/000)، فقرة )، ص 0))))، مجموعة اجتهادات هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل، منشورات صادر الحقوقية، المجلد   

.((
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املنت�ضبني،  من   %٧5 وت�ضم  العام،  الحتاد  يف  الأع�ضاء  الحتادات  فعلًيا 
وبعد احلرب بلغ عددها 21٠ نقابة اأي بن�ضبة 4٠%، ولكنها ل ت�ضم �ض�ى 
25% من املنت�ضبني. اأّما على �ضعيد الحتادات، فكان ي�جد قبل احلرب 14 
احتاًدا ي�ضم ٧5% من املنت�ضبني، يف حني بلغ عددها بعد احلرب 22 احتاًدا 

ل ي�ضم �ض�ى %25 )9)).
اأو  النقابات  الع�امل كتاأ�ضي�ش  الك�نفدرايل هذا - مع غريه من  والتنظيم 
من  متلكه  وما  العمل،  وزارة  قبل  من  م�ضبق  ترخي�ش  مب�جب  الحتادات 
�ضلطة و�ضالحية وا�ضعة يف هذا املجال - �ضمح واإن اعتربه البع�ش تعددية 
اأّدى  اآخر،  ومبعنى  بالتفقي�ش)))).  الآخر  البع�ش  اإليه  اأ�ضار  كما  نقابية)0))، 
هذا التنظيم اإىل زيادة اإن�ضاء احتادات اإّما عن طريق تاأ�ضي�ش نقابات بن�ضب 
اأو ان�ضقاق نقابات عن بع�ضها البع�ش لعتبارات �ضيا�ضية  متثيلية �ضعيفة 
النقابات  واإّما عن طريق ولدة احتادات ت�ضم عدًدا قلياًل من  انتخابية،   –
وعدًدا قلياًل من املنت�ضبني. اأّما الأ�ضباب الكامنة وراء ذلك فتع�د اإىل �ضببني؛ 
الحتاد  هيئات  داخل  امل�ج�دة  الأطراف  �ضعي  يف  الأول  ال�ضبب  يتمح�ر 
تها داخلها، وبالتايل زيادة قدرتها يف التاأثري  العمايل العام اإىل زيادة ح�ضّ
على قراراتها. ويدور ال�ضبب الثاين يف �ضعي الأطراف امل�ج�دة خارج هذه 
الهيئات الدخ�ل اإليها عرب احتادات جديدة ت�ضيطر عليها ليك�ن لها الدور يف 

القرار العمايل)))).
كثرية  واحتادات  نقابات  ب�لدة  ي�ضمح  الذي  ه�  النقابي  التفريخ  وهذا 

لمرجع السابق ص )).  -(9
أصبح عدد النقابات حاليًا حوالى 00) نقابة أو أكثر وعدد االتحادات حوالى )) حوالى تحاًدا أو أكثر.  

مقابلة مع بعض المسؤولين العامين.  -(0
مقالة بعنوان " عبد هللا األمين وماكينة تفقيس االتحادات " .   -((

إلياس الهبر، توثيق مسيرة الحركة النقابية العمالية في لبنان، الجزء األول، الطبعة األولى، مؤسسة دار الريحاني للطباعة والنشر، لبنان، ص   
80)، )8) و)8).

والممارسة  والتقاليد  العقيدة  في  ترسخ  على  تنطوي  مما  أكثر  التركيب  في  وهشاشة  التمثيل  في  ضعف  شرذمة،  على  تنطوي  التعددية  هذه   
الديموقراطية.

يوسف الجباعي، مساهمات في الثقافة العمالية والنقابية، منشورات مؤسسة فريديريش إيبرت، بيروت، )99)، ص 77.  
مرجع سابق، ص )).  -((
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حم�ش  �ضيا�ضية  لعتبارات  يع�د  بدوره  والذي  �ضعيفة،  متثيلية  بن�ضب 
ه�ضا�ضة  اإىل  يدفع  زال  وما  دفع  الذي  الأمر  جه�ية)))).  حزبية  وحل�ض�ش 
التنظيم النقابي التي ت�ضمح بالتدّخل ال�ضيا�ضي وتف�ضيل امل�ضالح ال�ضيا�ضية 
الآنية – وبالأخ�ش للعمليات النتخابية - على امل�ضالح العمالية وال�طنية 

الهادفة اإىل التنمية الجتماعية والقت�ضادية)))).
اإْن جلهة ال�ضبب الت�رصيعي اأو جلهة البنية  هذا ال�ض�ء يف التنظيم النقابي، 
الداخلية  هيئاته  حّ�ل  العام،  الحتاد  يف  بني�ية  اأزمة  اإىل  اأّدى  الداخلية، 
)جمل�ش املندوبني واملجل�ش التنفيذي( اإىل جمرد لعبة انتخابية، واأبعد القادة 
والدفاع عن م�ضاحلهم  وم�ضاكلهم  العمال  والنقابيني عن هم�م  النقابيني 

املهنية والجتماعية والقت�ضادية.
اإًذا، ت�ضفر هذه الهيكلية النقابية عن تركيبة غري م�ضتقلة ت�ؤدي اإىل خلل يف 
النقابة ككيان منّظم ودمي�قراطي وم�ضتقل. كتاأكيٍد على هذه الأهمية، ن�ضري 
الذي  النقابية  النقابية املتعلق با�ضتقاللية احلركة  اإىل قرار جلنة احلريات 
النقابية  اإحجام احلك�مات مبدئًيا عن حماولتها يف حت�يل احلركة  اأوجب 
التدّخل  �ضيا�ضية، وعن حماولتها  ماآرب  اإىل حتقيق  ت�ضعى من خاللها  اأداًة 
يف الأعمال الأ�ضا�ضية للحركة النقابية ب�ضبب اإقامة عالقة مع اأحد الأحزاب 
عن  ويبعدها  ا�ضطناعية  حت�لت  نتاج  يجعلها  ما  حّر))))  بقرار  ال�ضيا�ضية 
دورها  النقابي الرئي�ضي)6)).  لي�ش الرتكيز على احلرية النقابية اإّل اإمياًنا مبا 
ميكن اأن حتّققه من نتائج فعالة يف تنمية احلياة الجتماعية والقت�ضادية 

إنه تعبير يستعمله بعض النقابيين للداللة على الجهة السياسية الفئوية التي تسارع الى إصدار تراخيص لنقابات واتحادات متوافقة سياسيًا معها.   -((
بعد انتهاء الحرب اللبنانية، َكثُر ما يُسمى باالتحادات الجهوية والمقصود منها االتحادات المناطقية الجغرافية، وذلك ألسباب سياسية حزبية فئوية.  -((

نقابة  الجنوب) ضّما ))  العمال في  نقابات  الشمال واتحاد  العمال في  نقابات  اتحادين جهويين (اتحاد  الجهوية من  مثااًل، تزايد عدد االتحادات   
وحوالى 9)90 منتسبًا، مقابل 8 اتحادات تضم )) نقابة تّضم 06)) منتسبًا.

مع اإلشارة إلى أّن محافظتي الجنوب والنبطية تستحوذان على نصف االتحادات الجهوية، دون أي اتحاد جهوي لمنطقة بيروت وضواحيها.  
المرجع السابق، ص 60.   

مكتب العمل الدولي – جنيف، الحريات النقابية، الطبعة الرابعة، 996)، ص 6)).  -((
Georges Saad, Liberté syndicale et représentation collective des travailleurs au Liban, Contribution lors du  -(6

colloque de la faculté de droit de Bordeaux, juillet 2004, page 18.
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يف املجتمع، ومن اآثار فاعلة يف حياة العمال املهنية. فالنقابات من القمة 
حتى القاعدة لها اأكرث من دور؛ فهي ال�رصيك امل�ضاهم يف التنمية. حتى اأنه ل 
تغفل اأي اتفاقية عمل عن اأهمية النقابات العمالية ودورها، كاأداة اأ�ضا�ضية 
للت�ضاور و�رصيك حم�ري للح�ار. من اأجل ذلك، ت�ضطلع النقابات بدور يرعى 

�ض�ؤون العمال املهنية، املعي�ضية والجتماعية. فكيف ه� امل�ضهد الراهن؟

امل�ضهد الراهن

كان امل�ضهد يف الأول من اأيار عيد العمال العاملي معرّبًا يف لبنان. ففي قاعة 
�ضديدة التكييف يف مقر الحتاد العمايل العام، وككل عام، جرى الحتفال 
العمل وقد  رئي�ش الحتاد ووزير  فيه  املركزي يف مهرجان خطابي حتّدث 
احتّل ال�ضف�ف الأوىل من تلك القاعة التي تّت�ضع لب�ضعة مئات، مندوبني عن 
الروؤ�ضاء الثالثة ون�اب وهيئات اقت�ضادية واإدارات اأمنية وع�ضكرية واإدارية 
العمال  بلديات، وعدد غفري من مرافقيهم، وخلفهم عدد من  عامة وروؤ�ضاء 
اإىل  واإياًبا  ذهاًبا  الأجر  مدف�عة  ناقالت  حملتهم  الذين  والأطفال  والن�ضاء 

املناطق البعيدة والقريبة.
ت�ضهد  ال�ضلح  ريا�ش  �ضاحة  كانت  اثنني  كيل�مرتين  من  اأقل  بعد  وعلى 
لنقابات  ال�طني  الحتاد  فيها  ي�ضرتك  �ضيا�ضية،   – نقابية  عمالية  تظاهرة 
غ�ضن،  غ�ضان  ولية  اأيام  العام  العمايل  الحتاد  من  ان�ضحب  الذي  العمال 
وت�ضّدد  املطالب  ترفع  اآلف  ب�ضعة  و�ضّمت  اللبناين،  ال�ضي�عي  واحلزب 

�ضيا�ضات احلك�مات املتعاقبة وتدع� للتغيري.
وبينما كانت معظم الحتادات النقابية العربية حتتفل بعيد العمال برعاية 
مع  يحتفل  للعمل  الت�ن�ضي  الحتاد  كان  فيها،  ال�ضلطة  واأ�ضحاب  روؤ�ضائها 

ع�رصات الآلف يف ملعب وا�ضع لكرة القدم.
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ي�ضري النقابي الراحل اإليا�ش الب�اري اإىل اأّن العمال يف لبنان كان�ا يحتفل�ن 
بعيدهم �رًصا يف الب�ضاتني، اإىل اأن بداأوا يحتفل�ن فيه علًنا يف �ضتينيات القرن 

املا�ضي يف كازين� طاني��ش يف منطقة الدورة.
األي�ضت هذه ال�قائع مدعاة للتاأّمل؟

العام  العمايل  الحتاد  رئي�ش  يبذله  الذي  ال�ضخ�ضي  اجلهد  اإنكار  ي�ضعب 
م�ض�ؤولية  ه�  به  يق�م  الذي  اجلهد  هذا  لكّن  الأ�ضمر.  ب�ضارة  الدكت�ر  اجلديد 
يف  م�ضتغرق  فه�  الحتاد،  رئي�ش  م�ض�ؤولية  من  ولي�ش  واحتادات  نقابات 
معاجلة ق�ضايا مثل ال�رصف التع�ضفي اإىل عدم دفع اأج�ر اأو تطبيق �ضل�ضلة 

الرتب والرواتب يف بع�ش الإدارات، اإىل بع�ش املظامل التي ت�اجه العمال.
اأدبياته ل �ضابًقا ول  ومل ُتطَرح يف مطالب الحتاد العمايل العام ول يف 
راهًنا اأهمية املطالبة باإبرام اتفاقية احلرية النقابية رقم ٨٧. بل اإّن معظم 
النقابي،  الت�رصذم  من  باخل�ف  يتحّجج  واحلالية  ال�ضابقة  القيادة  اأع�ضاء 
وكاأّن ماجرى ويجري من تفريخ نقابات واحتادات لي�ش تفتيًتا بقرار واٍع 

من الإدارات واملرجعيات الر�ضمية يف الدولة.
كما اأّنه وباإزاء التلّك�ؤ املزمن يف اإمرار املطالب احلي�ية امللّحة للعمال، مثل 
�ضمان ال�ضيخ�خة اأو ت�ضحيح الأج�ر يف القطاع اخلا�ش، مل ت��ضع اأّي برامج 
اأو خطط �ضاغطة ومدة زمنية حمددة لإجناز هذه الق�ضايا امللّحة يف حياة 
ال�ضيا�ضية  النقابية -  الرتكيبة  نتيجة  الأفق  لي�ش يف  العمال ومعي�ضتهم. 
اإىل  بالنتقال  يب�رّص  ما  العمالية  النقابية  القيادة  على  الإطباق  املحكمة 

و�ضع اأف�ضل.
بل اإّن هناك من يعتقد اأّنه اإذا ما جتاوز رئي�ش الحتاد احلايل اخلط�ط 
احلمر ومعه بع�ش القادة، وطرح�ا م�رصوع برامج مطلبية جديدة وجدية 
مع خطط عملية �ضاغطة للح�ض�ل عليها، �ضيك�ن م�ضريهم كم�ضري عدد من 
قادة هيئة التن�ضيق النقابية حيث اجتمعت اأحزاب ال�ضلطة على خالفاتها 
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واختالفاتها التف�ضيلية واجل�هرية لإزاحتهم من القيادة النقابية.
ولعّل ما ينتظر عمال لبنان واحتادهم العمايل العام، وحركتهم النقابية 
ال�ا�ضحة نح� اخل�ضخ�ضة،  الت�جهات  عم�ًما املزيد من اخل�ضائر نتيجة 
وما ي�ضّمى ال�رصاكة بني القطاعني العام واخلا�ش، التي �ضهدنا ف�ضاًل منها 

مثل �رصكات مقّدمي اخلدمات يف الكهرباء اأو �رصكة �ض�كلني و�ض�اها.
املبا�رصة،  غري  والر�ض�م  ال�رصائب  من  املزيد  البالد  �ضتعرف  كما 
ا مل�ضلحة ال�ضتثمارات والحتكارات القائمة وا�ضتمرار مزاحمة  خ�ض��ضً
اليد العاملة غري اللبنانية، مع غياب تطبيق الق�انني القائمة ومع ال�ضغ�ط 

الدولية واحلروب يف املنطقة.
يبقى وبح�ضب عدد كبري من الباحثني اأّن اأمام احلركة النقابية العمالية 
ا�ضتعادة  اأجل  ومن  ال�رصورية،  الإ�ضالحات  لتحقيق  واقعيني  خيارين 

حريتها وا�ضتقالليتها ودورها املن�ض�د.
الأّول: اإ�ضالح جذري للهيكل النقابي الراهن مبا ي�ضمح مبعاجلة العي�ب 
وفعاليته  التمثيل  حجم  من  جميعها،  القائمة  ال�ضعف  ونقاط  والثغرات 
نظر  اإعادة  من  حتتاجه  وما  الدميقراطية،  النقابية  املمار�ضة  اإىل  ووزنه 
وانتزاع  ال�ضتقاللية  ل�ضتعادة  العمل  اإىل  النقابية  البنية  بكل  حا�ضمة 

احلرية النقابية، دون اأي و�ضاية حك�مية اأو حزبية �ضيقة.
والثاين: العمل على اإن�ضاء بديل نقابي من دون مزاحمة اأو "حماربة" الحتاد 
القائم، ويق�م على اأ�ض�ش حق التنظيم النقابي احلر ا�ضتناًدا اإىل التفاقية رقم 
تت�ضّمن  ا�ضرتاتيجية  اإىل  ا�ضتناًدا  وكذلك  الدميقرطية،  املمار�ضة  وعلى   ٨٧
املطالب والإجراءات كافة، التي تتما�ضى مع احتياجات العمال ومعاجلتهم، 

اآخًذا بالعتبار �رصوط العمل املتبّدلة و�ض�ق العمل املتغري.
اإدارة  من  ومتكينها  النقابات  ا�ضتقاللية  تعزيز  واآخًرا  اأّولً  املطل�ب  اإّن 
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�ض�ؤونها بحرّية، ومن دون اأي تدّخل من ال�ضلطات الإدارية والق�ى ال�ضيا�ضية 
تعزيز  ف�ضاًل عن  الأجراء وحدهم.  فقط من م�ضالح  والنطالق  ال�ضلطة،  يف 
والعامة،  النقابية  واحلريات  احلق�ق  احرتام  وفر�ش  التفاو�ضية  القدرات 
وا�ضتقطاب العاملني يف القطاع غري النظامي يف القطاعني العام واخلا�ش، 
اأ�ضا�ش  على  الت�ضامن  اإىل  ا�ضتناًدا  العمال،  بني  احلقيقية  ال�حدة  وتدعيم 

امل�ضالح امل�ضرتكة �ضّد التبعية ال�ضيا�ضية والطائفية.

اخلامتة
جذرًيا  النظر  اإعادة  لبنان  يف  العمالية  النقابية  احلركة  على  اأّن  ن�ضتنتج 
التي تفر�ش قدرتها، مبا يتالءم مع  القان�نية  بر�ضالتها ودورها وبالبيئة 
حت�ضني دورها واأدائها وتطلّعات اأع�ضائها والعمال والأجراء جميًعا. كما اأّنه 
عليها الأخذ بالعتبار التغيريات املت�ضارعة يف بيئة العمل، وتده�ر ظروفه 
وظروف احلماية الجتماعية لغالبية العمال. اإ�ضافة اإىل ذلك يجب اللتفات 
بطم�حات  الإحاطة  عن  القا�رصة  التقليدية  النقابية  البنية  معاجلة  اإىل 
تخلق  اجلديدة  الأعمال  طبيعة  واأّن  ا  خ�ض��ضً واأ�رصهم،  العمال  وتطلّعات 
والعمل  الدولية  العمل  معايري  عن  واخلارج  املنّظم  غري  العمل  من  املزيد 

الالئق.
واإذا كان العامل�ن يف امل�ضالح امل�ضتقلة قد اأفادوا قلياًل من العمل النقابي 
القطاع  يف  العاملني  وغري  اخلا�ش  القطاع  يف  الأجراء  بقّية  فاإّن  احلزبي، 
يقارب  ما  مقابل  اأجري  ملي�ن  نح�  وي�ضّكل�ن  تهمي�ًضا،  ازدادوا  قد  النظامي 
النقابية  احلركة  على  فاإّن  وبالتايل،  العام.  القطاع  يف  اأجري  األف   2٠٠
الر�ضمية وغري التمثيلية بناء اأو�ضع التحالفات مع النا�ضطني، من اأجل العدالة 

الجتماعية وجمعيات حق�ق الإن�ضان وجمعيات ال�ضباب والطالب واملراأة.
اإّن احلركة النقابية يف لبنان، لي�ضت حرة يف التاأ�ضي�ش ويف اإدارة اأعمالها 
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وج�دها  يف  م�ضتقلة  لي�ضت  الداخلي(،  النظام  ت�ضديق  امل�ضبق،  )الرتخي�ش 
العمل  ل�زارة  الفاعلة يف املجتمع، بل خا�ضعة  الق�ى  كهيئة مت�ضاوية مع 
التي متار�ش �ضالحيات اإدارية وا�ضعة جتاهها من اإ�رصاف ومراقبة وم�ضادقة 
ن�ضاطها.  مبمار�ضة  مروًرا  احلل  حتى  التاأ�ضي�ش  من  كافة  �ض�ؤونها  على 
النقابية  التي تعّر�ش احلرية  التدخالت  العامة بالكثري من  ال�ضلطة  فتتمّتع 
لالنتهاك. وهي لي�ضت ق�ية البنيان الداخلي، اإذ تعاين الهيكلية النقابية من 
عي�ب كثرية، ت�ضّل حركتها الداخلية وتغرقها يف التجاذبات والنق�ضامات 
واخلالفات الداخلية... وهي بالتايل لي�ضت فاعلة لت�ضّكل اأداة �ضغط حقيقية، 
كل  ب�جه  وتقف  بالتنمية،  وت�ضاهم  وحتميها،  العمال  م�ضالح  عن  تدافع 

ال�ضيا�ضات القت�ضادية والجتماعية وبالأخ�ش ال�ضيا�ضيات الالعادلة.
اإًذا، املطل�ب اأن تك�ن النقابة و�ضيلة �ضغط ولي�ش جمرد "جمم�عة م�ضالح". 
ولكي ت�ضبح كذلك عليها اأن ُت�ضبع مطالبها اأو اأن حتاول التاأثري على القرارات 
 -Georges	Burdeau احلك�مية. وقد اعترب البع�ش منهم - ج�رج ب�ردو
معايري؛  خم�ضة  ح�ل  تدور  اأن  عليها  �ضغط،  و�ضيلة  النقابة  تك�ن  "كي  اأّنه 
الأّول، يت�ّجه اإىل طبيعة امل�ضلحة املعني الدفاع عنها؛ الثاين، يرتكز على 
طبيعة الن�ضاط امُلماَر�ش من قبل حمّركي املجم�عة )وهذا ما ميّيز اجلماعات 
اخلا�ضة عن اجلماعات العامة(، الثالث، يدور ح�ل طبيعة ن�ضاط اجلماعات 
)�ضيا�ضية اأم ل(، املعيار الرابع يرتكز على ال��ضائل امل�ضتعملة )جتاه ال�ضلطات 
اأو الراأي العام(، اأّما املعيار اخلام�ش والأخري فيتمح�ر ح�ل تعامل ال�ضلطة 
�ضغط  ك��ضيلة  اإليها  النظر  كان  اأن  بعد  اجلماعات")7)).  هذه  جتاه  العامة 
فقط فيما يتعلّق بالأجر ، كيف ميكن القب�ل بالتدخالت ال�ضيا�ضية من جهة، 

وحترمي العمل ال�ضيا�ضي على النقابات من جهة اأخرى؟ .

 Helene Cauchy, Syndicats et partis politiques, mémoire pour l’obtention d’un DEA de Droit Social, sous la  -(7
 direction du professeur Pierre-Yves Verkindt, université Lille II- Droit et sante, faculté des sciences juridiques,

politiques et sociales, école doctorale n 74, année universitaire 2001-2002, p 97 et 80.
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يف املجتمعات البدائية، كانت احلاجة اإىل الإدارة العاّمة حمدودة جدًّا اإن 
اجلغرايف  والنت�ضار  القبيلة،  اأفراد  عدد  كان  عندما  اأ�ضاًل.  معدومًة  تكن  مل 
اإدارة املجم�عة تتمح�ر ح�ل �ضخ�ش واحد. مع  وامل�ارد حمدودة، فكانت 
وو�ّضعت  ال�ضع�ب  وتكاثرت  املحا�ضيل،  زادت  والتدجني  الزراعة  اكت�ضاف 
كانت  لطاملا  اأج�بًة  فر�ضت  جديدة  ومتطلبات  حاجات  ون�ضاأت  انت�ضارها 
متنّ�عة ح�ضب احل�ضارات واحلقبات التاريخية. فبذلك ُوِجَدت الإدارة العاّمة 
لت�ضتجيب اإىل الطلبات املتزايدة والتي مل يعد �ضخ�ش واحد اأو جمم�عة من 
الأ�ضخا�ش ي�ضتطيع�ن اإدارتها بطريقة ح�رصّية. فبذلك تك�ن الإدارة العامة 
اأ�ضاأنا  واإن  اأثمرت  ا�ضتعمالها  اأتقّنا  فاإن  كهدف.  ولي�ش  ك��ضيلة  ُوِجَدت  قد 
ت�اجد  من  بّد  ل  م�ج�ًدا،  الف�ضاد  فليك�ن  وتداعياته.  الف�ضاد  كارثة  فهناك 
الثاين  دون  ال�ضتمرار  لالأّول  املمكن  من  فلي�ش  ومف�ضد.  فا�ضد  عن�رصين: 
اأّن القيادة الفا�ضدة طاملا تنبع من بيئة فا�ضدة، ل بّد  والعك�ش �ضحيح، اأي 
اأن تتجاهل القيم الأ�ضا�ضية التي تبنى عليها املجتمعات الراقية. ولذلك، كي 
ل ي�ضبح امل�اطن �رصيًكا يف جرمية ه� �ضحّيتها الأ�ضا�ضّية، يفرت�ش عليه 
م�ضاءلة الذين و�ضعهم يف مركز امل�ض�ؤولية وحما�ضبتهم. واإن مل يفعل ف�ض�ف 

ا. ينهار الهيكل على نف�ضه وعلى من فيه، لأّن اأ�ضا�ضه البني�ي كان ه�ضًّ
بقاداته،  الثقة  يفقد  فامل�اطن  للف�ضاد،  حدٍّ  ب��ضع  املجتمع  يفلح  مل  اإن 
اهرتاء  ظل  واجباته.ويف  تلبية  عن  عاجًزا  النظام  في�ضبح  ومب�ؤ�ّض�ضاته. 
كهذا ، ل ميكن للم�اطن التكال على م�ؤ�ض�ضات وجدها خلدمته، ول للنظام 

تاأثري الف�ضاد على قدرات الإدارة العامة

د0 داني غصوب
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التكال على امل�اطن للدفاع عنه فعندها ي�ضبح ال�طن عر�ضًة ملهّب الريح 
وامل�ضالح. فتتغلّب العاطفة على املنطق وي�ضبح م�ضري املجتمع ه� الهالك. 
تعطي  اأ�ضبحت  م�ؤ�ض�ضات  احرتام  كهذا،  ف�ضاد  ظّل  يف  للم�اطن  ميكن  كيف 
اأول�ّية لتحقيق اأهداف �ضّيقة، ول تخدم دورها الذي و�ضعت من اأجله. ويف 
التعميم، فاإّن ولء قلّة من امل�ّظفني مل�ؤ�ّض�ضاتهم ل ي�ضاهي  حني ل يج�ز 

عدد ه�ؤلء الذين ي�ضتعمل�ن امل�ؤ�ض�ضات ملكا�ضب �ضخ�ضّية.
مع  امل�اطن  خاللها  من  يتعاطى  جديدة  اأطر  و�ضع  اأ�ضبح  لذلك، 
ومراقبتها  رقابة  اأجهزة  هي  الأطر  وتلك  ما�ّضة،  حاجًة  اأ�ضبح  م�ؤ�ض�ضاته 
ل.  اأم  ب�اجبها  تق�م  كانت  اإن   )quis	 custodiet	 ipsos	 custodes(
 Tax	payers	logic,	public	scrutiny،  :فعلينا اإًذا تبّني مفاهيم جديدة

.…transparency، responsibility
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هل القرن احلادي والع�رصين ه� قرن القارة الأفريقّية؟ هذه العبارة ترّددت 
العامل  روؤية  تغرّيت  املا�ضية.  القليلة  ال�ّضن�ات  يف  القت�ضاديني  األ�ضن  على 
الذي  املّطرد  الّنم�  ب�ضبب  العامل،  دول  اأنظار  حمّط  واأ�ضبحت  القاّرة  لهذه 

ت�ضهده.
القارات، ومتتلك  اأغنى  ُتعترب من  اإذ  اأفريقيا مب�ارد طبيعّية هائلة،  تزخر 
خمزوناً هائاًل من املعادن وم�ضادر الّطاقة، ثلث احتياطي الرثوات املنجمّية 

يف العامل، ومتتلك نح� 4٠ يف املئة من الذهب. 
على الرغم من ثرواتها الهائلة، اإّل اأّن ا�ضمها اقرتن بالفقر لعدم ا�ضتغاللها 
هذه الرّثوات، اإذ ثّمة معّ�قات كانت تقف يف وجه حتقيق الّتنمية يف القارة 
مثل الف�ضاد الإداري، وانخفا�ش م�ضت�ى الّتعليم، وخدمة الدي�ن اخلارجّية، 
بدورها  اأعاقت  والتي  ال�ضتعمار،  تركها  التي  ال�ضلبّية  الأثار  اإىل  بالإ�ضافة 
الّتنمية كانت�ضار احلروب الإثنية، والّتبعّية القت�ضادية، ما يحرم القاّرة من 

ال�ضتقرار ال�ّضيا�ضي والقت�ضادي.
يف الأع�ام الأخرية، بداأت مالمح حت�ُّلت يف اأفريقيا، وباتت القاّرة قبلة 
يف  املبا�رص  الأجنبي  ال�ضتثمار  حجم  ارتفع  وقد  الدولينّي،  امل�ضتثمرين 

اأفريقيا ارتفاًعا كبرًيا.
ا  من�ًّ الأكرث  املناطق  اإحدى  تعترب  حيث  �رصيعة  ب�ترية  تنم�  اأفريقيا  اإّن 
ارتفع 3٠ يف املئة خالل  القاّرة  الّدخل احلقيقي لأفراد  اأّن  العامل، كما  يف 
ال�ضن�ات الع�رص املا�ضية، بينما مل يرتفع �ض�ى 1٠ يف املئة خالل ال�ضن�ات 

اأفريقيا: نحو م�ضتقبل اأف�ضل؟

د0 أمني لبوس
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الع�رصين ال�ضابقة، ويف ال�قت ذاته ُيت�ّقع اأن ينم� اقت�ضادها �ضن�ًيا مبعّدل 
٦ يف املئة يف العقد املقبل.

قد متّثل اأفريقيا »قاّرة امل�ضتقبل« اإذا اأح�ضنت ا�ضتغالل ثرواتها، وا�ضتثمرت 
ناعة  اإىل اقت�ضاد قائم على ال�ضّ اأجل التحّ�ل  ق�اها وم�اردها الب�رصّية من 

ومن ثّم اقت�ضاد قائم على املعرفة . 
ناعية القادمة؟ وهل �ضت�ضبح امل�ضنع التايل  هل �ضتك�ن اأفريقيا، القّ�ة ال�ضّ
للعامل؟ هل الّنم� يف القاّرة ه� دوري اأو هيكلي؟ اأخرًيا، هل ميكننا اأن نفّكر 

يف اإدارة �ض�ؤون العامل من دون اأفريقيا؟
عف يف اأفريقيا ونحلّل  يف هذه ال�رقة البحثّية، �ضنناق�ش نقاط الق�ة وال�ضّ
القاّرة  هل  وهي:  املركزّية  الق�ضّية  ملعاجلة  الأ�ضا�ضّية  القت�ضادية  الآفاق 
للّدول  الق�ى القت�ضادية  اللّحاق بركب  اأن تك�ن يف ط�ر  الأفريقّية قادرة 

اعدة؟ ال�ضّ
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Modern warfare technology
Scientific development has reached during the last decades a level where technology 

turned into an effective factor that has a predominant presence in all wars and conflicts 
around the globe, starting with the preparation phase of the battle reaching as far as using 
these technologies in the battlefield and dealing with its results.

Technological development has put forth new techniques and created as such the concept 
of modern warfare in a way that forced each army to include these techniques and to 
take advantage of the new developments in order to raise the level of preparedness and 
professionalism among the troops.

In the same context, the Army Command attaches a great deal of importance to the 
modern ways of combat, and has persistently strived to provide its units with the latest 
state of the art equipment as an integral part of the Army’s modernization process. This 
process includes weapons and equipment as well as the means to conduct different types of 
military operations whether offensive or defensive in addition to managing the battle and 
following up with the results as far as the commanders and staff officers are concerned. This 
was evident during the series of operations conducted by our units while fighting terrorism 
and as such, most of the measures took the form of preemptive actions that infiltrated the 
terrorist cells in order to dismantle them before launching the planning process. 

Commanders started taking their decisions based on live action facts coming straight 
from the battlefield, and the battle of “Dawn of the Outskirts” is a clear example of this 
development where the stream of developments was transmitted to a special operations 
room in the Army headquarters.

All the weaponry, ammunition, control and monitoring equipment purchased by the 
Army Command were taken advantage of and this has marked a qualitative leap in terms 
of combat.

However, this development can turn into a weapon that the terrorists may resort to and 
might serve their criminal objectives. It is clearly a war of capabilities and techniques just 
as it is a war relying on weapons, and the army is leading the way in this war with the 
aim of completely eradicating terrorism while depending on its firm will and the solidarity 
of the people and security institutions, armed with the latest weapons and equipment and 
the firm belief that victory will be its ally.

Brigadier General Ali Kanso
Director of Orientation
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Introduction
Public administration represents the 

organizational arrangements, managerial 
practices, and institutionalized values which 
officials legislate in the chase of policy 
implementation and in the endorsement of the 
will of governments(1). This statement echoes the 
one made Jean-Jacques Rousseau in his famous 
Social Contract: “the law is the expression of the 
general will”.

Woodrow Wilson states that public administration 
is the most evident part of government; it 
is government in action; it is the executive, 
the operational and the most obvious side of 
government. In other words, public administration 
is concerned with politics and policy making; it 
inclines to be concentrated in the executive branch 

1- Henry, N. (1975). Paradigms of Public Administration. Wiley on behalf of the American 
Society for Public Administration. Public Administration Review, Vol. 35.  Pages: 378-386.
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of the government where the means by which the purposes and 
goals of government are implemented(2). 

Herbert A. Simon and D.W Smithburg also consider public 
administration an executive tool in the government which 
performs the functions and the activities of the executive branches 
of the state, local governments, government corporations and 
certain other agencies of a specialized character. It is the area of 
study and practice where law and policy indorsed are carried out. 
Thus, public administration comprises of all those operations 
having for their purpose the fulfillment or enforcement of public 
policy(3).

Similarly, Luther Gulick also added that public administration 
is that measure of the science of administration which enact with 
the government, and thus concerns itself predominantly with the 
executive branch, where the work of government is done. That’s 
why it is continuously an active business inside the government 
concerned with carrying out the law as made by legislative bodies 
and interpreted by courts, through the process of organization and 
management. Hence, public administration is as much concerned 
with what government does as it is with how it does it(4).

A. The evolution of Public Administration:
The history of public administration is a significant source of 

understanding of the administrative structure of the present and 
of the practicable and appropriate directions which its future 
evolution will or should take(5).

In medieval times, public administrators were as qualified as 
rulers and the educated elite in terms of abilities to read, write 

2- Marume, S. (2016). Meaning of Public Administration. Journal of Research in Humanities and Social Science. 
Volume 4. Pages: 15-20.

3- Henry, N. (1975). Op.cit.
4- Waldo, D. (1968). Public Administration. The University of Chicago Press on behalf of the Southern Political 

Science. The Journal of Politics, Vol. 30.  Pages: 443-479.
5- White, L. (1942). Notes on the History of Public Administration Project. Society of American Archivists. The 

American Archivist, Vol: 5. Pages: 100-103.
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and calculate(6). Lorenz von Stein, an 1855 German professor 
from Vienna, is associated with founding the science of Public 
Administration. He refused to be restricted to the definition 
that was given to Public Administration in his time as a form of 
administrative law; he rather showed that Public Administration 
draws on many pre-set disciplines such as sociology, political 
science, administrative law and public finance(7).

The earliest scholars who mention the identity of public 
administration are Woodrow Wilson and Goodnow, which also 
promote the issue of politic-administration dichotomy. During 
the early period of 20th century, the government system is 
reflected to be corrupted with patronages. Therefore, Wilson 
claimed that there should be a distinct separation between politics 
and administration, and Goodnow further determined that 
politics is the representation of people's will and administration 
is the execution of that will. They foresee a bureaucratic system 
with hieratical structure and formal rules and regulations, and 
expert administrators will perform faithfully according to the 
political system(8).

This notion give rise to the debate between Friedrik and Finer, 
where on one hand, Finer reflects in strict regulation that guard 
against administrators abuse the power and administrators should 
only emphasize on the technical issues, while Friedrik was 
arguing administrators are experts and should actively involve in 
the policymaking procedure(9). In addition, such contradiction 
between politics and administration is also revisited by scholars 
Dwight Waldo and Herbert Simon. Waldo in his Administrative 
State, points out that the dichotomy is between facts and values, 

6- De Vries, M. S. (1999). Toward a Historical-Comparative Perspective on Bureaucracies. International Review 
of Public Administration, Vol: 4. Pages: 55-69.

7- Waldo, D. (1968). Op.cit.
8- Wilson, W. (1887). The study of administration. Political science quarterly, Vol:2. Pages:197-222.
9- Stivers, C. (1994). The listening bureaucrat: responsiveness in public administration. American Society for 

Public Administration. Page 29.
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which is impossible and should not be separate in government, 
since public administration deals with people's perception 
toward the state, and the study as well as practice of it should be 
conducted by diverse normative values(10).

Simon on the other hand, in Administrative Behavior, 
arguing while there is close relation between politics and 
administration, the purpose of public administration should 
concentrate on the most effective way to carry out those values. 
In our modern era, some modern authors define New Public 
Administration as the process of splitting large bureaucracies 
into smaller, disunited agencies, encouraging competition 
between different public agencies, and at the same time, 
encouraging competition between public agencies and private 
companies and using economic incentives lines(11). Nowadays, 
people expect the government to provide them with jobs, law 
and order, accessible services, simplicity and corruption-free 
environment while they carry out their business day after day. 
In that context, Public Administration is moving away from 
being an activity performed by a government to being a tool 
used by a government to realize and implement its political 
agenda in direct response to meeting the needs of a given society. 
Development, service delivery, policy formulation and program 
management, and poverty reduction seem to inhabit the top of 
the list of analyzed-needs on a wide scale, knowing that realizing 
these tasks is overwhelming in the complex environment of the 
countries requiring immediate development especially where 
there is lack of guidance(12).

10- Fry, Brian R. 1989. Mastering Public Administration; from Max Weber to Dwight Waldo. Chatham, New Jersey: 
Chatham House Publishers, Inc. page 80 Ryan, M., Mejia, B., and Georgiev, M. (Ed). 2010. AM Gov 2010. 
McGraw Hill: New York.

11- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-
era governance. Journal of public administration research and theory, 16(3), 467-494.

12- Ferlie, E., Lynn, L. E., & Pollitt, C. (Eds.). (2005). The Oxford handbook of public management. Oxford 
University Press, USA.
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B. Corruption in Public Administration: 
Historically, the institutional culture of public administration 

has been a system of protection against corruption and prevention 
efforts within the control of the public administration are often 
engaged at associating the professional integrity of public officials. 
That’s why; corruption is regarded as adversative to the purpose 
of public administration(13). 

By definition corruption is a form of an unethical or dishonest 
conduct performed by a person entrusted with an authority 
position with the goal of acquiring personal benefits. It is often 
discussed to as a miscarriage of the institution of the public service 
and as an unfaithfulness of the necessary professional ethic of the 
public administrator to serve the public fairly and objectively as 
representatives of the public interest(14).

Corruption in the public sector is said to exist when officials, 
whether politicians or civil servants, behave unlawfully and 
misuse the public power entrusted to them in order to satisfy 
their private interests. It is one of the most unethical practices 
that challenge the confidence and trust of public officials that 
can only be reclaimed by forming a reputation of honesty and 
integrity. Corrupted officials make prejudiced decisions that 
serve their private interests instead of the public ones – taxpayers 
swallow the cost. In such a client-centered public administration, 
resources that are supposed to be reallocated for productive uses 
are instead devoted to corrupt practices. Corruption leads to 
unresponsive policies and poor administration(15) (Stapenhurst 
& Kpundeh, 1998).

13- Whitton, H. Implementing Effective Ethics Standards In Government And The Civil Service. Transparency 
International. Retrieved from: https://www.oecd.org/mena/governance/35521740.pdf.

14- Morris, S.D. (1991), Corruption and Politics in Contemporary Mexico. University of Alabama Press, Tuscaloosa.
15- Stapenhurst & Kpundeh (1998). Public Participation in the Fight Against Corruption. Canadian Journal of 

Development Studies 19:3, 491-508.



10

Even though corruption has multiple roots, it is usually 
attributed to the poor design of institutions. The complexity and 
ambiguity of the contradictory laws and regulations intensifies 
the discretionary power of officials, and subsequently the risk of 
having arbitrary self-serving decisions increases. Corruption is 
dependent on the amount of monopoly and discretionary powers 
an official is able to exercise. Each one of these is present in 
different countries based on their development status. Monopoly 
power is said to exist in highly regulated economies, whereas 
discretionary power is dominant in developing countries and 
transitional economies(16).

The lack of accountability and transparency nurtures corruption: 
it is almost impossible to assess the legitimacy of decisions that 
are made behind closed doors(17).

Clientelism is the most famous definition of “who gets what” 
in a given society. It is known as the patron-client model of 
politics which permeated contemporary political systems around 
the world. It is a complex chain of personal bonds between 
political patrons and their individual clients/followers. These 
bonds are founded on mutual material advantage: the patron 
furnishes excludable resources (money, jobs) to dependents and 
accomplices in return for their support and cooperation (re-
election). Present-day clientelism tends to flourish in insecure 
political and economic environments and is integral to the 
politics of survival for both patrons and clients. It is an enduring 
mechanism of control in society that is identifiable in all times 
and settings(18). It is a vicious circle: the “client” asks the political 

16- Stapenhurst & Kpundeh (1998). Op.cit.
17- Mills, A. (May, 2012). Causes of corruption in public sector institutions and its impact on development. UNPAN, 

Retrieved from: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan.pdf.
18- Majcherkiewicz, T. (2002). Political Clientelism In Public Administration, A case study of institutional changes 

in the post-communist state of Poland. The Pedagogical University of CracowDepartment of Philosophy and 
Sociology. Pages: 1- 11.
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patron for a service; the latter would tend to fulfill his/her request 
in order to guarantee re-election; the request’s fulfilment would 
be accomplished by the administrator who was brought to the 
position by the political patron – loyalty to the “employer” will 
be exercised regardless of the legality of the request. 

On another note, it is also important to mention that nepotism 
constitutes a major cause for corruption, since incompetent 
individuals are qualified to perform specialized accomplishments; 
it is a main driver for conflict of interests(19).

The low public service salaries encourage officials to resort to 
corruption to supplement their income; and since they are not held 
accountable for their performance, they have incentives to delay 
services in order to extract bribes. They would also take advantage 
of common resources or collective goods since no punishment 
is applied – no one would abandon the opportunity of being a 
free rider(20). The private interest of the public employee might 
discharge him/her from his/her duties in ways that are not in the 
best interest of the institution. The conflict of interest reduces 
the public confidence and trust in the integrity and impartiality 
of the public functionaries. The inappropriate human resource 
(HR) policies and practices in the public service aggressively 
contribute to the malpractices that threaten transparency, ethical 
behavior and professionalism(21).

Is corruption a natural consequence of any human organization? 
The question has long been debated and, a fortiori, will still be 
for the future generations. From a liberal perspective, the State, 
and consequently the Government, is considered as an evil, but 

19- Majcherkiewicz, T. (2002). Op.cit.
20- Mills, A. (May, 2012). Op.cit.
21- Finlay, F. (February, 2016). Politics is corrupt, public administration is corrupt, and democracy is dead. Irish 

Examiner, Retrieved, from: http://www.irishexaminer.com/viewpoints/columnists/fergus-finlay/.html.
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a necessary one nonetheless(22). One that should be subjected to 
scrutiny and accountability(23).

C. Dysfunctions of Public Administration:
While functions are recognized, and might have positive effects 

on public administrations, dysfunctions are unrecognized and 
have negative effects on institutions creating conflicts. Conflicts 
present incidents provoked by existing deviations between the 
means, methods and attitudes of actions regarding a phenomenon 
which represents the object of analysis. Organizational conflicts 
are can be observed as disputes that occur when values, goals 
or interests of individuals contradict each other. Even though 
conflicts are perceived as being negative, they are capable of 
increasing the organizational productivity and innovativeness, 
improving thus the organizational performance(24). Why 
dysfunctions arise in public administration?

Dysfunctions are accompanied by tension and their consequences 
consist of animosity, low yield, stress, absenteeism, frustration, 
aggressiveness, fear, discontent and resentments. In order to 
sustain a high-performance, leaders and HR managers must keep 
an eye on the symptoms of dysfunctions arising in organizations, 
and they treat their root. The symptoms of the dysfunctions are 
usually attributed to a dictatorial or limited leadership under which 
the management does not allow disagreements fearing arrogance 
or insecurity; personal agendas which internally influence 
promotions and selections; unfair political compensations which 

22- "Society in every state is a blessing, but government, even in its best state, is but a necessary evil; in its worst 
state an intolerable one; for when we suffer or are exposed to the same miseries by a government, which we 
might expect in a country without government, our calamity is heightened by reflecting that we furnish the 
means by which we suffer" [Thomas Paine, Common Sense 1776]. Georges Washington further noticed that the 
Government “is a dangerous servant and a fearful master”.

23-  The famous adage “Quis Custodiet Ipsos Custodes?” or "Who will guard the guards themselves?” is often used 
to describe this reality, even though it was initially used by the Roman poet Juvenal referring to marital fidelity..

24- Pânzaru, S., Constantinescu, L., & Dragomir, C. (October, 2016). Management of Dysfunctions and conflicts in 
public administration. The 2nd International Scientific Conference SAMRO, pp. 288-291.
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are not linked to qualitative performances; inefficient use of 
resources allocated on the basis of power-centrism and favoritism; 
empire-building practices through which managers work on 
promoting themselves; unequal workload distribution where 
some departments are underused while others are overloaded; 
and over-management which hinders communication and causes 
slower execution; fragmented organizational efforts which cause 
interdepartmental competitions and lead to miscommunication 
and low productivity(25). All these attributes lead to a dysfunctional 
public administration that lacks efficiency and responsiveness.   

D.	 Efficiency	in	Public	Administration:

At the beginning of the progressive era reforms, efficiency was 
sought to rationalize and systematize the public administration’s 
business. Attaining efficiency justified the centralization of 
public functions, the existence of bureaucracies, and the 
presence executive budgeting. Efficiency is sought to promote 
public responsiveness to the citizen’s demands especially in a 
democracy. Efficiency is considered as a vital value that supports 
and undergirds the government’s broader values. Public 
administration scholars questioned the supremacy of efficiency 
as they tested the progressive separation of the administration 
from politics(26). According to Waldo (1952), this separation did 
not go with the view that agencies were entangled in political 
maneuvering as much as they were legislatures. Therefore, if 
the administrators make decisions effectively, they cannot be 
considered as choosing the optimal method for policy decisions’ 
implementation. Furthermore, critiques of efficiency objected 

25- Pânzaru, S., Constantinescu, L., & Dragomir, C. (October, 2016). Op.cit.
26- Grandy, C. (2008). The “Efficient” Public Administrator: Pareto and a Well-Rounded Approach to Public 

Administration. American Society for Public Administration.
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on the separation of means and ends: “means are relative to 
ends”, making thus the administration not an end in itself. 
Being efficient supposes choosing a handful a value which is at 
the core of the public agency and pursuing objectives without 
giving attention to the external influential factors. So, efficiency 
is about “getting things done”, with low considerations on how 
they are done. Lowering public service costs and minimizing 
waste are crucial(27). 

Efficiency in the public sector is identified through: the 
leadership (on the national level), the judicial system on the 
state level), the civil service on the institutional level) and the 
organizational structure. Corrupt practices involving political 
and bureaucratic influences, weak organizational structures, 
incompetent appointments render the public administration 
inefficient. The lack of checks and balances due to a weak 
judicial system also contributes to the public sector’s ills(28). 

27- Grandy, C. (2008). Op.cit.
28- Mihaiu, D., Opreana, A.and Cristescu, M. (2010). Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public 

Sector. Romanian Journal of Economic Forecasting.
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In a liberal democratic setting, the Public Administration is 
designed as an executive tool to serve citizen’s expectations. These 
expectations are primarily expressed through the voting process 
based on Agendas. The elected representatives, now officially 
transformed into policy makers, are expected to demonstrate 
responsiveness for two major reasons; the first is, to keep their 
electoral promises and the second, to secure their reelection. They 
can do this through the executive action by vertically interacting 
with the Public Administration. The latter can only perform 
properly and reach a high level of efficiency and effectiveness if it 
is protected from the negative interference of political bias.

Milton Friedman, from capitalism to freedom, University 
of Chicago press, 1962. “To the free man, the country is the 
collection of individuals who compose it, not something over 
and above them. He is proud of a common heritage and loyal to 
common traditions. But the regards government is as a mean, 
an instrumentality, neither a grantor of favors and gifts, nor a 
master or god to be blindly worshiped and served”.  

Woodrow Wilson, the shady of Administration, Political 
Science Quarterly, 1887. “Administration lies outside the proper 
sphere of politics. Administrative questions are not political 
questions. Although politics sets the tasks for administration, it 
should not be suffered to manipulate its office”. 

E. Responsiveness in Public Administration:

Responsiveness refers to the practice of ensuring that clients 
are served helpfully and responsibly by government agencies 
and officials. Wilson argued that the most common strategy 
for dealing with the idea of responsiveness is to treat it as an 
aspect of responsibility. While Finer made responsibility a 
subdivision of responsiveness, rather than vice versa. Thus, 
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the agency has to ensure that its services are accessible to 
clients(29). Approaches are controversial in understanding 
responsiveness in public administration. Some scholars refer 
to responsiveness as a ‘necessary evil’ that seems to conciliate 
professional effectiveness and a signal to political convenience 
if not absolute corruption. However, other scholars suggest 
that democracy would appear to necessitate administrators who 
are responsive to the people’s will at least through politicians 
and legislatures if not straight to the population. Dissimilar to 
the private sector, the public one must take into consideration 
social equal opportunities, equity, welfare, and just supply of 
‘public goods’ to all residents. To examine the performance of 
governmental activities, the acceptance of the people for the 
outcome of public administration activities must be tested 
according to some measures such as the contributiveness, 
fruitfulness, responsiveness to public needs and equality of the 
distribution of these activities(30).

Corruption in the political system, the misappropriation of 
public funds, the bureaucratic rigidity, red tapism weaken the 
public administration and make it irresponsive to the people’s 
needs(31).

F. Failure of the Democratic Process in Decision-
Making:

The values of democracy and the rule of law are both 
fundamental to the modern administrative state. Democracy 
enhances the credibility and stability of government and also 

29- Stivers, C. (1994). The Listening Bureaucrat: responsiveness in public administration. Gale Group.
30- Vigoda, E. (2000). Are you being Served? The Responsiveness of Public Administration to Citizen’s Demands: 

An Empirical Examination in Israel. Blackwell Publishers.
31- Arthur, E. (2016). Problems and Prospects of Public Administration in Nigeria. Information Guide in Nigeria.
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improves the quality of public policy(32). Democracy creates 
the enabling environment for broad based economic growth 
through markets. The predictability and stability of policies are 
conducive to markets, and the protection of property rights and 
enforcement of contracts are best ensured under democratic 
regimes. Democracy facilitates openness in policy dialogue, 
free press and respect for human rights and the rule of law, 
which are crucial for economic growth.

Ethics is one of the vital components that allow democracy to 
thrive in any country. Ethics in government is critical to realizing 
the promises of democracy. In a democracy, a government 
has an obligation to treat everyone equally and to provide 
the greatest good to most of citizens. The effective operation 
of democratic government requires that public officials and 
employees be independent, impartial and responsible to the 
people. Government decisions and policies should be made 
within the proper structure of government; public office 
shall not be used for personal interests, and the public has to 
have confidence in the integrity of its government. Ethical 
wrongdoings and scandals that occur in a government pose a 
threat to the democratic principles of the rule of law, equity, 
and individual rights. Fraud, bribery, and other abuses take the 
power from people and give it to a few in position of control, 
which distorts the concept of the equality of all participants of 
public life(33).

In a democratic society, politicians who get elected on people’s 
support and vote, are primary concerned with strengthening 

32- Sangita, S. (December, 2002). Administrative Reforms for Good Governance. The Indian Journal of Political 
Science, Vol. 63, No. 4, pp. 325-350.

33- Radhika, D. (February, 2012 ). Ethics in Public Administration. Journal of Public Administration and Policy 
Research, Vol. 4, No. 2, pp. 23-31.
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their constituencies, and thus are keen to dole out benefits to 
those who are their supporters. With the protective hands of 
politicians above them and with a temptation of gaining extra 
benefits, administrators consciously align with their political 
masters and indulge in corruption.  Ethical wrongdoings 
and scandals that occur in a government pose a threat to the 
democratic principles of the rule of law, equity, and individual 
rights. Fraud, bribery, and other abuses take the power from 
people and give it to a few in position of control, which distorts 
the concept of the equality of all participants of public life(34).

Consequences: 
Corruption poses a serious development challenge. The 

excessive tolerance of corruption can have grave negative 
consequences on economic, social and political development. 
It threatens sustainable economic development, ethical values 
and justice; it weakens our society and endangers the rule of law. 
Corruption undermines democracy and good governance by 
infringing or even undermining formal processes. Corruption 
in public administration results in the inefficient provision 
of services. It violates a basic principle of republicanism 
regarding the centrality of civic feature. Moreover, corruption 
destabilizes public confidence in government; creates wrong 
economic choices and constrains government’s ability to 
implement policies; makes the poor pay the price  and threatens 
government’s policies of private-sector-oriented growth. 
Hence, corruption weakens the legitimacy of government and 
such democratic values as trust and tolerance(35). 

34-Šatienė, G.¬t., & To¬lei¬kienė, R. (2007). A Con¬nec¬tion Bet¬we¬en Cor¬rup¬tion and Unet¬hi¬cal 
Be¬ha¬vio¬ur of Pub¬lic Of¬fi¬cials. Šiau¬liai Uni¬ver¬si¬ty.

35-Khan, M. (N.d). Political And Administrative Corruption: Concepts, Comparative Experiences And Bangladesh 
Case. Department of Public Administration University of Dhaka. Retrieved from:http://unpan1.un.org/intradoc/
groups/public/documents/APCITY/UNPAN019105.pdf.



19

Lack of Trust:
The effects of corruption on the agencies of public 

administration can be predominantly maleficent. When 
corruption is believed to be the way the public sector, or one of its 
agencies, regularly operates the damage goes beyond the loss of 
misdirected resources, public administration jeopardies losing 
both its capacity to be effective and the trust of citizens in the 
fair and impartial application of public resources and authority. 
In the public realm it turns out to be challenging to guarantee 
compliance with public standards or respect for the rule of law. 
A predominantly destructive institutional impact for the public 
administration is that competent and honest employees can be 
lost or dissuaded from working for government at all further 
decreasing its capacity for integrity and effectiveness(36).

Widespread political corruption is commonly seen as creating 
a severe threat to public trust in political institutions. After 
all, one of the principles sustaining a democratic political 
system is the assumption that governments are accountable to 
citizens. As such, the abuse of the public power entrusted to 
elected government officials destabilizes these procedures of 
accountability and corruption systematically erodes democratic 
principles and the faith of citizens in the political process. As 
a result, dissatisfied citizens are accountable to withdraw from 
the electoral process, or they may even resort to less legitimate 
means of protest as they seek fundamental changes in the 
system. Therefore, corruption erodes the confidence of the 
people in the leadership(37).

36- Sundell, A. (2015). Public Administration and Corruption: How to Get the Institutions that Work. Göteborg 
Studies in Politics 142, edited by Bo Rothstein, Department of Political Science, University of Gothenburg. Vol: 
37. Pages: 95- 122.

37- Navarro, P. (2014). Does Corruption Erode Trust In Government? Evidence From A Recent Surge Of Local 
Scandals In Spain. Institut d’Economia de Barcelona. Pages 1- 44.
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The absence of trust in government generally creates citizens 
who do not want to pay taxes, and who do not obey the law 
and makes necessary an increase in the number of monitoring 
and enforcement systems. Hence, weak systems of processes 
of democratic governance, as well as inadequate access to 
services and economic opportunities, tend to corrode trust in 
government. In another words, corruption grind down trust 
in the institutions of state, this in turn weakens the state’s 
capacity to fight corruption. Corruption in procurement, leads 
to waste of public resources for often inferior quality products 
and services, and eventually may prevent honest vendors from 
doing business with the state(38).

Corruption may dissolve the significant strength of political 
legitimacy, which most governments seek to preserve and 
build on. One of the major responsibilities of any regime is 
the construction of its own legitimacy a resource which will 
enable it to gain more easily the support and the assistance of 
the public in connection with development. By abolishing the 
legitimacy of political structure in the eyes of those who have 
power to do something about the state of affairs; corruption can 
lead to instability and likely national collapse(39).

That’s why, increased interaction between public officials 
and members of the public goes beyond the threat of scrutiny 
and discouragement to improve the level of trust between 
public administration and citizens with benefits for both for 
effectiveness of government and anti-corruption investigations. 

38-  Heldman, C. (2017). Causes and Consequences of Corruption – An overview of Empirical Results. Institut der 
deutschen Wirtschaft Koln. Pp, 2-38.

39- Blind, P. (2006). Building Trust In Government In The Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging 
Issues. Vienna: Austria. Pages: 3- 21. Retrieved from: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/
UN/UNPAN025062.pdf
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Better public engagement can develop the general quality of 
public administration and systems for receiving and managing 
objections about the public administration have the potential 
to advance trust and diminish inaccurate perceptions of 
corruption. A level of public trust is necessary to facilitate 
reporting corrupt activity, in collaborating with enforcement 
officials and in individual acquiescence with anti-corruption 
rules and norms(40). 

Unpredictability:

Due to corruption and abuse of power, policymakers ultimately 
fail in their goal to predict events in the long term. From a 
macroeconomic prospect, the lack of predictability can have 
some opposite consequences in aid-dependent countries. One 
of the main consequences of unpredictability is that it makes 
fiscal planning and implementation of a recipient country’s 
development agenda enormously difficult. It also makes much 
more difficult the ownership of development programs by 
recipient countries since they are depending on uncertain funds. 
Elsewhere, the lack of predictability increases the likelihood 
of fiscal and monetary instability. Unpredictability increases 
output volatility and end up reducing growth(41). 

The predominance of corruption influences on the economic 
environment through the establishment of significantly 
higher levels of risk and uncertainty in economic transactions. 
Uncertainty is existent both in the context of individual 

40- Blind, P. (2006). Building Trust In Government In The Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging 
Issues. Vienna: Austria. Pages: 3- 21. Retrieved from: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/
UN/UNPAN025062.pdf.

41- Voskanyan, F. (2000). A Study Of The Effects Of Corruption On Economic And Political Development Of 
Armenia. Yerevan: Armenia. Retrieved from: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ASPA/
UNPAN000533.pdf.
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economic communications and in terms of intensified fears 
about future developments in the wider economic environment 
in question.

For business, it is difficult to flourish in uncertain environment. 
Uncertainty with regard to domestic politics can diminish 
motivation for investment directly and through its influences 
on government institutions(42). 

State Failure:

Due to corruption in public administration, the state may fail 
and be powerless of providing even basic services such as public 
order for the society in any meaningful form. Corruption leads 
to the failure of the state to deal with fundamental, political, and 
governance issues such as the public budget and appointment 
of significant public officials. This phenomenon leads to the 
failures of political parties and their leaders to conjoin and the 
failures of organizations within the bureaucracy to collaborate. 
This type of governance failure may be capable of making and 
implementing a number of successful individual policies(43).

Also, corrupt governments have less money to spend on their 
own projects, pushing down the salaries of public employees. 
In turn, these lower-level staffers will be more likely to extract 
funds from the public pucker. Government employees in corrupt 
societies will thus expend more time lining their own pockets 
than serving the public. In other words, in most corrupted 
countries, dishonest politicians tend to pick investment projects 

42- Kangoye, T. (2011).Does Aid Unpredictability Weaken Governance? New Evidence from Developing 
Countries. African Development Bank. Angle des l’avenue du Ghana et des rues. Retrieved from: https://
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/WORKING%20137%20Does%20Aid%20
Unpredictability%20Weaken%20Governance%20AS.pdf.

43- Peters, G. (2015). State failure, governance failure and policy failure: Exploring the linkages. Public Policy and 
Administration. University of Pittsburgh, PA, USA; Zeppelin University, Germany. Vol. 30. Pages: 261–276.
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not on the bases of their fundamental economic means, but on 
the opportunity for bribes and kickbacks these projects hence 
contribute to lower levels of economic growth and to ineffective 
government. In general, it decreases investment and therefore 
challenges the competitiveness of the country and lowers its 
GDP(44). 

Furthermore, it increases inequality in a country which may 
contribute to social tensions and instability. The deviation 
of government expenses and the diminution in the quality of 
public services due to corruption leads to market inefficiencies, 
persuading companies to enter the unofficial economy(45).

In addition, corruption weakens the legitimacy of political 
institutions and thus the government is less capable to depend 
on the cooperation and support of the public. As a result, the 
government is compelled to resort to force and coercive tactics 
to uphold order. The resulting violence and political instability 
deters political development. Corruption, leads to economic 
inefficiency and waste, because of its consequence on the 
allocation of funds, on production, and on consumption(46). 
Gains achieved through corruption are unlikely to be transferred 
to the investment area, for example, since illegal money is either 
used up in exposed consumption or is transferred to foreign 
bank accounts. Such transfers symbolize a capital outflow to 
the domestic economy. Furthermore, corruption engenders 
allocative inefficiency by authorizing the least efficient contractor 
with the highest ability to bribe to be the recipient of government 
contracts. In addition, since the cost of bribes is included in the 

44- Claros, A. ( 2014). Nine Reasons why Corruption is a Destroyer of Human Prosperity. World Bank. Retrieved 
from: http://blogs.worldbank.org/futuredevelopment/nine-reasons-why-corruption-destroyer-human-prosperity.

45- Fritzen, S. (2014). Corruption, Trust and their Public Sector Consequences: Introduction to the Special Edition. 
Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice. Lee Kuan Yew School of Public Policy, National 
University of Singapore. Vol. 16, No. 2. Pages:  117–120.

46- Myint, U. (2000). CORRUPTION: CAUSES, CONSEQUENCES AND CURES. Asia-Pacific Development 
Journal. Vol: 7 (2). Pages: 34-57.
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price of the goods produced, demand tends to be reduced, the 
structure of production becomes biased, and consumption falls 
below efficiency levels. Thus, corruption lowers the general 
welfare of the populace(47).

In addition the major impact of corruption on public 
administration is the failure to make a clear separation between 
what is public and what is private, therefore a tendency to 
dissuade public resources for private profit, failure to create a 
foreseeable framework for law and government behavior that 
is beneficial to development or arbitrariness rules, regulations, 
authorizing requirements which hinder the functioning of 
markets and encouragement of rent seeking; priorities that are 
inconsistent with development, hence, resulting in misallocation 
of resources(48). 

Conclusion
Transparency International (TI) defines corruption as “the 

misuse of entrusted power for private gain”. In other terms, it 
is when there is no transparency, no law that emphasizes public 
access to information, hence allowing decision makers to act 
without being held accountable. Thus, lack of accountability will 
erode trust and the reasonable expectation that fellow citizens 
will act in a manner to encourage the general welfare of others. 

Corruption can be measured through many tools. Transparency 
International has established an annual Corruption Perceptions 
Index in view of measuring corruption and ranking the countries 
depending of their score. The CPI aims at giving a general 
classification of corruption in countries using expert assessments 
and opinion surveys. Today, more than 150 countries are 
ranked by the CPI.  The World Bank on the other hand uses six 
following indicators to measure corruption which includes voice 

47- Gould, D. (1987). The Effects of Corruption on Administrative Performance Illustrations from Developing 
Countries. The Intemational Bank for Reconstruction and Development. Washington, D.C: USA. Pages: 1- 36.

48-  Ibrahim. B. ( 2017). The Impact of Corruption on National Development in Nigeria. International Journal of 
Scientific Research in Social Sciences & Management Studies. Vol: 2. Pages: 13-21.
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and accountability, political stability, government effectiveness, 
regulatory quality, rule of law and control of corruption. 

Corruption affects each and every one of our lives; in some 
cases, it might even cost our lives. It endangers our everyday 
being, it destroys the country’s economy, hence it reduces the 
citizen’s personal wealth and it does not contribute to the renewal 
of the political system, thus removing citizen’s trust in their own 
nation. 

The costs of corruption for economic, political and social 
development are becoming increasingly evident. On the political 
level, it constitutes a major barrier to democracy, hindering the 
emergence of a more responsible political system. The rule of 
law must be strengthened and the state needs to be invested in 
so as to increase its authority and credibility and thus helping 
to reduce corruption. Moreover, on the economic level, high 
levels of corruption ultimately lead to lower levels of foreign 
investment. Therefore, it limits the country’s development 
and reduces national wealth; leaving large segments of the 
population trapped in misery and poverty. Furthermore, on 
the social level, corruption traps citizens in a vicious cycle 
where bribery becomes the norm and accepting it becomes a 
way of life. Therefore corruption undermines people’s trust in 
the state and the political system, as well as its institutions and 
leadership. In addition, on the environmental level, there are no 
laws and regulations to control the impact of any projects on the 
environment. As a result, projects that have a negative impact 
on the environment have been able to proceed; despite the fact 
that they may be detrimental to the nation at large and ultimately 
serve the interests of the few individuals who are behind it.
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Introduction 
Si on parle toujours de la croissance 

économique de la Chine, de l’Inde, et des 
autres pays du sud-est asiatique et de leurs poids 
grandissants sur la scène internationale, on perçoit la 
persistance de la marginalisation de l’Afrique, malgré 
les signes annonciateurs d’une véritable dynamique 
de développement avec une croissance de 3.4% pour 
l’Afrique subsaharienne en 2018 selon le FMI. 

Les Etats africains à peine libérés de la domination 
coloniale, se heurtent à divers défis, apparemment 
sans fin, allant des guerres civiles, de l’instabilité 
politique, aux épidémies en passant par une 
insuffisance alimentaire et une pauvreté galopante. 
De plus, avec l’effondrement du bloc de l’Est, 
l'Afrique perd du jour au lendemain tout intérêt 
stratégique pour les occidentaux qui consacrent leur 
aide au développement à l'Europe de l'Est. Même les 
entreprises et les investisseurs occidentaux se retirent 

L’Afrique: vers un meilleur 
avenir?
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du marché africain en laissant la place aux ONG et aux institutions 
internationales. L'Afrique des années 1990, marginalisée, devient 
un objet de toutes les attentions, un continent à surveiller de près. 

Dans les années 2000, l'Afrique est rentrée dans une nouvelle ère 
caractérisée par une croissance annuelle sans précèdent, quatre 
fois supérieure à celle de l'Europe. Les Etats africains reprennent 
les commandes de leurs politiques économiques et la relation de 
l'Afrique au reste du monde se normalise(1).  

Les potentialités qu’enferme ce continent suscitent actuellement 
un regain d’optimisme. C’est dans ce continent qu’on trouve tous 
genres de ressources naturelles et une population qui est la plus 
jeune au monde et qui peut être un atout si le continent investit 
dans la formation et l’éducation. 

Malgré qu’il soit très difficile de faire des prévisions exactes pour 
les prochaines décennies, toutes les indications économiques et 
les informations financières nous poussent à penser qu’au cours 
des trente prochaines années, l’Afrique aura toutes les chances 
pour constituer une zone économique active et compétitive. 
Les estimations faites par la Banque africaine de développement 
laissent apparaître que le produit intérieur brut (PIB) et le PIB/
habitant devraient connaître une croissance continue jusqu’à 
2060(2). Pour cette Banque, la plupart des pays africains auront 
atteint le statut à revenu intermédiaire de la tranche supérieure(3) 
et donc l’élimination des formes extrêmes de la pauvreté.

Au cours des années à venir, le développement des pays africains 
résultera d’un certain nombre d’indicateurs de changements, ainsi 

1- Jean Michel Severino, Europe -Afrique dérive des continents ou le paradoxe du rendez-vous manque, 
Le Point, 16-04-2010, http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/04/16/europe-afrique-la-derive-des-
continents-ou-le-paradoxe-du-rendez-vous-manque-par-jean-michel-severino-et-olivier-ray_1334590_3232.
html#Lt1EQG0IrdZGMbOu.99.

2- Banque africaine de développement (Rapport), l’Afrique dans 50 ans, vers une croissance inclusive, Tunis, 
Tunis, 2011.

3- Le terme de pays à revenu intermédiaire renvoie à la typologie de classement des pays par la Banque mondiale 
en fonction de leur revenu national brut (RNB) par habitant.

      Les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure: entre 4 086 et 12,615 dollars.
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que des transformations de politiques économiques qu’ils auront 
adoptés face à l’évolution de la situation économique mondiale.

L’Afrique, prochaine puissance industrielle? Peut-elle devenir 
la prochaine usine du monde? Les économies africaines sont-
elles en voie d’émerger? la croissance est-elle conjoncturelle, ou 
structurelle? Et enfin, peut-on un instant penser gérer les affaires 
du monde sans l'Afrique, dont la population attendue d'ici trente 
ans représentera le double de celles des Etats-Unis et de l'Europe 
réunies? 

Des questions qui peuvent paraître étranges, car jusqu’ici, le 
continent africain a été le grand absent des analyses et projections 
macro-économiques à moyen terme et à long terme. Pourtant, 
certains pays s’industrialisent et se développent, comme l’ile 
Maurice, le Maroc, l’Ethiopie et la Tanzanie. L’Afrique sera 
également de par le marché qu'elle forme – un vaste espace de 
près de deux milliards de consommateurs à l'horizon 2050. 

Certainement, l’Afrique de demain inquiète, tant les pressions 
migratoires(4), écologiques et sociales seront des plus fortes.

Dans cet article, nous allons traiter, les points forts et faibles 
de l’Afrique et se lancer dans l’analyse des perspectives surtout 
économiques afin de répondre à la problématique centrale qui 
est: si le continent africain est en phase de rattrapage économique. 

A- Les moteurs de développement de l’Afrique
Les taux de croissance enregistrés depuis une quinzaine 

d'années qui varient entre 5 à 8 % par an sont-ils conjoncturels 
et donc réversibles, ou structurels, mettant ainsi le continent 
dans une phase de rattrapage économique, comme l'Asie a pu la 
connaître depuis les années 1990? Une question posée par les 
spécialistes économiques de l’Afrique. En d'autres termes, les 

4- S.Smith, La ruée vers l’Europe: la jeune Afrique en route vers le vieux continent, éd. Grasset.2008, p127.
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bases de cette croissance sont-elles assez cohérentes pour assurer 
un développement durable de l'Afrique ?

En fait, plusieurs moteurs participent au développement du 
continent on citera quelques-uns dans notre article. 

1) Les matières premières: des outils de croissance 
La montée en puissance des économies émergentes depuis 

l’an 2000 a fait exploser la demande en minerais. En Afrique, 
le secteur extractif (mines, hydrocarbures) représente un poids 
économique important et s’appuie sur un potentiel géologique 
considérable: 7,6 % des réserves mondiales de pétrole, 7,5 % des 
réserves mondiales de gaz naturel, 40 % des réserves mondiales 
aurifères, et entre 80 % et 90 % des réserves mondiales de chrome 
et platine(5). L’exploitation des ressources naturelles est donc un 
enjeu primordial pour les États producteurs car elle est la source 
essentielle de leurs revenus et le moteur de leur développement. 
Par la diversité de ses ressources et l’importance de ses réserves 
(de l’ordre de 30 % des réserves mondiales), l’Afrique apparaît 
comme un acteur inéluctable sur le marché minier qui ne peut 
que monter en puissance. 

La demande internationale de métaux augmentera dans l’avenir 
de manière spectaculaire pour répondre aux demandes des pays 
à fortes croissance comme la Chine et l’Inde. La forte demande 
devrait se traduire par un maintien voire une augmentation des 
cours des métaux et pousse les Etats ou les investisseurs étrangers 
à l’exploitation de gisements jusqu’ici non-rentables. 

 a- L’Afrique en position dominante sur les métaux 
précieux. 

L’Afrique, riche en minerais de toutes sortes, occupe une 

5-  Arcadia, sous la direction de Philippe Chalmin et Yves Jegourel,  l’Afrique et les marches mondiaux de matières 
premières, Annual report on commodity analytics and dynamics in Africa, 2016 http://www.ocppc.ma/sites/
default/files/Rapport%20Arcadia%20Fran%C3%A7ais%20DER.pdf.
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importante place sur les marchés des métaux précieux et des 
diamants. Sur les 3 158 tonnes d’or officiellement produites 
à travers le monde en 2015, 15% proviennent du continent 
africain, notamment d’Afrique du Sud, du Mali, du Ghana et de 
Tanzanie(6). Le Botswana, l’Afrique du Sud, la Namibie, la RDC, 
le Zimbabwe et l’Angola représentent, à eux seuls, plus de 44 % 
de la valeur de la production mondiale de diamants de joaillerie 
en 2016, soit 31,1 millions de carats sortis de leurs sous-sols. 
En y ajoutant les diamants industriels, l’offre de ces pays s’est 
élevée à 54 millions de carats en 2016, soit environ 42% de l’offre 
mondiale(7). La République démocratique du Congo pourrait 
rejoindre les grands producteurs d’or. Quant au platine l’Afrique 
du Sud a produit 70 % de l’offre brute sur le marché soit plus de 
4.3 millions d’onces 70 %(8). 

 b- Le pétrole et le gaz: Des tremplins pour le 
développement.

La part du pétrole africain a dépassé les 10 % de la production 
mondiale en 2014 et a atteint près de 20 % du volume mondial 
des exportations(9). La production augmentera dans l’avenir, 
quoique plus lentement, en raison de l’augmentation des coûts 
de production sur des gisements de plus en plus couteux et du 
marché international déprimé. 

Le continent africain est une région attrayante pour l’exploration 
et la production d’hydrocarbures du fait de l’existence des grands 
gisements de pétrole et de gaz naturel qui sont sous-exploités, et 
de la probabilité de nouvelles découvertes significatives à terre ou 
offshore, et l’existence de cadres juridiques et contractuels plutôt 
incitatifs.

6- Idem.
7- Iarcadia, sous la direction de Philippe Chalmin et Yves Jegourel,  l’Afrique et les marches mondiaux de matières 

premières, op.cit.
8- Idem.
9- L’Afrique un pénitentiel énergétique énorme et varié, le 2 mars 2016 https://www.planete-energies.com/fr/

medias/decryptages/l-afrique-un-potentiel-energetique-enorme-et-varie.
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Dans les prochaines années, des nouveaux pays africains 
deviendront producteurs et exportateurs de pétroles et du gaz. 
Parmi ces pays on trouve notamment l’Ouganda et le Kenya 
pour le pétrole, le Mozambique et la Tanzanie pour le gaz 
naturel, et le Sénégal pour le pétrole et le gaz. Tullow Oil(10) a 
ainsi évalué à 1,7 milliard de barils les ressources pétrolières 
mises à jour dans la région du lac Albert en Ouganda. 

Les investissements dans la filière pétrolière par les majors 
ont eu des retombées sur les économies nationales, notamment 
au niveau de recrutement de la main d’œuvre locale et aux 
transferts des savoir-faire. 

L’une des évolutions marquantes du continent dans les années 
à venir, est la valorisation du gaz. L’envol du GNL africain – 
déjà très développé au Nigeria et en Algérie – devrait connaître 
à terme un nouvel essor sur les côtes Est du continent, avec 
les découvertes de très grands gisements notamment, en 
Mozambique et en Tanzanie.

2) La croissance démographique: Une opportunité 
pour l’Afrique.

En dehors de quelques pays de l’Afrique Australe et de certaines 
îles, la croissance démographique en Afrique subsaharienne est 
parmi les plus élevées dans le monde, mettant le continent face 
à des taux de pauvreté plus élevés, à moins d’investissement par 
enfant, à une augmentation de chômage ou de sous-emploi et 
une tension sociale. Mais la croissance démographique ne mène 
pas forcément à une catastrophe. Si on parle des structures 
pyramidales de la population et non pas de la taille de celle-ci, les 
perspectives pour l’Afrique peuvent être positives. La baisse de 
la natalité accroît mécaniquement le revenu par habitant dans le 

10- Est une compagnie britannique, basée à Londres qui s'occupe de prospection et d'exploitation de gisements 
pétroliers et gaziers.
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court terme et peut renforcer l’épargne et les investissements sur 
le long terme. Déjà on constate que dans certains pays africains où 
l’accès à l’éducation facile (tout particulièrement celle des filles), 
est un catalyseur essentiel de la baisse du nombre d’enfants et 
du passage d’un taux de fécondité élevé à un taux faible, ainsi, le 
taux de fécondité y varie fortement avec le niveau d’éducation 
des femmes(11). 

À court terme, la vitalité économique de la région peut offrir 
aux gouvernements des Etats africains une certaine marge de 
manœuvre budgétaire qui leur permet de mettre en place des 
politiques ciblées qui ont pour objectifs d’accélérer le déclin de la 
natalité et à tirer profit de la transition démographique résultante. 

3) Le secteur privé et la démocratisation, boostent 
l’économie africaine  

Les dirigeants africains en réalisant qu'aucune croissance 
durable et rapide ne serait réalisable sans investissements privés 
et une meilleure gouvernance, ouvrent leurs marchés intérieurs 
au secteur privé en quête de partenariats et font quelques 
concessions au niveau politique.

 a- Un secteur privé en pleine expansion
Les reformes économiques menées par les Etats africains 

dans les années 90, ont conduit à une plus grande ouverture en 
direction du secteur privé ce qui était un moteur essentiel de 
croissance. Pratiquement tous les Etats africains ont suivi la voie 
de la stabilité macroéconomique, l’ouverture des marchés à la 
concurrence et la libéralisation des taux de change. Egalement, 
la majorité des Etats du continent ont créé un environnement 
favorable pour le développement du secteur privé, en mettant en 
place des nouvelles politiques économiques basées sur les aides 

11- Par exemple, en Éthiopie, les femmes ayant fait des études secondaires ont d’un peu moins de 2 enfants par 
femme, ce qui est en-deçà du seuil de renouvellement des générations.
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et les incitations (réduction fiscale, facilité d’établissement des 
entreprises etc.) ce qui a contribué à renforcer la crédibilité de 
ces Etats et à conforter la confiance du secteur privé (national 
et étranger) dans les économies locales et de promouvoir des 
nouveaux investissements. En grande partie l’accélération de la 
croissance enregistrée par les économies des pays africains dans 
les années 2000 est dûe au développement du secteur privé. 

 b- La démocratisation: un processus en cours. 
L’Afrique ne peut pas se développer sans démocratie. Elle 

est indispensable pour améliorer la gouvernance et gérer les 
tensions ethniques qui freinent les efforts de développement sur 
le continent.

Le début des années 1990 marque l’entrée de l’Afrique dans 
une nouvelle vague de transition démocratique. Ce processus a 
abouti à la mise en place dans la majorité des pays du continent, 
de nouvelles constitutions consacrant le pluralisme, le respect de 
droits et les libertés publiques. Ce processus a permis d’installer 
les premiers jalons de l’Etat de droit et d’organiser des élections(12). 

En fait, cette vague de démocratisation n’a pas touché les Etats 
africains de la même manière. La transition s’est faite selon 
les pays «par le haut» ou «par le bas». Dans le premier cas, les 
transitions se sont opérées notamment à travers un accord entre 
la classe dirigeante (Burkina Faso, au Ghana et au Sénégal). 
Généralement, les oppositions ont été confrontés à des régimes 
arbitraires, qui ont fait quelques concessions politiques tout en 
veillant à contrôler la transition – avec succès – afin de garder leurs 
pouvoirs. Dans certains cas, pour préserver leurs pouvoirs certains 
chefs d’Etat amendent la constitution ou instrumentalisent 
certaines institutions, notamment l’Assemblée parlementaire. 

Malgré tout, des améliorations significatives ont été accomplies 

12- Le Ghana, un modèle de réussite en Afrique, est devenu une démocratie stable et paisible, en bonne voie 
d’atteindre son objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire d’ici 2020. Depuis 1992, cinq élections 
démocratiques consécutives se sont déroulées dans la paix.
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par de nombreux pays africains, Les transitions politiques, à 
terme, ont dans certains cas recomposé le paysage politique et 
réconforté la société civile au détriment du régime autoritaire en 
place. 

4) Un continent de plus en plus ouvert.
Depuis les années 2000, les pays africains attirent beaucoup 

d’investisseurs étrangers dont beaucoup proviennent des pays 
émergents (à leur tête la Chine).

Ils pourraient permettre à certains pays du continent de décoller 
économiquement, à condition que les dirigeants politiques les 
utilisent correctement.

 a- Les investissements en Afrique:
L'Afrique attire de plus en plus les investisseurs. Ils parient 

sur les ressources naturelles du continent, ainsi que sur une 
population très jeune, qui constitue un marché probablement 
très important. Les investisseurs sont surtout des firmes 
multinationales européennes, américaines et plus récemment, 
chinoises, indiennes, brésilienes ou des entreprises des pays du 
golfe Persique qui s'intéressent à l'Afrique, notamment pour y 
acquérir des terres agricoles ou investir dans l'exploitation des 
matières premières.

Les investissements directs étrangers (IDE) en Afrique ont 
chuté(13) à 42 milliards de dollars en 2017 contre 52,5 milliards 
en 2016, soit un recul de 21%(14), cette chute est dûe à la faiblesse 
des prix du pétrole et les résultats négatifs de la récession du 
secteur des matières premières. Toutefois, cette baisse diffère 
selon les régions. L'Afrique de l'Est est la région où les IDE ont 

13- Cette tendance à la baisse n’affecte pas seulement le continent africain, c’est un phénomène mondial. Les flux 
à destination des pays en développement ont enregistré une baisse de 14 % et ceci dans un contexte marqué par 
une croissance économique faible.

14- Rapport du Cnuced sur l'investissement dans le monde en 2018, 06-06-017. http://unctad.org/fr/
PublicationsLibrary/wir2017_overview_fr.pdf.
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le moins reculé, à peine -3%. La région du Maghreb-Machrek 
a aussi bien résisté (-4%) avec l'Égypte qui reste le champion 
des investissements en Afrique. La chute était plus brutale pour 
l'Afrique centrale (-22%) et surtout l'Afrique australe (-66%) 
pour atteindre 3,8 milliards de dollars(15). 

Les pays qui ont su préserver le flux IDE sont ceux qui ont 
diversifié leur économie, notamment à travers des industries 
manufacturières ou des nouvelles technologies. C'est le cas 
de l'Éthiopie par exemple, qui a attiré 3,8 milliards de dollars 
d'IDE en 2017, grâce notamment à la mise en place des zones 
économiques spéciales(16), également, l'Égypte qui est devenue 
une des destinations d'investissements favorites de l'Afrique en 
2017 avec 7,4 milliards de dollars(17). 

 b- La diaspora africaine: une manne pour l’économie 
du continent. 

L'ouverture de l'Afrique est aussi accélérée par l'importance des 
diasporas africaines dans le monde, particulièrement en Europe. 
Aux migrants économiques s'ajoute le «brain drain» des jeunes 
diplômés. Aujourd’hui, les transferts de fonds des diasporas 
représentent plus de trois fois l’aide publique au développement.

Les diasporas sont en effet une force immanquable. C’est 
vrai que les fonds envoyés par les africains sont principalement 
consacrés à régler des problèmes d'ordre social (soins de santé, 
frais scolaires, logement, etc.) mais peuvent aussi constituer des 
capitaux de départ aux investissements locaux. 

Les transferts d’argents vers les familles des travailleurs sont 
parfois la première source de capitaux dans certains pays comme 
le Sénégal (10% du PIB) ou le Mali est une question de survie 

15- Idem
16- Par exemple celle de Bole Lemi Industrial, près d'Addis-Abeba, et qui essaye d’attirer des manufacturiers des 

secteurs agricole, pharmaceutique et textile dont les produits à valeur ajoutée seront destinés à l'exportation.
17- Le rapport du Cnuced du 2016 a que «L'Egypte a promulgué la loi sur les permis industriels et ses règlements 

d'application, visant à faciliter les procédures d'obtention de licences pour les établissements industriels.»
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pour les habitants du Liberia (25% du PIB), des Comores, de 
Gambie. En Afrique, les trois grands bénéficiaires sont le Nigeria, 
l’Egypte (20 milliards pour chacun) et le Maroc(18). 

Selon la Banque mondiale, ces transferts vers l’Afrique 
subsaharienne ont représenté 33 milliards de dollars en 2016 et 
près de 60,5 milliards de dollars pour l’ensemble du continent(19).

Pour mieux bénéficier de cette manne financière, les Etats 
africains doivent organiser la gestion ou la prise en charge de 
leurs diasporas en leur proposant des facilités et en garantissant 
la sécurité de leurs investissements. Egalement, les Etats doivent 
travailler avec les agences de transferts afin de baisser leurs prix. 
Ce qui pourrait entraîner une augmentation soit des volumes de 
transfert, soit des montants envoyés(20). 

B- Les facteurs qui freinent le développement du 
continent africain 

L’Afrique qui dispose d’atouts naturels pour son développement 
économique et social et doté de richesses endogènes peine à 
décoller économiquement et ceci pour plusieurs raisons.

1) L’instabilité politique freine fortement le 
développement 

Les délimitations des frontières des pays africains depuis les 
indépendances des pays africains ont été source de conflits. Les 
colonisateurs, responsables des délimitations ont séparé des peuples 
habitués à vivre ensemble, mais ont surtout rassemblé des ethnies 
et des tribus différents, dont la promiscuité a généré des violences 

18- Jeaques Deveaux, 60 milliards de dollars: l’argent des migrants, bouée de l’économie africaine, 25-01-2018,http://
geopolis.francetvinfo.fr/60-milliards-de-dollars-l-argent-des-migrants-bouee-de-l-economie-africaine-177037

19- Elie Nkamgueu, Jean-Michel Severino et Lionel Zinsou, «La manne de la diaspora africaine peut être davantage 
investie dans les entreprises du continent», 16-02-2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/02/16/la-
manne-de-la-diaspora-peut-etre-davantage-investie-dans-les-entreprises-africaines_5258134_3212.html.

20- Selon la Banque mondiale, baisser le coût des transferts à 5% pourrait faire économiser quatre milliards de dollars 
à la diaspora africaine La diaspora africaine, une puissance financière, 9-05-2015, https://www.huffingtonpost.
fr/patrick-ndungidi/la-diaspora-africaine-une-puissance-financiere_b_7747420.html.
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comme au Nigéria au Tchad, Rwanda ou encore au Soudan(21). 
Egalement, le partage des ressources naturelles génèrent des 

tensions entres populations qui les partagent. Cette tension 
existe par exemple au Nigeria et à la République démocratique 
du Congo qui possèdent d’abondantes ressources naturelles mais 
dévastées par des guerres internes de nature ethnique et plus 
récemment religieuses.

De plus les Etas africains post-coloniaux n’étaient pas prêts 
et donc préparés à assurer la paix et la sécurité à l’intérieur de 
leur frontières. Ajouté à cela, l’existence de pouvoir politique 
autoritaire dans de nombreux pays du continent, sans la 
possibilité d’avoir une alternance à la tête de l’État. 

En somme l’instabilité politique, les guerres civiles en Afrique 
ont au cours des dernières décennies arrêté d’innombrables 
progrès socio-économiques et ont privé particulièrement 
l’Afrique subsaharienne, de son développement.

2) La mauvaise gouvernance et la corruption 
retardent le développement

Malgré les progrès économiques effectués ces dernières années, 
la gouvernance reste un sérieux problème pour le continent 
africain. La mauvaise gouvernance entraîne de mauvaises 
élections, qui, normalement fragilisent les institutions, surtout la 
justice, et gène l’égalité des chances dans les pays du continent.

Les participants à la Conférence économique africaine ont 
relevé que la mauvaise gouvernance nuit à la transformation 
structurelle des économies africaines et freine le développement 
des activités économiques en Afrique et elle coûte cher(22).

Les pratiques de corruption assèchent les caisses de l'Etat, 

21- C.Coquery-Vidrovitch, Petite histoire de l’Afrique, éd. La Decouverte, 2016.
22- L’édition 2017 de la Conférence économique africaine (CEA) qui vient de se tenir du 4 au 5 décembre à Addis 

Abeba. Organisé conjointement par la Banque africaine de développement (BAD), la Commission des Nations 
unies pour l'Afrique (UNECA) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), https://
afrique.latribune.fr/politique/gouvernance/2017-12-07/la-mauvaise-gouvernance-freine-le-developpement-en-
afrique-760747.html.
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portent atteinte au libre-échange et dissuadent les investisseurs. 
Selon la Banque mondiale, la corruption peut réduire le taux de 
croissance d'un pays de 0,5 à 1point de pourcentage par an(23). Les 
recherches du FMI ont montré que les investissements réalisés 
dans les pays où la corruption sévie sont inférieurs d'environ 5% 
à ceux réalisés dans les pays relativement non corrompus(24).

Depuis les indépendances des Etats africains, la corruption 
a freiné les projets d’infrastructures indispensables pour le 
développement et la transformation des matières premières 
et agricoles. Le fléau qui touche le continent est attribuable à 
l’ampleur de la corruption discrète, aux petits arrangements 
quotidiens qui plombent l’efficacité des services de l’Etat. Jusqu'à 
30 milliards de dollars d'aide à l'Afrique, soit deux fois les produits 
intérieurs bruts annuels du Ghana, du Kenya et de l'Ouganda 
réunis, se sont retrouvés dans des comptes bancaires des hauts 
fonctionnaires à l'étranger(25). 

La Banque mondiale a révélé que le coût élevé qu'entraîne la 
corruption des fonctionnaires incite beaucoup d’entreprises à 
diminuer leurs charges fiscales en ne déclarant pas la totalité de 
leurs ventes, coûts et masse salariale.

Nombreux sont les pays en développement et les pays en 
transition qui subissent des pertes de recettes fiscales et douanières 
du fait d'actes de corruption. La contrebande, les opérations au 
noir et la falsification de la comptabilité favorisent la fraude fiscale.

Dans beaucoup de pays africain, le manque à gagner au niveau 
des recettes douanières et de l'impôt sur le revenu représentait 8 à 
9% du produit intérieur brut (PIB), soit six à sept fois le montant 
que les pays affectaient à la santé(26). 

23- Anjara Lalaina Jocelyn Rakotoarisoa, Corruption et croissance économique à Madagascar, 30 juin 2018 https://
hal.archives-ouvertes.fr/hal-01826884,

24- La corruption coupable de la dégradation de l’économie et du développement social Dossier 27-12-2015,http://
www.orange.mg/actualite/corruption-coupable-degradation-leconomie-et-developpement-social

25- Dixième congrès des NU pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, le cout de la corruption, 
http://www.un.org/french/events/10thcongress/2088bf.htm.

26- Mahaman, Sani, Secteur non enregistré et mobilisation fiscale dans les pays en développement (PED): le cas des 
pays d’Afrique au sud du Sahara (PASS),26 janv 2009, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00356166/document.
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3) Un système éducatif défaillant 
Le continent africain manque cruellement de main-d’œuvre 

qualifiée. Une insuffisance dûe au faible accès aux systèmes 
éducatifs et à un taux important d’abandon scolaire. Les classes 
sont surchargées, le personnel éducatif insuffisant et de moins 
en moins qualifié et avec un très grand manque de matériel. 
On estime qu’en Afrique 56 % des enfants ne terminent pas le 
premier cycle se transformant en adultes analphabètes. 

Seul un tiers environ des enfants fréquentent l’enseignement 
secondaire sur le continent(27). La situation est encore plus 
préoccupante pour l’enseignement supérieur, avec un taux d’accès 
d’à peine un sur dix(28). En effet, l’Afrique compte la moitié des 
enfants non scolarisés en âge de fréquenter l’école primaire et 
le premier cycle du secondaire dans le monde – soit quelque 60 
millions de jeunes au total. Ce qui fait peser une menace grave 
sur la cohésion sociale et la productivité de la main-d’œuvre de 
demain(29). 

Les carences des systèmes éducatifs des pays africains au plan 
qualitatif sont remarquables à travers le manque de compétences 
essentielles et d’aptitudes capitales que présentent les étudiants. 
Egalement, il existe des disparités entre les sexes, qui s’aggravent 
fortement entre l’école primaire et l’enseignement supérieur. 
Les dispositions et les compétences disponibles également, ne 
répondent pas correctement aux besoins du marché du travail, 
par exemple, les programmes de formation professionnelle 
qui, trop rigides généralement, n’arrivent pas à s’accommoder 
assez rapidement aux besoins du marché du travail. Egalement, 
il y a peu de scientifiques et d’ingénieurs dans les secteurs qui 
soutiennent la mutation économique de l’Afrique, 

27- Groupe de la banque africaine de développement, Bâtir des systèmes éducatifs africains pour un avenir prospère, 
16 mars 2017, https://www.afdb.org/fr/blogs/economic-growth-human-and-social-development/post/building-
africas-education-systems-for-a-prosperous-future-16831/.

28- Les taux sont trois fois plus élevés dans les autres pays en développement.
29-  B. Lugan, Osons dire la vérité à l’Afrique, éd. Rocher, 2015, p.186.
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Selon Didier Acouetey, président d'Africasearch, le continent 
forme «un peu trop de docteurs en sociologie et pas assez 
de plombiers au vu des besoins exprimés»(30). Ces faiblesses 
systémiques contribuent à un taux de chômage élevé, en 
particulier chez les jeunes.

C- Le continent africain est-il vraiment en phase 
de rattrapage réel ?

Serions-nous en train d’approcher le siècle de l’Afrique, comme 
le rappelait le Président chinois Xi Jinping lors du sommet de 
Johannesburg de 2015, en citant Nelson Mandela, qui déclarait 
un jour: «Nous arrivons au siècle de l'Afrique, un siècle où 
l'Afrique aura sa place parmi les nations du monde(31)». 

Les questions de rattrapage et de convergence de l’Afrique avec le 
reste du monde se posent depuis plusieurs années en économie(32). 
En 2016, dix des vingt économies les plus dynamiques de la planète 
sont africaines. Sur la période 2005-2015, c'étaient même douze 
des pays à plus fort taux de croissance, avec 8 % en moyenne, 
qui étaient situés sur ce continent ayant longtemps désespéré les 
économistes(33).

1) Pour une meilleure intégration régionale et une 
amélioration du climat des affaires.

L'intégration économique régionale accélère la croissance 

30- Les Echos, l’Afrique concentre la moitié des pays à plus forte croissance de la planète, 27/09/2016, https://
www.lesechos.fr/27/09/2016/LesEchos/22285-020-ECH_l-afrique-concentre-la-moitie-des-pays-a-plus-forte-
croissance-de-la-planete.htm.

31- L’Afrique est-elle partie mars 017 https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/3156?file=1.
32- Le rattrapage économique peut être défini comme la tendance des pays en développement à croître plus vite que 

les pays industrialisés. Le terme de «convergence» est également employé pour décrire cette tendance mais il 
concerne plus particulièrement le rapprochement des niveaux de vie entre pays ayant les mêmes conditions de 
croissance.

33- Les Echos, l’Afrique concentre la moitié des pays à plus forte croissance de la planète, op.cit.
     Agenda 2063, l’Afrique que nous voulons, ce document de l’Union Africaine aspire à: une Afrique prospère 

fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, Un continent intégré, uni sur le plan politique 
et ancré dans les idéaux du Panafricanisme et la vision de la Renaissance africaine.  Une Afrique où bonne 
gouvernance, démocratie, respect des droits de l’homme, justice et état de droit.



44

et le développement en portant une série d'avantages liés à 
une meilleure collaboration politique, à un commerce intra-
régional plus développé et à la création d'emplois. Egalement, les 
zones qui sont plus intégrées affrontent mieux les périodes de 
ralentissements de l'économie mondiale et ont une plus grande 
disposition d'acclimatation. 

Ainsi, le renforcement de l'intégration régionale devient 
une priorité indispensable de la stratégie de développement 
de l'Afrique. Déjà, le libre-échange et la libre circulation entre 
les Etats membres sont devenus les piliers de l'Agenda 2063, 
récemment adopté par l'Union africaine(34). Le commerce intra-
régional devrait engendrer des gains de productivité beaucoup 
plus importants pour le continent. De tels gains boostent la 
croissance et réduisent la pauvreté et améliorent la sécurité 
alimentaire globale en faisant circuler, à moindres coûts, les 
denrées alimentaires et agricoles des régions excédentaires vers 
les régions déficitaires. 

Le commerce intra-régional en Afrique est en augmentation 
depuis 2000. Les échanges commerciaux à l’intérieure du 
continent ont atteint 17,7% du total des exportations de la région 
en 2014, contre seulement 10% en 1995 et 2000(35).

2) Pour une bonne gouvernance. 
L’analyse du PNUD montre que les paramètres de gouvernance 

tels que les transitions démocratiques, la gestion financière 
publique et la stabilité ont un impact beaucoup plus important 
sur la croissance que les prix des matières premières ou 

34- Une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l’homme, justice et état de droit sont à 
l’ordre du jour. Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité. Une Afrique vivant dans la paix et dans la 
sécurité. Une Afrique dotée d’une forte identité, d’un patrimoine commun, et de valeurs et d’éthique partagées.  
Une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s’appuie sur le potentiel de ses populations, 
notamment celles des femmes et des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants. Et une Afrique qui agit en 
tant qu’acteur et partenaire forts, unie et influente sur la scène internationale https://au.int/sites/default/files/
pages/3657-file-agenda2063_popular_version_fr.pdf.

35- Vera Songwe, L'intégration économique en Afrique: un processus en cours, 22decembre 2016, http://www.
ocppc.ma/publications/lint%C3%A9gration-%C3%A9conomique-en-afrique-un-processus-en-cours.
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l’augmentation des revenus de la classe moyenne(36). Cela signifie 
que la voie de croissance à long terme de l'Afrique résultera 
d’une meilleure gestion des affaires politiques, économiques, 
sociales et environnementales existants afin d’accroître les effets 
de la bonne gouvernance sur la compétitivité, la croissance et le 
développement humain de l'Afrique.

Trois exemples classiques montrent que des réformes continues 
et la stabilité macroéconomique mènent à un accroissement de la 
croissance et à l'émergence d’un pays.(37) 

La mise en place d’une politique budgétaire qui accompagne 
la croissance, et l’amélioration de la gestion de l’inflation et de 
l’épargne nationale et l’environnement des affaires dans des pays 
comme le Maroc, l’Ethiopie le Gabon et la Côte d’Ivoire ont 
boosté la croissance. 

Ces pays ont pris des résolutions pour une plus grande 
participation populaire dans la gouvernance de leur pays et 
garantir des politiques de stabilité macroéconomique, des 
réformes du secteur public afin de diminuer la corruption, 
améliorer la productivité et les services. De même, ils ont mis en 
place des contrats sociaux solides pour affermir la participation, 
l'autonomisation et la responsabilisation, conditions nécessaires 
pour le développement humain. Un exemple qui illustre la 
volonté de créer un environnement propice aux investissements 
est la mise en place du passeport africain, qui est délivré aux chefs 
d'entreprises régionaux et à d'autres investisseurs institutionnels 
pour faciliter leurs déplacements sur le continent. Egalement, les 
pays de l'Afrique subsaharienne ont mis en place 80 réformes 
dans 37 pays (48 pays composent la région) en 2015. Ce chiffre 
représente près du tiers des réformes enregistrées dans le monde. 

36- Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, rapport sur les indicateurs des capacités en Afrique, 
2011, https://www.acbf-pact.org/sites/default/files/ACI%202011%20French.pdf.

37- La base des données nationales présentées à la Ccnférence internationale sur l'émergence de l'Afrique tenue 
à Abidjan Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique Abidjan, Cote d’Ivoire, 28-03-2017 http://
www.africa-emergence.com/.



46

En bref, l'Afrique subsaharienne a occupé la première place parmi 
les régions, avec le plus grand nombre de réformes à l'échelle 
mondiale(38).

3) Les réussites économiques sont possibles pour la 
plupart des pays africains.

Les critères mondiaux utilisés pour désigner les réussites 
sont: les réalisations et les résultats identifiables dans le 
domaine du développement et fournissant des possibilités de 
généralisation(39).

Dans cette recherche, nous choisirons trois pays différents 
(Tanzanie, Cap vert, et l’Ouganda) pour analyser les causes de 
leurs réussites.  

Ces quinze dernières années, la Tanzanie a beaucoup 
amélioré sa prouesse économique grâce à la mise en place 
d’une série de réformes économiques globales. Ces réformes 
ont transformé l’économie dirigée du pays en une économie de 
marché. À partir du milieu des années 1990, la macroéconomie 
s’est stabilisée, l’inflation a décliné pour passer sous la barre des 
10% et la croissance économique s’est améliorée. Le processus 
de réformes tanzanien s’est renforcé au début de l’année 1996. 
La première phase a été caractérisée par le passage partiel à 
l’économie de marché et la seconde a été consacrée à la mise en 
place de réformes structurelles profondes. 

Les autorités politiques ont mis en œuvre des nouvelles 
politiques fiscales et monétaires pour contrôler l’inflation, 
consolider le budget et reformer la gestion des finances 
publiques, privatiser et réformer des entreprises publiques 
et encourager les initiatives privées. La stabilisation 
macroéconomique et les réformes structurelles avaient un 

38- Vera Songwe, L'intégration économique en Afrique: un processus en cours, 22decembre 2016, http://www.
ocppc.ma/publications/lint%C3%A9gration-%C3%A9conomique-en-afrique-un-processus-en-cours.

39- La Banque Mondiale, les réussites africaines: répertorier les exemples, http://blogs.worldbank.org/africacan/fr/
les-reussites-africaines-repertorier-les-exemples.
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rôle très important pour stimuler les IDE, qui ont constitué 
un facteur fondamental pour soutenir la forte croissance des 
secteurs non-agricoles. Des incitations fiscales en direction des 
investisseurs étrangers(40), tout particulièrement dans le secteur 
minier, ont également participé à l’octroi de nouveaux IDE.

Le Cap vert est un autre exemple de réussite. Ce pays qui est 
passé d’une catégorie à une autre à savoir de pays à faible revenu 
à un pays à revenu moyen en 2007, ce passage est dû en grande 
partie au développement de l'industrie du tourisme. À l'image 
des Seychelles et de l'île Maurice, l’ensemble de l’économie 
profite des retombés financiers. Depuis 1991, le gouvernement 
a mis en place une série de résolutions visant à privatiser 
l’économie capverdienne et à encourager les investissements 
dans le secteur de tourisme.

En ce qui concerne l’Ouganda, au cours des dix dernières 
années, l’industrie de la pêche dans ce pays s’est développée 
d’une façon remarquable. Les usines de transformation du 
poisson ont mis en place des cahiers de charges très exigeants 
au niveau des normes de sécurité alimentaire. Désormais, 
l’industrie du poisson est la première industrie d'exportation 
du pays: elle est passée de 15 millions de dollars en 1994 à 
environ 120 millions ces dernières années. Les exportations 
de poisson représentent plus 6% du revenu national brut. On 
estime que 700 000 Ougandais sont employés, directement 
ou indirectement par cette industrie(41). Le développement 
du secteur de la pêche a également aidé à assurer la sécurité 
alimentaire du pays. 

40- Dotations aux amortissements, des reports indéfinis des pertes, des exemptions des droits à l’importation et de 
la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que certaines exonérations fiscales temporaires.

41-   La Banque Mondiale, les réussites africaines: répertorier les exemples, op.cit.
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Conclusion 
«L'Afrique n'a pas besoin d'argent mais plutôt d'organisation car 

nous avons beaucoup d'argent»(42). Le continent africain dispose 
de potentiel et ce n'est plus à démontrer et les perspectives sont 
aussi encourageantes. Il se trouve également, dans le continent 
beaucoup d'opportunités qui peuvent combler ses propres 
besoins, mais reste que la vraie problématique tient à la mauvaise 
gouvernance, ce qui freine la dynamique de développement. 

Le sous-développement n'est pas une fatalité. Pour redresser 
la barre, les Etats africains doivent mettre en place des systèmes 
de gouvernances économiques efficaces, avec pour principes 
le respect de la loi, la transparence et le partage efficace des 
rôles entre secteurs publics et privés. Les États doivent jouer 
des rôles décisifs dans la transformation des économies, et se 
montrer clairvoyants. Les Etats du continent également doivent 
renforcer le commerce intra-africain pour être beaucoup plus 
concurrentiels et surtout résister aux crises mondiales. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas porter sur ce continent 
un regard synthétique tant il est hétérogène. Il y a l’Afrique 
des drames dont les frontières sont mobiles avec des pays qui 
s’enfoncent dans la souffrance et les violences. L’économie 
du Zimbabwe s’effondre, la crise humanitaire au Sud Soudan 
persiste, les tensions au Niger et en RD Congo ne s’éteignent 
pas. Voilà l’Afrique. Mais il existe aussi une Afrique du succès, 
prospère avec des pays qui renouent avec le développement 
économique et qui s’installent dans la stabilité. Le Maroc qui 
fait partie du club restreint des pays dont le PIB dépasse les 100 
milliards de dollars et l’Afrique du Sud qui a une économie très 
diversifiée et qui pèse 276 milliard de dollars. Le Botswana, le 

42- Kabirou Mbojie (homme d’affaire franco-sénégalais), cité par Aboubacar Yacouba Barma, Africa Convergence 
2017: pour que l'Afrique tourne le dos à ses vieux démons, 29-09-2017, https://afrique.latribune.fr/
decideurs/2017-09-29/africa-convergence-2017-pour-que-l-afrique-tourne-le-dos-a-ses-vieux-demons-752365.
html.
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Mozambique ou encore l’île Maurice ont su engendrer, ces deux 
dernières décennies, une croissance économique supérieure 
à 4 % par habitant et par an en moyenne. La Commission des 
Nations Unies pour l’Afrique considère déjà comme crédibles 
et légitimes une vingtaine de systèmes électoraux au sud du 
Sahara. Les opinions publiques s’expriment plus librement. La 
proportion de jeunes qui savent lire et écrire a plus que doublé 
ces vingt dernières années, et une classe moyenne émerge. 

L'Afrique possède des ressources qui lui permettent de 
construire son destin au-delà du simple fait d'y croire. Ses 
richesses économiques et humaines peuvent, lorsqu’elles ne 
sont pas délibérément détruites, permettre de percevoir l’avenir 
avec un certain optimisme. L’Afrique a donc le potentiel pour se 
développer, à elle d’en avoir la volonté.
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Lobbies as factors of influence in the politics 
of precision

Prof. Issam Moubarak

Lebanese political parties and despite their diversity never 
managed to ensure a genuine democracy such as the democracy 
that reigns over parliamentary regimes. Based on this fact, 
Lebanese political parties limited themselves in the frame of a 
sectarian regime that hinders any evolution of democracy and 
have accordingly failed to fulfill the hopes of the community 
in all the fields. Hence, political parties, which are immersed 
in sectarianism, incite us to consider embracing interreligious 
lobbies in order to achieve specific objectives that serves the 
interests of the Lebanese society. Basically, political parties are 
responsible for conveying and formalizing the aspirations of 
the population and the different groups that form this society. 
However, due to the pressures resulting from a number of factors, 
these parties find themselves incapable of expressing these 
numerous needs.
Lobbying serves as a tool of significant importance in the 

strategy of a modern society after following up with its evolution. 
Thus, lobbying may be defined as an activity that resorts to 
certain measures with the aim of influencing whether directly or 
indirectly the process of elaborating applications or interpreting 
legislative measures, norms, rules, and most generally any 
intervention or decision in the field of public authority. Lobbies 
are not actively present in Lebanese legislative texts; however, 
article 13 of the Lebanese Constitution has mentioned the 
liberty of creating associations. Following the definition of the 
lobby according to these criteria, we are asked to highlight the 
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adopted means of pressure, mainly the ways used to convince the 
other parties by different methods in addition to choosing most 
adequate time and space. Consequently, we have to mention the 
role that the lobby may be able to play in coordination with other 
groups in addition to the role of reaching the desired objectives 
and serving the public interest. Evidently, the activity of a lobby 
must be performed while respecting the ethics and safeguarding 
the general interest in order to fill the vacuum caused by the 
absence of political parties that only defend the interests of 
their communities. Lobbying, however, concentrates on issues 
that are more particular and fields rather than focusing on 
global orientations. This difference marks the border between 
political parties and lobbies in the sense that parties are charged 
with planning for governmental programs while lobbies are 
responsible for representing specialized interests.
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The Decaying Pillars of the International System and 
the Next Great War?

Joseph El Sokhon

The traditional pillars of the International System are 
experiencing tectonic changes, as profound as they are complex, 
in the distribution of power and in the nature of the basic elements 
in their structure. History teaches us that the moment the tectonic 
plates on which the Established International System / Order 
of Power begin to move, and new powers take shape, the world 
enters a transitional period, which is always characterized by 
great turbulence locally and regionally, but most noticeably at 
the global level.
The world stage is undergoing two radical changes in the 

placement of its centers of power. The first change is horizontal, 
evidenced by the shift of power from States in the West to States 
in the East. While the second change, which has never happened 
before, is taking shape vertically. It is represented by the diffusion 
of power out of States, towards non-state actors (NSA). Industrial 
development, followed by several waves of technological 
innovation and a major digital revolution, is at the root of these 
two changes, and inherently serves to affect the durability or 
decline of the major powers. This change is demonstrated by the 
fact that some emerging powers are trying to revise key aspects 
of the International System / Order and go so far as to challenge 
the "rules of the game," which govern the behavior of traditional 
actors.
The geopolitical discourse about international powers focuses 

on the rise of Russia and China, and on the decline of the United 
States of America. At the end of the 18th century, the Industrial 
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Revolution displaced the economic weight of Asia towards the 
West and made it the predominant center of the world economy. 
But throughout the 20th century, the industrialization of the Asian 
countries slowed the rise of the West by restoring the weight of 
Asia in the world production and economy, and consequently, 
allowed this continent to become an important center of power in 
the International System. 
Most worrying, in geopolitical terms, is that over the last two 

decades, access to new technologies has led to the emergence of 
new "powers" with capabilities that were once reserved for States 
alone. The power has "decentralized" and is no longer the monopoly 
of State actors. These State actors will, from now on, have to share 
it with non-state actors (NSA).
In less than a decade, the interactions within the International 

System will be, for the first time, elusive, heterogeneous, diverse, 
more complex, and radically different. The emergence of new 
powers such as organizations and transnational groups with 
technological and economic means, like General Motors, and 
military groups, like the Islamic State, will blur the game of 
influences so that influence will no longer be, as it was before, the 
monopoly of the States.
In the future, following these radical changes, no country will be 

able to act as a hegemonic power. Thus, the State will share the 
global scene with other actors of a different nature with varying 
cultural, economic and military characteristics. Each actor will 
have its own vision of international peace, in other words, its 
own vision of the distribution power within the structure of the 
International System.
In this complex context, and with all these transformations on 

the world stage, would we go so far as to evoke the possibility of a 
new great war or would we see all this under control in the context 
of a very tight game of competitive struggle and influence?
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The workers unions in Lebanon were established in Lebanon 
during a period of economic, social and political crisis that 
affected all employees.
During their battle to protect employee rights, the workers unions 

were longing for syndical liberty according to international 
conventions n. 87 and n. 98 admitted by the International Labor 
Organisation (ILO), calling for the “protection of employee 
rights concerning any act of discrimination that can affect 
syndical liberty”, including the right of any employee to be a 
member in any syndicate and their freedom to participate in any 
syndical work.
However, the Lebanese Law gave the labor ministry in Lebanon 

the right to create syndicates, in compliance with the Lebanese 
Labor code,  giving  it the right to intervene in the syndicate 
elections, adding to this that the government yearly finances 
the syndicates, which makes the syndicate submit to political 
emergencies that might affect the case of the workers.
In this frame, can the syndicates’ movement keep its effort as a 

pressure group in order to protect the workers and improve the 
living circumstances of employees?
This question is related to the loopholes in the Lebanese 

syndicate law and in the syndical status, where the necessity to 
adopt new organizational methods is required.  

Syndicates in Lebanon: Movement, Independence 
and reality

Hiyam keyrouz



Résumés
Pour faciliter la tâche de ceux qui désirent bénéficier des 
recherches publiées, le magazine «Défense Nationale 
Libanaise» publie des résumés traduits du français et de 
l
,
anglais vers l

,
arabe et des résumés des recherches publiées 

en arabe et traduits vers le français et l
,
anglais.

•Prof. Issam Moubarak
Le lobby comme facteur influant dans la présicion 
politique

.................................................................................60

•Joseph El Sokhon
La fissuration des Bases du Système International et 
Prochaine Guerre Mondiale ?
.................................................................................62

•Hiyam keyrouz
Le movement syndicat au Liban: Entre movement, 
indépendance et réalité

.................................................................................64



60

Les partis politiques au Liban, malgré leur diversité, n’ont pas 
pu assurer une vraie démocratie comme celle qui régnait dans 
les régimes parlementaires. De ce fait, les partis politiques  au 
Liban sont casés dans un régime communautaire qui entrave toute 
évolution de la démocratie et par conséquent ne réalisent pas les 
aspirations de la population dans tous les domaines. Ainsi, les 
partis qui plongent dans le communautarisme nous poussent à 
réfléchir à l’adoption des lobbies qui dépassent les communautés 
religieuses pour assurer des objectifs précis intéressant les 
groupements de la société Libanaise. C’est en principe aux 
partis politiques qu’il revient de véhiculer et de formaliser les 
aspirations de la population et des différents groupes qui la 
composent, or, sous la pression de nombreux facteurs, les partis 
politiques se voient dans l’incapacité d’exprimer ces multiples 
besoins.
Le lobbying se pose comme un outil performant dans la 

stratégie d’une société moderne, dont il a suivi l’évolution. Il 
peut être défini comme une activité qui consiste à procéder à des 
interventions destines à influencer directement ou indirectement 
les processus d’élaboration d’application ou d’interprétation de 
mesures législatives, normes, règlements et plus généralement 
de toute intervention ou décision de pouvoirs publics. Les 
lobbies ne figurent pas dans les textes libanais, mais l’article 13 
de la constitution libanaise a mentionné la liberté d’association. 
Après avoir défini le lobby d’après ses critères, on note les 
procédés de pression à adopter, notamment ceux de convaincre 
selon différents modes ainsi que le choix du terrain et le moment 

Le lobby comme facteur influant dans la présicion 
politique

Prof. Issam Moubarak
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opportun. Et par conséquent, il faut mentionner le rôle que le 
lobby peut jouer en coordination avec d’autres groupes et par 
le fait même le cible et le but à atteindre voir l’intérêt public. 
Bien évidemment, l’activité du lobby doit s’exercer en respectant 
l’éthique et assurer l’intérêt général pour pouvoir combler le vide 
provoqué par l’absentéisme de parties politiques qui ne défendent 
que les intérêts de communautés. Le lobbying porte plus sur des 
domaines particuliers que sur des orientations globales. Cette 
différence Marque la frontière entre les partis politiques et les 
lobbies, aux premiers reviennent la constitution de programmes 
de gouvernement, aux seconds incombent la représentation des 
intérêts spécialisés.
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Le Système International connaît des changements tectoniques 
aussi profonds que complexes au niveau du mode de distribution 
du pouvoir dans sa structure, et la nature de ses éléments de base. 
L’histoire nous enseigne que le moment où les plaques tectoniques 
sur lesquelles repose l'Ordre/Système International établi du 
pouvoir commencent à se déplacer, et où des nouvelles puissances 
prennent forme, le monde entre dans une période transitionnelle 
toujours caractérisée par de grandes turbulences au niveau local, 
régional, et surtout global. 
La scène mondiale vit deux changements radicaux au niveau 

du placement des centres du pouvoir. Le premier est horizontal, 
se traduit par le déplacement de ces centres entre les États, et 
s’effectue de l’Ouest vers l’Est. Tandis que le deuxième, qui ne 
s’est jamais produit auparavant, se dessine verticalement. Il est 
représenté par la diffusion du pouvoir hors des États, vers des 
acteurs non-étatiques (ANE). Le développement industriel suivi de 
plusieurs vagues d’innovation technologique et d’une importante 
révolution numérique est à la base de ces deux changements, et 
aussi de la pérennité ou du déclin des grandes puissances. Ceci 
explique le fait que certains pouvoirs émergents tentent de faire 
réviser des aspects-clés de l'Ordre/Système International et vont 
jusqu’à défier les « règles du jeu » régissant les comportements 
des acteurs traditionnels. 
Le discours géopolitique traitant des puissances internationales 

se concentre sur l'essor de la Russie, et de la Chine, et sur le déclin 
des États-Unis d’Amérique. A la fin du 18e siècle, la révolution 
industrielle déplaça le poids économique de l’Asie vers l’Occident 

La fissuration des Bases du Système 
International et Prochaine Guerre Mondiale ?

Joseph El Sokhon
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et en fit le centre prédominant de l’économie mondiale. Mais au 
cours du 20e siècle, l’industrialisation des pays asiatique freina 
la montée de l'Occident en rétablissant le poids de l'Asie dans 
l'économie et la production mondiale, et par conséquent, permit 
à ce continent de devenir un centre de pouvoir important dans le 
Système International. 
Le plus préoccupant, en termes géopolitiques, c’est qu’au cours 

des deux dernières décennies, l’accès aux nouvelles technologies 
favorisa la naissance de nouvelles « puissances » dotées de 
capacités qui étaient, autrefois, réservées aux seuls États. Le 
pouvoir s’est « décentralisé ». Il n’est plus le monopole des acteurs 
étatiques qui devront le partager dorénavant avec les acteurs non-
étatiques (ANE). 
Dans moins de dix ans, les interactions au sein du Système 

International seraient, pour la première fois, insaisissable, 
hétérogène, diversifiées, plus complexes, et radicalement différentes. 
L’entrée en scène de nouveau pouvoirs comme les organisations, 
et groupes transnationaux ayant des moyens technologiques et 
économiques, tel que General Motors, et militaires, tel que l’État 
Islamique va brouiller le jeu d’influences de sorte que l’influence 
ne sera plus, comme autrefois, le monopole des États. 
A l'avenir, et suite à ces changements, aucun pays ne pourrait 

être une puissance hégémonique. Ainsi, l’État partagerait la scène 
avec d’autres acteurs de nature et de caractéristiques différentes 
cultuelles, économiques et militaires. Chaque acteur aurait sa 
propre vision de la paix internationale, autrement dit, du mode 
de distribution du pouvoir au sein de la structure du Système 
International. 
Dans ce contexte complexe, et avec toutes ces transformations 

sur la scène mondiale, irait-on jusqu’à évoquer l’éventualité d’une 
nouvelle guerre mondiale ou verrait-on tout cela maîtriser dans le 
cadre d’un jeu de compétition et d’influences très serré ? 
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Les syndicats des travailleurs au Liban ont été fondés sous 
des conditions socio-économiques et politiques qui avaient des 
conséquences negatives sur la situation des salariés.
Parallèlement aux activités d’ordre social, visant à defendre 

leurs intérrêts, les syndicats aspiraient à la liberté syndicale 
fondée sur les normes des conventions internationales n. 87 et n. 
98 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui appèlent 
à «la protection adéquate des travailleurs contre tous actes de 
discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale..» 
dont la liberté individuelle d’adhérer au syndicat et celle d’agir 
syndicalement.
Cependant, c’est au ministère du travail que revient l’autorisation 

de permettre de fonder un syndicat, conformément aux codes de 
la loi du travail libanais, ce qui lui donne le droit d’intervenir 
aux élections, d’autant plus que les syndicats sont financés par le 
gouvernement ce qui implique une dépendence qui pourrait obliger 
le mouvement syndical à se soumettre aux exigences politiques 
défavorables à la cause ouvrière.
A ce propos, est-il possible au movement syndical de garder sa 

puissance en tant que groupe de pression afin d’assurer la défense 
des intérrêts des travailleurs et d’améliorer leurs conditions de 
vie?
Cette question est liée à l’éxistence des lacunes du droit syndical 

libanais actuel, entre autres le statut syndical, où s’impose la 
nécessité d’adopter des nouveaux méthodes d’organisation, soit 
des syndicats effectivement représentatifs.

Le movement syndicat au Liban: Entre movement, 
indépendance et réalité

Hiyam keyrouz
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