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حماربة التطرف 
تلّقت املجموعات الإرهابية يف املرحلة الأخرية �سل�سلة هزائم اأدت اإىل تراجع خطرها وانح�سار 
مناطق �سيطرتها؛ وقد برز ذلك جليًّا يف لبنان، حيث ا�ستطاع اجلي�ش وباقي املوؤ�س�سات الأمنية 
الق�ساء على الوجود الإرهابي من خالل املواجهة الع�سكرية وتقلي�ش ن�ساط اخلاليا الإرهابية 
الأمن وال�ستقرار و�سبط  �ساهم مبا�رشة يف حفظ  الأمنية، ما  ب�سكٍل وا�سح من خالل املتابعة 
املناطق  يف  مالكيها  كنف  اإىل  الأرا�سي  من  وا�سعة  اأجزاء  واإعادة  املواطنني  وطماأنة  احلدود 

ال�رشقية. احلدودية 
اإل اأّن هذه الإجنازات رغم اأهميتها، ل تكفي للق�ساء على الإرهاب ب�سكٍل نهائي، لأّنه ي�ستند اإىل 
ال�سباب،  النا�ش، ل �سيما  ا�ستقطاب  اإىل  العنف والكراهية، وت�سعى  اأفكار هّدامة تكّر�ش  منظومة 
باإغراءاٍت مادية ذات طابع عقائدي، تبيح القتل والتهجري والتعذيب والدمار. وبالتايل، ل بد من 
اقتالع هذه اجلذور الفكرية كي يقرتن الن�رش الع�سكري بن�رٍش فكري، وُتنع التيارات الإرهابية 
ا�سرتاتيجية  اعتماد  يجب  ال�سياق،  هذا  يف  املجتمع.  اأبناء  عقول  يف  نف�سها  اإنتاج  اإعادة  من 

ُت�سَتخدم فيها الو�سائل املتاحة جميعها لن�رش ثقافة تقبُّل الآخر والنفتاح والت�سامح.
ول �سك يف اأّن دور العائلة اأ�سا�سٌيّ لنجاح هذا امل�سعى؛ فالعائلة هي النواة الأوىل لن�ساأة الفرد 
لأداء  مهّياأً  وي�سبح  والتالقي،  واحلوار  الوطنية  قيم  الفرد  فيها  يكت�سب  التي  والبيئة  وتكوينه، 
وم�ستقبل  م�ستقبله  على  الإرهابي  الفكر  خطورة  ويدرك  وتقّدمه،  املجتمع  بناء  يف  فاعل  دور 

اأ�رشته ووطنه.
التطّرف،  حماربة  عملية  يف  مركزًيا  عن�رًشا  الرتبوية  املوؤ�س�سات  تّثل  اأخرى،  جهة  من 
وحت�سينها  لديها  الوطنية  الروح  وتعزيز  النا�سئة  الأجيال  احت�سان  يف  املبا�رشة  مل�ساهمتها 
الراقية، ومببداأ تقّبل الآخر  النرّية والفنون  العلمية  من التوجهات املنحرفة، وتثقيفها بالعقلية 

العملي. بالفكر، وبال�سلوك  اإن�سانًيا 
املوؤ�س�سات  �سيما  ل  كافة،  املجتمع  موؤ�س�سات  جهود  ت�سافر  �رشورة  �سبق  ما  اإىل  ُي�ساف 
الإعالمية والدينية، لغر�ش مفاهيم املحبة وال�سالم، وتب�سري ال�سباب بعواقب العقائد الإرهابية 
الظالمية التي ل تتالقى مع الأديان ال�سماوية ال�سمحاء. فاملعركة مع الإرهاب ل تزال قائمة، 
الإرهابي،  العقل  اإق�ساء  �سبيل  يف  الدوؤوب  واجلهد  العلمي  والنقا�ش  الحتاد  ت�ستلزم  وهي 

وامل�ساعدة يف تخلي�ش العامل من �رشوره.
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ت�سرتط املجلة يف الأعمال الواردة عليها األ تكون قد ن�رشت �سابًقا اأو مقدمة للن�رش يف مطبوعات اأخرى.  -2

حالت والتوثيق  ا ما يتعلق منها بالإ ت�سرتط املجلة يف الأعمال املقدمة اإليها، الأ�سالة والبتكار ومراعاة الأ�سول العلمية املعهودة، خ�سو�سً  -3
�ش، الدرجة العلمية، املوؤلفات، الخ.( ومبلخ�ش ملقاله  وذكر امل�سادر واملراجع. كما نتمنى على الكاتب اأن ُيرفق عمله ببيان �سرية .c.v )التخ�سّ

املر�سل بالإنكليزية اأو بالفرن�سية.

املجلة حمّكمة وحتيل الأعمال املقدمة اإليها قبل ن�رشها على جلنة من ذوي الخت�سا�ش تقرر مدى �سالحية هذه الأعمال للن�رش.  -4

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

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

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

حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رش والتوزيع، ول يجوز الإقتبا�ش من املواد املن�سورة كلًيا اأو جزئًيا اإّل باإذن منها.  -٨
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املقّدمة

هوكبي  �سارة  الأبي�ش  البيت  با�سم  الناطقة  اأّكدت 
من  الأمريكية  القوات  �سحب  قرار  الإعالم  لو�سائل  �ساندرز 
�سوريا، وكان قد اّتخذه الرئي�ش دونالد ترامب يوم الثالثاء يف 
1٨ كانون الأول 2٠1٨، واأعلنه يف تغريدة له على تويرت �سباح 
الأربعاء يف 19 كانون الأول))). قال ترامب يف تغريدته "هزمنا 
الإ�سالمية يف �سوريا، وهذا هو �سبب وجودنا هناك يف  الدولة 
اإدارة ترامب"))). و�سّكل قرار الن�سحاب تطّوًرا �سادًما، مل  عهد 
يقت�رش على اأركان الإدارة واأع�ساء الكونغر�ش من اجلمهوريني، 
واإ�رشائيل  الأوروبيني  احللفاء  لت�سمل  ال�سدمة  وامتدت مفاعيل 
والأكراد يف �سوريا، الذين راأوا اأّن هذا الن�سحاب املفاجئ ي�سّكل 
نقلت تأكيدات ساندرز مختلف وكاالت األخبار وعلى رأسها وكالتا "رويترز" و"أ أف ب". يمكن مراجعة ذلك كما نقلته   -(

الوكالتان على اإلنترنت.
Donald Trump@ real Donald Trump 11/19/2018.  -(

وعقيدة  األميركية  االستراتيجية 
ترامب في الشرق األوسط

العميد الركن املتقاعد نزار عبد القادر

*ضابط متقاعد في 
الجيش اللبناني
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اهتزاًزا لال�سرتاتيجية الأمريكية املعتمدة جتاه منطقة ال�رشق الأو�سط، كما 
ي�سّكل تراجًعا عن كل التعّهدات الأمريكية جتاه احللفاء الإقليميني. 

مل يقت�رش يف راأي احللفاء الأوروبيني والإقليميني �سبب الوجود الأمريكي 
يف �سوريا والعراق على حماربة الدولة الإ�سالمية، بل ي�سمل وظيفة اأ�سا�سية 

اأخرى وهي مواجهة التمّدد الإيراين يف �سوريا واملنطقة. 
بالقول  الن�سحاب  قرار  حيثّيات  الأبي�ش  البيت  با�سم  الناطقة  �رشحت 
قوة كبرية  وال�سام  العراق  الإ�سالمية يف  الدولة  �سّكلت  �سنوات  "قبل خم�ش 
وخطرة يف ال�رشق الأو�سط، والآن فقد هزمت الوليات املتحدة دولة اخلالفة. 
اأو  الدويل  التحالف  باأّن هذه النت�سارات ل ت�سّكل نهاية  واعتربت �ساندرز 
انتهاء عملياته يف �سوريا. نحن بداأنا باإعادة قواتنا يف الوقت الذي ننتقل 
هذا  �ساندرز م�سمون  احلرب". ومل حتّدد  الثانية من هذه  املرحلة  اإىل  فيه 
ال�ستعداد  اأهبة  على  "نقف  بالقول  اكتفت  حيث  جديدة،  ملرحلٍة  النتقال 
ملعاودة عملياتنا على كل امل�ستويات للدفاع عن امل�سالح الأمريكية اإذا لزم 

الأمر"))).
جاء رد الفعل الرو�سي على قرار الن�سحاب الأمريكي على ل�سان الرئي�ش 
"�سحب  على  ترامب  دونالد  نظريه  يوافق  باأّنه  قال  الذي  بوتني  فالدميري 
قواته من �سوريا بعد النت�سار على جهادّيي الدولة الإ�سالمية"، يف الواقع 
الأمريكي  الوجود  باأّن  قرار �سائب، مكرًرا  القوات هو  ب�سحب  اأمريكا  قرار 

يف �سوريا هو غري قانوين))).

نفس المصدر في المرجع رقم ) في الصفحة ).  -(
راجع وكالتَي "رويترز" و"أ ف ب" بتاريخ 0) كانون األول 8)0).  -(
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تريد  "هل  بالت�ساوؤل  الن�سحاب  قرار  لحقة  تغريدة  يف  ترامب  �سـرح 
الأو�سط؟ واأل حت�سل على �سيء  ال�رشق  اأن تكون �رُشطي  الوليات املتحدة 
غري خ�سارة اأرواح غالية واإنفاق تريليونات الدولرات حلماية اأ�سخا�ش ل 
يثّمنون يف مطلق الأحوال ما نقوم به؟ هل نريد اأن نبقى هناك اإىل الأبد؟ 
رو�سيا  بالآخرين  يعني  وكان  الآخرون".  يقاتل  لكي  اأخرًيا  الوقت  حان 
واإيران و�سوريا، الذين بات عليهم قتال تنظيم داع�ش وغريه مّمن يكرهونهم.
القوات  كل  ب�سحب  املفاجئ  ترامب  قرار  يرتك  اأن  الطبيعي  من  كان 
تغيرًيا  �سُيحدث  والذي  اأمريكا،  حلفاء  على  مفاعيله  �سوريا  يف  الأمريكية 
عميًقا يف موازين القوى على م�رشح العمليات ال�سوري ويف املنطقة، حيث 
لرو�سيا وزن ع�سكري كبري ولإيران وميلي�سياتها وجود كثيف على الأر�ش، 
على  لالنق�سا�ش  احلدود  على  قواتها  تركيا  فيه  حت�سد  الذي  الوقت  يف 
القوات الكردية املتحالفة مع الوليات املتحدة �سد داع�ش يف �رشقي الفرات 
ومنبج وغريها من املناطق. اأّكدت وزارة اخلارجية الفرن�سية ا�ستمرار التزام 
"حققت  قد  الإرهاب  على  احلرب  باأّن  معرتفة  �سوريا،  يف  ع�سكرًيا  فرن�سا 
�رّشحت  خو�سها".  و�سنتابع  م�ستمرة  املعركة  هذه  لكن  كبرًيا...  تقدًما 
اأّن تنظيم داع�ش مل ُيهزم بعد يف �سوريا، واأّن  وزارة اخلارجية الربيطانية 
اململكة "�ستبقى م�ساركة يف التحالف الدويل وحملته ل�سمان هزمية داع�ش 

الكاملة"))).
من جهة ثانية عرّبت اإ�رشائيل عن هواج�سها من تداعيات هذا الن�سحاب 
الوجود  �سد  معركتها  بت�سعيد  نتانياهو  بنيامني  وعد  حيث  اأمنها،  على 
الإيراين يف �سوريا والقوى املتحالفة معه بعد ان�سحاب القوات الأمريكية. 
وناق�ش نتانياهو هاتفًيا مع ترامب القرار وتداعياته، كما �رّشح للتلفزيون 

راجع وكالتَي "رويترز" و"أ أف ب" في عدد 0) كانون األول 8)0).  -(
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اإيران  م�ساعي  �سد  قوي  بن�ساٍط  التحرك  "�سنوا�سل  بالقول  الإ�رشائيلي 
لرت�سيخ وجودها يف �سوريا"))).

يف الواقع، رغم ال�سجة التي اأثارها قرار ترامب ب�سحب القوات الأمريكية 
من �سوريا، والذي اأدى مبفاعيله املبا�رشة اإىل ا�ستقالة وزير الدفاع اجلرنال 
جيم�ش ماتي�ش، واإىل توجيه انتقادات لذعة لرتامب من ِقبل قادة جمهوريني 
يف الكونغر�ش ،ومن ِقبل و�سائل الإعالم الأمريكية التي و�سفته باأّنه يعي�ش 
يف عزلة كاملة عن جمريات الأحداث، مل يكن هذا القرار مفاجًئا لأركان البيت 
وال�ستعالم،  الأمن  وكالت  وخمتلف  واخلارجية  الدفاع  ووزارتي  الأبي�ش 
من  الن�سحاب  �رشورة  حول  ترامب  من  مبا�رشة  ل�سغوٍط  تعّر�ست  والتي 

�سوريا واأفغان�ستان منذ �سهر توز 2٠1٨.
اأجل  ترامب من  الرئي�ش  اجتماعات مكثفة ح�رش بع�سها  �سهر توز  �سهد 
واأفغان�ستان، حيث  �سوريا  الأمريكي يف  الع�سكري  للوجود  م�ستفي�ش  بحث 
التي قّدمها جرنالته )ماتي�ش وماكما�سرت  �سكك ترامب بجدوى كل اخلطط 
ودانفورد( وكان لذًعا يف انتقاداته لهم، انطالًقا من مقولته باأّن اجلرنالت 
اأّن  ويبدو  واخل�سارة.  الربح  وح�سابات  واملال،  الأعمال  لغة  يفهمون  ل 
الذي  تيلر�سون،  ريك�ش  خارجيته  وزير  �سخط  اأثارت  قد  الالذعة  انتقاداته 
اأزعجه الأ�سلوب الناقد وال�ساخر ملوقف اجلرنالت الداعم للبقاء ع�سكرًيا يف 
ال�رشق  منطقة  يف  اأمريكا  التزامات  عن  التخلي  وعدم  و�سوريا،  اأفغان�ستان 

الأو�سط))).
الإ�سالمية  الدولة  تهديدات متكررة �سد  بتوجيه  ترامب عهده  الرئي�ش  بداأ 
واإيران، ولكّنها كانت فارغة من اأي التزامات ملعاجلة الأزمة ال�سورية، اإّل اأّنه 

راجع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في عدد 0) كانون األول 8)0).  -(
 Bob woodward, "Fear: Trump in the White House: Simon and Schuster", 2018, see all details about opinions  -(
and discussions about the withdrawal from Afghanistan and Syria in pages: 229-30, 314-15, 115-16, 120-314.
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اأرفقها بوعوٍد بدعم احللفاء الإقليميني كاإ�رشائيل واململكة العربية ال�سعودية. 
من  ولكن  اإيران،  مع  النووي  التفاق  من  بالن�سحاب  بوعده  ترامب  وفى 
دون اإظهار اأي رغبة يف الدخول يف �رشاع مع اجلمهورية الإ�سالمية يف اأي 
من م�سارح العمليات التي تن�سط فيها بوا�سطة احلر�ش الثوري اأو امليلي�سيات 
التابعة لها. واّت�سمت مواقفه من ال�رشاع ال�سوري بالتناق�ش والهتزاز، ما 
ال�سعب  وحدات  دعم  على  العاملة  الأمريكية  القوات  مهمة  غمو�ش  من  زاد 
التي  املواقف  نف�ش  ترامب  اّتبع  فقد  اليمن،  يف  احلرب  عن  اأما  الكردي، 
مع  ولكن  ال�سعودية،  العربية  اململكة  بدعم  اأوباما  باراك  الرئي�ش  اعتمدها 

رف�ش كل الدعوات للم�ساركة يف احلرب ب�سورٍة مبا�رشة. 
عمدت وزارة الدفاع اإىل �سحب بع�ش القدرات الع�سكرية من منطقة ال�رشق 
ال�سني  ت�سّكلها  باتت  التي  التهديدات  ملواجهة  اإر�سالها  اأجل  من  الأو�سط 
حلفاء  ت�ساوؤلت  الأو�سط  ال�رشق  من  القدرات  هذه  ان�سحاب  واأثار  ورو�سيا، 
الوليات املتحدة يف منطقة اخلليج حول مدى جدّية اللتزام الأمريكي باأمن 

ا جلهة مواجهة التهديدات الإيرانية.  دولهم، وخ�سو�سً
التقليد  عن  اخلارجة  و�سلوكيته  النارية  ترامب  تغريدات  من  الرغم  على 
املتبع يف الإدارة الأمريكية ويف البيت الأبي�ش، اإّل اأّن �سيا�سته جتاه ال�رشق 
الأو�سط مل تخرج عّما كان ماألوًفا يف الإدارة التي �سبقته. وعلى الرغم من 
النتقادات الكثرية واحلادة يف بع�ش الأحيان التي وّجهها ترامب لأوباما، 
فاإّنه قد التقى مع اأوباما يف نظرته لل�رشق الأو�سط، حيث راأى اأّن الوليات 
�ش لها  املتحدة عالقة يف اأزمات املنطقة واأّنه بات من ال�رشوري اأن تخ�سّ

اأقل قدر من الوقت ومن القدرات الع�سكرية واملالية.
التي  واملتغريات  الأزمات  يف  الأمريكي  للدور  اجلديدة  النظرة  هذه 
تنطلق  بل  اأيديولوجية،  روؤية  اإىل  ت�ستند  ل  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  ت�سهدها 
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ولعتبارات  املنطقة،  ت�سهدها  التي  الكربى  للمتغريات  واقعية  قراءة  من 
تتعلق بامل�سالح الأمريكية يف املنطقة. �سحيح اأّنه ما زالت هناك م�سالح 
اأ�سا�سية يف املنطقة، ولكّنها تراجعت يف حيوّيتها واأهميتها عّما كانت عليه 

يف العقود املا�سية، وهذا يفر�ش النظر اإليها من ميزان الربح واخل�سارة. 
يبدو من التناق�سات التي اّت�سمت بها ا�سرتاتيجية اأوباما جتاه املنطقة، اأّن 
على اإدارة ترامب الختيار بني حزم اأمرها وتخ�سي�ش الإمكانات الإ�سافية 
الالزمة لت�سحيح موازين القوى املختلّة منذ الن�سحاب الأمريكي من العراق 
يف العام 2٠11، وبني خف�ش م�ستوى تدّخلها يف اأحداث ومتغريات املنطقة، 
وال�سينية يف  الرو�سية  الطموحات  اهتمامها على مواجهة  تركيز  وبالتايل 

اآ�سيا واأوروبا، ومناطق اأخرى.
�سنحاول من خالل هذه الدرا�سة عر�ش اأ�سباب تراجع الهتمام الأمريكي 
يف اأزمات املنطقة مع اإلقاء ال�سوء على الأخطار املرتّتبة على ذلك، لن�سل 
اإىل ا�ستعرا�ش البدائل ال�سرتاتيجية املمكنة لل�سيا�سات التي اّتبعها اأوباما 
ويّتبعها ترامب، ولكن باأ�سلوٍب مثري و�سادم. تبقى م�ساألة املواجهة مع اإيران 
اإ�رشائيل  ا  وخ�سو�سً وحلفاوؤها،  اأمريكا  تواجهها  التي  التحديات  اأهم  من 
واململكة العربية ال�سعودية. وهنا ل بد من الت�ساوؤل عن اخليارات والطرائق 
من  احلد  وبالتايل  الإيرانية،  التفلّت  �سيا�سة  ل�سبط  ُتعتمد  اأن  ميكن  التي 
هيمنتها على العديد من دول املنطقة. ول بد يف نهاية البحث من حماولة 

تقييم توّجهات ترامب اجلديدة مع الحتفاظ بخيار "اإ�رشائيل اأوًل".

تراجع الهتمام الأمريكي باملنطقة

الطبيعي  من  كان  العراق،  يف  للحرب  ال�سادمة  النتائج  على  فعل  رد  يف 
اأن تقرر الوليات املتحدة مراجعة ا�سرتاتيجيتها جتاه ال�رشق الأو�سط، واأن 
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والأثمان  احلرب  نتائج  اأظهرت  لقد  املنطقة.  يف  دورها  لتخفي�ش  تتوّجه 
الباهظة التي تكّبدتها الوليات املتحدة جتاه عدم جدية اإدارة جورج دبليو 
مل  اأّنها  كما  دخولها،  قبل  تكاليفها  وتقدير  للحرب  عامة  درا�سة  يف  بو�ش 
تدر�ش ال�سلة التي يفرت�ش اأن تربط ما بني القوى والو�سائل امل�ستعملة وبني 
ال�سرتاتيجية املعتمدة، ومدى مالءمتها لالأهداف املنوي حتقيقها يف نهاية 
تكاليف  اأي بحث معّمق حول  لعّدة عقود  الأمريكية  الإدارة  جُتِر  احلرب. مل 
الالزم  الع�سكري  والوجود  الأمنية  التعّهدات  كلفة  اأو  الع�سكرية،  العمليات 
للوفاء بتعهدات اأمريكا حلماية اأمن حلفائها، والتكاليف املرتقب تكّبدها اإذا 
ما دعت التطّورات اإىل الدخول يف عمل ع�سكري فعلي تنفيًذا لهذه التعّهدات.

اخلا�سة  الربامج  يف  النظر  اإعادة  املتعاقبة  الأمريكية  الإدارات  اأهملت 
بتقدير نفقات العمليات الع�سكرية، والتي جرى و�سعها يف عهَدي الرئي�َسني 
على  التق�سري  هذا  م�سوؤولية  وتقع  الزمن.  تعّداها  والتي  وكيندي،  اأيزنهاور 

ال�سلطة التنفيذية والكونغر�ش على حد �سواء)8).
كانت تكاليف احلرب يف العراق �سادمة للراأي العام الأمريكي، حيث ُقّدرت 
كتعوي�ساٍت  مليار   49٠ اإليها  ي�ساف  دولر،  مليار  و�سبعمائة  برتيليون 
وم�ساعدات لقدامى امل�ساركني يف احلرب. وبلغت نفقات احلرب وتكاليفها 
تريليونات دولر،  اأربعة  يقارب  واأفغان�ستان و�سوريا موؤخًرا ما  العراق  يف 
على  يزيد  ما  مقتل  اإىل  بالإ�سافة  للدرا�سات،  وات�سون  معهد  تقديرات  وفق 

1٨9٠٠٠ مواطن عراقي))). 
ل بّد يف اإطار مراجعة نتائج احلرب يف العراق، من احلديث عن اخل�سائر 
نظام  اإ�سـقـاط  بعد  احلـرب  عـن  نـتـجـت  التي  وال�سـتـراتيجية  ال�سـيا�سـيـة 

Anthony Cordesman, "U.S Military Spending coast at war". SCIS, July 10,2017. www.csis.org/analysis/U.S  -8
military-spending-at-wars.
Report published by reuters about the cost of the wars. March 14,2013. www.reuters.com/article/U.S-iraq/  -(
war-annivessary.



12

يف  نفوذها  وتقوية  العراق  على  اإيران  هيمنة  جلهة  �سواء  ح�سني،  �سدام 
ون�سوء  املتطرفة،  الإ�سالمية  التيارات  تقوية  جلهة  اأو  عربية،  دول  عّدة 
الدولة الإ�سالمية و�سيطرتها على مناطق وا�سعة من �سوريا والعراق، مّما 
خو�ش  اإىل  والإقليميني  الدوليني  وحلفائها  املتحدة  الوليات  ا�ستدعى 

حرب جديدة لدحر الدولة الإ�سالمية يف �سوريا والعراق)0)). 
اإهمال  واأفغان�ستان  العراق  يف  احلرب  نتائج  تقييم  معر�ش  يف  ميكن  ل 
عامل الوقت الذي ا�ستغرقته احلرب، والتي كان ُيعتقد قبل اندلعها باأّنها 
وجود  فيه  ا�ستمّر  الذي  الوقت  يف  ال�سنتني،  تتعّدى  ول  ق�سرية  �ستكون 
اأفغان�ستان مدة تزيد عن 15  القوات يف العراق ما يقارب 9 �سنوات، ويف 
ويوؤّكد  لنهايتها.  زمني  اأفق  وجود  دون  من  م�ستمرة  مازالت  وهي  �سنة، 
م�ساعد وزير الدفاع �ستيفن بوت�سي باأّن العتقاد ال�سائد قبل اندلع احلرب، 
احلرب وم�ستوى  م�سبًقا طول فرتة  "لو علمنا  �ستكون حرًبا ق�سرية  باأّنها 
الوزير دونالد  اإليها". وي�سيف م�ساعد  كلفتها بالأرواح واملال ملا ذهبنا 
لقد  احلرب،  �سن  عن  يثنينا  اأن  نف�سه  الوقت  لعامل  ميكن  "كان  رام�سفيلد 

اعتقد اجلميع باأّنها �ستكون حرًبا ق�سرية")))).
بني  مقارنة  وا�سنطن  يف  والدولية  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  اأجرى 
كلفة احلروب يف العراق واأفغان�ستان و�سوريا، وبني كلفة احلروب ال�سابقة 
النتيجة  وجاءت  الع�رشين  القرن  يف  املتحدة  الوليات  خا�ستها  التي 
اأعلى من  اأعلى من كلفة احلرب العاملية الأوىل، 5 مرات  كالآتي: 5 مرات 
احلرب الكورية، مرتني ون�سف اأعلى من كلفة حرب فيتنام، 1٨ مرة اأعلى 

 .((((
من حرب اخلليج الأوىل يف العام 1991 

Ibid  -(0
Ibid  -((

Anthony cordesman– same reference in annotation on page 5.  -((
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هناك جمموعة من الأ�سباب اجليو�سرتاتيجية التي دفعت الوليات املتحدة 
اإىل خف�ش م�ستوى اهتماماتها ال�سرتاتيجية جتاه ال�رشق الأو�سط وهي: 

تهّدد  كانت  والتي  املنطقة  دول  بني  واحلروب  ال�رشاعات  تراجع  اأوًل: 
امل�سالح الأمريكية، حيث حتّولت هذه ال�رشاعات اإىل تهديدات اأمنية داخل 

الدول نف�سها، على غرار ما حدث يف دول الربيع العربي.
ثانًيا: ن�سوء قوى كربى مناف�سة لال�سرتاتيجية الأمريكية ال�ساملة يف اآ�سيا 
)ال�سني(، مع عودة نا�سطة لرو�سيا مّما ا�ستدعى تخ�سي�ش كمية من املوارد 

الأمريكية ملواجهة التهديدات اجلديدة. 
الأمريكي  الإنتاج  الدولية، وزيادة  الطاقة  ثالًثا: تنويع امل�سادر لأ�سواق 
بالإ�سافة اإىل زيادة الواردات الأمريكية من كندا واملك�سيك، ما يفتح الباب 
ي�ساف  اأو�سطي.  ال�رشق  النفط  واردات  يف  نق�ش  اأي  لتجاوز  اأمريكا  اأمام 
اإىل ذلك، انح�سار اأخطار تّدد ال�سيوعية بعد انتهاء احلرب الباردة، وتراجع 
بعد  واإ�رشائيل،  العربية  الدول  بني  وا�سعة  اإقليمية  حرب  ح�سول  اإمكانية 
م�رش  من  وكل  اإ�رشائيل  بني  عربة  ووادي  دافيد  كامب  اتفاقيَتي  توقيع 

والأردن. 
بدا وا�سًحا يف مطلع �سبعينيات القرن املا�سي اأّن الوليات املتحدة ت�سعى 
النزعة  هذه  وتبلورت  الأو�سط،  ال�رشق  على  الكاملة  �سبه  هيمنتها  لفر�ش 
من خالل العمل على ك�رش الرتابط ال�سرتاتيجي القائم بني م�رش والحتاد 
ال�سوفياتي، انطالًقا من اإدراكها لأهمية الدور امل�رشي على ال�سعيَدين العربي 
والإقليمي. وبالفعل فقد قّرر الرئي�ش ال�سادات التجاوب مع الرغبة الأمريكية، 
فعمد وب�سكٍل مفاجئ اإىل طرد كل اخلرباء الرو�ش من م�رش. وعلى الرغم من 
التحديات الكبرية التي رفعتها الثورة الإيرانية يف وجه الوليات املتحدة، 
والتحديات الالحقة التي فر�سها نظام �سدام ح�سني يف الت�سعينيات والتي 
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الأمريكية على  الهيمنة  الكويت، فقد تراجعت  بلغت ذروتها باحتالله دولة 
دعم  خالل  من  الإيرانية  التحديات  على  املتحدة  الوليات  ورّدت  املنطقة. 
املجهود الع�سكري العراقي يف احلرب، وواجهت التحديات العراقية بت�سكيل 
حتالف دويل وا�سع، جنح يف حترير الكويت من خالل هجوم �ساعق. ول بد 
احتواء  يف  الأمريكية  الديبلوما�سية  جناح  اإىل  الإ�سارة  من  ال�سياق  هذا  يف 
الكويت  حرب  بعد  والتح�سري  واإ�رشائيل،  العرب  بني   19٧3 حرب  تداعيات 

لنعقاد موؤتر مدريد لل�سالم. 
فتحت احلرب من اأجل حترير الكويت الباب على م�رشاَعْيه لعقد اتفاقات 
اأمنية اأمريكية مع دول اخلليج، حيث اأ�سهم النت�سار الع�سكري الأمريكي يف 
قائمة بني  كانت  التي  التناق�سات  كل  اخلالفات، وجتاوز  العديد من  خنق 

دول املنطقة. 
منطقة  يف  الأمريكي  الع�سكري  الوجود  ا�ستمرار  مع  اأّنه  املوؤّكد  من 
الإيراين  اخلطَرين  احتواء  جرى  كما  العربية،  اخلالفات  تراجعت  اخلليج، 
والعراقي على الدول اخلليجية. وميكن ال�ستنتاج اأّن احتمالت احلرب بني 
ي�سود  عقود.  قبل  عليه  كانت  عّما  كثرًيا  تراجعت  قد  الأو�سط  ال�رشق  دول 
العتقاد اليوم باأّن ال�رشاعات بني الدول مل تُعد ت�سّكل التهديد الفعلي لأمن 
الدول،  بالعنف املتفجر داخل  يتمّثل  الآن  وا�ستقرارها، فالتهديد  املنطقة 
وهو مر�سح لعبور احلدود اإىل الدول املجاورة، الأمر الذي ت�سعب معاجلته 
ال�سيا�سية،  بنيتها  يف  اأو�سطية  ال�رشق  الدول  �سعف  واأ�سهم  اخلارج.  من 
والفجوة القائمة بني احلكام و�سعوبهم يف �رشعة اندلع احلروب الأهلية 
و�سهولتها، وانت�سار احلركات الإرهابية. وكانت احلرب على العراق وف�سل 
�سّكلت  قد  اجلديدة،  الدولة  وبناء  ال�ستقرار  تاأمني  يف  الأمريكية  القوات 
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 2٠1٠ العامني  بني  ما  العربي  الربيع  اأحداث  لندلع  املنا�سبة  البيئة 
و2٠12، وما رافقها من حروب داخلية)))).

حتّولت الدول التي قّرر فيها النظام مواجهة ال�سعوب املطالبة بالإ�سالح 
القوى  ا�ستغلتها  ما  �رشعان  مدّمرة،  داخلية  حرب  �ساحة  اإىل  التغيري  اأو 
وكان  الأهلية.  احلروب  جمريات  يف  للتدّخل  والدولية  الإقليمية  اخلارجية 
من نتيجة ذلك ت�سعيد العنف وتعقيد الأزمات وتغييب املبادرات الدولية، 
لإيجاد حل �سيا�سي لإنهائها وا�ستمرار عمليات القتل والتهجري والتجويع. 
و�سوريا  ليبيا  يف  يجري  ما  املدّمرة  احلروب  هذه  يف  التجارب  اأ�سواأ  اإّن 

واليمن. 
فعلية  �سيا�سية  �سغوًطا  تار�ش  اأو  ع�سكرًيا  املتحدة  الوليات  تتدّخل  مل 
يَدْيها من كل هذه  العربي، بل نف�ست  الربيع  ثورات  اأي من  لل�سيطرة على 
املتحركة  الرمال  يف  الغرق  من  خافت  قد  اأّنها  ويبدو  واحلروب.  الأزمات 
الأ�سل  يف  اعتمدتها  �سيا�سية  لعتباراٍت  وذلك  املعّقدة،  النزاعات  لهذه 
ا انطالًقا من اإدراكها باأّن الراأي العام الأمريكي مل يُعد  اإدارة اأوباما، واأي�سً
ال�سيئة  التجربة  من  انطالًقا  الأو�سط  ال�رشق  م�ساكل  يف  الغرق  يف  يرغب 
كان  وهكذا  واأفغان�ستان.  العراق  يف  الباهظة  احلرب  وتكاليف  العراق،  يف 
اخليار الأمريكي بعدم التدّخل، وبذريعٍة اأّن املنطقة يجب اأن حتّل م�ساكلها 

بو�سائلها الذاتية)))).
هّددت احلروب الداخلية وحالة الفو�سى التي عّمت املنطقة بع�ش حلفاء 
مواطن  ماليني  خم�سة  عن  يزيد  ما  جلوء  �سّكل  حيث  املتحدة،  الوليات 
واقت�سادية،  واجتماعية  اأمنية  مع�سلة  وتركيا  ولبنان  الأردن  اإىل  �سوري 

 Mara Karlin and Tamara Cofman witts. "America Middle East purgatory: the case for doing less". Foreign  -((
affairs. January/February 2019.

Ibid  -((
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عن  للتخفيف  كبرية  مالية  م�ساعدات  تقدمي  واأوروبا  اأمريكا  من  تطلّبت 
كاهل الدول واملجتمعات امل�سيفة. ي�ساف اإىل مع�سلة النازحني ال�سوريني 
خماطر انت�سار العمليات الإرهابية عرب احلدود اإىل هذه الدول واإىل العراق، 

وامتداًدا اإىل فرن�سا وبلجيكا ودول اأوروبية اأخرى. 
لت�سمل  تعّدتها  بل  للحدود،  العابرة  الأخطار  على  التهديدات  تقت�رش  مل 
والجتماعية،  القت�سادية  الطبيعة  ذات  الداخلية  التهديدات  من  جمموعة 
يف  لتحقيقه  ال�سباب  ي�سبو  ما  حتقيق  يف  الدول  هذه  معظم  ف�سلت  حيث 
اإيجاد فر�ش العمل املنا�سبة ويف اإ�سالحات �سيا�سية واجتماعية ملّحة)))). 
على  املتحدة  الوليات  ت�سغط  اأن  املتوّقع  من  يكن  مل  اأّنه  املوؤّكد  من 
ال�سيا�سية  الإ�سالحات  حتقيق  اإىل  دفعها  اأجل  من  املنطقة،  يف  الأنظمة 
والقت�سادية والجتماعية املطلوبة، بل كان من املفرت�ش اأن تاأتي نتيجة 
مبادرات داخلية تقوم بها حكومات هذه الدول. ل ميكن يف الواقع تكرار 
التجربة الفا�سلة التي جرى الت�سويق لها يف زمن رئا�سة جورج دبليو بو�ش 
التجربة  اأّكدت تلك  اأو�سط جديد)))) حيث  اإىل قيام �رشق  الدعوة  من خالل 
باأّن العملية الإ�سالحية يجب اأن تاأتي مببادراٍت داخلية عربية، مع دعوة 

الوليات املتحدة واأوروبا اإىل تقدمي  الدعم الالزم لإجناحها. 
لكن تعتقد عدة جهات داخل الدول العربية، ويف الغرب، باأّن الدول الغربية 
اإ�سالحية  مبادرات  تقدمي  على  قادرة  املتحدة  الوليات  راأ�سها  وعلى 
جنحت  قد  املتحدة  الوليات  اأّن  �سحيح  لتنفيذها.  الأنظمة  على  وال�سغط 
احلرب  وَك�ْسب  ح�سني،  �سدام  نظام  لإ�سقاط  ع�سكري  حتالٍف  قيادة  يف 
الدولة الإ�سالمية يف �سوريا والعراق واملجموعات  على الإرهاب، وتفكيك 

))-  نزار عبد القادر، "الربيع العربي والبركان السوري: نحو سايكس بيكو جديد" دار شمص – بيروت – كانون األول ))0) – المقدمة.
 Condoleezza Rice, "No higher honor in memoir of my years in Washington", New York, croron publishers,  -((
P. 374 .2011.
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الإرهابية الأخرى، ويف تقدمي امل�ساعدات والأموال الالزمة لإعادة البناء، 
اأو  العراق  اأنظمة بديلة �سواء يف  ولكّنها ف�سلت ف�ساًل ذريًعا يف قيادة بناء 

�سوريا اأو ليبيا)))). 
يف الوقت الذي زادت فيه م�ساكل ال�رشق الأو�سط �سوًءا، حيث مل يعد من 
فاإّن  خارجية،  قوة  اأي  قبل  من  لحتوائها  مبادرات  باأي  القيام  ال�سهل 
ا يف ما يعود  ا، وخ�سو�سً امل�سالح الأمريكية ال�ساملة كانت قد تغرّيت اأي�سً

لالأخطار يف اآ�سيا. 
كانت الأو�ساط الديبلوما�سية وال�سيا�سية يف الوليات املتحدة قد ناق�ست 
خالل عدة عقود اإمكانية �سعود ال�سني اإىل مرتبة القوة الكربى بطريقٍة �سلمية، 
حيث ظهرت بوادر لعتمادها �سلوكيات توؤ�رّش باأّنها تعّد العدة لكي تفر�ش 
ا تايوان واليابان العرتاف بطموحاتها للتو�سع يف  على جريانها وخ�سو�سً
بحر ال�سني. واعرتف اأوباما وترامب باأّن اآ�سيا قد اكت�سبت املزيد من الأهمية 
يف ال�سرتاتيجية الأمريكية الكربى. اقتنع اأوباما باأّن على الوليات املتحدة 
املنطقة.  تلك  القوى يف  والعمل على ت�سحيح موازين  اآ�سيا،  اإىل  تتحّول  اأن 
�سمن خطة تهدف اإىل ال�ستفادة الق�سوى من امل�سالح التي توّفرها منطقة 
اآ�سيا – املحيط الهادئ. يف الوقت نف�سه، راأى اأوباما باأّن رو�سيا بداأت تثري 
الهواج�ش واملتاعب لدى الوليات املتحدة واأوروبا منذ غزوها ل�سبه جزيرة 
القرم يف العام 2٠14، و�سّكلت الأخطار الناجتة من �سم �سبه اجلزيرة اإىل 
رو�سيا خماوف جديدة حول م�ستقبل الأمن وال�ستقرار يف القارة الأوروبية، 
الأولويات  �سلم  على  الأو�سط  ال�رشق  موقع  يف  تراجًعا  بالتايل  وفر�ست 
ال�سرتاتيجية الأمريكية. لكن راأى عدد من الكّتاب واملعلّقني الأمريكيني اأّن 
اإىل  تعود  الأو�سط،  ال�رشق  يف  اأوباما  يواجهها  كان  التي  احلقيقية  امل�سكلة 

Mara Katrlin and Tamara Cofman witts, "America’s Middle East purgatory" cited page 14.  -((
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افتقار اإدارته اإىل اعتماد ا�سرتاتيجية كربى متما�سكة، وهو الأمر الذي اأثار 
العديد من الهواج�ش لدى عدد كبري من خرباء �سنع ال�سيا�سة اخلارجية)8)). 

جاء التعليق الأق�سى حول اخليارات التي اعتمدها اأوباما ملواجهة اأزمات 
القرم من قبل رو�سيا من خالل  الأو�سط، واأزمة احتالل �سبه جزيرة  ال�رشق 
اأّن العقيدة احلقيقية لدى  "نا�سيونال جورنال"  ما كتبه مايكل هري�ش يف 

اأوباما هي "اأن ل عقيدة لديه البتة، ويبدو اأّن ذلك مر�ّسح لال�ستمرار")))).
اإذا كان النفط قد �سّكل م�سلحة حيوية للوليات املتحدة يف ال�رشق الأو�سط، 
الهتمام  تراجع  توّقع  النفط  لهذا  احلاجة  تراجع  مع  الطبيعي  من  فاإّنه 
لهذا  م�سّوغات  عدة  ذلك  اإىل  ي�ساف  واأمنها،  املنطقة  با�ستقرار  الأمريكي 

الرتاجع اأبرزها: 
تطّور يف تقنيات ا�ستخراج النفط ال�سخري.  -

زيادة الإنتاج الأمريكي الداخلي، ومن م�سادر قريبة مثل كندا واملك�سيك.  -
توّقع تراجع الطلب العام على النفط، ملراعاة التفاقات املتعلقة بالبيئة،   -

وتخفي�ش م�ستوى الغازات املنبعثة من ا�ستهالك النفط والفحم احلجري.
اأهمية نفط ال�رشق الأو�سط لن يقت�رش على الوليات  من هنا، فاإّن تراجع 

املتحدة، بل �سي�سمل يف امل�ستقبل املنظور الدول الأوروبية والهند وال�سني.
لكن تراجع اأهمية النفط ل يرّبر فعلًيا الن�سحاب الأمريكي من املنطقة، على 
غرار ما فعله اأوباما بان�سحابه من العراق، حيث �سّبب ذلك اإخالًل كبرًيا يف 
ميزان القوى الإقليمي، ي�ساف اإىل ذلك حاجة الوليات املتحدة اإىل حماية 
ال�سرتاتيجية، والتي ت�ستوجب ح�سوًرا  ا املمرات  البحرية وخ�سو�سً الطرق 

ع�سكرًيا اأمريكًيا ملنع قوى معادية من احتاللها اأو ال�سيطرة عليها. 

Nial Ferguson, "Why Barak Obama Needs to Go". Newsweek www.newsweek.com/mail-fesguson-why  -(8
barak-obama-needs-to-go/64419.
Micheal Hersh, "Obama: the No-Doctrine President", www.nationaljournalsecurity/obama-the-no-doctrine-president.  -((
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ا يف هذا ال�سياق، ا�ستمرار اهتمام الوليات املتحدة مبنع انت�سار  ي�سّجل اأي�سً
التكنولوجيا  امتالك  جلهة  ا  وخ�سو�سً املنطقة،  يف  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة 
اأوباما  �سعي  يف�رّش  ما  وهذا  نووي،  �سالح  على  احل�سول  واإمكانية  النووية 
لتوقيع التفاقية النووية مع اإيران، وقبل ذلك العمل على تعطيل الربناجَمنْي 

النووَينْي يف العراق وليبيا.

وهم النت�صار على الإرهاب

قال القيادي يف القاعدة خالد ال�سيخ حممد، والذي ُيّتهم باأّنه العقل املدّبر 
لهجمات 11 اأيلول يف اأثناء التحقيق معه من قبل وكالة املخابرات املركزية، 
ميكن للوليات املتحدة اأن حتّقق بع�ش النت�سارات امليدانية العابرة، ولكن 
يف النهاية "نحن �سننت�رش يف احلرب معكم.. الأمريكيون ل يدركون باأّننا 
ل�سنا بحاجٍة لدحركم ع�سكرًيا، كل ما نحتاجه اأن ن�سمد يف القتال اإىل حني 

اأن تدحروا اأنف�سكم وتوقفوا احلرب".
قّرر  عندما  اأوباما،  عهد  يف  حممد  ال�سيخ  خالد  نبوءة  �سدقت  بالفعل 
املهمة  اأمريكا  ُتنهي  اأن  قبل   ،2٠11 العام  يف  العراق  من  كلًيا  الن�سحاب 

التي انتدبت جيو�سها لتحقيقها يف العراق ويف منطقة ال�رشق الأو�سط.
القاعدة  قيادي  بها  نطق  التي  النبوءة  هذه  ترامب  يقراأ  اأن  ُيفرت�ش  كان 
قبل اإعالن قراره ب�سحب القوات الأمريكية من �سوريا، اأّن باإمكان ترامب اأن 
يدرك ب�سهولٍة النتائج الدراماتيكية التي ميكن اأن ُيحدثها ان�سحاب مفاجئ 
اأوباما  قّرره  الذي  املفاجئ  الن�سحاب  نتائج  مع  قيا�ًسا  وذلك  �سوريا،  من 
من العراق. لقد ترك الن�سحاب املفاجئ من العراق يف العام 2٠11 فراًغا 
كبرًيا، كما اأحدث خلاًل ل ميكن اإ�سالحه يف موازين القوى بني اإيران ودول 
جمل�ش التعاون اخلليجي. والالفت اأّن ترامب يكّرر اخلطاأ ال�سرتاتيجي الذي 
ارتكبه �سلفه على الرغم من النتقادات التي وّجهها اإليه يف اإحدى املناظرات 
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النتخابية التي جرت يف العام 2٠1٦ حيث قال "كان يجب اأن ل نذهب اأبًدا 
اإىل العراق، لكن طاملا اأّننا ُوِجدنا هناك، فاإّنه كان ينبغي اأن ل نخرج كما 

فعلوا")0)).
اأوباما  فر�سها  التي  ال�سوابط  رفع  ترامب  قّرر  الرئا�سية،  وليته  بدء  مع 
على التدّخل ع�سكرًيا يف نزاعات ال�رشق الأو�سط، باأن �سمح للقيادة الع�سكرية 
با�ستعمال الو�سائل الالزمة لدحر الدولة الإ�سالمية واإخراجها من املناطق 
التي احتلتها يف �سوريا والعراق. ا�ستحق ترامب الثناء على هذا القرار، ولكّنه 
يعود اليوم لريتكب اخلطاأ نف�سه الذي ارتكبه اأوباما يف العام 2٠11 باإعالنه 
اخلالفة،  اأرا�سي  ملعظم  خ�سارتها  بعد  الإ�سالمية  الدولة  على  النت�سار 
متنا�سًيا باأّن ذلك ل يعني النت�سار على الإرهاب باأٍي من املقايي�ش. عندما 
قّرر اأوباما �سحب القوات الأمريكية من العراق مل تكن حتتل القاعدة اأو اأي من 
اجلماعات الإرهابية م�ساحات من العراق، ولكّنها �رشعان ما نّظمت نف�سها 
وانتقلت لالنت�سار يف �سوريا، ومن ثم عادت لتحتل عدة حمافظات عراقية 

بدًءا من مدينة املو�سل)))).
اإّن الدولة الإ�سالمية، وعلى الرغم من خ�سارتها احلرب يف �سوريا والعراق 
اأفريقيا، كما  ما زالت موجودة يف عدة دول يف ال�رشق الأو�سط ويف �سمال 

توجد خالياها النائمة يف الدول الغربية والآ�سيوية. 
اأبو بكر  اأعلنها  يف الواقع وعلى الرغم من تفكيك اخلالفة الإ�سالمية التي 
البغدادي بعد احتالل املو�سل، واخل�سائر والنح�سار على الأر�ش التي ُمنيت 
بها يف �سوريا، ما زالت داع�ش اأقوى يف العراق و�سوريا من الوقت الذي قّرر 
الدرا�سات  بع�ش  تتحّدث  العراق.  من  الأمريكية  القوات  �سحب  اأوباما  فيه 
ال�سحراوية  الآلف من املقاتلني املوّزعني يف املناطق  عن وجود ع�رشات 
Trump Repeating Obama Mistake in the Middle East. www.bostonherald.com/2018/12/23/trump.repeating...obama.  -(0

Ibid.  -((
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املرات  اأ�سعاف  اأقوى  باأّنها  يعني  وهذا  ال�سورية،   - العراقية  احلدود  على 
اأعداد خالياه  ُقّدرت  القاعدة يف نهاية 2٠11، حيث  مما كان عليه تنظيم 
الدفاع الأمريكية يف تقرير لها  بـ ٧٠٠ مقاتل)))). وتوؤّكد معلومات وزارة 
الإ�سالمية ما زالت تتلك قدرات حتى تاريخه،  الدولة  باأّن  اآب 2٠1٨،  يف 
ما  املمتدة  الفرتة  قوتها يف  اأوج  القاعدة يف  كانت تتلكه  ما  تتفّوق على 
بني العامني 2٠٠٦ و2٠٠٧. وميكن للدولة الإ�سالمية مع ما يتوافر لديها 
من قوى ال�ستمرار يف �سن حرب ثورية يف �سوريا والعراق. واأّن التنظيم قد 
اعتمد خطة انت�سار جديدة، ووّزع قياداته على عدة مناطق، مبا ميّكنه من �سن 
حرب ثورية �سمن معركة ل مركزية تتوّزع بني �سوريا والعراق. ويقول مركز 
درا�سات احلرب )ISW( باأّن داع�ش قد جنحت يف تهريب 4٠٠ مليون دولر 
اإىل خارج الوليات، من اأجل ا�ستثمارها يف م�ساريع قانونية، بالإ�سافة اإىل 
اأّنه ما زال ي�ستفيد مالًيا من عمليات التهريب وال�رشقة وتبيي�ش الأموال)))). 
قريًبا  �ستنهي  باأّنها  الدميقراطية  �سوريا  قوات  فيه  تعلن  الذي  الوقت  يف 
احلدود  من  مقربة  على  الزور  دير  �رشقي  الإ�سالمية  للدولة  جيب  اآخر 
الع�سكريني  �سحب  م�ساألة  على  الأمريكية  الع�سكرية  القيادة  ترّكز  العراقية، 
الأمريكيني بالتن�سيق مع تركيا. واأّكد وزير اخلارجية الرتكي اأّن وفًدا تركًيا 
قد زار وا�سنطن لبحث م�ساألة ت�سكيل قوة مهمات م�سرتكة لتن�سيق الن�سحاب 
 .2٠19 ني�سان  نهاية  وينتهي  اآذار  يف  يبداأ  اأن  على  �سوريا،  من  الأمريكي 
للموالني  اأو  لالإرهابيني  ت�سمح  لن  باأّنها  املتحدة  الوليات  تركيا  ووعدت 
للدولة ال�سورية مبلء الفراغ الذي �سيحدث جّراء خروج القوات الأمريكية من 

ال�سمال ال�سوري)))). 
 The second reissuance of ISIS is Syria and Iraq, established Map by the Institute the study of war. For war  -((
information see: https:/www.is today, 45/subject-matter-areas/terrorisms-study.

Ibid, see also: https://www.chothemhouse.org<expertss>eupestcoutrens.  -((
الوكاالت األناضول، أ ف ب، رويترز – ) شباط ))0).  -((
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ال�سمال  يف  الفراغ  تعبئتها  خالل  من  الوقت،  نف�ش  يف  تركيا  �ستعمل 
الوليات  ودّربتها  �سلّحتها  التي  الكردية  القوات  تدمري  على  ال�سوري، 

املتحدة، وا�ستعملتها يف حرب طويلة وقا�سية لدحر الدولة الإ�سالمية . 
املمكن  من  الفرات،  �رشق  من  الأمريكي  الن�سحاب  يحدث  عندما  اأخرًيا، 
ال�سمال  منطقة  من  جزء  لحتالل  هجوم  �سن  اإىل  النظام  قوات  تعمد  اأن 
اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  جديدة،  نزوح  مبوجات  ذلك  و�سيت�سّبب  ال�رشقي، 
�سلبية  ت�سّببت  قد  اإذا كانت  املناطق.  �سكان هذه  الآلف من  مقتل ع�رشات 
من  ماليني  بنزوح  ع�سكرًيا  التدّخل  ورف�سه  ال�سوري  النزاع  جتاه  اأوباما 
ال�سوريني، فاإّن قرار ترامب بالن�سحاب �سيت�سّبب بنزوح مئات الآلف من 

�سكان �سمايل- �رشقي �سوريا. 
اعتماد  عن  نتجت  التي  الكارثية  النتائج  عن  املحلّلني  بع�ش  يتحّدث 
�سّنها  التي  احلرب  ذلك،  على  مثاًل  وياأخذون  �سيئة،  ا�سرتاتيجية  اأمريكا 
وجود  غياب  و�سع  ميكن  كما  العراق.  على  بو�ش  دبليو  جورج  الرئي�ش 
املدّمرة،  ال�سورية  الأزمة  تداعيات  ملواجهة  اأوباما  عهد  يف  ا�سرتاتيجية 
يف  الإ�سالمية  الدولة  واإقامة  الإرهابية،  اجلماعات  انت�سار  ومواجهة 
على  لل�سيطرة  اإيران  اأمام  الباب  فتح  �سبقها  كان  والتي  والعراق،  �سوريا 
العراق بعد ان�سحاب القوات الأمريكية يف العام 2٠11، يف اخلانة نف�سها 

ال�سيئة التي اعتمدها بو�ش.  لال�سرتاتيجية 
وهنا ل بد من طرح ال�سوؤال حول اإمكانية جناح اخليارات التي يعتمدها 
يوؤّدي  اأن  ميكن  التي  النتائج  وعن  الأو�سط،  ال�رشق  منطقة  جتاه  ترامب 
ومنطقة  واليمن  والعراق  �سوريا  يف  الإيراين  النفوذ  احتواء  يف  ف�سله  لها 
التي  ال�سرتاتيجية  حتليل  ال�سوؤال  هذا  على  الإجابة  ت�ستدعي  اخلليج))))؟ 

نزارعبد القادر، "العصر اإليراني: حكم الجغرافيا والتاريخ" دار شمص-ص)0).  -((
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خالل  من  قبله  من  املعتمدة  اخليارات  تطوير  واإمكانية  ترامب،  يعتمدها 
الوليات  اإليه  دعت  الذي  الدويل  املوؤتر  عنها  �سيتمّخ�ش  التي  النتائج 

املتحدة وبولونيا يف وار�سو خالل �سهر �سباط 2٠19.

ال�رشق الأو�صط بني اأوباما وترامب

اأهدافها  ترّكزت  جديدة،  ا�سرتاتيجية  رئا�سته  فرتة  خالل  اأوباما  اعتمد 
دبليو  جورج  ا�سرتاتيجية  بها  ت�سّببت  التي  الكبرية  اخل�سائر  وقف  على 
الأمريكية املتفّوقة  الع�سكرية  القدرات  ا�ستعمال  بو�ش، والتي اعتمدت على 
ملواجهة اأعداء اأمريكا يف ال�رشق الأو�سط وجنوبي غربي اآ�سيا. راأى اأوباما 
احلرب  اأنهكتها  بعدما  ا�سرتاحة  باأخذ  تق�سي  الأمريكية  امل�سلحة  باأّن 
القوة  ت�ستبدل  اأن  املتحدة  للوليات  ميكن  وباأّنه  واأفغان�ستان،  العراق  يف 
اإيجاد  على  والعمل  والقت�سادية  الديبلوما�سية  قدراتها  بتعبئة  الع�سكرية 
الفر�سة ال�سيا�سية املوؤاتية ملواجهة التحديات التي تعرت�ش م�ساحلها يف 
منطقة ال�رشق الأو�سط. ق�ست هذه ال�سرتاتيجية بتخفي�ش القوات الأمريكية 
العاملة يف العراق، تهيًدا ل�سحبها بالكامل يف نهاية العام 2٠11، وبتجّنب 
القيام باأي عمليات ع�سكرية جديدة، بالإ�سافة اإىل الطلب من احللفاء حتّمل 
م�سوؤولياتهم لتحقيق اأمنهم واحلفاظ على ا�ستقرار املنطقة، واعتمد اأوباما 
برناجمها  عن  للتخلي  اإيران  لدفع  القت�سادية  والعقوبات  الديبلوما�سية 
حلّل  والفل�سطينيني،  اإ�رشائيل  بني  مفاو�سات  فتح  اإىل  �سعى  كما  النووي، 
مرنة  حلول  عن  البحث  مع  الدولَتني،  حّل  حتقيق  خالل  من  بينهما  النزاع 
امل�ستوطنات  بناء  وقف  �رشورة  على  الت�سديد  مع  القد�ش،  م�ساألة  حلّل 
اإغ�ساب بع�ش احللفاء يف  اإىل  اأوباما  الغربية. وذهب  ال�سفة  اليهودية يف 
اأنظمتهم. وهكذا  اإ�سالحات دميقراطية يف  املنطقة وت�سجيعه لهم لعتماد 
نرى باأّن اأوباما قد اعتمد ا�سرتاتيجية جديدة تتناق�ش كلًيا مع ا�سرتاتيجية 
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هنا  من  الأو�سط.  ال�رشق  يف  حلفائها  حماية  اأمريكا  التزامات  ومع  �سلَفه، 
دول  مع  الأمريكية  العالقات  يف  الثقة  قاعدة  تهتز  اأن  الطبيعي  من  كان 

ا مع اململكة العربية ال�سعودية)))). اخلليج وخ�سو�سً
الوعود  تنفيذ  على  رئا�سته  بداية  منذ  ترامب  الرئي�ش  عمل  املقابل  يف 
العام 2٠1٦، و�سلك بالتايل  اأثناء معركته النتخابية يف  التي قطعها يف 
م�ساًرا مغايًرا ل�سلَفه، والذي وّجه اإليه انتقادات متكّررة على ال�سيا�سات التي 
اّتبعها يف ال�رشق الأو�سط. عمل ترامب على اإقناع حلفاء اأمريكا يف املنطقة 
فكرة  قاوم  كما  الإقليمي،  الأمن  حتقيق  اأعباء  من  املزيد  بتحّمل  للقبول 
العراق  يف  ا  وخ�سو�سً املنطقة،  اأزمات  يف  كبرية  ع�سكرية  بقًوى  التدّخل 
العربية  للمملكة  الكبري  دعمه  عن  بالتعبري  ا�سرتاتيجيته  وتّيزت  و�سوريا. 
الدوَلتني،  هاَتني  مع  العالقات  لت�سحيح  الباب  فتح  ما  وهذا  واإ�رشائيل، 
اأوباما. وكان  �سيا�سات  ت�سّببت به  الذي كانت قد  وبالتايل ت�سحيح اخللل 
وتعّهد  اليمن،  مع  حربها  يف  ال�سعودية  لقَيته  الذي  التاأييد  ا  اأي�سً الالفت 
يبدو  الالزمة)))).  والذخائر  الأ�سلحة  ال�ستمرار بدعمها ومّدها بكل  ترامب 
اأّن هناك قا�سًما م�سرتًكا بني املقارَبْتني، ويتلّخ�ش بوجود توّجه  بو�سوح 
ال�سعب  م�ساعر  مع  تا�سًيا  الأو�سط،  ال�رشق  اأزمات  من  لالن�سحاب  لديهما 
الأمريكي على �سوء اخل�سائر والتكاليف الباهظة للحرب يف العراق. اأراد كل 
اأمريكا، باأّنه يف حال حدوث  اإىل حلفاء  اأوباما وترامب توجيه ر�سالة  من 
اأزمة اأو نزاع يف املنطقة، لن يكون باإمكانكم توّقع تدّخل القوات الأمريكية 

لن�رشتكم)8)).

 Jack Thompson. "trump’s Middle East policy". CSS. Eth. Zurich. www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special  -((
interest/gess/.../essanalyse233.cn.

Ibid.  -((
 Leon Hadar, "Trump’s strategy for the Middle East is Working the National Interest", may 17, 2018  -(8
https://nationalinterest. Org/feature/tramps-strategy-the-middle-east.
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تتعار�ش هذه الر�سالة يف م�سمونها ومفاعيلها مع ال�سغوط التي كانت 
ال�رشق  يف  الأو�ساع  فيها  تتوّتر  مرة  كل  يف  الأمريكية  الإدارة  بها  ت�سعر 
ا عند بداية اأي عدوان اإ�رشائيلي على دولة عربية، حيث  الأو�سط، وخ�سو�سً
تدهور  ملنع  �رشيع  بتحّرٍك  القيام  على  جمربة  نف�سها  وا�سنطن  جتد  كانت 

الأو�ساع نحو الأ�سواأ.
من  كل  ا�سرتاتيجية  يف  الكبري  اخلالف  مبكاٍن  الأهمية  من  يبقى  لكن 
اأوباما وترامب مع اإيران، ففي الوقت الذي �سعى فيه اأوباما لتحقيق انفراج 
يف العالقات مع اإيران، يف حماولة لإيجاد ميزان قوى جديد يف املنطقة، 
وتغيري  النووي  اإيران  برنامج  وقف  على  ديبلوما�سًيا  العمل  خالل  من 
القت�سادية  العقوبات  كل  رفع  خالل  من  اخلليج،  دول  جتاه  �سلوكيتها 
النووية  التفاقية  واألغى  هذه،  النفتاح  �سيا�سة  ترامب  رف�ش  فقد  عنها؛ 
املوّقعة مع اإيران واأعاد فر�ش نظام عقوبات م�سّدد عليها، مع العمل بجدٍّ 
وتغيري  والعراق،  �سوريا  من  اإيران  لإخراج  ودويل  اإقليمي  حتالف  لإن�ساء 

�سلوكيتها جتاه الدول املجاورة)))).
بتاريخ ٦ �سباط، دخل م�ست�سار الأمن القومي جون بولتون على خط �رشح 
الأزمة  لحتواء  م�سعى  يف  �سوريا،  من  بالن�سحاب  ترامب  قرار  م�سمون 
اأّن تنفيذ هذا القرار قد يتاأخر  التي رافقت ا�ستقالة وزير الدفاع. حيث راأى 
بني  التطابق  مدى  حول  ت�ساوؤلت  ترك  قد  القرار  وكان  ل�سنواٍت.  اأو  لأ�سهٍر 
تخلّت  اإذ  واملنطقة،  �سوريا  يف  اأوباما  ا�سرتاتيجية  مع  ترامب  ا�سرتاتيجية 
هرني  وقاله  �سبق  ما  يرّددون  مل�سريهم،  وتركتهم  حلفائها  عن  اأمريكا 
كي�سنجر يف تقييمه لعالقة اأمريكا بحلفائها "من اخلطورة مبكاٍن اأن تكون 
عدًوا للوليات املتحدة، ولكن اأن تكون �سديًقا لها فاإّنه خيار مميت". وجتدر 

Ibid.  -((
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هنا الإ�سارة اإىل اأّن ترامب قد تخلّى عن حلفائه الأكراد يف �سوريا، كما تخلّى 
واملخربين يف  املرتجمني  اآلف  وعن  فيتنام،  �سبقوه عن حلفائهم يف  من 
)0)). كان قد �سبق اإعالن ترامب قرار الن�سحاب من 

العراق يف العام 2٠11 
�سوريا اإعطاوؤه توجيهات اإىل وزارة الدفاع لتح�سري ان�سحاب ن�سف القوات 
العالقات اخلارجية  اأفغان�ستان، وهذا ما دفع رئي�ش جمل�ش  الأمريكية من 
اأّن هناك توا�ساًل ما بني ترامب واأوباما ومبا  ريت�سارد ها�ش للقول "يبدو 

يدفع الإدارتني اإىل ال�سعور بالراحة وال�ستقرار")))).
من اأجل احتواء التهامات املوّجهة اإىل ترامب باأّنه ل ميلك ا�سرتاتيجية 
يف املنطقة، األقى وزير اخلارجية بومبيو بتاريخ 9 كانون الثاين حما�رشة 
يف جامعة القاهرة من اأجل التجريح ب�سيا�سة اأوباما قائاًل باأّنها "م�سلّلة 
اأو بحقيقة ما  بالواقع  لها  اأي عالقة  ومبنية على رغباته من دون وجود 

يجري". 
من  الأو�سط  ال�رشق  يف  الفو�سى  زرع  قد  اأوباما  باأّن  بومبيو  واأ�ساف 
ب�سذاجٍة  الإ�سالمية بقوٍة وفعالية، كما ت�رّشف  الدولة  خالل عدم مواجهة 
وجنب جتاه اأحداث الربيع العربي. وانتهى بومبيو معلًقا باأّن "ع�رش ت�سّبب 

اأمريكا بالعار لنف�سها قد انتهى اإىل غري رجعة")))).

هل لدى ترامب ا�صرتاتيجية للمنطقة؟

اّتهم ترامب بعد ثالثة اأ�سهر من بداية عهده  النظام ال�سوري با�ستعمال غاز 
ترامب  التقط  املدنيني.  ع�رشات  مبوت  والت�سّبب  �سيخون  خان  يف  ال�سارين 

Myron Magnet, "trump’s Middle East strategy and the kurds". National review, January 17,2019.  -(0
Richard Haas,"a strategy of retreats in Syria, with Echoes’ of Obama", New York Times, January 10,2019.  -((
www.theconrerstation.com/no-trump-is-not-like-Obama
Mike Pompeo delivers blistering critique of Barak Obama’s middle east policies. http’s://www.abcnet.au/  -((
news/2019-01-11/mike-Pompeo-blistering
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هذه الفر�سة الذهبية ليوؤّكد باأّنه جاهز لالقت�سا�ش من النظام، وعلى عك�ش 
اإذا جتاوز اخلطوط احلمر  النظام  الذي حنث بوعده القت�سا�ش من  اأوباما 
با�ستعمال ال�سالح الكيماوي . ليل ٧ ني�سان 2٠1٧ اأطلقت البحرية الأمريكية 
اأن تراجع ترامب  ال�سعريات اجلوية، بعد  ٦٠ �ساروخ توماهوك �سد قاعدة 
عن �سّن غارة �رشية لغتيال الرئي�ش الأ�سد)))). و�سّن ترامب غارة ثانية بعد 
التي قّدم فيها  الأوىل  التجربة  الغوطة لهجوٍم كيماوي. كانت هذه  تعّر�ش 
ترامب الدليل على اأّنه يختلف يف ا�سرتاتيجيته يف �سوريا ويف منطقة ال�رشق 
ل بناء ا�سرتاتيجية على  الأو�سط مع اأوباما. اأظهرت اأجندة ترامب باأّنه يف�سّ
مراحل بدل تقدميها كم�رشوٍع �سامل ومتما�سك)))). وظهر هذا الأمر ب�سورة 
اأو بال�سيا�سة  اّتخاذه لقراراٍت مهمة تتعلّق بالإدارة  ل لب�ش فيها من خالل 
الدولية من خالل تغريداته على تويرت اأو من خالل خمابرات هاتفية يجريها 
اإىل  ا�ستناًدا  الإدارة،  اإىل  العودة  دون  ومن  اآخرين،  مع  اأو  دول  روؤ�ساء  مع 
جتربته املبا�رشة كرجل اأعمال، اأو انطالًقا من حوا�سه، اأو تنفيًذا لوعٍد قطعه 

يف اأثناء معركته النتخابية. 
يتجاهل  كان  ما  وغالًبا  ترامب،  اعتمدها  التي  املقاربة  هي  هذه  كانت 
اأفكار م�ساعديه من طاقم الأمن القومي، ويهزاأ من جرنالته، وهذا ما اأثار 
من�سبه  من  ترامب  اأقاله  الذي  تيلري�سون  ريك�ش  اخلارجية  وزير  احتجاج 
من خالل تغريدة على تويرت. يف مراجعة �رشيعة للقرارات املهمة اأو املوؤثرة 
من  تنطلق  اأّنها  جند  الأبي�ش  البيت  اإىل  و�سوله  منذ  ترامب  اّتخذها  التي 
ومن   ،2٠1٦ العام  يف  النتخابية  معركته  اأثناء  يف  قّدمها  التي  الوعود 
اأبرزها: اإلغاء التفاقية النووية مع اإيران، وهو قرار اّتخذه رغم املعار�سة 
القوية التي واجهه بها الكونغر�ش واحللفاء وبع�ش اأركان اإدارته. وهذا ما 

Bob Woodward, "Fear: Trump in the white House". Simon and Schuster New York. 2018-p.146-149.  -((
Jack Thompson, "Trump’s Middle East policy" css.eth.zurich.  -((
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دفعه اإىل اإعطاء مهلة 9٠ يوًما لكي توافق اإيران والدول املوّقعة لالتفاقية 
على �رشورة تعديلها. 

اأبيب  تل  من  الأمريكية  ال�سفارة  نقل  ترامب  قرار  اأّن  ا  اأي�سً الوا�سح  من 
تنفيًذا  جاء  قد  اإ�رشائيل،  لدولة  كعا�سمٍة  باملدينة  والعرتاف  القد�ش  اإىل 
اأو  الكونغر�ش  اأو  لالإدارة  اهتمام  اأي  اإعارة  دون  من  النتخابية  لوعوده 

ا الدول العربية والإ�سالمية.  احللفاء وخ�سو�سً
ا طريقته املبا�رشة يف املواجهة التي ح�سلت بينه وبني  كان الالفت اأي�سً
متبادلة  تهديدات  من  رافقها  وما  جونغ،  اأون  كيم  ال�سمالية  كوريا  زعيم 
الكوري  الزعيم  تراجع  اإىل حني  تابعها  والتي  النووي،  ال�سالح  با�ستعمال 
وقبوله بفتح مفاو�سات، وعقد قمة مع الرئي�ش الأمريكي، حيث قام وزير 

اخلارجية بومبيو بالتح�سري للمفاو�سات والقمة.
البيت  اأركان  مع  اجتماعاته  تكن  ومل  منفرًدا،  العمل  على  ترامب  درج 
القرار  �سنع  عملية  يف  مثمرة  والدفاع  اخلارجية  وزيَري  مع  اأو  الأبي�ش 
العمل عن قرب  تيلري�سون مل ينجح يف  اخلارجية  وزير  اأّن  وبدا  الرئا�سي، 
اأّنه  بدا  الذي  الوقت  يف  لديه.  م�سغية  اأذن  على  يح�سل  ومل  الرئي�ش،  مع 
ين�ست لآراء وزير الدفاع جامي�ش ماتي�ش، اإىل اأن ا�ستقال من من�سبه على 
خلفية تفّرد ترامب يف �سنع قراراته الع�سكرية، وكان قرار الن�سحاب من 

�سوريا مبثابة الق�سة التي ق�سمت ظهر البعري. 
الكيمياء  ترامب،  بثقة  حظي  بومبيو  يكل  ما  اخلارجية  وزير  اأّن  يبدو 
الديبلوما�سي  التحرك  خالل  من  راأيناه  ما  وهذا  بانتظاٍم،  تعمل  بينهما 
الوا�سع الذي يقوم به بومبيو، والذي ترجمه موؤخًرا بانعقاد موؤتر وار�سو 
مع  واملواجهة  الأو�سط  ال�رشق  �سوؤون  بحث  اأجل  من  دولة،   ٦٠ بح�سور 

اإيران. 
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كان  اأن  بعد  بومبيو،  اإىل  ثقته  منح  على  راأيه  ا�ستقر  قد  ترامب  اأّن  يبدو 
ودفعهم  الإدارة،  الأبي�ش ويف  البيت  معاونيه يف  على  بانقالبه  ُعرف  قد 
اإدارته  من  اخلارجني  عدد  بلغ  حتى  مفاجئ،  ب�سكٍل  اإقالتهم  اأو  لال�ستقالة 

٦٦ ركًنا بارًزا. 
الأخري على و�سع  قد دفعت هذا  ترامب وبومبيو  القائمة بني  الثقة  هذه 
ُن�رشت  والتي  اإيران  مع  واملواجهة  ترامب،  اإدارة  ا�سرتاتيجية  حول  ورقة 
 .2٠1٨ لعام  الأول  /كانون  الثاين  ت�رشين  عدد  يف  اأفري  فورين  جملة  يف 
احلرب  انتهاء  بعد  اأمريكا  تواجهها  التي  التهديدات  عن  فقرة  وت�سّمنت 
اإىل  بالإ�سافة  ترامب  عقيدة  عن  وفقرة  العراق،  على  واحلرب  الباردة، 

التهديد الإيراين، واملقاربة املعتمدة ملواجهته)))).
باأّنها تتمّثل بتنظيم  اأمريكا  التي تواجهها  التهديد  يعّدد بومبيو م�سادر 
والدول  ال�سيربانية،  واجلرائم  عنها،  املتفّرعة  الإ�سالمية  والدولة  القاعدة 
املارقة التي تتحّدى القوانني الدولية وت�سّجع الإرهاب وت�سعى اإىل امتالك 
اجلماعات  اإىل  بالإ�سافة  واإيران،  ال�سمالية  كوريا  مثل  النووي  ال�سالح 

امل�سلحة غري احلكومية.
اأ�سلوبه  مع  الأبي�ش  البيت  ترامب  دخل  التهديدات،  هذه  كل  مواجهة  يف 
اخلا�ش يف التعاطي مع الأمور الدولية، ما زرع ال�سطراب يف موؤ�س�سات 
الأ�سدقاء  اأربكت  والتي  املبا�رشة،  ديبلوما�سيته  ومع  الأمريكية،  الدولة 

واخل�سوم)))).

 Michael Pompeo, "confronting Iran: the trump administration strategy", Foreign Affairs, November/December  -((
issue. www.state.gov/secretary/remarks/2018/10/286757.htm 2018.

Ibid.  -((
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عقيدة ترامب

الرئا�سة  ا�ستالمه ملقاليد  وبعد  النتخابية  اأثناء معركته  ترامب يف  عرّب 
بو�سوٍح وحزم عن حاجة الوليات املتحدة لقيادة جريئة، ت�سع امل�سالح 

الأمنية الأمريكية يف راأ�ش اأولوياتها)))). 
اأ�سلوب ترامب القائم على املنطق املب�ّسط واملواجهة املبا�رشة  يتناق�ش 
ت�سّببت  والتي  اخللف،  من  القيادة  مقاربة  اعتمد  الذي  اأوباما  اأ�سلوب  مع 
ا يف ما يعود ملواجهة  باإ�سعاف نفوذ اأمريكا وموقعها يف العامل، وخ�سو�سً

كل من كوريا ال�سمالية واإيران و�سعيهما لمتالك قوة نووية.
يعتقد ترامب اليوم اأّن حتذيراته و�سغوطه املبا�رشة على كوريا ال�سمالية 
قد �سّكلت ر�سالة وا�سحة باأّن الوليات املتحدة ميكن اأن تلجاأ اإىل ا�ستعمال 
اإىل  املقاربة  هذه  واأّدت  الأمر،  اقت�سى  اإذا  م�ساحلها  عن  للدفاع  القوة 
ال�سمايل  الكوري  الزعيم  مع  قّمَتنْي  وعقد  للحوار،  املوؤاتية  الظروف  اإيجاد 
كوريا  دفع  هو  ترامب  يريده  ما  وفيتنام.  �سنغافورة  يف  اأون  جونغ  كيم 
معّقدة  م�سكلة  حّل  وبالتايل  النووية،  تر�سانتها  عن  التخلي  اإىل  ال�سمالية 

تتعلّق بالأمن الوطني الأمريكي من خالل احلوار.
يعّدد بومبيو املنظمات التي يدعمها وميّولها احلر�ش الثوري: امليلي�سيات 
ال�سوري،  النظام  مع  العاملة  امليلي�سيات  اليمن،  يف  احلوثيون  العراقية، 

حما�ش، وحزب اللـه، بالإ�سافة اإىل اخلاليا املنت�رشة حول العامل)8)).
يقول بومبيو "اإّن الوليات املتحدة يف عهد ترامب ل ت�سعى اإىل الدخول 
اأخرى، ولكن  اأي منطقة  اأو  الأو�سط  ال�رشق  يف مغامرة ع�سكرية طويلة يف 
اأو  اأو طالبان  داع�ش  بالتدّخل ع�سكرًيا �سد  قرار  اّتخاذ  لن مينعه من  ذلك 

Ibid.  -((
Michael Pompeo – confronting Iran.  -(8
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النظام ال�سوري اإذا دعت احلاجة لذلك. ويوؤّكد على حر�ش ترامب على عدم 
النزلق اإىل حرب ل يريدها ال�سعب الأمريكي. ويتمّيز ترامب عن غريه من 
األّد خ�سومه، حيث  الأمريكيني بقدرته على فتح قنوات حوار مع  الروؤ�ساء 
ما  وهذا  والعداء،  ال�رشاع  من  اأف�سل  هما  واحلوار  الديبلوما�سية  اأّن  يوؤّكد 

اأثبتته قمة �سنغافورة مع كيم جونغ اأون.
مع توافر الإرادة لدى ترامب للتو�سل اإىل اتفاق مع خ�سومه، فاإّن ذلك ل 
مينعه من قطع املفاو�سات اإذا �سعر باأّنها لن حتقق امل�سالح الوطنية، وهذا 
ما فعله يف قمة فيتنام. ويتعار�ش ترامب كلًيا يف مقاربته مع اأوباما حول 
املحادثات مع اإيران حيث حتّول التفاق النووي لدى اأوباما اإىل هدف يجب 

حتقيقه باأي ثمن. 
ال�سمالية  كوريا  مع  اتفاق  اأي  حتقيق  اإىل  ي�سعى  ل  ترامب  اإّن  هنا،  من 
جلهة  �سارمة  �سوابط  وجود  ومع  الأمريكية،  احليوية  امل�سالح  يراعي  ل 

تنفيذه. 
النت�سار  لتغيري  نية  اأي  ترامب  لدى  اأّن  يبدو  ل  العقيدة،  هذه  ظل  يف 
الع�سكري الأمريكي يف املنطقة، �سواء يف اخلليج اأو العراق، والذي ميّثل من 
الدعم  ال�سعودية مدى  اإىل  الأوىل  زيارته  واأظهرت  رادعة.  وجهة نظره قوة 
اإىل  بالإ�سافة  املتحدة،  الإمارات  ولدولة  لها  يقّدمه  الذي  املحدود  غري 
زيادة دعمه لإ�رشائيل. ويوؤّيد ترامب اإقامة حتالف عربي )ناتو عربي( ي�سم 
اإىل جانب دول جمل�ش التعاون اخلليجي، كل من م�رش والأردن. ويبدو اأّن 
اإىل دعم الأمن  اململكة العربية ال�سعودية توؤّيد هذا التوّجه. ويهدف احللف 
يف اخلليج واإن�ساء درع �ساروخي اإقليمي، والت�سدي جلهود اإيران للهيمنة 

على املنطقة، بالإ�سافة اإىل التعاون القت�سادي بني احللفاء)))).

Jack Thompson, "Trump’s Middle East Policy".  -((
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�سمن هذه التوّجهات ال�سرتاتيجية، فاإّن ترامب يعري اأهمية خا�سة لإزالة 
كل ال�سوائب عن العالقات مع كل من تركيا وم�رش، نظًرا لأهمية دورهما يف 

�سيا�سة منطقة ال�رشق الأو�سط واأمنها)0)).
اأو م�سلحة  اأّن هناك �رشورة  يرى  ل  العقيدة،  هذه  مع  ترامب  اأّن  الالفت 
نحو  التحّول  اأو  ال�سيا�سي  لالإ�سالح  خطط  لت�سويق  املتحدة  للوليات 
الدميقراطية يف دول ال�رشق الأو�سط، كما اأّنه قد تخلّى عن ال�سيا�سات الداعية 
ملواجهة التطّرف ال�سيعي– ال�سني، وا�ستبدله بتقدمي دعم اأمريكا غري املحدود 
دعمه  م�ستوى  رفع  وا�ستطراًدا  الإمارات،  ودولة  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

لإ�رشائيل يف مواجهة الوجود الع�سكري الإيراين يف �سوريا.

مواجهة التهديد الإيراين

يرى بومبيو اأّن التزام الرئي�ش ترامب باأمن ال�سعب الأمريكي، معطوًفا على 
وا�ستعداده  ال�رشورية،  غري  احلالت  يف  الع�سكرية  القوة  ا�ستعمال  تفاديه 
ملحاورة اخل�سوم، كلها قد اأّمنت له اإطاًرا عملًيا ملواجهة الأنظمة اخلارجة 
القانون  اإطار  خارج  يعمل  نظام  اأي  يوجد  ل  والآن  الدويل.  القانون  على 

الدويل اأكرث من اإيران)))). 
وي�سيف بومبيو اأّنه منذ بداية ت�سكيل احلر�ش الثوري، واإن�ساء فيلق القد�ش 
القيادة  لها  �سّخرت  فقد  الإ�سالمية،  الثورة  ت�سدير  مكلّفة  نخبة  كوحدة 
على  الهدف  هذا  وقّدمت  جميعها،  واخلارجية  الداخلية  قدراتها  الإيرانية 

م�سلحة ال�سعب الإيراين وازدهاره)))). 

Ibid.  -(0
 Micheal Pompeo, "confronting Iran: the trump’s administration strategy". Foreign affairs.  -((

Ibid.  -((
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اإىل زرع حالة من عدم  اأربعة عقود  ال�سيا�سات الإيرانية خالل  اأّدت هذه 
اليمن و�سوريا.  واإىل حرب طاحنة يف  ال�ستقرار يف عدد من دول اجلوار، 
كان الالفت اأّن توقيع التفاق النووي مع القوى الدولية )خم�سة زائد واحد( 
اأوباما  الرئي�ش  مراهنة  رغم  اجلوار،  دول  مع  اإيران  �سلوكية  يف  يغرّي  مل 

والدول الأوروبية على ذلك. 
وعدائها  املنطقة،  دول  جتاه  �سلوكيتها  يف  اإيران  ا�ستمرار  على  رًدا 
للوليات املتحدة واإ�رشائيل، فقد نّفذ ترامب الوعد الذي كان قد قطعه على 
نف�سه يف اأثناء حملته النتخابية بان�سحاب اأمريكا من التفاقية النووية، 

على الرغم من معار�سة ال�رشكاء الأوروبيني، يف اأيار 2٠1٨. 
اإيران،  �سد  متنوعة  �سغوط  حملة  ترامب  بداأ  النووي،  التفاق  اإلغاء  بعد 
العقوبات  ملفاعيل  منه  اإدراًكا  القت�سادية،  العقوبات  �سدارتها  يف  تاأتي 
الباهظة على النظام يف طهران، وتكاليفها املتدّنية على الوليات املتحدة. 
ا�ستهدفت  وقد  1٧ جولة  العقوبات خالل  من  كبرية  فر�ست جمموعة  وقد 

ا اإيرانًيا)))). 14٧ كياًنا و�سخ�سً
يبدو اأّن ترامب ي�سعى من خالل هذه العقوبات القا�سية لإجبار اإيران على 
مفاو�سات  بفتح  بالقبول  واإقناعها  املنطقة،  دول  جتاه  �سلوكيتها  تغيري 
جديدة توؤّدي اإىل اتفاق نووي جديد، يحّقق الروؤية الأمريكية جلهة تفكيك 

الربنامج الإيراين.
على  للعمل  العقوبات  عامل  تاأثري  اإىل  روؤيتها  يف  ترامب  اإدارة  وتذهب 
اليد  و�سع  باب  من  الإيراين،  القت�ساد  يف  الثوري  احلر�ش  تدّخل  اإ�سعاف 
والتي  باأّنها عملية خ�سخ�سة،  الزعم  الكربى من خالل  امل�ساريع  كل  على 
التجاري ودعم  العمل  ما بني  ال�سك  ال�ستثمار يف حالة من  ت�سع �رشكات 

Ibid.  -((
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الإرهاب. وتّتهم اإدارة ترامب النظام الإيراين با�ستعمال مليارات الدولرات 
التي حّررها بعد توقيع التفاق النووي يف دعم الثورات وامليلي�سيات التي 
بدل  الدول،  من  وغريها  واليمن  و�سوريا  العراق  يف  والقتل  الإرهاب  تزرع 
ا�ستعمالها لدعم القت�ساد وحت�سني م�ستوى معي�سة الإيرانيني، الذين عرّبوا 
عن �سخطهم، بطلب وقف تبذير هذه الأموال من خالل �رشفها على جماعات 
ومنظمات خارجية، تعمل حتت اأوامر احلر�ش الثوري. ي�سعر ال�سعب الإيراين 
ح�ساب  اإىل  حُتوَّل  العامة  الأموال  باأّن  اكت�سف  بعدما  الإحباط،  من  بحالٍة 
�سخ�سيات حكومية ورجال دين، حيث ن�رشت معلومات يف �سحيفة "كيان" 

املعار�سة باأّن ثروة اأحد رجال الدين قد بلغت 3٠٠ مليون دولر)))).
ت�سعى ال�سرتاتيجية الأمريكية اإىل جتفيف عائدات النفط الإيراين، ولكّنها 
هذا  من  كميات  با�سترياد  ال�سماح  اإىل  دفعها  ما  ال�سعوبات،  بع�ش  تواجه 
النفط من بع�ش الدول بخا�سٍة ال�سني والهند، كما تعاونت مع دولة الإمارات 
املتحدة، ملنع حتويل ماليني الدولرات اإىل ح�ساب فيلق القد�ش ل�ستعمالها 

يف عملياته اخلارجية من خالل �سبكات ال�سريفة الإماراتية. 
العقوبات  جانب  اإىل  اإيران،  ملواجهة  اجلديدة  ترامب  ا�سرتاتيجية  تعتمد 
الأمريكية  الإدارة  تتوّعد  حيث  الع�سكري،  الردع  عامل  على  القت�سادية، 
تهديد  كل  على  املنا�سب  الفعل  برّد  للقيام  جاهزة  �ستكون  باأّنها  اإيران 
تغريدة   2٠1٨ توز  يف  ترامب  وّجه  ال�سياق  هذا  يف  وم�ساحلها.  لأمريكا 
اإىل الرئي�ش روحاين بعدم اللعب بالنار من خالل تهديد الوليات املتحدة. 
وبعد الهجوم الذي تعّر�ست له القن�سلية الأمريكية يف الب�رشة يف �سهر اأيلول 
2٠1٨، وّجهت الإدارة الأمريكية تهديًدا بالرّد على اأي تهديد حلياة مواطنني 

))-  راجع صحيفة "كيان" المعارضة التي تصدر في لندن في تشرين الثاني 8)0).



35

اأمريكيني، واأ�سافت: "اأمريكا ل ت�سعى للحرب"، ولكن يجب اأن نو�سح باأّن 
اجلمهورية الإ�سالمية ل ميكنها مواجهة القوة الع�سكرية الأمريكية)))).

بالفعل تتلك الوليات املتحدة قواعد ع�سكرية يف العديد من دول ال�رشق 
ا يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي والعراق وتركيا، وهي  الأو�سط، وخ�سو�سً
تطّوق اإيران من كل اجلهات الأخرى. وزاد النت�سار الأمريكي بفعل التدّخل 
تقوده  الذي  الدويل  التحالف  قوات  وجود  زاد  كما  الإ�سالمية،  الدولة  �سد 
الوليات املتحدة للحرب على الإرهاب. ويوجد على الأر�ش يف املنطقة ما 
يقارب 5٠ األف جندي، بالإ�سافة اإىل 2٠ األًفا على املراكب. وترتّكز قيادة 
حاملتان  الأ�سطول  هذا  منت  على  وتعمل  البحرين،  يف  اخلام�ش  الأ�سطول 
للطائرات، ُتبحر اإحداها يف بحر العرب، والثانية يف اخلليج، بالإ�سافة اإىل 
قوة جوية �ساربة موزعة على ما يزيد على خم�ش ع�رشة قاعدة جوية موّزعة 

بني دول املنطقة)))).
اأن  باإيران  يفرت�ش  مو�سوًعا   12 ترامب  اإدارة  عّددت   ،2٠1٨ اأيار  يف 
الوليات  مع  عالقاتها  حت�سني  يف  ترغب  كانت  اإذا  فيها  اأداءها  حت�ّسن 
املتحدة، يف راأ�ش القائمة حّل مو�سوع وقف تخ�سيب اليورانيوم، والك�سف 
لتطوير  برناجمها  وقف  �رشورة  مع  النووي،  برناجمها  كل  عن  بالكامل 
ال�سواريخ البالي�ستية، واإطالق �رشاح الأمريكيني املوجودين يف �سجونها، 

واإنهاء دعمها لالإرهاب.
اإيران منفرًدا، بل ي�سعى  باأن يخو�ش هذه املواجهة مع  ل يرغب ترامب 
وعلى  والدوليني.  الإقليميني  واحللفاء  الأ�سدقاء  اإليها  ي�سم  لكي  جاهًدا 

Pompeo, and Official spokesperson of the state department, sept 2018.  -((
Assessing the Global Operating Environment: Middle East https://heritageiorg/military-strength/assessing  -((
the-global.
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التفاق  من  الن�سحاب  على  الأوروبيني  ال�رشكاء  موافقة  عدم  من  الرغم 
النووي، وبحثهم عن اآليات خا�سة لالإفالت من نظام العقوبات الأمريكي، 
فقد عرّب بع�سهم عن هواج�سه جتاه امل�رشوع النووي والربنامج ال�ساروخي 
اإيران  مع  حازمني  نبقى  اأن  املهم  "من  ماكرون:  الرئي�ش  يقول  الإيراين. 
رئي�سة  وتقول  ال�ساروخي".  برناجمها  وحول  الإقليمية  ت�رشفاتها  حول 
الذي  التهديد  على  العينني  مفتوحة  �ستبقى  اإّنها  ماي:  الربيطانية  الوزراء 

تّثله اإيران للخليج وال�رشق الأو�سط".
اإيران، وهذا  �سيا�سات  الذي باتت تّثله  التهديد  هناك توافق دويل حول 
�سباط   14 و   13 يف  وار�سو  موؤتر  عقد  على  املتحدة  الوليات  �سّجع  ما 
الوليات  ب�سبب اخلالفات بني  بيان ختامي  والذي مل يخرج عنه   ،2٠19
اإىل  اأظهرت  القمة  اأّن  القول  ميكن  ولكن  الأوروبيني.  و�رشكائها  املتحدة 
الت�سدي  على �رشورة  املوؤتر  �ساركت يف  دولة   ٦٠ توافًقا بني  كبري  حد 
للتهديدات الإيرانية. وو�سف بومبيو الجتماع بالتاريخي، وباأّن العامل ل 
ي�ستطيع حتقيق ال�سالم والأمن يف ال�رشق الأو�سط من دون مواجهة اإيران، 
يف  الإيراين  العدوان  مواجهة  يف  العامل  يتوّحد  اأن  "نريد  بومبيو:  وي�سيف 

املنطقة، والذي هو خطر حقيقي")))).
ح�رش موؤتر وار�سو نائب الرئي�ش الأمريكي مايك بن�ش اإذ اّتهم دوًل اأوروبية 
بارزة بتقوي�ش احلملة الأمريكية �سد اإيران وحماولة ك�رش نظام العقوبات 

�سدها. 
يف  ال�سنوي  الأمني  املوؤتر  يف  طهران  �سد  الأمريكي  التحري�ش  ا�ستمر 
مدينة ميونيخ، حيث دعا مايك بن�ش جمدًدا لن�سحاب الأوروبيني من التفاق 
النووي "ندعو الأوروبيني اإىل عدم تقوي�ش العقوبات �سد اإيران". كما اأّكد 

Sky news – February 15/2019.  -((
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نائب الرئي�ش على اأّن اأمريكا �ستحتفظ بوجوٍد ع�سكري قوي يف منطقة ال�رشق 
الأو�سط)8)).

يحاول ترامب يف املواجهة مع اإيران، تكرار جتربته مع كوريا ال�سمالية، 
وتغيري  مواقفها  عن  للرتاجع  طهران  اأمام  مفتوًحا  الباب  ُيبقي  بحيث 
الديبلوما�سية،  طريق  عن  م�ساكلها  وحّل  للحوار  ودعوتها  �سلوكيتها، 
والهتمام باقت�سادها، ومعاجلة الأزمات املعي�سية وم�ساألة احلريات التي 

يطالب بها ال�سعب الإيراين. 

ال�صتنتاجات

اأعطى ترامب بعد الأ�سهر الأوىل من بداية عهده، موؤ�رشات للتهديدات باأّنه 
يبحث عن مقاربة ا�سرتاتيجية جديدة يف ال�رشق الأو�سط، ت�ستعيد الوليات 
املتفاقمة،  للتهديدات  وتت�سدى  املنطقة،  يف  دورها  خاللها  من  املتحدة 
اأو�سطي. كان  وال�رشق  الدويل  امل�رشَحني،  �سنوات على غياب كلي عن  بعد 
لزيارته  ترامب  اأعطاها  التي  الأهمية  من  ظهر  قد  للمقاربة  الأول  املوؤ�رش 
اململكة  باأمن  والتزامه  دعمه  اأّكد  كما  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اإىل 
ودول اخلليج. كما اأكّد دعمه للمملكة ودولة الإمارات املتحدة يف حربهما 
املتمّثل  الإرهاب  على  النت�سار  �رشورة  على  التاأكيد  واأعاد  اليمن،  على 
الأمريكية  لل�سيا�سة  الأ�سا�سية  النعطافة  تّثلت  لكن،  الإ�سالمية.  بالدولة 
اإيران، والذي كان قد وّقعه  يف املنطقة باإلغاء ترامب التفاق النووي مع 
تاريخ  يف  دوره  خالله  من  ُيكتب  تاريخي،  اإجناز  اأّنه  اأ�سا�ش  على  اأوباما 
بالتدّخل  قراَرين  باتخاذه  حا�سًما  ترامب  وكان  الأمريكية.  الديبلوما�سية 
�سد  الكيماوي  بال�سالح  هجوَمني  على  رًدا  ال�سوري،  النظام  �سد  ع�سكرًيا 

Ibid.  -(8
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املدنيني يف خان �سيخون والغوطة. ومع اإعادة نظام العقوبات �سد اإيران، 
والت�سّدد يف تنفيذها على الرغم من معار�سة حلفائه الأوروبيني، ظهر مبا 
ل يقبل ال�سك اأّن ترامب يبحث عن ا�سرتاتيجية متكاملة، ي�ستعيد فيها دور 
الفاعلة يف  الع�سكرية  امل�ساركة  بعد  ا  الأو�سط، خ�سو�سً ال�رشق  اأمريكا يف 

احلرب على الدولة الإ�سالمية يف العراق و�سوريا. 
بالفعل، بدا ذلك وا�سًحا منذ تعيني مايكل بومبيو وزيًرا للخارجية، فقد 
اأّن ترامب ووزيره ي�سعيان، ل بل ي�ستعجالن و�سع ا�سرتاتيجية  ظهر جلًيا 
على  تقوم  جديدة  اأ�س�ش  على  ولكن  الأمريكي،  الدور  ل�ستعادة  متكاملة 

اإن�ساء اأحالف، ويتحّمل احللفاء ح�س�سهم من النفقات.
يبدو اأّن ترامب يحاول تركيز ا�سرتاتيجيته على نظرية الواقعية ال�سيا�سية 
تبادل  مبداأ  واأبرزها  مورغنتاو،  هانز  عنها  حتّدث  التي  ال�ستة  مببادئها 
امل�سالح  ت�سّكل  اأن  املبداأ على �رشورة  وين�ّش هذا  احللفاء.  امل�سالح بني 
بظروف  يتاأّثر  ل  والذي  لل�سيا�سة،  الفعلي  اجلوهر  الدول  بني  املتبادلة 
اليونانية  التجارب  انطالًقا من  ثو�سيديد�ش عنه،  ويقول  واملكان،  الزمان 
اأو  الدول  بني  يجمع  وثاق  اأف�سل  ي�سّكل  امل�سالح  تالقي  باأّن  القدمية، 

الأفراد)))).
تبادل  على  قائمة  ا�سرتاتيجية  بناء  على  يعمل  ترامب  اأّن  بو�سوٍح  يبدو 
امل�سوؤولية  يف  امل�ساركة  اإىل  يدعوهم  الذين  احللفاء،  وبني  بينه  امل�سالح 
والقوة  الوجود  العمل على  يقت�رش  اأّل  يريد  والغنم، كما  الغرم  تبادل  ويف 
الأمريكية وحدهما، بل اأن ي�سمل حتالًفا وا�سًعا ل ينح�رش فقط بدول جمل�ش 
الأوروبية  الدول  لي�سمل  يتو�ّسع  اأن  بل  والأردن،  اخلليجي وم�رش  التعاون 

 Hans Morgonthau, "Politics Among NationsT the Struggle for Power and Peace". Mcgraw – Hill, Inc New  -((
York, 1985. p. 3-17.
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والعديد من الدول الأخرى التي يهّمها احلفاظ على ا�ستقرار ال�رشق الأو�سط 
امل�ساركة  يهمها  كما  اإليها،  النفط  تدّفق  لتاأمني  اأ�سا�سي  كم�سدٍر  واأمنه، 
يف منع انت�سار الأ�سلحة النووية يف ال�رشق الأو�سط، بالإ�سافة اإىل احلرب 
وزعزعة  املنطقة  على  للهيمنة  الإيرانية  املحاولت  ووقف  الإرهاب،  على 

ا�ستقرارها)0)).
وار�سو  الأمريكية لنعقاد موؤتر  وّجهتها اخلارجية  التي  الدعوة  وكانت 
ي�سارك  وا�سع،  حتالف  لإن�ساء  املتحدة  الوليات  اعتمدتها  مقاربة  اآخر 
بدوٍر فّعال يف تنفيذ ال�سرتاتيجية اجلديدة التي تعمل على بلورتها، والتي 

ت�ستند اإىل نظام العقوبات �سد اإيران، والحتفاظ بقدراٍت ع�سكرية رادعة.
لإقناعها  الأوروبية  الدول  على  �سغوطها  املتحدة  الوليات  تار�ش 
بالن�سمام اإىل نظام العقوبات �سد اإيران، من اأجل خلق �سعوبات حياتية 
خالل  من  قياداته  على  ال�سغوط  م�ستوى  لرفع  ودفعه  الإيراين،  لل�سعب 

املزيد من املظاهرات. 
يدرك ترامب اأهمية اأن ُيبقي باب احلوار مفتوًحا مع اإيران اإذا ما اتعبتها 
النووي،  لربناجمها  جديدة  حلول  عن  البحث  اأجل  من  القا�سية،  العقوبات 
�سلوكيتها املزعزعة لأمن املنطقة، وهو يحاول بذلك  للتخلّي عن  ودفعها 
ال�ستفادة من جناح جتربته مع كوريا ال�سمالية. يف النهاية يبدو بو�سوٍح 
اإليه  اأدخلها  الذي  الوليات املتحدة من املطهر  اإخراج  باأّن ترامب قد قّرر 
اأوباما))))، واأّنه ينطلق يف ذلك من اعتماد ا�سرتاتيجية ترتكز على الواقعية 

ال�سيا�سية كبديٍل لدورها ال�سابق ك�رشطي العامل. 

Michael Pompeo, "confronting Iran: the trump administration strategy".  -(0
 Mara Karlin and Tamara witts :"America’s Middle east purgatory they ended their article" It is time for the  -((
U.S. to legion the difficult work of getting out of purgatory".
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د.عدنان األمني

السياسية والنزاعات  الشباب 

املقّدمة 

العام  يف  عارمة  تظاهرات  العربية  البلدان  �سهدت 
بـ"الربيع  �ُسّمي  ما  وهو  النظام،  تغيري  اأجل  من   2٠11
يف  اأهلية  حروب  اإىل  انقلبت  اأن  الأمور  لبثت  وما  العربي". 
الأ�سا�سي فيها وبخا�سٍة حَملة  ال�سباب احل�سد  بع�سها، و�سّكل 
ال�سالح. ونحن يف لبنان خرِبنا مثل هذا النتقال من احلراك 
اإىل  ال�سبعينيات،  ال�ستينيات ومنت�سف  لل�سباب ما بني  املدين 
احلراك الع�سكري عند اندلع احلرب الأهلية، من املواجهة بني 
وال�سباب  هنا  من  ال�سباب  بني  املواجهة  اإىل  والدولة  ال�سباب 

من هناك على جهَتي خطوط التما�ش. 
العربية  البلدان  يف  الو�سع  انقالب  ومع  قليلة،  �سنوات  منذ 
النزاعات  عن  مبناأى  اللبناين  ال�سباب  يعد  مل  املجاورة، 
امل�سلحة، وعن �سعاراتها وحمّفزات النخراط فيها. وقد تبّدى 

*أستاذ في العلوم 
التربوية في الجامعة 

اللبنانية
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يف  للم�ساركة  �سوريا  اإىل  ال�سباب  من  اأفواج  انتقال  خالل  من  اإّما  ذلك 
القتال، اأو من خالل اأحداث �سهدتها طرابل�ش اأو مناطق اأخرى مل تكن �سوى 

�سًدى ملا يح�سل يف �سوريا. 
لبنان،  اإىل  للنزوح  �سوري  مليون  من  اأكرث  دفع  �سوريا  يف  النزاع  اإّن 
اأّن  علًما  مكبوتة.  �سيا�سية  ومواقف  �سعبة  اقت�سادية  ظروف  يف  والعي�ش 
مل  ال�سوريني))).  النازحني  من   %1٦ ي�سّكلون   25-15 عمر  من  ال�سباب 
النزوح،  على  �سنوات  عدة  مرور  بعد  ال�سوريني  النازحني  جتمعات  ت�سهد 
نزاعات م�سلحة بني بع�سهم البع�ش. لكن هذا ل يعني اأّن احتمالت اندلع 
بتوافر  الأمر  يتعلّق  قائمة.  املحيط غري  اإىل  وامتدادها  النزاعات  مثل هذه 

�رشوط هذه النزاعات، وا�ستعداد ال�سباب لالنخراط فيها.
يف  الفل�سطينية  لالأرا�سي  الإ�رشائيلي  العدو  احتالل  ومنذ  ذلك،  قبل 
املنظمات  و�سارت  الفل�سطينيني.  الالجئني  لبنان  ا�ستقبل   194٨ العام 
الفل�سطينية اأحد حماور احلرب الأهلية لحًقا. ي�سم لبنان اليوم 1٧4،422 
منهم))).   %2٠.٦ ال�سباب  وي�سّكل  وخارجها.  املخيمات  يف  فل�سطيني، 
زالت  وما   .((()%19.٨( اللبناين  ال�سباب  ن�سبة  من  جًدا  قريبة  ن�سبة  وهي 
الزمان  املتنقلة يف  امل�سلّحة  للنزاعات  رحًبا  مكاًنا  املخيمات  بع�ش هذه 
ا �سباب تدفعهم ظروف الفقر و�رشاعات النفوذ بني  واملكان، اأبطالها اأي�سً
املية ومية يف  اآخرها كان يف خميم  فيها.  لالنخراط  ال�سيا�سية  الف�سائل 

العام 2٠1٨.

  UNFPA, UNHCR, UNESCO, UNICEF, SCI (2014). Situation Analysis of Youth in Lebanon Affected by the  -(
Syrian Crisis.
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ())0)). التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، النتائج الرئيسية، بيروت،   -(

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني-إدارة اإلحصاء المركزي (لبنان)- الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
إدارة اإلحصاء المركزي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ()00))، المسح العنقودي متعدد المؤشرات الدورة الثالثة (الملحق اإلحصائي).  -(
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ثمة ق�سّيتان هنا:
اأ�سّدها يف املنطقة العربية  اأبعاد ع�سكرية على  1( نزاعات �سيا�سية ذات 
ا، تت�سابك مع نزاعات بني اجلماعات ال�سيا�سية  عموًما ويف اجلوار خ�سو�سً

اللبنانية.
2( ال�سباب هم املخزون الذي تنهل منه النزاعات. 

ل�ست هنا ب�سدد البحث يف الق�سية الأوىل، بل يف مو�سوع ال�سباب، ب�سفته 
وجهها  يف  ال�سيا�سية  النزاعات  يف  النخراط  طرق  عن  للتغيري،  خمزوًنا 
للم�ستقبل  الطرق، وخمزوًنا  اأو غريهما من  الإبداع،  اأو عن طريق  الع�سكري 
املتطّور اأو املتخلّف. هو بحث عن ال�سباب و�رشوط ذهابه يف هذا الجتاه اأو 

ذاك. 

اأوًل: مالمح ال�صباب
نتاج  هو  تاريخًيا،  حديثة  اجتماعية  واقعة  عن  يعرّب  مفهوم  "ال�سباب" 
احلداثة، رغم اأّن الفئة العمرية التي ميكن اأن نعتمدها لل�سباب اليوم )15-

24 اأو غريها( كانت دائًما موجودة، منذ ن�سوء الب�رشية.
ال�شباب بدرجة ال�شفر

جتعل  كانت  البدائية  املجتمعات  اأّن  الأتنولوجية  الدرا�سات  تفيد 
التاأهيل  طقو�ش  طريق  عن  والر�سد  الطفولة  بني  فا�ساًل  حًدا  البلوغ  من 
يتكّون  املجتمع  اأّن  تعني،  ما  جملة   من  تعني،  التي   ،initiation rites

من فئتني فقط ل ثالثة لهما: الأطفال والرا�سدين))).
البيداغوجي يف فرن�سا")))،  "التطّور  اإذا ت�سّفحنا كتاب دوركهامي حول 
 )191٧ العام  يف  )تويف  ع�رشه  حتى  �سعوًدا  باليونان  فيه  يبتدئ  الذي 

إيرني، بيار ())))): أتنولوجيا التربية، ترجمة عدنان األمين، بيروت، معهد اإلنماء العربي.  -(
Durkheim, E. (1969). L’évolution pédagogique en France, Paris, P. U. F.  -(
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لدى  وكما  مداورة.  ول  مبا�رشة  ل  ال�سباب،  مل�سطلح  اأثًرا  فيه  جند  فلن 
دوركهامي، كذلك لدى ابن خلدون )تويف يف العام 14٠٦(، الذي يتابع فيه 
تطّور العمران واختالفه بح�سب البلدان، فاأنت لن جتد يف كل مقدمته كلمة 

�سباب.
القرن  منذ  حديًثا  الغرب  يف  تبلور  قد  ا،  اأي�سً والطفولة  الطفل  مفهوم  اإّن 
ال�ساد�ش ع�رش، كما ك�سف ذلك فيليب اأريي�ش يف كتابه املعروف "قرون من 
الطفولة"))). مفهوم ال�سباب بداأ بالظهور بعد مفهوم الطفولة مع البتعاد 
التدريجي بني عمر البلوغ اجل�سدي وعمر الر�سد adulthood الذي يتزّوج 
ارتبط هذا البتعاد بانت�سار  الأمومة ويعمل.  اأو  الأبّوة  فيه املرء وميار�ش 
مع  اجلامعة،  اإىل  و�سوًل  املدر�سة  يف  الطالب  من  املزيد  وبقاء  التعليم، 
ق�ساء اأوقات اأطول فاأطول بعيًدا عن الأبوين، بخالف ما كان عليه احلال 
ا يف وقت ارتفعت فيه متطلّبات �سوق العمل  �سابًقا))). وقد حدث ذلك اأي�سً

من املهن القائمة على مزيد من التخ�س�ش.
ال�شغب �شباب 

اإّن تعبري "املراهقة" هو الذي ا�سُتعمل اأوًل. فهناك من يّدعي اأّن اخرتاع 
م�سطلح "املراهقة" مّت يف الوقت نف�سه مع اخرتاع الآلة البخارية، تلك مع 
اأّن  على  حا�سل  الإجماع  لكّن   ،(8()1٧٦5( واط  مع  وهذه   )1٧٦2( رو�سو 
املراهقة كمفهوٍم هي بنت القرن التا�سع ع�رش، بل بنت نهاية ذلك القرن مع 
�ستانلي هول )تويف يف العام 1924( الذي و�سف املراهقة باأّنها مرحلة 
ظهرت  فرتة  يف  ذلك  حدث  وقد   .(((

 Storm and Stress وقلق  عا�سفة 
 Aries, P. (1962) Centuries of Childhood: A Social History of Family Life. (Translated from the French by  -(
Robert Baldick(, New York, Alfred Knopf.

Coleman, J. (1961).The adolescent society. Glencoe, IL: Free Press.  -(
Musgrove, F. (1964).Youth and the Social Order, London: Routledge and Kegan Paul. P3.  -8

Newcombe, N., (1996). Child Development, Change Over Time, New York, Harper Collins College Publishers. P 416.  -(
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فيها اأ�سكال من العنف يف اأوروبا مرتبطة بظروف العامل ال�سناعي، اأخذت 
ما  وهذا  العاملة،  الطبقة  باأبناء  واأُل�سقت  وجرائم،  ع�سابات  �سكل  اأحياًنا 
دفع جيفري بري�سون اإىل اعتبار اأّن اأول اإطاللة لل�سباب اأخذت �سكل ال�سغب 

 .((0(
 troublesome youth، youth-as-trouble

اليوم  العامل،  بلدان  من  الكثري  يف  ال�سغب  �سباب  اإىل  التعّرف  باإمكاننا 
وبالأم�ش. لكن ُتعّد اأحداث �سهر اأيار من العام 19٦٨ يف فرن�سا اأقوى مثال 
العمال  اإليها  ان�سّم  اأن  لبث  ما  عارمة  طالبية  باإ�رشاباٍت  ابتداأت  عليه. 
تاريخها  يف  فرن�سا  �سهدته  اإ�رشاب  اأكرب  يف  وال�سيوعيون،  وال�سرتاكيون 
احلديث. وقد اأّدت تلك الأحداث اإىل حّل اجلمعية العمومية، واإىل اإ�سالحات 
وقد  فرن�سا.  يف  القطاعات  من  وغريها  العايل  التعليم  يف  جوهرية 
واملل�سقات  والغرافيتي  الأغاين  �سملت  فنية،  حركة  الحتجاجات  اأطلقت 

وال�سعارات.
تعابري مثل  فاإّن  زال م�ستعماًل هنا وهناك،  ما  "ال�سغب"  تعبري  اإذا كان 
ت�ستعمله  واملظاهرات")الذي  و"الحتجاجات  )الي�ساري(  "الن�سال" 
عاملًيا(، هي  ج  يروَّ بداأ  )الذي  املدين"  "احلراك  تعبري  اأو  الإعالم(،  و�سائل 
على  ال�سباب  ميار�سه  الذي  ال�سغط  دللة  نف�سها،  الدللة  حتمل  تعابري 
ال�سلمي  اجلماهريي  الظهور  طريق  عن  التغيري  وحماولة  واملجتمع  الدولة 

يف ال�سارع.

�شباب اللهو
بـ"طفرة  ُي�سّمى  ما  واأمريكا  اأوروبا  �سهدت  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 
 .Teenagers "وا�سُتعمل اآنذاك تعبري "الع�رشيون baby boom "املواليد

Pearson, G. (1993): Hooligan: A History of Respectable Fears, London, Macmillan.  -(0
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وما لبث اأن ا�سُتعمل لحًقا تعبري "اجليل اإك�ش X"))))، وهو الذي �ساد خالل 
عقود لو�سف هذه النزعة من نزعات ال�سباب. ا�سُتعمل التعبري من قبل علماء 
ال�سور،...  واألبومات  املعار�ش  وم�سّممي  وروائيني  واأنرتوبولوجيا  �سكان 
وقد تفاوتت احلدود الزمنية لظهور هذا اجليل، بدًءا من العام 19٦1 حتى 
عالية  طالق  معدلت  �سهدت  التي  نف�سها  الفرتة  وهي   ،((((

 19٨٠ العام 
و�سلت اإىل ذروتها يف العام 19٨٠يف البلدان املعنّية. كان احلرف X يعني 
املتغرّي املجهول )كما يف معادلت الريا�سيات(. ومّت التعبري عن تّرد �سباب 
هذا اجليل على ال�سلطة التقليدية بوا�سطة الفن، وبخا�سٍة الرق�ش واملو�سيقى 
هوب،...(.  الهيب  اجلروجن،  مو�سيقى  رول،  اأند  الروك  روك،  )البانك  والغناء 
و�ُسّميت هذه النزعة ب�سباب املرح )Youth-as-Fun()))). كما جت�ّسد تّرد 
ال�سباب يف ما �ُسمي بالثورة اجلن�سية )حرية احلب، احلق بالإجها�ش، املثلية 
اجلن�سية، احلركة الهيبية(، واقرتن بحركة حترير املراأة وحركة امل�ساواة بني 

الأعراق.
�شباب امل�شوؤولية

بعد اجليل اإك�ش )X( ا�سُتعمل تعبري اجليل واي)Y(  الذي عنى �سباب الألفية 
اجلديدة، لكن �رشعان ما �ساع تعبري اجليل زد )Z(، الذي ظهر من ا�ستق�ساء 

اأجرته جريدة يو اأ�ش اإي تودي )USA Today( يف العام 2٠12.
يف  الت�سعينيات  منت�سف  بعد  ُولدوا  الذين  ال�سباب  تّيز  يف  اأ�سهما  اأمران 

الوليات املتحدة، مقارنة باجليلني ال�سابقني:
الجتماعي.  التوا�سل  و�سائل  فيها  مبا  الت�سالت  تكنولوجيا  هو  الأول 
هذه  اإىل  ُيحال  معظمها  اجليل،  هذا  لت�سمية  اأخرى  تعابري  ا�سُتعملت  فقد 
 Epstein, Jonathon S. (Editor( (1998(: Youth Culture, Identity in a Postmodern World, Massachusetts, Black  -((
Well Publishers.

https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_X  -((
Hebdige, D. (1988(: Hiding in the Light: On Images and Things, London, Routledge, p 29-32.  -((
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 IGeneration، Gen Tech، Net Gen، Digital Natives،( التكنولوجيا
ال�سم  اأ�سبح  مثلما  تاًما،   ،).Plurals، Data Generation، Delta etc
اإىل  ي�سري   Delta دلتا  تعبري  اأّن  علًما   ،)iPhone( فون  اآي  للهاتف  ال�سائع 

التغرّي والالَيقني يف العلوم والريا�سيات.
هذا  اأّن  فمع   .2٠٠1 �سبتمرب  من  ع�رش  احلادي  اعتداءات  فهو  الثاين  اأما 
احلدث غري موجود يف ذاكرة اأبناء هذا اجليل املبا�رشة، لأّن معظمهم بالكاد 
اأّنه ترك فيهم ب�سورٍة غري مبا�رشة �سعوًرا  اإّل  التاريخ،  كان قد ُولد يف هذا 
بعدم الأمان. وكذلك الأزمة القت�سادية التي عّززت هذا ال�سعور يف اأمريكا 
)2٠٠٨(، ما اأّدى اإىل النخراط يف نوع من امل�سوؤولية الجتماعية، بخالف 

.)X( اجليل اإك�ش
ي�سف تقرير بعنوان "اجليل زد )Z( يذهب اإىل اجلامعة" اأبناء هذا اجليل باأّنهم 
"موالون، متعاطفون، مكرتثون، منفتحون ذهنًيا، م�سوؤولون، وم�سممون"، 
ف�ساًل عن اأّنهم "ملتزمون مبن حولهم ومتحم�سون لإحداث الفرق")))). لذلك 

ت�سّح فيهم ت�سمية "ال�سباب امل�سوؤول" اأو "ال�سباب امللتزم".
�شباب املاأ�شاة

تعبري "املاأ�ساة" ُيحال اإىل ال�سعور العميق بالأ�سى واخل�سارة اأو ال�سدمة 
ُم�سّن باملاأ�ساة لأّنه متوّقع.  نتيجة املوت املفاجئ. ل يو�سف موت رجل 
لكن املاأ�ساة تبلغ اأوجها يف موت ال�سباب، لأّن ال�سباب مفعم باحلب واحلياة. 
وقد تعلّق اجلمهور وبكى مع الأفالم والروايات وامل�رشحيات التي تنتهي 
مبوت الأبطال يف عز �سن احلب. موت ال�سباب ماأ�ساوي يف الواقع واخليال 
الأدبي على ال�سواء. والبطل، يف احلقيقة اأو يف اخليال الروائي، ميوت وهو 
يقوم بواجبه اأو ُينجز ماأثرته. والرحلة التي جوهرها النتقال اإىل م�ستقبل 

Seemller, C., Grace, M. (2017( Generation Z Goes to College, Jossey-Bass. P 8-11, 17.  -((
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موجود يف مكان اآخر، جت�سيًدا لفكرٍة معّينة يج�ّسدها البطل اأو ال�سباب)))).
ي�سّح  اأّنه  واأظن  الأدبيات.  يف  متداوًل  املاأ�ساة"  "�سباب  مفهوم  اأجد  مل 
اإطالقه وا�ستخدامه لي�ش لأّن موت ال�سباب هو ماأ�ساة فح�سب، بل لأّن هذا 
ما  هو  املاأ�ساة  �سباب  اآخرون.  �سباب  ميار�سه  قتل  طريق  عن  يتّم  املوت 
ُيعزى  الذي  الفردي  النتحار  غري  هذا،  و�سهيد.  بطل  ومقتول،  قاتل  بني 
اأخرى.  فئة عمرية  اأي  اأكرث من  ال�سباب  ا عند  اأي�سً وينت�رش  نف�سية  لأ�سباٍب 
وهو غري اإطالق النار الذي يقوم به اأفراد على جمموعة من النا�ش كطالب 
الوليات املتحدة  �سينما، ومتعّبدين، واملنت�رش بكرثٍة يف  مدار�ش، جمهور 
الأمريكية. الفرق بني الثنني اأّن احلافز اأيديولوجي يف �سباب املاأ�ساة وهو 
 .mass shooting فردي - نف�سي يف النتحار اأو اإطالق النار على احل�سد
اأ�سكال من احل�سور. الأول، عندما  ميكن متابعة �سباب املاأ�ساة يف ثالثة 
النظام  تغيري  اأجل  من  ال�سالح  ت�ستعمل  ثورية  �سبابية  جمموعات  ظهرت 
ال�سيا�سي يف �سبعينيات القرن املا�سي، كما كانت احلال مع التوبامارو�ش 
مينهوف  بادر  وجمموعة  اإيطاليا،  يف  احلمراء  والألوية  الأوروغواي،  يف 
اجلي�ش الأحمر يف اأملانيا وغريها. وال�سكل الثاين هو القائم على الهوية، كما 
والبي�ش،  ال�سود  اأمريكا بني  العرقية يف  املحلية  ال�رشاعات  هي احلال يف 
اإيرلندا،  يف  والدينية  الكونغو،  بوروندي،  راوندا،  ال�سومال،  اأي  واأفريقيا 
عاملي،  طابع  ذو  تاريخًيا  والأحدث  الثالث  وال�سكل  لبنان.  يف  والطائفية 
انطلق مع اعتداء احلادي ع�رش من اأيلول 2٠٠1، الذي كان اأبطاله 19 �ساًبا، 
وم�رشي  �سعودًيا،   15( العربية  الدول  من  جاوؤوا  اأمريكيني  غري  جميعهم 
ولبناين واثنان من الإمارات العربية املتحدة(. وقد ذهب �سحية هذا العتداء، 
الذي اأعلن تنظيم القاعدة امل�سوؤولية عنه، حواىل 3٠٠٠ �سخ�ش. ثم اأ�سبح 
 Henze, V. (2015).On the Concept of Youth, Some Reflections on Theory, inIsabel Schäfer(editor(.Youth,  -((
 Revolt, Recognition. The Young Generation during and after the “Arab Spring”, Berlin, Mediterranean
Institute Berlin MIB, p 5-16.



49

من  ال�سكل  لهذا  ال�سائعتان  الت�سميتان  هما  املتطرفة  والتنظيمات  الإرهاب 
هذا  من  تنظيمات  عدة  اأ�سماء  وظهرت  اأبطالها.  ال�سباب  كان  التي  املاأ�ساة 
النوع اأ�سهرها "داع�ش"، التي طاولت عملياتها هي والقاعدة مناطق متعددة 
يف العامل كاأوروبا واأمريكا مع تركز يف منطقة ال�رشق الأو�سط واأفريقيا، 

�سوريا، العراق، اليمن، ليبيا وال�سومال.
ثقافة ال�شباب 

لقد ا�ستعملت الأدبيات الأمريكية تعبري "جيل" لو�سف التطّور الذي حدث 
القرن  وبداية  املا�سي  القرن  ونهاية  ال�ستينيات  بني  ال�سباب  نزعات  يف 
احلايل اإىل اليوم. لكن هذه التطّورات ل تعني اأّن نزعة من هذه النزعات حلّت 
اأّن واحدة منها كانت ظاهرة ب�سورٍة اأقوى  اإّنها تعني  حمل الأخرى تاًما. 

مقارنة باحلالت الأخرى. 
اإّن هذه النزعات لي�ست متماثلة القوة والظهور يف احلقبة نف�سها يف عدة 
ي�سبه  ل  اأمريكا  يف  حدث  فما  نف�سه،  البلد  من  اأخرى  مناطق  يف  اأو  بلدان 
البلدان،  بني  يختلف  الأمر  اإّن  يقول  اأخرى.  بلدان  يف  حدث  ما  بال�رشورة 
وبني الطبقات الجتماعية وما بني املدينة والريف، فيمكن تخّيل ا�ستمرار 
اآ�سيا  اأخرى، يف مناطق ريفية يف  ال�سباب يف جمتمعات كثرية  عدم وجود 
يتّم  ل  اأو  باكًرا  املدر�سة  وُترتك  مبّكر،  �سن  يف  الزواج  يتّم  حيث  واأفريقيا، 
اللتحاق بها اأ�ساًل. كذلك، فاإّن النتقال من نزعة اإىل اأخرى اأمر ممكن. مثلما 
هو حال النتقال من الالمبالة اإىل املاأ�ساة، لأّن الالمبالة قد تكون ناجتة 

عن عنف �سيا�سي)))).
فكرة اجليل فكرة خ�سبة اإذا ما نظرنا اإىل ما حدث يف املا�سي من جيل اإىل 
ا اإذا ما تاأّملنا يف اأحوال ال�سباب اليوم، باعتبارهم  جيل، وهي خ�سبة اأي�سً
األمين، عدنان (008)). "الشباب اللبناني وطيّات السياسة، العالقات الخطرة"، في: المشاركة السياسية والشباب في العالم العربي الخيارات   -((

المتعثّرة وأفق التغيير. بيروت، المركز اللبناني للدراسات، ص ))-)).
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جيل امل�ستقبل.  لكن جيل امل�ستقبل يجب النظر اإليه من زاوية نظر ما ن�سميه 
فئة ال�سباب �سمن بنية املجتمع ككٍل. يجب النظر اإىل الفئة العمرية ال�سبابية 
ثقافتها  لها  اجتماعية  �رشيحة  كاأّنها  م�ستقاًل،  وجوًدا  ت�سمر  اأّنها  باعتبار 

الفرعية اخلا�سة بها.
اأ�ستعري تعبري الثقافة الفرعية sub-culture  من رالف لنتون، الذي مّيز 
بني الثقافة التي هي روح املجتمع والثقافة الفرعية التي تخ�ش اأ�سحاب 
املهن. تتكّون الثقافة والثقافة الفرعية من جمموعة من العنا�رش: اللغة، القيم 
واملعتقدات، اأمناط ال�سلوك والتقاليد والرموز،...)))). وهذه العنا�رش تنطبق 
جميعها على ال�سباب. من جهته، قّدم تالكوت بار�سونز بع�ش �سمات ثقافة 
ال�سباب، منها َت�َساركهم يف ما هو خمتلف عن اأهاليهم، ورغبتهم العارمة يف 
ال�ستقالل عنهم بل رف�سهم لثقافة الرا�سدين، وَنْزعتهم نحو معاداة الن�ساط 
النزعة مع قول هيبديج  )8)). ونفهم هذه 

 anti-intellectualism الفكري 
وامل�سيطر،  التابع  بني  العالقة  اإىل  ُينظر  كما  ال�سباب  اإىل  النظر  ميكن  باأّنه 

وامل�سيطر هنا هم الرا�سدون)))).
حديث  م�سطلح  اأّنه  فرعية  كثقافٍة  ال�سباب  ملو�سوع  املتابعون  ذكر  وقد 
�ساحب ظهور م�سطلح �سباب املرح. يقول بيرت لوي�ش)0)) اإّن ثقافة ال�سباب 
 Rock and ظهرت يف مطلع اخلم�سينيات، مع تطّور مو�سيقى الروك اأند رول
Roll، وما تالها من فنون مو�سيقية �سبابية)))). تتكّون عنا�رش هذه الثقافة 

من رموز، واأمناط من اللبا�ش واللغة والفن واأ�ساليب عي�ش املجموعات. 
ال�سبابية  للحياة  ال�سغرى  اخللية  الأقران،  املكوَّنة من  ت�سّكل املجموعات 

لنتون، رالف ()))))، دراسة اإلنسان، بيروت، المكتبة العصرية.  -((
Parsons, T. (1959): "The School Class as a Social System: Some of its Functions in American Society",  -(8
Harvard Education Review, XXIX (Fall, 1959): 297-318.

Hebdige, D. (1979(. Subculture: The meaning of style, Menthuen & Co, London. 1979.  -((
Lewis, P. The Fifties, Heinemann, London. 1978.  -(0

Hip hop, punks, ravers, Juggalos, metalheads, goths.  -((
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والتي تّت�سل بباقي اجليل عن طريق الأمناط التي تّيزهم يف عدة حقول مثل 
املو�سيقى والرق�ش واللبا�ش والحتفالت والفرق الريا�سية واملغامرات على 
اأنواعها، والرحالت. وميكن ر�سد عنا�رش هذه الثقافة يف املدار�ش الثانوية 
اخلا�سة  والحتفالت  العامة  واحلفالت  الليلية  واحلانات  واجلامعات 

واملباريات الريا�سية، واملظاهرات على اأنواعها. 
مع التكنولوجيا، تو�ّسعت امل�ساحات التي ين�سّم اإليها ال�سباب وميار�سون 
امل�ساحة  دخلت  لقد  عاملية.  فرعية  ثقافة  �سارت  لكاأّنها  ثقافتهم،  فيها 
عن  رفاًقا  ت�سّم  امل�ساحة  هذه  املحلية.  ال�سباب  ثقافة  يف  بقوٍة  اخلارجية 
طريق الإنرتنت من خالل الدرد�سة والتجمعات ال�سبابية الإقليمية والدولية، 
وعن طريق مناذج القتداء التي ت�سّم اأ�رشاًرا اأو اأبطاًل، جميالت اأو عار�سات 
اأزياء، علماء اأو مهند�سني اأو رجال دين، ممّثلي �سينما اأو مطربني، وغريهم. 
البلد،  اأمريكا خا�سة بهم ول بالبي�ش يف ذلك  ال�سود يف  ومل تعد مو�سيقى 
الوطني  الحتاد  اأو  ال�سلة  كرة  مثل  لعبة  تبَق  ومل  العامل،  عرب  انت�رشت  بل 
نف�سه  الوقت  ويف  اأمريكا...  على  مقت�رشة  اأمريكا  يف   .N.B.A ال�سلة  لكرة 
وال�سلطات املحلية فقط، بل �سد  الرا�سدين  لي�ش �سد  ال�سباب  يح�سل تّرد 
يف  منخرط  ال�سباب  فبع�ش  العاملية.  لل�سلطة  مراكز  ُتعّد  خارجية  جهات 
متابعة كرة ال�سلة الأمريكية وجنوم الفن فيها، والبع�ش الآخر منخرط يف 
لديه  العاملي. وكل  النظام  اأمريكا، كجزٍء من معاداته ملجمل  احلرب على 
الفرعية والثقافة امل�سادة  الثقافة  مزاجه وروايته. واأ�سبحت احلدود بني 

counter culture �سعبة الر�سد اأحياًنا.

امليزة الأ�سا�سية لثقافة ال�سباب هي اأّنها غري امتثالية، وهي بالتايل منجم 
للبدائل واإقبال لحًقا على التغرّي الجتماعي. بل جتري معاقبة المتثاليني 
امللتزمني بالواجبات املدر�سية وتنفيذ تعليمات املعلمني والأهل، عن طريق 
اإق�سائهم والتهّكم عليهم واإطالق النعوت عليهم. وبغ�ّش النظر عن مدى تقدير 
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اأو و�سفهم بالرعاع،  الرا�سدين  ال�سباب من وجهة نظر  به  خطورة ما يقوم 
اإّن النزعة اإىل التغيري يف املجتمع هي اإرث �سبابي، ميار�سها  فيمكن القول 
ال�سباب بطريقٍة قد تكون م�ستنكرة من قبل الرا�سدين، ثم ما يلبث الرا�سدون 
اأو  اأحياًنا،  النظام  �سمن  ميار�سوها  اأن  �سباًبا  بالأم�ش  كانوا  الذين  اليوم 
�سده اأحياًنا اأخرى، م�ستعينني باجليل اجلديد من ال�سباب يف �سبيل حتقيق 

اأهدافهم. 

ثانيًا: ال�صباب العربي

فيها  ترتفع  العربي  العامل  يف  كبرية  جغرافية  مناطق  هناك  زالت  ل 
مبّكر،  وقت  يف  الزواج  فيها  ويح�سل  الـ%5٠  فوق  ما  اإىل  الأمية  ن�سبة 
ال�سباب  غياب  على  ُي�ستدل  فيها  وحماِفظة.  ريفية  مناطق  عموًما  وهي 
عمر  )منذ  مبّكر  �سن  يف  هم  َمن  بع�ش  ان�سم  اإذا  اإّل  املذكورة،  حالته  يف 
اليوم  اليمن  يكون  وقد  الفقر(.  ب�سبب  املاأ�ساة  �سباب  اإىل  اأحياًنا  العا�رشة 

حافاًل بالظاهرتني مًعا.
املرح  �سكلَْيه:  العربية يف  البلدان  املرح يف  �سباب  ال�ستدلل على  ميكن 

ك�سًدى للنموذج الغربي، واملرح كاإبداٍع داخل الثقافة ال�سعبية. 
ال�سينما  اأفالم  اأظهرته  العربي  ال�سباب  لدى  الغربي  ال�سباب  مرح  �سدى 
الطبقات  اأبناء  الأرجح  على  يخ�ش  وهو  العربية.  املدن  يف  والروايات 
الو�سطى والعليا. وهو مل يكن مو�سوع اإ�سهار ودرا�سات لأّنه جمّرد �سدى، 
اأو تفاعل مع الرق�ش واملو�سيقى والغناء والأزياء، و�سائر الفنون ال�سبابية 

الغربية التي بدت جميلة يف اأعني اأبناء هذه الطبقات ت�ستحق املحاكاة. 
للمرح  معاك�ش  اأو  مناق�ش  هو  بل  خمتلفة،  فق�سته  ال�سعبي  املرح  اأما 
املرح  هذا  عن  ملثاٍل  غنًيا  ا  عر�سً بيرت�سون  لنا  تقّدم  العربي.  الربجوازي 
اأمثلة عن �سباب ميار�سون الرق�ش  اأغاين املولد يف م�رش. هناك عدة  وهو 
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والغناء ارجتاًل وي�ستخدمون حركات ماأخوذة من الرق�ش ال�رشقي البلدي، 
 break الفنون احلربية، التمثيل اجل�سدي التعبريي ال�سامت، الربيك دان�ش
dance، والتحطيب الذي هو اأداء حركي �سعيدي...، وت�سفه بـطاقٍة �سبابية 

مبدعة)))). 
)اخلطبة،  الأفراح  يف  يتّم  اأّنه  يف  يظهر  املرح  لهذا  ال�سعبي  الطابع 
الزواج،...( وبخا�سٍة احلفالت التي جتري يف ال�سارع، حيث الزحمة، وحيث 
ينهل  اأّنه  يف  ويظهر  وال�سغار.  والبالغون  وال�سباب  العائلة  اأفراد  يتجمع 
الدينية.  واملو�ّسحات  الهاللية  وال�سرية  الويل  وا�ستح�سار  ال�سوفية  من 
معياري  فن  هو  واأخرًيا  فقط.  ذكور  الراق�سني-املغنني  اأّن  يف  يظهر  كما 
الدنيا  متع  حول  ال�سيطان  غواية  اإىل  الأغنية  ن�ش  يذهب  حيث  اأخالقي، 
النبي  "يزور  اأن  العبد  يقّرر  باأن  لينتهي  القمار  ولعب  واجلن�ش  كاخلمرة 
هارجع  دام  "وما  قائاًل:  ال�سيطان  هذا  خماطًبا  ويتوب،  لل�سالة  ويعود 
ح�سل  اللي  كل  من  تتعلم،  بقى  والنا�ش  يل،  تو�سل  هتعرف  م�ش  اأ�سلّي، 
ال�سعبي)))).  بالذوق  بورديو  و�سفه  ما  مع  تتفق  �سمات  وكلها  يل")))). 
"الفن  هذا  من  فيه  ياأنف  اآخر  �ساب  عن  املوؤلفة  تنقل  القبيل  هذا  ومن 
بورديو  ي�سف  كما  تاًما  هراء"))))،  اأي  يرّدد  الرخي�ش...الذي  البلدي 
املرح  مو�سوع  ويف  ال�سعبي.  للذوق  الربجوازي  الذوق  اأ�سحاب  ا�ستنكار 
ال�سعبية  املناطق  من  الراب  مغني  )اأحد  بلطي  �سالح  حممد  يقول  والفقر 
والبطالة  اجلرمية  و�سط  كهذه  فقرية  منطقة  يف  تن�ساأ  "عندما  تون�ش(  يف 
والكحول واملخدرات ل يبقى اأمامك �سوى خيارين: اإّما اأن ت�سبح جمرًما، 
بيترسون، جنيفر ()00)). "الشباب المصريون وأغاني المولد"، في: الممارسات الثقافية للشباب العربي، تجمع باحثات لبنانيات، الكتاب الرابع   -((

عشر، )00)-0)0)، ص ))، )).
بيترسون، جنيفر، المرجع المذكور، ص )).  -((

Bourdieu, P. (1979). Critique sociale du jugement. Paris, Minuit.  -((
بيترسون، جنيفر، المرجع المذكور، ص )).  -((
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اأو جتد خمرًجا من هذه الظروف من خالل املو�سيقى اأو الريا�سة")))).
العربية  املنطقة  يف  ظهوًرا  ال�سباب  حالت  اأقوى  فهو  ال�سغب  �سباب  اأما 
الطالبية  املظاهرات  من  عليه  ال�ستدلل  ميكن  �سمًنا.   2٠11 العام  حتى 
ال�سبعينيات  حتى  اخلم�سينيات  من  عقود  ثالثة  خالل  فيها  انت�رشت  التي 
فل�سطني،  )ق�سيتا  عربية  لق�سايا  تاأييًدا  اأي  قومًيا،  موّجهة  كانت  وهي 
مطالبة  وطنية  مظاهرات  قباًل  �سهدت  اأن  بعد  ا�ستقاللها(.  قبل  واجلزائر 
على  احتجاًجا  �ساخبة  مظاهرات  اإىل  امل�سهد  حتّول  لحًقا،  بال�ستقالل. 
ُقّدر مثاًل عدد الذين  ق�سايا داخلية مطلبية ونقابية و�سيا�سية. ويف م�رش 
 ٧ عن  يقّل  ل  مبا   19٧٧ العام  يف  يناير  و19   1٨ انتفا�سة  يف  �ساروا 
العام 2٠٠4  "كفى" يف  البلد �سّكل ظهور حركة  مليون �سخ�ش. ويف هذا 
وو�سائل  املثقفني  بني  وا�سًعا  �سًدى  احلركة  لقت  وقد  فريدة.  ظاهرة 
الإعالم، م�رشًيا وعربًيا وعاملًيا. ويف كتاب "�ِسرَي ع�رش جامعات حكومية 
والحتجاجات  والن�سال  ال�سغب  �سباب  على  كثرية  �سواهد  عربية")))) 
�سد  احتجاج  حتركات  اإىل  وقومية  وطنية  حتركات  من  نف�سه،  بالرتتيب 
احلكومات والأنظمة يف بريوت ودم�سق واخلرطوم وليبيا واليمن وتون�ش، 

وغريها.
به  يقوم  ما  يتحّول  حتى   ،2٠11 العام  حتى  النتظار  من  بد  ل  كان 
�سباب ال�سغب يف كل من م�رش وتون�ش اإىل ظاهرة تفوق الو�سف يف قوتها 
يف  فّعالة  م�ساهمة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأ�سهمت  وقد  وفعاليتها. 
اإىل الإطاحة باحلكام  اأّدت كما هو معروف  التحري�ش والتنظيم)8)). وهي 
فوق  )قيل  م�رش  يف  ال�سخمة  املليونية  املظاهرة  جاءت  ثم  البلَدين.  يف 
قرامي، آمال ())0)). "التعبير عن التهميش في المجتمع التونسي قبيل الثورة، التدوين و"الراب" أنموذجين"، في التهميش في المجتمعات   -((

العربية كبًحا وإطالقًا، الكتاب الخامس عشر، بيروت، تجمع باحثات لبنانيات، ص )))-))).
األمين، عدنان (إعداد) (8)0)). سير عشر جامعات حكومية عربية، بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.  -((

غنيم، وائل ())0)). الثورة: إذا الشعب يوًما أراد الحياة، القاهرة، دار الشروق.  -(8



55

الع�رشين مليون( يف 3٠ يونيو 2٠13 يف الذكرى ال�سنوية الأوىل لنتخاب 
حممد مر�سي لتطيح بحكم الإخوان امل�سلمني يف م�رش. وعلى منوال حركة 
ي�سبهه  ما  اأو  نف�سه  ال�سم  "كفى" يف م�رش ظهرت حركات جنينية حتمل 
"كفى، كفاية، خال�ش" يف كل من فل�سطني وتون�ش وليبيا واليمن، وكذلك 

يف الأردن "ذبحتونا". 
اأغاين  ذاعت  م�رش  ففي  قائم.  واملرح  ال�سغب  نزعَتي  بني  والتوا�سل 
ال�سيخ اإمام يف ال�ستينيات وال�سبعينيات. وفيها تهّكم على ال�سلطات واإبراز 
التحرير  ميدان  يف  تكاثرت   ،2٠11 العام  ويف  الجتماعية.  لالم�ساواة 

الفنون كالغرافيتي والأغاين وال�سكت�سات واملو�سيقى)))).
�سوريا  من  كل  يف  �سلمية  مظاهرات  خرجت   ،)2٠11( نف�سه  العام  يف 
يريد  "ال�سعب  وم�رش  تون�ش  يف  ُرفع  الذي  نف�سه  ال�سعار  رافعة  وليبيا، 
املجتمع  �سقط  النظام  ي�سقط  اأن  بدل  لكن  ال�سغب".  "�سباب  النظام  اإ�سقاط 
يف البلَدين ويف اليمن يف اأتون حرب اأهلية، مل تنتِه حتى اليوم )2٠19(.  
الهوية  اأ�سا�ش  على  املتقاتلني يف جماعات  اندراج  تعني  الأهلية  واحلرب 

املذهبية والع�سائرية. هكذا انتقلنا من �سباب ال�سغب اإىل �سباب املاأ�ساة.
اجلزائر،  يف  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  يف  املاأ�ساة  �سباب  بداية  كانت 
هذا  �سلب  ويف  الألف.  ع�رشات  �سحيتها  ذهب  اأهلي،  عنف  موجة  مع 
العنف �سعارات اإ�سالمية رفعها "الأفغان اجلزائريون" العائدون من حرب 
اأفغان�ستان بقيادة ما ل يقل عن اثني ع�رش اأمرًيا بعد تدّخل اجلي�ش لإلغاء 
الإ�سالمية  اجلبهة  فيها  فازت  التي  النتخابات  من  الأوىل  اجلولة  نتائج 

لالإنقاذ يف يناير 1992. ويف تلك الفرتة ظهرت منظمة القاعدة.
من  ابتداًء  ظهرت  التي  )داع�ش(  وال�سام  العراق  يف  الإ�سالمية  الدولة  اأما 

مغيث، كمال ())0)). هتافات الثورة المصرية ونصوصها الكاملة، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة.  -((
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ا�ستقطاب ح�سد  ال�سابقة جميعها يف  العام 2٠14، فتفّوقت على املنظمات 
من ال�سباب العربي وغري العربي يف مدى زمني ق�سري، لي�ساركوا يف حمل 

ال�سالح وقتل املدنيني وذبحهم داخل �سوريا والعراق وخارجهما)0)).
بداع�ش،  اللتحاق  على  ال�سباب  اإقبال  �سبب  عن  كثرية  مقالت  كتبت  لقد 

ا�ستخرجُت منها ثالثة اأ�سباب رئي�سية:
اأ - وجود رواية 

مليء  املعا�رش  العامل  اإّن  تقول  وهي  الإ�سالمية،  اخلالفة  الرواية:  عنوان 
واليهود  واأوروبا  اأمريكا  هم  واملتهمون  والعن�رشية،  والظلم  بالكفر 
يف  امل�سلمون  العرب  واحلكام  للم�سلمني،  ظلمهم  يف  عموًما  وامل�سيحيون 
ظلمهم ل�سعوبهم، واإّن البديل هو تهدمي الدول احلالية وبناء اخلالفة الإ�سالمية 
على اأنقا�سها. والطريق اإىل ذلك، اعتماد الأ�سلوب الذي �سلكه اأبو بكر ال�سّديق 
الذبح  واأ�سلوب  الإ�سالم،  عن  الرتداد  وبدء  الر�سول  بعد  اخلالفة  ت�سلّمه  اإثر 
بال�سيف بال هوادة لبثِّ الرعب يف نفو�ش الآخرين. الرواية كاملة وب�سيطة، 
ظروف  على  وتعّممه  ينا�سبها  ما  والفقه  الإ�سالمي  التاريخ  من  تنتقي  اإذ 
معا�رشة، وتقّدم خطاًبا �سطحًيا يحّول ال�رشاع اإىل ما ي�سبه روايات اخليال 
املوؤمنون  الأبطال  فيها  يقتل  التي  وال�سباب،  الأطفال  اإىل  املوّجهة  العلمي 
الأ�رشار الكفار. ولكٍل رموزه و�سعاراته. فداع�ش لي�ست موؤ�س�سة فقهية جتتهد 
الورقية  داع�ش  تنظيم  من�سورات  ا�ستخدمتها  الرواية  هذه  الدين.  �سوؤون  يف 
والإلكرتونية، كما ا�ستخدمها الدعاة يف امل�ساجد واأماكن جتمعاتهم لتجنيد 
ال�سباب الذين يقومون بدورهم بدعوة بع�سهم البع�ش )الأقران( لالن�سمام 

اإىل متابعة الرواية، تهيًدا لالنخراط يف التنظيم. 
يوم األحد في 0) أب/أغسطس ))0) نشرت مجلة األندبندنت )Independent( البريطانية مقااًل تساءل فيه المؤلف عن الجامع المشترك   -(0
بين ثالثة أحداث إرهابية متتالية في أوروبا (اثنان في برشلونة وواحد في فنلندة) في "هذا األسبوع" فوجد أّن المهاجمين جميًعا كانوا شبابًا 

(بين )) و)) عاًما)، وأنّهم من المفتونين بداعش.
https://www.independent.co.uk/voices/barcelona-spain-terrorism-young-european-muslims-joining-isis-a7903026.html
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الأيديولوجيا  اأو  ال�سيا�سية  ال�رشاعات  باب  يف  مبفاعيلها  الرواية  تقع 
داع�ش  بني  املت�سارعة،  الأخرى  الروايات  ي�سمل  باب  وهو  ال�سيا�سية)))). 
وال�سيعية.  فقد مّت جتيي�ش فئات  ال�سنية  ال�سيا�سية،  املنظمات  وغريها من 
مثل  �سعارات  حتت  �سوريا  يف  احلرب  يف  للم�ساركة  اللبناين  ال�سباب  من 
"حماية املقامات ال�سيعية يف �سوريا" اأو "لن ت�سبى زينب مرتني". واأفتى 
ال�سي�ستاين املرجع ال�سيعي العراقي بحمل ال�سالح والتطّوع يف احلرب �سد 
الإرهاب، معًدا اإّياها حرًبا مقد�سة، ومن ُيقتل فيها فهو �سهيد)))).وقد رّكز 
والبلدات  والقرى  الدولة  �سد  والعراق  �سوريا  يف  عملياته  داع�ش  تنظيم 
عن  ف�ساًل  التنظيم،  ا�ستهدف  لبنان  ويف  والعلوية.  ال�سيعية  والتجمعات 

اجلي�ش اللبناين))))، التجمعات ال�سكانية ال�سيعية وال�سفارة الإيرانية. 
ب - الفقر

بداع�ش  امللتحقني  اأّن  فر�سية  تكون  قد  العامل.  هذا  يف  قلة  لي�سوا  الفقراء 
اإذا  للت�سديق))))،  قابلة  متفاوتة،  اقت�سادية  ظروف  ذات  بلدان  من  ياأتون 
التقارير كافة  لكن  اأعاله.  اإليها  امل�سار  لل�سباب  اأخذنا بالعتبار جاذبيتها 
تفيد باأّن الفقر هو املنجم الأ�سا�سي لتجنيد املقاتلني يف داع�ش. وقد ت�سّنى 
لها ذلك من خالل الإغراءات املالية التي تقّدمها لل�سباب يف املناطق الفقرية. 
ا عن القاعدة. يقال  كانت قدرات التنظيم املالية كبرية، وهذا ما مّيزها اأي�سً
اأكرث  التي كان تنظيم داع�ش يدفعها للمجاهدين اجلدد ت�ساوي  الرواتب  اإّن 
من اأربعة اأ�سعاف ما يتقا�ساه ع�سكري عادي يف دولة فقرية، وتقّدم حتى 
فيها  يتقا�سى  بلدان  من  �سباب  لتجنيد  �سهري  كراتٍب  اأمريكي  دولر  األف 
 Brooks et al (2016). Political Ideology and Immigrant Acceptance, Sociological Research for a Dynamic  -((
World.Volume 2: 1–12. doi.org/10.1177/2378023116668881

/http://assabeel.net/news/2014/6/13  -((
من بين هذه االعتداءات على الجيش اللبناني، في الفترة التي نتحدث عنها، ما حصل في عرسال في العام ))0)، علًما بأنّه في العام ))0) طرد   -((

الجيش اللبناني تنظيَمي النصرة وداعش حتى المناطق الحدودية.
https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/eklor/files/isis_february_14_2018.pdf  -((
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بع�ش اأقرانهم دولًرا واحًدا يف اليوم مثل ت�ساد ومايل وال�سودان)))). ويقال 
اإّن راتب �سهر لمراأة من تون�ش اأو املغرب ت�سارك يف جهاد النكاح يف �سوريا 

كان ي�ساوي دخلها يف بلدها ملدة �سنة. 
ج- الغواية الذكورية

من املعروف اأّن التنظيمات امل�سلحة، مبا يف ذلك الع�سابات جتذب ال�سبان 
الذكور املهّم�سني، لأّنها توّفر لهم هوية فيها قدر من القوة، والنتماء اإىل 
كل  توّفر  كانت  داع�ش  اإيجابية.  ذات  و�سورة  والإثارة  والولء  جمموعة، 
ذلك اإمّنا عن طريق ال�سور واأفالم الفيديو عن العنف الوح�سي الذي تار�سه 
عن  ال�سباب  اإىل  وتنقلها   ... اأحياء،  وهم  الأ�سخا�ش  حرق  الروؤو�ش،  كقطع 
طريق و�سائل التوا�سل احلديثة. كان هذا ابتكاًرا داع�سًيا تفّوق فيه التنظيم 
على اأي تنظيم اإرهابي اآخر عرفه التاريخ املعا�رش. طبًعا يكون متلّقو هذه 
ال�سور ُكرًثا، وت�سّبب لهم م�ساعر متناق�سة، لكن الر�سالة التي تتلقاها فئة 
من ال�سباب املهّم�ش عرب العامل، هي دعوة �رشيحة لالن�سمام اإىل التنظيم، 
عامل  اإىل  والنتماء  �سائد،  هو  مبا  والبط�ش  الذات  وحتقيق  القوة  ملمار�سة 
ا�ستعداد  على  كان  ملن  طبًعا  مغٍر  وهذا  القائم.  العامل  اأركان  يهدم  جديد 
ا لغري امل�سلمني من  اأي�سً م�سبق لت�سديق الرواية من امل�سلمني، ولكّنه مغٍر 
ال�سباب الذي كان يبحث عن معنى حلياته لظروف تهمي�ش وفقر يعي�سها. 
عاماًل  كنت  "بالأم�ش  قال:  عندما  داع�سي  عن  ُنقل  ما  مغزى  هو  وهذا 
املتحدة  الوليات  رئي�ش  انتباه  تلفت  باأ�سياء  اأقوم  اليوم  بناء،  ور�سة  يف 
التمتع  املهّم�سني:  الذكور  لل�سباب  مزدوجة  غواية  ثمة  الأمريكية")))). 
بالن�ساء  التمتع  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  والنتقام  والبط�ش  بالقوة 
الإ�سالم  من  داع�ش  تنظيم  ا�سرتجع  ما  غزوة،  كل  بعد  �َسْبُيهن  يتّم  اللواتي 

https://thehill.com/blogs/pundits-blog/international/303150-why-young-syrians-join-isis-and-how-to-prevent-it  -((
https://news.nationalgeographic.com/2017/09/young-europeans-islamic-state  -((
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احلوريات  حيث  اجلنة  جزاوؤه  فيكون  منهم  الواحد  ا�ست�سهد  اإذا  اأما  الأول. 
بالع�رشات واملئات.

درا�سة  ا  اأي�سً اأظهرتها  هذه  بداع�ش  اللتحاق  على  ال�سباب  اإقبال  اأ�سباب 
من   %1٧ فاإّن  الدرا�سة،  وح�سب  موؤخًرا.   2٠1٨-2٠1٧ العربي  املوؤ�رش 
اخلالفة  اإعالن  هو  داع�ش  قوة  عنا�رش  اأهم  اأّن  يعتقدون  امل�ستق�سني 
الإ�سالمية، مقابل 13% يعزونه  املبادئ  التنظيم  التزام  الإ�سالمية، و%1٦ 
اإىل الإجنازات الع�سكرية و11% اإىل ا�ستعداد التنظيم ملواجهة الغرب. وف�رّش 
وعدم  بالفقر   )%42( الأوىل  بالدرجة  بداع�ش  املقاتلني  التحاق  املجيبون 
التي  الدعاية  و�سائل  نتيجة   %12 مقابل  بلدانهم،  يف  والتهمي�ش  امل�ساواة 
حماربة  هو  لالن�سمام  الدافع  اإّن  قالوا  و%1٦  الأدمغة،  وغ�سل  ي�ستخدمها 
لأّنهم  و٧%  والعراق  �سوريا  يف  وميلي�سيات  اأنظمة  اأو  خارجية  جهات 

متطرفون ويريدون املغامرة واإثبات ذاتهم)))).

ثالثًا: ال�صباب يف لبنان

يعّد ال�سباب واقعة اجتماعية قوية يف املجتمع اللبناين. ُي�ستدل على ذلك 
من:

ارتفاع �سن الزواج، اإذ يرتاوح معدل عمر الزواج بني 2٨ �سنة لالإناث و33   -
�سنة للذكور)8)). وترتاوح ن�سبة العازبني والعازبات بني 9٧.4% و1٠٠% يف 
اأ�سبح  بل  عمر 15-19، وما بني ٨2.٧% و9٧.٧% يف عمر 24-2٠ )))). 
الزواج املبّكر اأمًرا م�ستنكًرا يف الثقافة اللبنانية. وبح�سب اليون�سف فقد مّت 

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (8)0)). المؤشر العربي ))0)-8)0).  -((
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Index-2017-2018-Full-Report.pdf

يعقوب، نجوى وبدر، الرا ())0)). خصائص السكان والمساكن في لبنان. بيروت، إدارة اإلحصاء المركزي، ص ):  -(8
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/SIF/CAS_Population_and_Housing%20_In_Lebanon_SIF2_Arabic.pdf

إدارة اإلحصاء المركزي ()00))، لبنان: المسح العنقودي متعدد المؤشرات، الدورة الثالثة:  -((
http://www.cas.gov.lb/images/Mics3/MISC3_new/Population%20characteristics%20in%202009.pdf, p16
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تزويج ٦ يف املئة فقط من الن�ساء اللبنانيات اللواتي ترتاوح اأعمارهن ما 
بني 2٠ و24 قبل بلوغهن �سن 1٨ )2٠1٦()0)).

انخفا�ش ن�سبة الن�ساط القت�سادي: يف حني اأّن 1٨% فقط مّمن هم يف   -
عمر 15-19 عاًما نا�سطون اقت�سادًيا، فاإّن ن�سبة النا�سطني اقت�سادًيا بني 

الرجال ترتفع اإىل 9٠% يف عمر 25 وما فوق)))).
يف   %49 اإىل  وال�سايف   %٨2 اإىل  اخلام  اللتحاق  معدلت  ارتفاع   -
)))) واإىل43% يف التعليم العايل )بح�سب معطيات العام  املرحلة الثانوية 

2٠٠٧()))). وهي من اأعلى الن�سب يف العامل العربي. 
�شباب ال�شغب

املا�سي،  القرن  �سبعينيات  واأوائل  خم�سينيات  بني  باكًرا.  بالظهور  بداأ 
املظاهرات  يف  عموًما  وال�سبابية  الطالبية  للتحركات  ملفتة  كثافة  برزت 
تاأييًدا  اأو  مع  بالتحالف،  اأو  م�ستقلة  ب�سورٍة  والإ�رشابات  والعت�سامات 
عمال  ال�سيادين،  املزارعني،  مثل  متعددة  �سعبية  ومطالبات  لتحركات 
التحركات  هذه  ويف  التبغ.  عمال  وبخا�سٍة  الزراعيني  والعمال  امل�سانع 

كان اخلطاب ال�سائع ي�ساري الهوى، يف مواجهة اليمني املحافظ)))).
كانت الأمور متقلبة يف البداية، ومتداخلة ما بني ال�سعارات املطلبية التي 
تعك�ش الالم�ساواة الجتماعية مع ال�سعارات القومية التي رفعت يف العامل 
العربي حول اجلزائر وفل�سطني. لكن يف ال�ستينيات، ظهرت عالمات التمّرد 
revolt اأو ال�سغب الفرن�سية )اأحداث مايو 19٦٨( على التحركات ال�سبابية 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/12/302215  -(0
يعقوب، نجوى، وبدر، الرا ())0)) سوق العمل في لبنان، بيروت، إدارة اإلحصاء المركزي، العدد رقم )، تشرين أيلول ))0):  -((

http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/SIF/CAS_Labour_Market_In_Lebanon_SIF1_Arabic.pdf
إدارة اإلحصاء المركزي (008)). الدراسة الوطنية لألحوال المعيشية لألسر-)00)، ص 0)-)).  -((

نفسه  العام  عن  واإلنماء  للبحوث  التربوي  للمركز  اإلحصائية  والنشرة  نفسه)  (المرجع  المركزي  اإلحصاء  إدارة  إلى  استناًدا  محتسب  معّدل   -((
.((00((

األمين، عدنان (8)0)). الجامعة اللبنانية تحت وطأة التحوالت السياسية سير عشر جامعات، في: األمين، عدنان (إعداد). سير عشر جامعات   -((
حكومية عربية، بيروت، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ص )))-)0).
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رجال  ومقارعة  املتكررة  الحتجاجات  نحو  التو�سع  خالل  من  اللبنانية، 
قام  وقد  واجلامعية.  املدر�سية  والإدارات  الدولة  رموز  وحتطيم  ال�رشطة 

الطالب يف حلظة معّينة بطرد الأ�ساتذة والعمداء واحتالل مكاتبهم)))).
يف  متنوًعا  الأحيان  بع�ش  يف  كان  ال�سغب  �سباب  اإّن  القول  ميكن  بل 
من  طالب  م�ساركة  من  ذلك  على  ُي�ستدل  والطائفية.  الجتماعية  اأ�سوله 
املظاهرات  يف  والي�سوعية  الأمريكية  اخلا�سة  واجلامعات  املدار�ش 
اللبنانية.  واجلامعة  الر�سمية  الثانويات  طالب  جانب  اإىل  والإ�رشابات 
القبيل ظهور  والطوائف. ومن هذا  الجتماعية  للطبقات  اختالط  ويف ذلك 
تيار �سبابي يف بداية ال�سبعينيات ي�سمى بحركة الوعي، انف�سل عن اليمني 
والنظام  ال�سلطة  �سد  التمّرد  على  يقوم  برناجًما  لنف�سه  لي�سع  امل�سيحي 
ا �سعارات العدالة والإ�سالح يف موؤ�س�سات الدولة واأولها  القائم، رافًعا اأي�سً

اللبنانية)))). اجلامعة 
مثله  لبنان،  تعّر�ش  عندما   ،19٦٧ العام  منذ  بالتغرّي  ال�سورة  بداأت 
مثل �سائر الدول العربية، ملا ي�سمى نك�سة حزيران. ومل يكن هذا التعر�ش 
معنوًيا فقط، بل عملًيا مع الغارة الإ�رشائيلية على مطار بريوت يف العام 
�سياق  يف  العتداء،  هذا  ح�سول  م�سوؤولية  الدولة  ال�سباب  فحّمل   .19٦٨
اأجندات  اإىل  اأ�ساف  ما  وهذا  النك�سة.  م�سوؤولية  العربية  الأنظمة  حتميل 

التحركات ال�سبابية بنوًدا وطنية))))، وزاد حتركهم حما�سة. 
خالل احلرب الأهلية انح�رش �سباب ال�سغب وغابت الحتادات الطالبية كلًيا 
عن امل�رشح. كان ل بد من النتظار حتى العام 2٠15 مع ظهور جتمعات 
وقد  منظماته،  اأ�سماء  تنّوعت  الذي  املدين  باحلراك  لحًقا  �ُسّميت  �سبابية 

المرجع نفسه.  -((

المرجع نفسه.  -((

المرجع نفسه.  -((
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البلدية 2٠1٦  النتخابات  اإّبان  انتخابية  عمل بع�سها على عقد حتالفات 
والنتخابات النيابية 2٠1٨ )8)). وقد اأدى الف�سل الذريع لهذه القوى ال�سبابية 
يف النتخابات النيابية اإىل تراجعها الن�سبي. لكن الباب يبقى مفتوًحا على 

ا�ستعادة هذا احلراك ن�ساطه تبًعا لتطّور الأحوال.
اأما �سباب املاأ�ساة يف لبنان فيمكن الكالم عنه ابتداًء من احلرب الأهلية 

يف العام 19٧5.
عندما   ،19٧٠ العام  منذ  ال�سغب  حتركات  يف  النق�سام  عالمات  بداأت 
يف  الأ�سود  اأيلول  بعد  لبنان  اإىل  امل�سلحة  الفل�سطينية  املنظمات  انتقلت 
الأردن،بني موؤّيد وراف�ش للوجود الفل�سطيني امل�سلح يف لبنان، تعبرًيا عن 
�سقاق اأعّم على م�ستوى املجتمع ال�سيا�سي اللبناين ككٍل حول هذه النقطة. 
و�سوف يحتاج الأمر اإىل خم�ش �سنوات حتى يتحّول اإىل حرب اأهلية وا�سعة 
النطاق يف لبنان ا�ستمرت ملدة خم�ش ع�رشة �سنة )19٧5-199٠(. وكان 
وقود هذه احلرب ال�سباب الفقراء، حملة ال�سالح، من اجلانَبني املت�سارَعني. 
اللبناين  ال�رشاع  الجتماعية يف  بالالم�ساواة  يتعلّق  م�ستوى  ثمة  طبًعا، 
لم�ساواة  بني  ما  جوهري  حتّول  مع   ،19٧5 العام  يف  انفجر  الذي 
ال�سبعينيات  منت�سف  ال�سبعينيات من جهة، ولم�ساواة  واأوائل  ال�ستينيات 
وما بعدها من جهة ثانية. فقد انتقلنا مع احلرب الأهلية من احلديث عن 
مطالب الفئات ال�سعبية واتهام الطبقة الراأ�سمالية بال�ستغالل اإىل احلديث 
عن مطالب امل�سلمني، واتهامهم امل�سيحيني بالتفّرد بال�سلطة. ويف كل من 

cause لها رجالها ون�ساوؤها و�سبابها. النزاَعني ق�سية 
ال�سباب الذي كان يفرت�ش اأن يكون فاعاًل يف ال�سغب، اأ�سبح مع املعطيات 
المتن  المدنية"، "حراك  الدولة  "لقاء  والدستور"، "حقي"،  الهوية  "لقاء  مدينتي"، "حزب سبعة"،  "بعلبك  ريحتكم"،  نحاسب"، "طلعت  "بدنا   -(8

األعلى"،"المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، "متحدون"، "صح"، "لبلدي"، "بيروت مدينتي"،...
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اأ�سا�ش  على  حتري�سه  يتّم  اجلماعية،  هويته  اأ�سري  الأهلية  للحرب  اجلديدة 
)لبنانيون- اجلن�سية  اأو  )م�سلمون-م�سيحيون(  واملذهبية  الدينية  الهوية 
يف  اأّنه  يف  تكمن  اجلديد  النزاع  يف  املنخرط  ال�سباب  ماأ�ساة  فل�سطينيون(. 
الأجندة الأهلية ل خمرج له اإّل بالتقاتل، بانتظار الت�سوية بني زعماء النزاع 

يف العام 19٨9 مع اإقرار اتفاق الطائف. 
مل ينتِه عملًيا انخراط ال�سباب يف احلرب يف العام 19٨2. تندرج يف هذا 
يف   )19٨٨-19٨5( �سنوات  ثالث  ا�ستمرت  التي  املخيمات  حرب  ال�سياق 
بريوت، بني قوات حركة اأمل مدعومة من �سوريا وقوات فتح املوالية ليا�رش 
عرفات. وامتداد احلرب الأهلية حتى العام 199٠، اأي بعد ثماين �سنوات على 

خروج منظمة التحرير من لبنان. 
ال�سنية  الفقر  اأحياء  امل�سلحة يف طرابل�ش بني  النزاعات  فيه  تندرج  كما 
والعلوية. يف العام 2٠٠٨، ح�سلت ا�ستباكات على عدة دفعات بني منطقَتي 
باب التبانة وجبل حم�سن. وبعد اندلع النزاع يف �سوريا، جتّدد ال�ستقطاب 
ال�سيا�سي بني اجلماعتني، الأوىل معادية للنظام ال�سوري والثانية موالية 
له. وجتّددت املعارك بينهما عدة مرات )2٠11، 2٠12، 2٠14(. ويف كل 
تاأديب �سواهم يف  اأجل  ال�سباب بال�سالح من  مرة كان يجري فيها تزويد 
– كوميدية، كانت ُتنّظم احتفالت  اأي ماأ�ساة  اجلهة املقابلة. وعلى غرار 
بع�سهما  ويحبان  مت�ساحمان  الطرَفني  اأّن  كم  ُتظهر  الهدوء  فرتات  اإّبان 
على  عالمة  ا،  اأي�سً بقوٍة  التظاهرات  هذه  يف  ال�سباب  وي�سارك  البع�ش. 
اخللطة اللبنانية بني اللهو واملاأ�ساة. وبح�سب خرب ن�رشته حمطة األ بي �سي 
الن�ساطات  اأحد هذه  الإلكرتوين، عن  2٠1٨ على موقعها  �سبتمرب   3٠ يف 
يف  التبانة  وباب  حم�سن  جبل  من  و�سابة  �ساب  مئة  من  اأكرث  اجتمع  اأّنه 
طرابل�ش، لتنظيف اجلزر الطرابل�سية ملنا�سبة اليوم العاملي للنظافة، حتت 
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�سعار "هيك لبنان اأحلى"... وبح�سب املنظمني، يهدف هذا الن�ساط البيئي 
وبيئته،  جمتمعه  حت�سني  يف  املواطن  دور  فعالية  عن  منوذج  اإعطاء  اإىل 
اإ�سافة اإىل توحيد جهود ال�سباب الطرابل�سي وتاأكيد وحدتهم بعدما فّرقتهم 

معارك ل اإرادة لهم فيها.
تتميز  حالة  املاأ�ساة،  ف�سباب  داّل.  تعبري  هو  فيها"  لهم  اإرادة  "ل  تعبري 
عن غريها يف اأّنهم يندرجون فيها حتت وطاأة الرباعي الذي توّقفنا فيه مع 
داع�ش: رواية وغواية وفقر فحرب وماأ�ساة. يف الظاهر هي تّرد على �سلطة 
الرا�سدين، ويف الباطن هي خ�سوع ل�سلطة را�سدين اآخرين. وهذا بخالف ما 

هي عليه احلال يف �سباب ال�سغب و�سباب اللهو وال�سباب امل�سوؤول. 
ال�سعبية  ب�سورَتيه  لبنان،  يف  احل�سور  دائم  فكان  اللهو،  �سباب  اأما 
والغربية. وميكن مالحظة تداخل اللهو مع ال�سغب مع ظهور زياد الرحباين 
يف ثاين م�رشحياته )نزل ال�رشور، 19٧4( التي لقت اإقباًل ل نظري له من 
قبل ال�سباب، وقد ا�ستمرت اأثار الرحباين الفنية - الحتجاجية على ال�سباب 

ظاهرة حتى فرتة طويلة.
ال�سلطة  من النادر وجود ظاهرة فنية �سبابية عربية تعرّب عن تّرد على 
يف املجتمع بطريقٍة اإبداعية. ومن هذه النوادر فرقة م�رشوع ليلي اللبنانية. 
فهي �سبابية بامتياٍز، فريدة، وهي لي�ست �سدى للمو�سيقى الغربية، ولي�ست 
لقيم  المتثال  عدم  على  القائم  باملرح  تت�سف  التي  الوحيدة  هي  �سعبية. 
اجلن�سية  املثلية  بتهمة  املحافظون  انتقدها  وقد  املجتمع.  يف  املحافظني 
اأع�سائها، وقد ُمنعت عرو�سها يف م�رش والأردن. ويف كل الأحوال،  لأحد 
لبنان، وهي ل تقرتب حتى  �سوى جمهور حمدود يف  الفرقة  لهذه  مل يكن 
من بعيد من حجم جمهور جنوم الغناء اللبناين العديدين، الذي يتكّون من 

بالغني و�سباب واأطفال.
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الدولة اللبنانية وال�شباب
بع�ش  و�سع  تعيد  التي  لبنان  يف  ال�سيا�سية  النق�سامات  قوة  مقابل 
�رشائح ال�سباب على حافة املاأ�ساة، و�سعت الدولة اللبنانية وثيقة بعنوان 
ال�سيا�سة ال�سبابية يف لبنان)))) )2٠12(، مل ينّفذ منها �سيء تقريًبا حتى 
املدى  يف  يتوّقع  ول  اإقرارها،  من  �سنوات  �سبع  بعد  اأي   ،((0(

 2٠19 العام 
املنظور اأن ينّفذ منها �سيء.

)قرار  دويل  طلب  من  ال�سرتاتيجية  هذه  و�سع  على  اأ�سا�ًسا  العمل  انطلق 
الأمم  منظمات  عقدته  وموؤتر   2٠٠٠ العام  يف  املتحدة  الأمم  عن  �سادر 
املتحدة حول املو�سوع يف لبنان يف العام 2٠٠5(، ولي�ش من اإدراك وتطّور 
للتفكري يف املو�سوع، ول من �سغوط جمتمعية على غرار تلك التي اأف�ست اإىل 
�َسّن قانون التعنيف الأ�رشي مثاًل، التي مار�ستها وقادتها منظمات ن�سائية. 
وقد  �سبابية.  جمموعات  قبل  من  نعت  �سُ اأّنها  ال�سرتاتيجية  معامل  اأهم 
هذه  بها  قامت  متالحقة،  كثرية  ولقاءات  اجتماعات  خالل  من  ذلك  مّت 
املجموعات بالتعاون مع جمموعات الأمم املتحدة والوزارات. وقد انتظمت 
هذه املجموعات يف ما ي�سمى منتدى ال�سباب حول ال�سيا�سات ال�سبابية)))). 
عند التاأّمل يف ماهية هذه املجموعات ال�سبابية التي يبلغ عددها 34 منظمة، 
ال�سيا�سية،  لالأحزاب  ال�سبابية  اأو  الطالبية  امل�سالح  هي  منها   2٨ اأّن  جند 
املمّثلة،  وغري  احلكومة  يف  منها  املمّثلة  كلها،  اللبنانية  الأحزاب  تقريًبا 

الأحزاب النافذة والأحزاب غري النافذة، وامل�ساركة يف النزاع ال�سيا�سي. 
تبدو الأمور وكاأّن اجتماع ممّثلي الأحزاب ال�سيا�سية قيمته اأّنه يوفر غطاء 
�سيا�سًيا للن�ساط )و�سع ال�سرتاتيجية(، يف �سريورته )امل�ساركة يف �سناعة 

http://www.youthforum-lb.org/ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=90  -((
من البرامج التي نفّذت نتيجة هذه االستراتيجية مشروع المجالس الطالبية في 0) ثانوية رسمية، بتمويل من اليونسيف، وعندما انتهى التمويل انتهى   -(0

المشروع ())0)-8)0)). وكان يفترض أن تتحّول هذه المجالس إلى آلية طبيعية في الحياة المدرسية. 
http://www.youthforum-lb.org/ar/index.php?option=com_content&view=category&id=38&layout=blog&Itemid=109  -((
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ال�سرتاتيجية(، ويف توفري الإنفاق عليه عن طريق اجلهة الدولية التي رعته 
املمّثلة يف  ال�سيا�سية  القوى  قبل  من  عليها  املوافقة  ماآله  اليوني�سف، ويف 

جمل�ش الوزراء. 
املت�ساربة،  ال�سيا�سية  اخلطب  اأ�سحاب  جمع  يف�سي  ثانية،  جهة  من 
ح�ساب  على  التوتر،  وتخفيف  والت�سبيك(  )اللقاء  ال�سكل  على  احل�سول  اإىل 
ب�سيطة  لأفكاٍر  جمٌع  هي  ال�سرتاتيجية،  يف  املطروحة  فالأفكار  امل�سمون. 
اأخ�سام يف  اأ�سخا�ش  بني  الدرد�سة  ما يجري يف  غرار  على  اأحًدا،  تزعج  ل 
ال�سيا�سة فيقرر كل من جهته جتّنب ما ي�ستفز الآخر، فيتحّول املو�سوع اإىل 
يف  جتمعت  املتناثرة  الأفكار  هذه  مثاًل(.  التكنولوجيا  )اأهمية  عام  حديث 

13٦ تو�سية. 
القت�ساد  جميعها،  الوزارات  على  جهتها  من  التو�سيات  هذه  تتوّزع 
واملالية وال�سوؤون الجتماعية والرتبية والتعليم العايل والعمل والداخلية، 
وغريها، ف�ساًل عن جمل�ش النواب. علًما اأّن ال�سرتاتيجية �سدرت عن وزارة 
ُيروى  بل  غريها.  على  لها  دالة  ل  والريا�سة،  ال�سباب  وزارة  هي  واحدة 
اإىل  الأخرية  اللحظة  يف  انتبه  الوقت  ذلك  يف  والريا�سة  ال�سباب  وزير  اأّن 
حفل اإطالق ال�سرتاتيجية الذي �سيتّم برعايته، فاأعطى تعليماته با�ستبعاد 
ال�سباب من م�رشح اخلطابات، واألقى خطبة يوؤكد فيها ما بذله من جهود 
هذه  يوًما  ذكر  اأّنه  الوزير  عن  ي�سمع  ومل  بها.  وفخره  لإ�سدارها  كبرية 

ال�سرتاتيجية ل باخلري ول بال�سوء.
الذي  واملحتوى  املذكورة  ال�سرتاتيجية  فيها  نعت  �سُ التي  الطريقة 
التغرّي  يف  ال�سباب  دور  حول  اجلوهرية  الفكرة  ينافيان  ت�سمنته 
حتّمل  اإىل  لحًقا  ينتقل  �سوف  جياًل  اأو  �سكانية،  فئة  ب�سفتهم  الجتماعي، 
حكم  على  بناء  املجتمع  عمل  انتظام  هو  الفكرة  هذه  موؤّدى  امل�سوؤولية. 
ال�سباب  يجد  النتظام  هذا  ظل  يف  املوؤ�س�سات.  ودولة  وثقافته  القانون 
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العامل  هو  الكفاءة  اأو  ال�ستحقاق  ومعيار  القانون،  اأمام  مت�ساوون  اأّنهم 
يحميه  الراأي  عن  والتعبري  واملهني،  الجتماعي  الرتّقي  يف  الأ�سا�سي 
لي�سوا  واأّنهم  للتطوير.  القانون، وحقوق اجلماعات ترعاها ن�سو�ش قابلة 
اأو  فيها،  الغالة  اأح�سان  يف  والرتاء  اجلماعة  على  اخلوف  اإىل  بحاجٍة 
بحاجٍة اإىل طلب احلماية من الزعماء للح�سول على وظيفة وعلى حقوقهم 
اأو حلمايتهم �سد القانون. واإّن موؤ�س�سات التعليم تف�سح الفر�ش لالختالط 
الجتماعي.  وللحراك  الجتماعية  والطبقات  اجلماعات  بني  الجتماعي 
احلراك   / /الحتجاج  /الن�سال  ال�سغب  �سوف ميار�سون  النتظام  هذا  يف 
اأو امل�سوؤولية وي�سهمون يف التغرّي الجتماعي، كل ذلك حتت  املدين، اللهو 

�سقف القانون ال�ساري املفعول اأو القوانني التي ي�سغطون لتطويرها. 
يف غياب هذه الفكرة اجلوهرية يكون ال�سباب عر�سة لالجنذاب اإىل وهم 

التغيري عن طريق العنف املدين، واإىل التحّول اإىل �سباب ماأ�ساة.
ال�سباب  ق�سايا  تواجه  اأن  حتاول  ل  لبنان  يف  ال�سبابية  ال�سيا�سة  وثيقة 
اأو م�سوؤوليتهم ول حتى يف  اأو �سغبهم  واحتمالت انخراطهم ل يف لهوهم 
ال�سيا�سيون بل�سان �سبابهم، تعبرًيا  اإىل وثيقة كتبها  اأقرب  اإّنها  ماأ�ساة ما. 
لعمل  توجيهية  وظيفة  لها  لي�ش  اأي  بينهم،  ما  يف  التفاو�ش  ا�ستمرار  عن 
اأن تكون دللة  اإىل  اأقرب  الدولة واملوؤ�س�سات العامة. وهي يف هذه احلالة 
اأّن �سباب املرح وال�سغب  اأهلية باردة. ذلك  على عك�سها، على وجود حرب 

وامل�سوؤولية ل يظهر وينمو اإّل مع وجود الدولة.

اأ�شئلة اإ�شافية
اإىل  و�سوًل  عموًما  ال�سباب  و�سع  ى  اأتق�سّ اأن  املقالة  هذه  يف  حاولت 
نظًرا  ال�سيا�سي،  بالنزاع  عالقتهم  يف  وبخا�سٍة  متعددة،  زوايا  من  لبنان، 
ملا تفر�سه املعطيات املعروفة من اأخطار النزلق اإىل نزعة املاأ�ساة، لأّن 
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الذي ير�سو على هويات دينية  النوع املغلق،  ال�سيا�سي هو من  النزاع  هذا 
وطائفية واإقليمية. وهذا النغالق يجعل من ال�سعب النتقال من موقع اإىل 
تلك  من  املتحررة  الأحزاب  بني  يح�سل  الذي  الأفقي  احلراك  اآخر، بخالف 

الهويات. 
ومهما يكن، فاإّن النزاع ال�سيا�سي وحده ل يف�رّش كل �سيء. قد يكون �سبًبا 
�رشورًيا، ولكّنه لي�ش �سبًبا كافًيا. ثمة اأ�سئلة اأو ق�سايا مل اأتطّرق اإليها اإّل 
ما  الأ�سئلة  هذه  من  املجال.  ل�سيق  نظًرا  مطلًقا،  اإليها  اأتطّرق  مل  اأو  مِلاًما 
ال�سبابية بني الطبقات الجتماعية واملناطق  النزعات  يتعلق بالفروق يف 
اجلغرافية. وبجيوب الفقر املرّكز املوجودة يف الريف واملدينة، وبال�سباب 

اللبناين.  ال�سباب  ال�سوري وبالعالقة بينهما وبني  الفل�سطيني 
وقيادييها  الدولة  موؤ�س�سات  بع�ش  بدور  يتعلق  كبري  �سوؤال  ا  اأي�سً ثمة 
املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  وغريهم،  �سهاب  فوؤاد  ورثة  من  واأفرادها، 
والثقافية  املهنية  املجتمع  وموؤ�س�سات  واأفرادها،  وقيادييها  املختلطة 
ال�سابقة،  والثقايف، وجروح احلروب  اللغوي  والتنوع  املختلطة،  والتعليمية 
يف  والقانون،  العام  املدين  والق�ساء  الدولة  فكرة  عن  الدفاع  يف  وغريها 

مواجهة الت�سيي�ش املبني على الهوية واملف�سي اإىل التفكك. 
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املراجع
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العمالت االفتراضية المشّفرة في الحقل 
الجنائي السيبراني

ماريلني أورديكيان

املقّدمة

والـمـ�ســّفـرة  الفـتـرا�سـيـة  الـعـمـالت  اجـتـاحـت 
العاملية بعدما تخّطت قيمة  الأ�سواق   Cryptocurrencies
عملة البيتكوين Bitcoin الـ19٠٠٠ دولر اأمريكي يف نهاية 
 2٠19 العام  مبطلع  قيمتها  بلغت  حني  يف   ،2٠1٧ العام 
حواىل 35٠٠ دولر اأمريكي. فنجحت هذه العمالت يف غزو 
الأعمال  ورجال  امل�ستثمرين  وا�ستقطاب  العاملي  القت�ساد 
املجرم  ا�ستهوت  بدورها  ولكن  للحدود،  العابرة  وال�رشكات 

ال�سيرباين واأّثرت يف �سلوكه اجلرمي يف العامل الرقمي.
مع   2٠٠٨ العام  يف  امل�سّفرة  العمالت  ظاهرة  بداأت 
 Satoshi بـ  ُتدعى  جمهولة  جهة  اأطلقتها  حني  البيتكوين 
Nakamoto، والتي و�سفتها بـ"النظام النقدي الرقمي"))). 

Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", 2008 -www.bitcoin.  -(
org/bitcoin.pdf

*باحثة في 
الشؤون القانونية
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ب�سكٍل  قيامها  واقعة  هي  امل�سّفرة  العمالت  و�سائر  البيتكوين  مُيّيز  ما 
مل�رشٍف  بحاجٍة  لي�ست  العمالت  فهذه  دولة،  اأو  م�رشف  اأي  عن  م�ستقل 
تعتمد  بب�ساطٍة،  بل  معامالتها.  ل�ستكمال  لو�سيٍط  ول  لإ�سدارها  مركزي 
على تقنية البلوك�ساين Blockchain Technology وهي عبارة عن �سجل 
عام موّزع Distributed Ledger، ت�سمح بت�سجيل البيانات ونقلها على 

.Cryptography ال�سبكة م�ستندًة اإىل تقنية الت�سفري
والقت�ساد  املال  عامل  يف  ثورة  امل�سّفرة  العمالت  اأّن  البع�ش  اعتقد 
والتكنولوجيا، لقدرتها على تهديد امل�سارف املركزية التي حتتكر �سلطة 
وو�سيط،  اأي م�رشف  قيامها مبعزٍل عن  الرغم من  النقود))). على  اإ�سدار 
ر�سم  مقابل  ُتنجز  التي  العمليات  اإتام  يف  الفائقة  ال�رشعة  توّفر  فاإّنها 
حتويل بخ�ش، يف ظل بيئة رقمية اآمنة وم�سّفرة مزّودة بخا�سية امَلْجُهوِليَّة 

.Pseudonym اأو على الأقل ب�سبه امَلْجُهوِليَّة Anonymity

كانت هذه اخل�سائ�ش كافلة لتحّول العمالت الفرتا�سية وامل�سّفرة اإىل 
لإخفاء  ملجاأ  منها  اّتخذوا  الذين  ال�سيربانيني  للمجرمني  حا�سنة  بيئة 
يف  ا  خ�سو�سً جرائمهم  لرتكاب  مبتكرة  وو�سيلة  اجلرمية،  حما�سيلهم 
�سلطات  متناول  عن  بعيًدا   DarkWeb الإنرتنت  ل�سبكة  الباطني  النطاق 
املجرم  قبل  من  حمّببة  غري  امل�سارف  كانت  ولطاملا  القانون.  اإنفاذ 
اأي  تتّبع  من  ُتّكن  التي  والأنظمة  القوانني  ل�سيادة  نظًرا  ال�سيرباين، 
الأموال غري امل�رشوعة  اإىل م�سادرة  حركة م�سبوهة ومالحقتها، و�سوًل 
وامل�سّفرة  الفرتا�سية  العمالت  توؤّدي  اأن  املتوقع  من  كان  وعليه،  كافة. 
الدفع  و�سيلة  اإىل  حتّولت  فقد  الإلكرتوين،  الإجرام  عامل  يف  حمورًيا  دوًرا 
الرئي�سية يف ال�سوق ال�سوداء املخفية يف زوايا الإنرتنت، والتي توّفر �سوًقا 
والأ�سلحة، واخلدمات غري  املمنوعة كاملخدرات  اأو  ال�سلع املحتكرة  لبيع 

 Grégory Claeys, Maria Demertzis and Konstantinos Efstathiou, "Cryptocurrencies and monetary,  -(
policy" ECON Committee of the European Parliament, 2018, p.6. http://www.europarl.europa.eu/portal/en.
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امل�رشوعة كالإجتار بالأ�سخا�ش والأ�سلحة والأع�ساء الب�رشية. ناهيك عن 
اجلرائم  و�سائر  الأموال  وتبيي�ش  الإرهابية  املنظمات  لتمويل  ا�ستغاللها 

القت�سادية واملنّظمة العابرة للحدود.
ثورة  على  املبنية  ال�سناعية  الثورة  من  الرابعة  احلقبة  انطالق  ومع 
جذرية  تغيريات  اأحدثت  جًدا،  متطّورة  تقنيات  ظهور  اإىل  اأف�ست  رقمية 
والقت�سادية  التجارية  العاملية  الأ�سواق  وبالأخ�ش  الأ�سعدة  �ستى  يف 
 Artificial Intelligence ال�سطناعي  الذكاء  منها  نذكر  والنقدية، 
 Quantum الكمية  واحلو�سبة   Internet of Things الأ�سياء  واإنرتنت 
البيانات  غرار  على   Big Data ال�سخمة  والبيانات   Computing
حّول  ما  ف�رشعان  الرقمية...  والعمالت   Personal Data ال�سخ�سية 
ف�سحة  اإىل  بالتفاوؤل  املفعمة  الف�سحة  هذه  ال�سيربانيون  املجرمون 
اجلرمي  النطاق  حتت  والتقت  التقنيات  هذه  ت�سافرت  بحيث  ت�ساوؤمية، 
ولعّل  جرمي.  فعل  ارتكاب  ت�سّهل  جرمية  اأداة  اإحداها  فاأ�سحت  الرقمي، 
الأكرث مالءمة  �سّكلت احلزمة  الفرتا�سية  ال�سخ�سية والعمالت  البيانات 
للمجرمني، فيعمد هوؤلء مثاًل اإىل خرق اخل�سو�سية للح�سول على بيانات 
�سخ�سية ُت�ستغل لحًقا لت�سهيل �رشقة عمالت افرتا�سية، اأو على ا�ستعباد 
اأو  بياناتها  بت�رشيب  وتهديدها  ال�سحية  لبتزاز  الأ�سياء  اإنرتنت  اأجهزة 

حموها فيما لو تّنعت عن ت�سديد فدية بالعمالت امل�سّفرة.
بدورها، اأ�سهمت اجلهات امل�رّشعة واأجهزة اإنفاذ القانون يف تف�ّسي هذه 
الناحية  من  الت�رشيعي  امل�ستوى  على  للق�سور  نظًرا  اجلرمية،  الظاهرة 
الداخلي،  اأم  الدويل  ال�سعيد  على  �سواء  والتقنية  والإجرائية  املو�سوعية 
الأمر الذي �سمح باإفالت مرتكبي هذه الأفعال من املالحقة اجلزائية من 

جراء مبداأ �رشعية اجلرائم والعقوبات.
اأما يف لبنان، وبعد فراغ ت�رشيعي طال اأمده، فقد اأُقّر قانون املعامالت 
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الإلكرتونية والبيانات ذات الطابع ال�سخ�سي رقم ٨1/2٠1٨، ودخل حّيز 
التنفيذ يف مطلع العام اجلاري. ر�ّسخ هذا القانون الأنظمة والأ�س�ش الالزمة 
للعديد من امليادين كالقت�ساد الرقمي والتجارة الإلكرتونية على غرار 
اأفعال  الرقمية، وجترميه لعدة  الت�رشيعي للحياة اخلا�سة  الغطاء  توفريه 
خيبة  اأّن  اإّل  الإلكرتوين.  والتزوير  املعلوماتية  والبيانات  الأنظمة  تطال 
الأمل كانت كبرية بدورها، فهذا القانون الذي يفتقر اإىل املفاهيم التقنية 
الدقيقة، بع�ش ن�سو�سه مقتب�سة عن قوانني قدمية مّت تعديلها، على غرار 
بدولٍة  لي�ش  فلبنان  يجب.  كما  احلايل  الع�رش  لتكنولوجيا  جماراته  عدم 
عملته  لبنان  م�رشف  اإ�سدار  موعد  اقرتاب  ظل  ففي  العامل،  عن  منعزلة 
الرقمية اخلا�سة)))، من املتوقع اأن يتعّر�ش بوتريٍة متزايدة اإىل اجلرائم 
وامل�سّفرة  الفرتا�سية  بالعمالت  املرتبطة  تلك  وبخا�سٍة  ال�سيربانية 

ال�سخ�سية.  والبيانات 
املحلية  عد  ال�سُ على  واإجرائية  مو�سوعية  قانونية  اإ�سكالية  تربز  وعليه، 
الق�سور  من  يعاين  يزال  ل  الذي  لبنان،  يف  �سيما  ل  والدولية،  والإقليمية 
الأجيال  خماطر  مكافحة  على  التقليدية  قوانينه  قدرة  وعدم  الت�رشيعي 
ا الناجتة عن العمالت الفرتا�سية وامل�سّفرة. احلديثة للتكنولوجيا خ�سو�سً

اأوًل: يف اإطار املفاهيم التقنية

يف البداية، ل بد من التطرق اإىل بع�ش التعابري واملفاهيم التقنية.
اأ- بالن�شبة اإىل العمالت الرقمية

- ميكن تعريف العمالت الرقمية باأّنها الأموال امل�ستخدمة على الإنرتنت. 
العمالت  م�سطلح  فاإّن   ،FATF املايل  العمل  جمموعة  تقرير  وبح�سب 

 Brooke Anderson, "Salameh: Central Bank to Launch Digital Currency", The Daily Star Lebanon, 27 October  -(
-2017, Accessed 19 March 2018..www.dailystar.com.lb/Business/Local/2017/Oct-27/424064-salameh-central
bank-to-launch-digital-currency.ashx.
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E-Money، وثانًيا العمالت  الرقمية ي�سمل اأوًل النقود الإلكرتونية اأي الـ 
الفرتا�سية اأي الـ Virtual Currency املوجودة فقط بنموذٍج رقمي))).

للنقود  ت�سّكل تثياًل رقمًيا  التي  الإلكرتونية  النقود  يجب عدم اخللط بني 
املعامالت  يف  ُت�ستخدم  والتي  اللبنانية  واللرية  كالدولر   FIAT الورقية 
الإلكرتونية)))، وبني العمالت الفرتا�سية التي تعّد بح�سب التوجيه الأوروبي 
رقمًيا  تثياًل   ،2٠1٨ العام  من  اأيار   3٠ يف  ال�سادر   ٨43/2٠1٨ رقم 
لقيمٍة لي�ست مدعومة ول ت�سدر عن م�رشف مركزي اأو �سلطة عامة، ولي�ست 
بال�رشورة متعلقة بعملٍة ورقية كالدولر واليورو ول تتمتع قانوًنا ب�سفة 

النقود، اإمّنا يقبل النا�ش بها كو�سيلٍة للدفع اأو للتبادلت))).
- اأما العملة امل�سّفرة Cryptocurrency كالبيتكوين، فهي بدورها نوع من 
اأنواع العمالت الرقمية الفرتا�سية)))، ولكن ت�ستخدم فيها تقنيات الت�سفري، 
لتنظيم توليد وحداتها والتحّقق من حتويل الأموال، وهي قائمة ب�سكٍل م�ستقل 
عن اأي م�رشف مركزي)8). وعلى هذا الأ�سا�ش، اإّن اعتماد هذه التقنية التي 
ُتدعى "تقنية البلوك�ساين" Blockchain جتعل من العمالت امل�سّفرة نظاًما 
نقدًيا اإلكرتونًيا م�ستقاًل، يعتمد يف املعامالت املالية Transactions على 
مبداأ "Peer to Peer" وهو م�سطلح تقني بحت مفاده التعامل املبا�رش بني 

م�ستخدم واآخر من دون احلاجة اإىل وجود اأي و�سيط كامل�رشف.

 Financial Action Task Force (Report): "Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", France  -(
June 2014, p.4. -http://www.fatf-gafi.org/publications.
هناك العديد من القوانين التي ترعى النقود اإللكترونية وتنّظمها كالتوجيه رقم )EC/((0/(00 الصادر عن االتحاد األوروبي بتاريخ )) أيلول   -(

.(00(
 Council of Europe: Directive 843/2018 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018  -(
 amending Directive 849/2018 on the prevention of the use of financial system for the purpose of money
 laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU, Official Journal of
the European Union, L.156, 19 June 2018, p.54.
 Robby Houben and Alexander Snyers, "Cryptocurrencies and Blockchain Legal Context and Implications for Financial  -(
Crime, Money Laundering and Tax Evasion", TAX3 Committee of the European Parliament, July 2018, p.20.
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses.

Cryptocurrency, English Oxford Living Dictionaries, Oxford https://en.oxforddictionaries.com.  -8
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- فما هي تكنولوجيا Blockchain؟
باخت�ساٍر، هي عبارة عن قاعدة بيانات موّزعة Distributed تعتمد على 
ال�سجالت  من  با�ستمراٍر  متزايدة  قائمة  اإدارة  على  بقدرتها  تتاز  الت�سفري، 
امل�سماة كتل Blocks. حتتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط اإىل الكتلة 
املخّزنة  البيانات  على  للمحافظة  التقنية  هذه  ّممت  �سُ  ،Hash ال�سابقة 
�سمنها واحلوؤول دون تعديلها))). من جهة ثانية، مبقدرة كل �سخ�ش مت�سل 
هذا   .Public Ledger للعامة  متاحة  ف�سجالتها  ا�ستخدامها،  بالإنرتنت 
�رشية  تكون  ما  عادة  التي   Central التقليدية  البيانات  قواعد  عك�ش  على 
ومملوكة من قبل موؤ�س�سات كبرية. فالبلوك�ساين لي�ست ملًكا لأحد، هي عبارة 
عن �سبكة كاملة علنية تتاألف من اأ�سخا�ش ير�سدون كل العمليات احلا�سلة، 
ما ي�سّكل ا�ستحالة حلدوث غ�ش اأو تزوير للوثائق واملعامالت)0))، وبالتايل 
املعامالت وتوثيقها، فهي  اإىل عملية ت�سديق  بالن�سبة  اأما  ال�سفافية.  يعّزز 

.Miners ُتنجز عن طريق اأ�سخا�ش ُيطلق عليهم ت�سمية امُلعّدنني
- التعدين Mining هي العملية التي يتّم بها ت�سديق املعامالت وتوثيقها 
اإىل ال�سجل العام التابع ل�سبكة البلوك�ساين، وكذلك هي الو�سيلة  واإ�سافتها 
التي يتّم من خاللها اإ�سدار عمالت جديدة)))). حت�سل هذه العملية عن طريق 
احلوا�سيب املتطّورة واأجهزة اإنرتنت الأ�سياء، م�ستهلكًة بذلك ن�سبة كبرية من 

الطاقة والتيار الكهربائي.
 ،ICO اأو Initial Coin Offering من جهتها، ويف العام 2٠1٧، حتّولت -
للتمويل  عاملًيا  الرائدة  الطريقة  اإىل  رمز،  اأو  م�سّفرة  لعملٍة  الأويل  العر�ش 

 European Union-Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies (Study): "Cryptocurrencies and  -(
blockchain Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion", July 2018, p.15.
http://www.europarl.europa.eu/portal/en  

 Tom Chitty, "What is blockchain? CNBC explains", CNBC, 2 June 2017, Accessed 24 July 2018  -(0
 https://www.cnbc.com/2017/06/02/cnbc-explains-what-is-blockchain.html

https://bitcoin.org/en/faq, Accessed 30 December 2018.  -((
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Startups . فاكت�سحت  Crowdfunding لل�رشكات النا�سئة))))  اجلماعي 
عامل الأعمال والتجارة الدولية، و�سّكلت نوًعا جديًدا من ال�رشكات، اإذ يتهافت 
اأ�سحاب روؤو�ش الأموال على تاأ�سي�ش �رشكات تطرح رموًزا Tokens وعمالت 

.ICO م�سّفرة عن طريق الـ
- فما هي الـ ICO؟

من  الأموال  خاللها  من  جُتَمع   Unregulated منّظمة  غري  و�سيلة  هي 
اجلمهور مل�رشوع رمز اأو عملة م�سّفرة جديدة تتاأ�ّس�ش على البلوك�ساين. فهي 
حملة بيع العمالت والرموز، اإذ ُي�سار اإىل عر�سها للبيع/ال�ستثمار من قبل 
ال�رشكات النا�سئة التي تلجاأ اإىل هذه الطريقة لتفادي العراقيل وال�سعوبات 
يف احل�سول على التمويل املنا�سب مل�ساريعها من خالل امل�سارف و�سائر 
املعنّي،  الرمز  اأو  العملة  تطرح  اإًذا،  احلملة  هذه  خالل  املالية.  املوؤ�س�سات 
كما هو احلال عند طرح اأ�سهم �رشكة معّينة لالكتتاب، ليتّم ال�رشاء من قبل 
القائمني. ن�سري اإىل اأّنه ميكن �رشاء هذه العمالت بالنقود كالدولر اأو بعمالٍت 

. (((()Ethereum( ((((م�سّفرة اأخرى كالبيتكوين اأو الإثرييوم
من هذا املنطلق، ي�ستحوذ امل�ستثمر مبا�رشة على الـ Token اخلا�سة بتلك 
امل�رشوع  اإطالق  وعند  اخلا�سة.  الإلكرتونية  حمفظته  اإىل  وينقلها   ICO الـ 
يح�سل  بها،  اخلا�سة   ICO الـ  رموز  طرحت  التي  ال�رشكة  قبل  من  ر�سمًيا 
امل�ستثمر على ن�سبة اأرباح كما هي حال الأ�سهم، وميكنه لحًقا التداول بها 

وا�ستعمالها كعملٍة ل�رشاء ال�سلع واخلدمات.
ب- بالن�شبة اإىل البيانات الرقمية

قد  البيانات،  اأنواع  من  نوع  هي   ،Personal Data ال�سخ�سية  البيانات 

How Cryptocurrency is Disrupting the Global Economy", Medium, 10 January 2018, Accessed 11 May 2018".  -((
https://medium.com/the-mission/how-cryptocurrency-is-disrupting-the-global-economy-89347581aa93 
 (Open-source Platform) هي ثاني أكبر عملة مشفّرة بعد بيتكوين، وهي عبارة عن منّصة عامة مفتوحة المصدر Ethereum اإلثيريوم  -((

.Smart Contracts مبنية على البلوكشاين وتتمحور بشكٍل أساسي حول العقود الذكية
Arjun Kharpal, "Tokenization: The World of ICO’s", CNBC, 16 July 2018, Accessed 23 September 2018.  -((
https://www.cnbc.com/2018/07/13/initial-coin-offering-ico-what-are-they-how-do-they-work.html
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  ((((GDPR الـ  تّت�سف ب�سفة اخل�سو�سية وال�رشية. وبح�سب تعريف تنظيم 
ال�سادر عن الحتاد الأوروبي وبالأخ�ش املادة 4 منه، فهي بيانات تتعلّق 
بفرٍد طبيعي معّرف اأو قابل للتعريف، الفرد القابل للتعريف هو الذي يعّرف، 
التعّرف عليه بو�سائل معّينة  ا عن طريق  اأو غري مبا�رشة، خ�سو�سً مبا�رشة 
اأو  اأو واحدة  البيانات، معّرف عرب الإنرتنت،  التعريف ومركز  كال�سم ورقم 
اأو  اجلينية  اأو  والفيزيولوجية  اجل�سدية  بالهوية  اخلا�سة  العوامل  من  اأكرث 
العقلية اأو القت�سادية اأو الثقافية اأو الجتماعية التابعة لهذا الفرد الطبيعي.

ثانيًا: القيمة القت�صادية للعمالت الفرتا�صية والبيانات 

الرقمية

�رشعان ما يتاأثر القت�ساد العاملي بالتطّورات والثورات التقنية، فما دور 
العمالت الفرتا�سية والبيانات الرقمية؟

اأ- القوة القت�شادية للعمالت الفرتا�شية
اإجناز  يف  ال�رشعة  العمالت  هذه  عليها  القائمة  احلديثة  التقنيات  توّفر 
والرقابة  الأمن  وتوفري  ال�سفافية  عن  ناهيك  املتدنية،  والتكلفة  املعامالت 
كتلة  منها  جعلت  النقاط  هذه  كل  والو�سطاء.  امل�سارف  عن  م�ستقل  ب�سكٍل 
اقت�سادية هائلة ذات قوة. فبتاريخ 2 كانون الثاين 2٠19 مثاًل، بلغ عدد 
ال�سوقية  قيمتها  و�سّجلت  عملة   2٠٧٦ العاملية  ال�سوق  يف  العمالت  هذه 

132،٠19،٦9٦،2٠٨ دولر اأمريكي)))) .
اأثارت هذه العمالت ول �سيما البيتكوين، جدًل �سيا�سًيا ومالًيا وت�رشيعًيا 

 Council of Europe: Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the  -((
 protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data,
 and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Official Journal of the European
Union, L.119, 4 May 2016.

https://coinmarketcap.com/all/views/all/, Accessed 2 January 2019.  -((
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لعدم تّكن اأي دولة من فر�ش ال�سيطرة عليها. فريى البع�ش)))) اأّن للعمالت 
ا اإذا ما بداأت  امل�سّفرة القدرة باأن ت�سّكل حتدًيا للم�سارف املركزية خ�سو�سً
توؤّثر على العر�ش النقدي وبالتايل على ال�سيا�سة املالية ككل، مبناأى عّما اإذا 
ا اأّن التوّجه ال�سائد يرف�ش اعتبارها  كانت تتمتع مبقّومات النقود، خ�سو�سً

نقوًدا بل فقط جمرد �سلع اأو اأ�سول.
املتعددة  ال�رشكات وبخا�سٍة  اأ�سخم  �رّشعت  اأن  وبعد  الأ�سا�ش،  وعلى هذا 
اجلن�سية منها قبول هذه العمالت كو�سيلة دفع، وبعد اأن ك�سفت جهات اأمنية 
دوًرا  توؤدي  اأ�سحت  التي  العمالت  ا�ستغالل هذه  كاليوروبول حقيقة  دولية 
رئي�سًيا يف ارتكاب اجلرائم ال�سيربانية)8))؛ بداأ املجتمع الدويل رويًدا رويًدا 
لتقلي�ش  وال�سعي  التقنيات  هذه  من  ال�ستفادة  بهدف  طريق  خارطة  بر�سم 
الأ�رشار الفادحة الناجتة عنها، بالإ�سافة اإىل جتّنب الأزمات القت�سادية 
اإذا  عّما  النظر  بغ�ّش  القوانني))))،  غطاء  خارج  بقيت  لو  ول�سيما  املرتقبة 

اعرُتِف بها كنقوٍد تقليدية.
ب. البيانات الرقمية نفط الع�رس

كرُث احلديث يف الآونة الأخرية باأّن "البيانات اأ�سبحت نفط الع�رش")0))، 
للحدود  العابرة  ال�رشكات  عليه  تتهافت  ثمني  مال  راأ�ش  اإىل  بحيث حتّولت 

جلمعها وتخزينها وا�ستثمارها ب�ستى الطرق.
ولعل املثال الأبرز، �رشكات مواقع التوا�سل الجتماعي كالفي�سبوك، والتي 

 Antoine Bouveret and Vikram Haksar, "What Are Cryptocurrencies? A Potential New Form of Money Offers  -((
 Benefits While Posing Risks", Money, Transformed The Future of Currency in a Digital World, International
Monetary Fund, June 2018, p.27.
www.imf.org

Europol (Report): "Internet Organised Crime Threat Assessment", IOCTA, 2018, p. 58.  -(8
FATF (Report(: "Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors", Paris, July 2018. http://.  -((
www.fatf-gafi.org/publications

 The World’s most valuable resource is no longer oil, but data, The Economist, 6 May 2017, Accessed 22 July 2018.  -(0
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data
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اخل�سو�سية  خرق  طريق  عن  اأّنها  اإّل  خدماتها،  "جمانية"  من  الرغم  على 
الأ�سا�سي  اأمواًل طائلة، بل يتجلّى مدخولها  الفردية مل�ستخدميها)))) تربح 
يف البيانات التي جتمعها من تلك ال�رشكات، وغالًبا ما تبيعها يف مرحلة 
خم�س�سة  اإعالنات  اإعداد  على  لحًقا  ُتقِدم  ثم  اإعالنات  �رشكات  اإىل  لحقة 

.Targeted Ads وطرحها لكل م�ستخدم ح�سب بياناته
ا ال�سخ�سية منها. فبعد اأن  وهنا تربز الأهمية القت�سادية للبيانات خ�سو�سً
حتّولت احلروب اإىل حروب �سيربانية، واأ�سبحت اخلروقات الأمنية ال�سيربانية 
الأخطر، اأ�سحت البيانات الركيزة التي ُتبنى عليها اأكرب ال�رشكات التي تدير 
اإّن هذه الواقعة دفعت بالعديد من  النظام القت�سادي يف زمن الراأ�سمالية. 
اأ�سا�سها املادي ماًل قاباًل  الدول اإىل اعتبار البيانات الرقمية املجردة من 
للتملّك وذات قيمة معنوية واقت�سادية، ومن املحّتم اأن يتبع لبنان هذا النهج. 

ثالثًا: يف احللّة اجلديدة لبع�ض اجلرائم

اأطلقت البيتكوين والعمالت الفرتا�سية عنان الأ�سواق ال�سوداء الإلكرتونية
واملالية  والقت�سادية  املنّظمة  اجلرائم  فاأ�سبحت   ،((((

 Dark Markets
اأكرث تعقيًدا، يف ال�سنوات املا�سية)))).

اأ�سبحت هذه العمالت هدًفا واأداًة جرمية يف يد املجرمني، فهوؤلء يبتكرون 
يومًيا و�سائل وطرًقا حديثة لتنفيذ خمططاتهم التي تتناول العمالت الرقمية 
يف  ي�سهم  والعقابية  التنظيمية  الت�رشيعات  غياب  اأّن  حني  يف  الفرتا�سية. 

 Facebook fined for data breaches in Cambridge Analytica scandal”, The Guardian, 11 July 2018, Accessed 11”  -((
September 2018.
https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/11/facebook-fined-for-data-breaches-in-cambridge-analytica-scandal  

 Barbora Nedvědová and Dominik Stroukal, "Bitcoin and Other Cryptocurrency as an Instrument of Crime in  -((
Cyberspace", International Institute of Social AND Economic Sciences, Istanbul, November 2016, p.224.
http://www.iises.net/proceedings/4th-business-management-conference-istanbul/table-of-content/detail?article=bitcoin-
and-other-cryptocurrency-as-an-instrument-of-crime-in-cyberspace
Clare Jones, :"Digital currencies and organised crime update", Financial Regulation International, 2018, p.1.  -((
http://eprints.uwe.ac.uk/35541.
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اإفالت هوؤلء من املالحقة اجلزائية والعقاب. ويف هكذا حال، يقف املت�رشر 
من دون حماية قانونية وغياب اأي و�سيلة لإعادة اأمواله املنهوبة اأو حقوقه 

املهدورة.
ُت�ستغل هذه العمالت يف جرائم خارج الف�ساء ال�سيرباين، ولعل اجلرم الأكرث 
انت�ساًرا يف هذا ال�سياق هو التهّرب ال�رشيبي)))). ولكن تبقى اجلرائم املرتكبة 

يف العامل الفرتا�سي واملعلوماتي هي الطاغية. 
�رشكات  ا  )خ�سو�سً اجلن�سيات  املتعددة  ال�رشكات  تعمد  ثانية،  جهة  من 
البيانات  تكدي�ش  على  العاملية  ال�سوق  على  وامل�سيطرة  التكنولوجيا( 
اقت�سادية بالتعّدي على خ�سو�سية  ال�سخمة، فهذه الأخرية تت�سّخم كقوٍة 
عبارة  اأطلق  فالبع�ش  دائمة،  بوتريٍة  ومراقبتهم  حرماتهم  وانتهاك  النا�ش 
كالزجاج)))).  �سفافني  جعلتنا  التي  الظاهرة  هذه  على  الرقمي"  "التعّري 
فمعلومة ب�سيطة حول مو�سوع معنّي بحوزة هذه ال�رشكاُت، تتحّول فوًرا اإىل 
�سلعة، والباحث يف ال�سبكة العنكبوتية يتحّول �ساء اأم اأبى، اإىل مورد للبيانات 

واملعلومات. 
الإلكرتونية  املعامالت  قانون  اأتى  والتي  هنا،  �سيوًعا  اجلرائم  اأكرث  ومن 

والبيانات ذات الطابع ال�سخ�سي على ذكرها، هي:
جمع البيانات الرقمية بطريقٍة غري �رشعية اأو من دون ت�رشيح.  •

اإ�ساءة ا�ستخدامها من قبل احلائز.  •
التعّدي على �سالمتها.  •

الولوج اإىل نظام معلوماتي والإقدام على ن�سخها، تعديلها اأو اإلغائها.  •

Barbora Nedvědová and Dominik Stroukal, p.223, Ibid  -((
محسن المحمدي، "حينما تصبح البيانات الخاصة بترول العصر"، جريدة الشرق األوسط، لندن، ) تشرين األول ))0)، الدخول ) شباط 8)0).  -((

aawsat.com/home/article/1042621/حينما-تصبح-البيانات-الخاصة-بترول-العصر.  
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لأ�سخا�ٍش  اإف�سائها  ت�رشيبها،  ن�رشها،  �رّشيتها عن طريق  التعّدي على   •
غري خمّولني الّطالع عليها.

الفرتا�سية  والعمالت  الرقمية  البيانات  هذه  بني  اجلوهرية  العالقة  اأما 
فتتكّر�ش بالتقائها يف العامل اجلرمي. فغالًبا، ما ُتقرتف الأفعال اجلرمية 
ال�سخ�سية  البيانات  ا�ستغالل  ال�سلة بالعمالت الفرتا�سية عن طريق  ذات 
ت�سّهل  جرمية  كاأداٍة  ت�رشيح،  دون  من  املجّمعة  اأو  امل�رشوقة  الرقمية 

اقرتاف جرائم هذه العمالت. 
والتي  �سيوًعا  اجلرمية  الأفعال  اأكرث  من  ا  بع�سً �سنعر�ش  لذلك،  تبًعا 

تتناول العمالت الفرتا�سية:
1( جرمية ال�رسقة

انت�ساًرا،  الأكرث  وامل�سّفرة هي  الفرتا�سية  العمالت  لعل جرمية �رشقة 
بحيث اإّن معظم من�سات التداول واملحفظات الإلكرتونية اأو ال�سلبة التي 
هذه  لعدد  هائل  ارتفاع  ظل  ويف  لل�رشقة.  عر�سة  هي  العمالت،  تخّزن 
املحفظات، فقد جتاوزت املبالغ امل�رشوقة ماليني الدولرات، والوترية 
الثاين من العام 2٠1٨ مثاًل، ّتت �رشقة  اإىل ارتفاع. ففي �سهر كانون 
اليابانية  التبادل  من�سة  من  اأمريكي  دولر  مليون  الـ523  يقارب  ما 

Coincheck بعد تعّر�سها للقر�سنة من قبل جمهولني)))).  ال�سهرية 
ُتقرتف عمليات ال�رشقة ب�ستى الطرق والو�سائل كالت�سّيد الإلكرتوين-

موقع  من  اأمريكي  دولر  مليون   5٠ �ُسـرق  فمثاًل   ،Phishing
اأبرز املواقع التي توّفر خدمة املحفظات  Blockchain.info وُيعّد من 

Lydia Smith, "Coincheck: World’s largest cryptocurrency theft worth £380m reported in Japan", Independent,  -((
January 2018, Accessed 29 March 2018 28.
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/coincheck-cryptocurrency-nem-digital-theft-japan-tokyo-
bitcoin-a8181606.html
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الإلكرتونية عن طريق اإدراج اإعالنات خادعة على حمّرك غوغل)))). 
CryptoJacking 2( �رسقة طاقة الآلت للتعدين

اإّن واقعة اإ�سدار عمالت م�سّفرة جديدة بالتعدين، ا�ستقطبت املجرمني الذين 
.Cryptojacking رشعان ما اأتوا بفعٍل حديث بطبيعته، اأُطلق عليه ت�سمية الـ�

امل�رّشح  وغري  ال�رشي  ال�ستخدام  اأّنه   Cryptojacking الـ  تعريف  ميكن 
العمالت  لتعدين  الأ�سياء  اإنرتنت  فئة  اإىل  ينتمي  جهاز  اأي  اأو  للحا�سوب  به 
ي�رشق  الطريقة،  فبهذه  اخلبيثة.  الربجميات  اأنواع  من  نوًعا  وُتعّد  امل�سّفرة، 
وي�ستخدم وحدة  بال�سحايا،  اجلهاز اخلا�ش  قوة معاجلة  ال�سيرباين  املجرم 

املعاجلة املركزية cloud CPU usage لتعدين هذه العمالت.
على  جّدًيا  تهديًدا  امل�رشوع  غري  التعدين  اأو   Cryptojacking الـ  ي�سّكل 
وكرثة  امل�سّفرة  العمالت  عدد  ارتفاع  ظل  ويف  والأ�سخا�ش.  املوؤ�س�سات 
 459 حواىل  امل�رشوع  غري  التعدين  وترية  ازدادت  الأ�سواق،  يف  اعتمادها 

.((8(
ن�سبًة اإىل العام 2٠1٧ 

بريطانيا  يف  ال�سيرباين  لالأمن  الوطنية  الوكالة  حّذرت  ال�سياق،  هذا  ويف 
هذه  وترية  باأّن  تقريرها  يف  ونّوهت   .Cryptojacking الـ  من   )NCSC(

الأفعال �ست�سهد ارتفاًعا متزايًدا يف الأعوام املقبلة)))).
3( جرمية الحتيال

الفرتا�سي،  العامل  يف  انت�ساًرا  الأكرث  اجلرائم  من  هي  الحتيال  جرمية 
بحيث يبتكر املجرم املعلوماتي و�سائل جديدة وفاعلة لالإيقاع بالأ�سخا�ش.

 Jeremiah O'Connor and Dave Maynor, "COINHOARDER: Tracking a Ukrainian Bitcoin Phishing Ring DNS  -((
Style", Cisco, 14 February 2018, Accessed 2 April 2018. https://blog.talosintelligence.com/2018/02/coinhoarder..
html
Cyber Threat Alliance, "THE ILLICIT CRYPTOCURRENCY MINING THREAT", p.4, Accessed 14 Oct. 2018.  -(8
https://www.cyberthreatalliance.org

 National Cyber Security Centre, and National Crime Agency (Report(:"The Cyber Threat to UK Business,  -((
London", 2017-2018, P25-26. https://www.ncsc.gov.uk.
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العمالت الفرتا�سية ينذر باخلطر، وذلك  بدوره، معدل الحتيال يف عامل 
وهمية  تويرت  ح�سابات  طريق  عن  �سواء  الطرق،  ب�ستى  ارتكابها  جراء  من 
وهمية  اإلكرتونية  بريد  ر�سائل  باإر�سال  اأو  جماًنا  عمالت  حتويل  تّدعي 

مل�ستثمري هذه العمالت.
ُنربز اأدناه اإحدى الر�سائل عرب موقع تويرت، والتي توهم بالربح الكاذب.

 The Commodity Futures Trading جلنة  رفعت  ال�سياق،  هذا  يف 
�سد  �سكاوى  الأمريكية،   Commission
بيع  جمال  يف  الحتيال  بتهمة  �رشكتني 
يف  لال�ستثمارات  وتقدميها  ال�ست�سارة 
كانت  الوقائع،  ويف  الفرتا�سية.  العمالت 
الوعود  اإطالق  على  تقدمان  ال�رشكتان 

الكاذبة والأرباح والعوائد الوهمية)0)).
ال�رشطة  ا�ستعادت  العربي،  العامل  ويف 
الإماراتية يف اإمارة ال�سارقة اأكرث من مليويَن 
نوعها  من  احتيال  جرمية  اأول  يف  درهم، 
مّت  ولقد  البيتكوين.  بيع  طريق  عن  ارُتكبت 
الن�سب  طريق  عن  املبلغ  على  ال�ستيالء 
باإيهام  جنحا  �سخ�سني،  قبل  من  والحتيال 

وخم�سمئة  مليونني  قيمتها  تعادل  التي  البيتكوين  عملة  ببيعه  ال�سحية 
درهم)))).

اإّن عمليات الحتيال يف الف�ساء ال�سيرباين وعامل العمالت امل�سّفرة عديدة 

Sylvan Lane, "CFTC files charges in two cryptocurrency fraud cases", The Hill, 19 January 2018, Accessed 2 March 2018.  -(0
https://thehill.com/policy/finance/369750-cftc-files-charges-in-two-cryptocurrency-fraud-cases

"أول جريمة من نوعها باإلمارات عملية نصب بـالبيتكوين"، الخليج أونالين، )) شباط 8)0)، الدخول )) نيسان 8)0).  -((
http://alkhaleejonline.net/اقتصاد/أول-جريمة-من-نوعها-باإلمارات-عملية-نصب-بـالبيتكوين
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 Initial Coin الـ  ومتنوعة، ولكّن اجلديد يف الأمر هو الحتيال عن طريق 
حلظة  بني  الدولرات  ماليني  بتح�سيل  القائمون  ينجح  اإذ   ،Offering
واأخرى، ولحًقا التواري عن الأنظار بني ليلة و�سحاها بعد ال�ستيالء على 

هذه الأموال. لذا �سنعالج هذه الظاهرة يف الفقرة التالية.
Initial Coin Offering 4( الحتيال عن طريق الـ 

اأّن  فتبني  وم�سداقيتها،   ICO الـ  �رشكات  �رشعية  حول  ال�سكوك  طالت 
والن�سب،  الحتيال  طريق  عن  املال  جمع  اإىل  فقط  تهدف  وهمية  اأغلبيتها 

وقد تخّطت تداعياتها احلدود اجلغرافية كافًة نظًرا لكونها عابرة للحدود.
اأموال  ت�ستقطب  اإلكرتونية،  اأّنها عبارة عن من�سات   ICO الـ  اأخطر ما يف 
وغري  وهمية  قيمة  ذات  رقمية،  وعمالت  رموًزا  اإعطائهم  مقابل  اجلمهور، 
كما  الأمريكية))))  ال�سلطات  حّذرت  ولقد  �سمانات.  اأي  دون  ومن  م�ستقرة 
الأوروبية)))) من خطر التعامل مع الـ ICO، فهذه الأخرية تقع خارج النطاق 
اأي حماية قانونية للم�ستثمرين.  القانوين ال�رشعي على غرار عدم توفريها 
ولقد اأ�سافت هذه ال�سلطات اأّن الـ ICO غالًبا ما ُت�ستعمل يف عمليات الحتيال 

واخلداع وتبيي�ش الأموال.
ولعل العام 2٠1٨ �سهد اأكرب عمليات ن�سب وخداع يف هذا املجال، فنذكر 
مثاًل �رشكة Bitconnect القائمة على الـ ICO، والتي جنحت يف ا�ستقطاب 
املاليني من الدولرات، وبلغت قيمتها ال�سوقية 2.٧ مليار دولر اأمريكي))))، 
ولكن عاجاًل تبني اأّنها �رشكة خمادعة، الأمر الذي اأدى اإىل هبوط �سعر عملتها 

امل�سّفرة حلني اإعالن اإفال�سها يف �سهر كانون الثاين من العام 2٠1٨.

U.S. Securities and Exchange Commission. https://www.sec.gov/ICO.  -((
 The European Securities and Markets Authority-ESMA (Statements): "ESMA HIGHLIGHTS ICO RISKS  -((
FOR INVESTORS AND FIRMS", 13 November 2018, Accessed 16 December 2018.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-ne
 Wang Chun Wei, "Resale Options and Cryptocurrency Mispricing", University of Queensland, Australia, 22  -((
September 2018, p.4, Accessed 2 November 2018. https://papers.ssrn.com.
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5( تبيي�ش الأموال ومتويل الإرهاب
ر�سمية  جهات  من  اأو  املركزية  امل�سارف  قبل  من  الورقية  النقود  ت�سدر 
اأخرى، على عك�ش العمالت امل�سّفرة التي ت�سدر بالتعدين. هذه الواقعة بحّد 
ع�رش  البع�ش  �سّماه  ما  اإىل  دخلنا  اأن  فبعد  للمجرمني.  مغرية  كانت  ذاتها 
"تبيي�ش الأموال الرقمي" والإرهاب الإلكرتوين، اأ�سحينا يف ع�رش تبيي�ش 

الأموال وتويل الإرهاب عن طريق العمالت الفرتا�سية.
الرقمي"))))  الأموال  "تبيي�ش  ع�رش  البع�ش  �سّماه  ما  اإىل  دخلنا  اإن 
الإرهاب  الأموال وتويل  اأ�سحينا يف ع�رش تبيي�ش  الإلكرتوين،  والإرهاب 

عن طريق العمالت الفرتا�سية.
العمالت  بها  تّت�سف  التي   Anonymity امَلجُهوِليَّة  خا�سّية  اإّن 
لأهداٍف  ا�ستخدامها  اإ�ساءة  اإمكانية  اأمام  املجال  ُتف�سح  الفرتا�سية 
اإجرامية. هذا ما َخلُ�ش اإليه التوجيه الأوروبي اخلام�ش ملكافحة تبيي�ش 
العمالت  اإخ�ساع  اإىل  عمد  الأ�سا�ش،  هذا  على  والذي   ،AMLD5 الأموال 
 Virtual Currency التداول  من�سات  غرار  على  لقواعده  الفرتا�سية 
بهذه  خا�سة  اإلكرتونية  حمافظ  توفر  التي  واجلهات   Exchanges

.(((( Custodian Wallet Provider العمالت
ُت�ستعمل  العمالت  هذه  اأّن   FATF املايل  العمل  جمموعة  اأكّدت  بدورها، 
عن  الك�سف  مّت  فلقد  اجلرمية)))).  حما�سيلهم  واإخفاء  الإرهابيني  لتمويل 
عمليات تويل لتنظيم الدولة الإ�سالمية وجمموعات اإرهابية اأخرى، فنربز 

Valeriia Dyntu, "CRYPTOCURRENCY AS A MEANS OF MONEY LAUNDERING", Entrepreneurship,  -((
Economy and Law Journal, Kiev, 2018, p.269, Accessed 25 October 2018. http://pgp-journal.kiev.ua/index..
php/2018

التوجيه األوروبي رقم ))8/8)0)، ص.))، المرجع السابق.=  -((
FATF:"Regulation of virtual assets", Paris, October 2018, Accessed 22 October 2018. http://www.fatf-gafi..  -((
org/publications/fatfrecommendations
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 Al با�سم  تويرت  موقع  على  اإرهابية  ملنظمٍة  تابع  حل�ساٍب  �سورة)8))  اأدناه 
امل�سّفرة،  بالعمالت  التربعات  وتتقبل  �سوريا  يف  الثوار  تدعم   Sadaqah

ولحًقا ارتبط هذا احل�ساب بتنظيم القاعدة)))).

فعلى  ا،  اأي�سً املنظمة  اجلرائم  لرتكاب  العمالت  هذه  ا�ستغالل  والأخطر 
داهمت  ال�رشطة  اأّن   Europol الأوروبية  ال�رشطة  اأعلن مكتب  املثال  �سبيل 
والعمالت  الئتمان  بطاقات  ا�ستخدمت  اإ�سبانيا  يف  مقرها  اإجرامية  �سبكة 
امل�سّفرة لتبيي�ش ٨ مليون يورو ح�سيلة الإجتار باملخدرات. وكانت الأموال 
التي ُي�سار اإىل تبيي�سها تاأتي من ع�سابات تهريب املخدرات يف كولومبيا، 

م اإىل مبالغ �سغرية وتودع يف مئات احل�سابات امل�رشفية)0)). ثم ُتق�سَّ

Twitter.  -(8
 Tom Keating, David Carlisle and Florence Keen, "Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks  -((
and evaluating responses", TERR Committee of the European Parliament, 2018, p.34.
http://www.europarl.europa.eu/portal/en

 Europol (Press Release(:"ILLEGAL NETWORK USED CRYPTOCURRENCIES AND CREDIT CARDS TO  -(0
LAUNDER MORE THAN EUR 8 MILLION FROM DRUG TRAFFICKING", 9 April 2018, Accessed 14 April 2018.
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/illegal-network-used-cryptocurrencies-and-credit-cards-to-  
launder-more-eur-8-million-drug-trafficking
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رقم  الإرهاب  وتويل  الأموال  تبيي�ش  مكافحة  فقانون  لبنان،  يف  اأما 
2٠15/44 ل يتطّرق اإىل هذه العمالت، الأمر الذي ي�سّهل عمليات تبيي�ش 
ال�رشية امل�رشفية. فكل  ا يف ظل نظام  الأموال وتويل الإرهاب، خ�سو�سً
ُينذر با�ستعمال هذه  ما لدينا هو حتذير �سادر عن حاكم م�رشف لبنان، 
العمالت لن�ساطاٍت اإجرامية خا�سة لتبيي�ش الأموال وتويل الإرهاب)))). 

Ransomware ٦( الفدية الإلكرتونية
اخلبيثة  الربجميات  من  نوع  هي   ،Ransomware الإلكرتونية  الفدية 
ال�سخ�سية،  ملفاتهم  اأو  نظامهم  اإىل  الو�سول  من  امل�ستخدمني  تنع  التي 
بالبتزاز  ُت�سطحب  الو�سول.  ا�ستعادة  اأجل  من  فدية  ت�سديد  وتطلب 
والتهديد بت�رشيب اأو حمو معلومات وبيانات ال�سحية يف حال تّنعت عن 

دفع الفدية املطلوبة.
رواًجا  الأكرث  ال�سيربانية  اجلرائم  من   Ransomware الـ  هجمات  ُتعّد 
بها  املطالب  الفدية  امل�سّفرة  العمالت  ت�سّكل  الأخرية. وحالًيا،  الأعوام  يف 
 WannaCry الـ  كانت  الأخطر  الهجمة  ولعل  الهجمات))))  اأغلبية  يف 
الـ  هجمة  عن  منوذًجا))))  اأدناه  نربز  دولة))))،   15٠ اكت�سحت  والتي 
على  واإكراههم  لل�سحايا  املجرمني  ابتزاز  يتبنّي  مبوجبه   ،WannaCry
وبياناتهم  ملفاتهم  عن  الت�سفري  فك  مقابل  البيتكوين  بعملة  فدية  ت�سديد 

كافًة التي عمدوا اإىل ت�سفريها. 

هيئة األسواق المالية/مصرف لبنان، إعالم رقم 0) تاريخ ))/)/8)0)، الجريدة الرسمية العدد8 تاريخ ))/)/8)0)، ص.)0)) (موّجه إلى   -((
المؤسسات المرخصة والجمهور متعلق بالمخاطر المتعلقة بالنقود اإللكترونية).

Europol (Report):“Internet Organised Crime Threat Assessment”, IOCTA, 2017, p.61.  -((
 Russell Goldman, “What We Know and Don’t Know About the International Cyberattack”, The New York  -((
Times, 12 May 2017, Accessed 17 March 2018.
https://www.nytimes.com/2017/05/12/world/europe/international-cyberattack-ransomware.html

Google.  -((
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رابًعا: الإطار الت�رشيعي اللبناين

كان من الطبيعي اأن يتاأثر لبنان بهذه الثورة الرقمية ومفرزاتها، ولكن ما 
موقف امل�رّشع اللبناين من كل ذلك؟

اأ- بالن�شبة اإىل العمالت الفرتا�شية
الإلكرتونية  املعامالت  قانون  اإقراره  عند  الرقمي  الع�رش  لبنان  دخل 
حول  يتمحور  والذي   ،٨1/2٠1٨ رقم  ال�سخ�سي  الطابع  ذات  والبيانات 
الطابع  ذات  والبيانات  الإلكرتونية  والتجارة  بالو�سائل  والإثبات  الكتابة 

ال�سخ�سي على غرار موا�سيع اأخرى يف املجال عينه.
"النقود الإلكرتونية والرقمية" من بع�ش ن�سو�ش هذا القانون،  ومل تغب 
ولو ُطرحت ب�سكٍل لرمبا مبهم وموجز. ولكن من املوؤّكد اأّن ال�سمت الت�رشيعي 
وامل�سّفرة  والفرتا�سية  الرقمية  بالعمالت  يتعلق  ما  كل  يف  �سائًدا  يزال  ل 
املجرمني  اأمام  املجال  يف�سح  الذي  الأمر  اجلزائية،  الناحية  من  ا  خ�سو�سً
باقرتاف اجلرائم بوا�سطتها والإفالت من املالحقة اجلزائية نظًرا ملبداأ �رشعية 

اجلرائم والعقوبات)))).

ُكّرس هذا المبدأ ضمن المادة الثامنة من الدستور اللبناني: "الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون وال يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس   -((
أو يوقف إاّل وفق أحكام القانون وال يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إال بمقتضى القانون".
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لبنان  م�رشف  وحاكم  املالية  الأ�سواق  هيئة  رئي�ش  تناول  اأن  فبعد 
خطورتها،  اإىل  واأ�سار  العمالت  هذه  منا�سبة  من  باأكرث  �سالمة  ريا�ش 
اأ�سدر مبطلع العام 2٠1٨ حظًرا على املوؤ�س�سات املرّخ�سة فقط من اإ�سدار 
"النقود الإلكرتونية"، كما حّظر ت�سويق "العمالت الإلكرتونية" اأو التداول 
مبا  مبا�رشة،  غري  اأو  مبا�رشة  ب�سورٍة  عمالئها،  حل�ساب  اأو  حل�سابها  بها، 
من  اجلمهور  حّذر  حني  يف  املنظمة.  املالية  الأ�سواق  يف  املتداولة  فيها 
�رشاء "النقود الفرتا�سية" ذاكًرا كمثٍل الـ "Bitcoin"، والتداول بها نظًرا 
ملنافعها اجلرمية)))). وبالتايل، يقت�رش هذا احلظر على املوؤ�س�سات املالية 

املرخ�سة فقط، ويبقى الأفراد و�سائر ال�رشكات واملوؤ�س�سات مبناأى عنه.
بدورها ت�سمنت املادة الأوىل من القانون رقم ٨1/2٠1٨ تعريف عبارة 

"النقود الإلكرتونية والرقمية"، وذلك كالآتي:
Monnaie Électronique et numérique/( النقود الإلكرتونية والرقمية"

اإلكرتوين  نقد  Digital or Electronic Money(: هي وحدات ت�سمى وحدات 
ميكن حفظها على دعامة اإلكرتونية."

ن�سري اإىل الت�سارب الكبري بني الفقهاء حيال العبارات الواجب ا�ستعمالها 
العمالت  عبارة  اإّن  يقول  ال�سائد  التوّجه  ولكن  الرقمية.  العمالت  عامل  يف 
اأي  فالأوىل  الفرتا�سية)))).  والعمالت  الإلكرتونية  النقود  ت�سمل:  الرقمية 
عليها  ن�ست  والتي   ،Electronic Money الـ  اأو  الإلكرتونية"  "النقود 
املادة الأوىل من قانون ٨1/2٠1٨، �سملتها عدة قوانني ومنها التوجيه 
الأوروبي رقم 2٠٠9/EC/11٠، وتعني النقود الورقية كاليورو والدولر 
الأمريكي والتي ُت�ستعمل يف املعامالت والتجارة الإلكرتونية، وهذه النقود 

هيئة األسواق المالية/مصرف لبنان، إعالم رقم 0) تاريخ ))/)/8)0)، المرجع السابق.  -((
FATF, "Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", Ibid.  -((
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اأي  اأما العبارة الثانية  ل تّت باأي �سلة بالعمالت الفرتا�سية وامل�سّفرة. 
الأوروبي رقم ٨49/2٠1٨  التوجيه  الفرتا�سية، فتعني بح�سب  العمالت 
تثياًل رقمًيا لقيمٍة معّينة، فهي الأموال املوجودة فقط بنموذٍج رقمي ول 
�سلطة  اأو  مركزي  م�رشف  عن  ت�سدر  ول  "النقود"  ب�سفة  قانوًنا  تتمتع 

عامة)8))، وتدخل العمالت امل�سّفرة بفئة العمالت الفرتا�سية هذه.
وانطالًقا مّما تقدم، تكمن الإ�سكالية يف ما اإذا كانت هذه العبارة ت�سمل 
يف �سّقها الأول النقود الإلكرتونية كما عرفها التوجيه الأوروبي )اأي النقود 
التعريف  اأّن  ول�سيما  الإلكرتونية(،  املعامالت  يف  امل�ستعملة  التقليدية 
املعطى يف املادة الأوىل ل يو�سح املعنى احلقيقي للنقود الإلكرتونية الـ
ا، عند اإدراج عبارة "والرقمية" بهدف  E-Money. ويف ال�سّق الثاين اأي�سً
الإ�سارة اإىل العمالت الفرتا�سية على اأنواعها كافة، فاإّن م�سطلح "النقود" 
لي�ش حمّبًذا نظًرا للتوجه ال�سائد بعدم اعتبار العمالت الفرتا�سية نقوًدا، 
اأما التعريف لهذه اجلهة فهو مبهم بع�ش ال�سيء وغري دقيق لناحية مفهوم 

العمالت الفرتا�سية. 
 3٠ رقم  وعباراته  الإعالم  مل�سطلحات  والتناق�ش  اللتبا�ش  هذا  ميتد 
ال�سادر عن حاكم م�رشف لبنان، والذي ذكر ثالث عبارات وهي "النقود 
دون  من  الفرتا�سية"،  و"النقود  الإلكرتونية"  و"العمالت  الإلكرتونية" 
نّية  نعرف  اأن  لنا  فكيف  بينها.  الفرق  يو�سح  تف�سري  اأو  تعريف  اأي  اإعطاء 

امل�رّشع احلقيقية يف ظل هذا الغمو�ش كله؟
وعليه، ن�ستنتج اأّن القانون اللبناين اأتى مبهًما وغري دقيٍق لناحية مفهوم 
العمالت  فقط  الق�سد  كان  فاإذا  الفرتا�سية.  والعمالت  الإلكرتونية  النقود 

Council of Europe: Directive 843/2018, p.54, Ibid.  -(8
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الربملانيني  بع�ش  قبل  من  موؤترات  عدة  خالل  ِّح  �رشُ كما  الفرتا�سية 
ت�ّش  ل  التي  الإلكرتونية"  "النقود  عبارة  ا�سُتعملت  فِلَم  والقانونيني، 
اللتبا�ش يف املفاهيم واملعاين  اإّن هذا  الفرتا�سية؟  باأي �سلة بالعمالت 
العمالت  على  فقط  ُيطّبق  فهل  ذاته،  بحّد  القانون  تطبيق  نطاق  على  يوؤّثر 

ا على النقود الإلكرتونية؟ الفرتا�سية اأم اأي�سً
والرقمية"  الإلكرتونية  "النقود  بعبارة  يدّل  اأن  اأراد  امل�رّشع  اأّن  ا  وفر�سً
فقط للعمالت الرقمية الفرتا�سية، فِلَم مّت لحًقا التمييز بينهما يف الفقرتني 
الرابعة واخلام�سة من املادة 11٦ عندما اأورد عبارة "النقود الإلكرتونية 

اأو الرقمية"؟
بالإ�سافة اإىل ذلك، وبعد اأن اأّكد حاكم م�رشف لبنان مراًرا على م�رشوٍع 
ينطبق  فهل  املركزي،  امل�رشف  قبل  من  حملية  رقمية  عملة  لإ�سدار 

التعريف املذكور واأحكام القانون على هذه العملة ب�سكٍل ا�ستباقي؟
يف الأحوال جميعها، و�سعت املادة ٦1 من هذا القانون م�سري "النقود 
ماهيتها  حتديد  لناحية  �سواء  لبنان  م�رشف  بيد  والرقمية"  الإلكرتونية 

واأنظمتها وطرق اإ�سدارها على غرار ا�ستعمالها)))).
الأوىل.  املادة  ترجمة  يف  ب�سيط  مادي  خطاأ  هناك  ال�سكل،  لناحية  اأما 
العطف  حرف  ا�سُتبدل  والرقمية  الإلكرتونية  النقود  عبارة  تعريف  ففي 
 Digital or Electronic" النتيجة  "اأو" فكانت  العطف  الـ"واو" بحرف 

."Digital and Electronic Money" بدًل من "Money

المادة )):  -((
تحدد األنظمة الصادرة عن مصرف لبنان ماهية النقود اإللكترونية والرقمية وكيفية إصدارها واستعمالها والتقنيات واألنظمة التي ترعاها.

نشير إلى أّن المادة )) تكّرر بدورها مضمون المادة )) ولو بشكٍل غير مباشر:...لمصرف لبنان حق إصدار األنظمة الالزمة المتعلقة بالقواعد 
المنصوص عليها في هذا الفصل، ال سيما لجهة تنظيم أوامر الدفع والنقود اإللكترونية والرقمية والتحاويل والشيكات اإللكترونية والصورة الرقمية 
للشيك والتمثيل الرقمي للشيك والشيك الرقمي، وكيفية إصدارها واستعمالها، وأصول حفظ القيود المصرفية ومدة حفظها باإلضافة إلى وسائل 

الحماية واألمان الالزمة.
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ولكن، لعل املادة التي تثري الت�ساوؤل الأكرب يف هذا القانون هي املادة 
11٦ يف الفقرتني 4 و5، التي اأتت على ال�سكل الآتي:

"يعاقب باحلب�ش من �ستة اأ�سهر اإىل ثالث �سنوات وبالغرامة اجلناحية من 
العقوبتني  اأو باإحدى هاتني  لبنانية  اإىل مئتي مليون لرية  ع�رشة ماليني 

كل َمن:
4-قلّد نقوًدا اإلكرتونية اأو رقمية.

5- ا�ستعمل، مع علمه بالأمر، نقوًدا اإلكرتونية اأو رقمية مقلَّدة".
الرقمية  اأو  الإلكرتونية  النقود  تقليد  فعل  وتعاقب  جتّرم  املادة  فهذه 

العلم بحقيقتها. ا�ستعمالها مع  وفعل 
تقليد  فعل  جترمي  وبالأحرى  "قلّد"  عبارة  با�ستعمال  الإ�سكالية  تكمن 
العملة  تقليد  فعل  البع�ش  عّرف  فقد  الرقمية".  اأو  الإلكرتونية  "النقود 
عملة  "�سناعة  باأّنها  اللبناين،  العقوبات  قانون  يف  عنها  املن�سو�ش 
على مثال العملة ال�سحيحة اأي عملية ا�سطناع عملة مزّيفة تقليًدا لعملٍة 

�سحيحة")0)). 
الفرتا�سية  العمالت  فاإّن  واملعادن،  النقود  هذه  عك�ش  وعلى  ولكن، 
اإلكرتونًيا،  فقط  واملوجودة   ،٨1/2٠1٨ رقم  قانون  يف  املعنية  امل�سّفرة 
هي عبارة عن رموز وبيانات رقمية تعتمد على تقنية الت�سفري والتي جتعل 
عملية تقليدها اإلكرتونًيا اأمًرا �سعًبا للغاية))))، بل اإّن التوّجه ال�سائد يقّر 

بوجود ا�ستحالة تقنية فيما يتعلّق بتقليد هذه العمالت وتزويرها)))). 

نادر عبد العزيز شافي، "جرائم التزييف والتقليد والترويج النقدي"، مجلة الجيش، العدد )8)، أذار )00).  -(0
-https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/جرائم-التزييف-والتقليد-والترويج-النقدي

 Lyndsey Gilpin, "10 things you should know about Bitcoin and digital currencies", TechRepublic, 21 May 2014,  -((
Accessed 18 March 2018.
https://www.techrepublic.com/article/10-things-you-should-know-about-bitcoin-and-digital-currencies
 Chris Rose, "The Evolution Of Digital Currencies: Bitcoin, A Cryptocurrency Causing A Monetary Revolution",  -((
International Business & Economics Research Journal, vol.14, no.4, 2015, p.618.
https://www.researchgate.net/directory/publications
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فكيف مّت جترمي فعل تقليد النقود الإلكرتونية والرقمية، يف حني اأّن هذا 
ت�ستوجب  وعليه،  تقنًيا؟  ممكن  غري  هو  الفقهاء  وبح�سب  ذاته  بحّد  الفعل 

الفقرتان 4 و5 من املادة 11٦ التو�سيح تبًعا ملا تقّدم.
ب- بالن�شبة اإىل البيانات الرقمية

رقم  املعلومات  اإىل  الو�سول  يف  احلق  قانون  وجود  من  الرغم  على 
البيانات واملعلومات،  اأول قانون يتناول �رشاحة  ُيعّد  2٨/2٠1٧، والذي 
اإمّنا �سمن اإطار حم�سور بتلك املتوافرة لدى اأجهزة القطاع العام واإداراته 
كافة )مع وجود ال�ستثناءات(، كانت احلاجة ملّحة لقانوٍن يخت�ش بالبيانات 
الرقمية ال�سخ�سية كافة. وهنا تكمن اأهمية القانون رقم ٨1/2٠1٨، الذي 
ذات  البيانات  جتميع  ناحية  من  التنظيمية  والقواعد  الأ�س�ش  بدوره  ي�سع 

الطابع ال�سخ�سي ومعاجلتها وا�ستخدامها.
�سنوات،  منذ  ومنتظرة  جيدة  خطوة  ي�سّكل  املذكور  القانون  اأّن  و�سحيح 
من  ا  وبع�سً الرقمية  بالبيانات  مرتبطة  قانونية  ثغرات  يت�سمن  ولكّنه 

العبارات املبهمة الواجبة التو�سيح، نذكر منها:
كان من املحّبذ تو�سيع نطاق القانون لي�سمل اأكرب عدد ممكن من البيانات   -
ذات  "البيانات  بدًل من  ال�سخ�سية"  "البيانات  ا�ستعمال عبارة  عن طريق 
الطابع ال�سخ�سي"، نظًرا لكون النطاق العملي والتقني للعبارة الثانية، مقّيًدا 
واأ�سيق بكثرٍي من عبارة "البيانات ال�سخ�سية". بالتايل، مع اعتماد عبارة 
"البيانات ذات الطابع ال�سخ�سي" يكون القانون حم�سوًرا بفئٍة معّينة من 

البيانات فقط.
بالن�سبة اإىل تعريف البيانات ذات الطابع ال�سخ�سي والوارد يف املادة   -

الأوىل من القانون على النحو الآتي:
Données à caractère personnel/( البيانات ذات الطابع ال�سخ�سي"
Personal Data(: هي اأنواع املعلومات املتعلقة جميعها ب�سخ�ٍش طبيعي، 
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والتي تّكن من التعريف به، على نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش، مبا يف ذلك عن 
طريق مقارنة املعلومات املتعددة امل�سادر اأو التقاطع فيما بينها".

ذات  البيانات  عبارة  ترجمة  يف  املادي  اخلطاأ  اإىل  الإ�سارة  البديهي  من 
الطابع ال�سخ�سي اإىل اللغة الإنكليزية والواردة Personal Data اأي البيانات 
 Personally Identifiable ال�سخ�سية. ولعل الرتجمة ال�سحيحة هنا هي

.Information-PII

لأّنه  نظًرا  اللتبا�ش  من  ا  بع�سً يثري  فالتعريف  امل�سمون،  لناحية  واأما 
ورد بعباراٍت وا�سعة جًدا من دون حتديد فئات اأو نطاق البيانات املعنية. 
وانطالًقا من اأول مالحظة اأبديناها يف هذه الفقرة، كان من املحّبذ اعتماد 
الذي   ،GDPR الـ  تنظيم  ال�سخ�سية يف  للبيانات  الأوروبي  تعريف الحتاد 
اأتى مف�ساًل و�ساماًل �سمنًيا للبيانات ذات الطابع ال�سخ�سي، ما جعل نطاق 
تطبيقه يت�سّمن البيانات ال�سخ�سية على غرار ذات الطابع ال�سخ�سي. وعليه:

الأوروبية  القوانني  عّدل  )والذي   GDPR الـ  تعريف))))  اعتماد  -  اإّن 
�ساماًل  يجعله  ما   ،٨1/2٠1٨ رقم  القانون  تطبيق  نطاق  يو�ّسع  ال�سابقة( 
وغري حم�سوٍر بب�سعة فئات من البيانات فقط. فمن املحّتم اأن تكون اأنواع 
وبالتايل  بيانات  اأي  لنكل  جتنًبا  القانوين،  الغطاء  حتت  كافة  البيانات 

تفادي اأي عقبات م�ستقبلية عند تطبيق القانون.
ل�سفة املجرم دور بارز يف ت�سديد العقوبات، الأمر الذي يغيب عن هذا   -
القانون والذي كان وجوده حمّبًذا. ففي ع�رشنا هذا، يوؤّدي التقني دوًرا يف 
�سدة الأهمية، فمن ال�رشوري ت�سديد العقوبة عند ا�ستغالله ل�سفته ومعرفته 

املهنية.

راجع (أواًل) الفقرة (ب).  -((
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ما  تتاأرجح  فهي  القانون،  هذا  يف  املذكورة  للعقوبات  بالن�سبة  اأما   -
بني احلّدين الأدنى والأق�سى، من دون وجود اأي معايري ت�سهم يف اإر�ساد 

القا�سي لفر�ش العقوبة الأن�سب تبًعا للفعل اجلرمي.
مالحظة

تطبيقه  نطاق   ٨1/2٠1٨ رقم  القانون  من  الأوىل  املادة  حت�رش   -1
بيانات  م�سري  ما  الآتية:  الإ�سكالية  فُتثار  فقط،  الطبيعي  الفرد  ببيانات 
ما  بل  ال�سخ�سية؟  وامل�ستخدمني  املوظفني  وبيانات  املعنوية  الهيئات 
ذات  "البيانات  عبارة  نطاق  يف  تدخل  ل  التي  البيانات  �سائر  م�سري 

ال�سخ�سي؟". الطابع 
البيانات  على  املعلومات،  اإىل  الو�سول  يف  احلق  قانون  ين�ّش   -2
 )1 )املادة  املعنوية  الهيئات  كما  لالأفراد  التابعة  ال�سخ�سي  الطابع  ذات 
قانون  من   1٠4 املادة  تن�ّش  وبدورها،  الدولة.  اإدارات  لدى  املوجودة 
الو�سول  البيانات وحق  الإلكرتونية على خ�سوع معاجلة هذه  املعامالت 
القانونية  الن�سو�ش  اأطر  )خارج  الإدارات  هذه  لدى  وت�سحيحها  اإليها 

والتنظيمية اخلا�سة بها( لأحكام هذا القانون.
الإدارات  ال�سخ�سي املوجودة لدى  الطابع  البيانات ذات  اأّن  ن�ستنتج  اإًذا، 
العامة، تدخل �سمن نطاق القانون ٨1/2٠1٨. ولكن و�سنًدا اإىل ما اأبديناه 
يف املالحظة الأوىل، ُتثار الت�ساوؤلت حول م�سري البيانات التابعة للهيئات 
املعنوية التي ن�ّش عليها القانون، احلق يف الو�سول اإىل املعلومات. فعند 
ا�ستبعاد  �سيتّم  هل   ،٨1/2٠1٨ القانون  لأحكام  العام  املرفق  تطبيق 

بيانات الهيئات املعنوية املوجودة بحوزتها؟
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اخلامتة

مع ظهور التقنيات احلديثة التي جّرت العامل اإىل النطاق العلوي واحلقل 
من  الرتداد  يف  وامل�سّفرة  الفرتا�سية  العمالت  بدورها  جنحت  الرقمي، 
املجال الفرتا�سي البحت اإىل العامل الواقعي، اإذ �سّكلت نوًعا من النقالب 

على النظام النقدي والقت�سادي العاملي. 
فكاملعتاد  "النقالب"،  هذا  من  املظلم  اجلانب  تبلور  ما  �رشعان  ولكن 
كان املجرم ال�سيرباين �سّباًقا يف اإيجاد ما ي�ستغله ملنافعه اجلرمية بعيًدا 
وّلد طرًقا جديدة  الذي  الأمر  والق�ساء.  القانون  اإنفاذ  �سلطات  عن متناول 
من  حديثة  م�رشوعة،  غري  اأفعال  ظهرت  بل  التقليدية،  اجلرائم  لرتكاب 
املجرم  يكتِف  مل  ولكن  احلالية.  الن�سو�ش  مع  للتكّيف  قابلة  غري  نوعها، 
ال�سيرباين باقرتاف جرائم العمالت الفرتا�سية وامل�سّفرة على حدة، بل عمد 
يف الكثري من الأحيان اإىل دجمها مع حقول تقنية اأخرى اأبرزها البيانات 
الرئي�سي يف  الراأ�سمال  اإىل  البيانات التي حتّولت  الرقمية. فهذه  ال�سخ�سية 
ارتكاب جرائم  ت�سّهل  اأداًة جرمية  غدت  الرقمي،  والقت�ساد  التجارة  عامل 
العمالت  هذه  بني  مبا�رش  ترابط  هناك  اأ�سحى  اأي  الفرتا�سية،  العمالت 

ال�سخ�سية. والبيانات 
دفعت  عنها  الناجتة  الفادحة  واخل�سائر  الأفعال  هذه  وترية  ارتفاع  اإّن 
املواقف  تبّني  من  تّكنها  التي  املبادرات  اّتخاذ  اإىل  الدويل  باملجتمع 
ال�سليمة يف امل�ستقبل القريب. ومن جهتها، عمدت بع�ش الدول اإىل اإن�ساء بيئة 
ت�رشيعية حا�سنة للعمالت امل�سّفرة م�ستفيدة بذلك من توظيفها خلدمتها، يف 
حني اّتخذ البع�ش الآخر موقًفا �سلبًيا عن طريق فر�ش املنع الكلي على هذه 
العمالت. ولكن يبقى هذا املوقف غري حمّبذ نظًرا لعدم فاعليته عند التطبيق.
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اإ�سدار عملته الرقمية املركزية، فقد اّتخذ  اإىل  اأما يف لبنان، والذي يزمع 
والتعاميم  الت�ساريح  بع�ش  طريق  عن  �سلبي  �سبه  موقًفا  لبنان  م�رشف 
فيه  طال  فرتة  وبعد  الت�رشيعي،  ال�سعيد  على  اأما  حاكمه.  عن  ال�سادرة 
التكييف والتف�سري من قبل الق�ساء نظًرا لغياب القوانني، مّر قانون املعامالت 
الإلكرتونية  "النقود  على  الكرام  مرور  الطابع  ذات  والبيانات  الإلكرتونية 
البيانات  هذه  اإّن ح�رش  ال�سخ�سي.  الطابع  ذات  البيانات  وعلى  والرقمية" 
والعمالت يف ب�سعة ن�سو�ش قانونية، ل يجيز ول ي�سمح اإطالًقا من حّد هذه 
تتناول  م�ستقلة  قوانني  اإىل  بحاجٍة  فنحن  لها،  والت�سدي  اخلطرة  الظاهرة 
اجلرائم ال�سيربانية الأحدث عهًدا، ون�سو�ش تّت�سف بالطابع الوقائي والنهج 

ال�ستباقي حت�ّسًبا لغري ما قد ُيرَتكب.
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الهجمات  باأّن  العتقاد  يف  تكمن  الإلكرتونية  املخاطر  اأهم  من  واحدة 
الإلكرتونية غري موجودة. اأما اخلطر الآخر فهو يف حماولة معاجلة املخاطر 

املحتملة جميعها.
ت�ستهدف  اأن  وميكن  تواتًرا،  اأكرث  الإلكرتونية  الهجمات  اأ�سبحت  حالًيا 
وتوؤّثر يف اأهداف من كل الأحجام حول العامل. ويطرح املجتمع الرقمي اأنواع 
خمتلفة من التحديات باأوجٍه خمتلفة ومن بينها الأثر القت�سادي للهجمات 

الإلكرتونية.
بداأت الدول وال�رشكات والوزارات وغريها من القطاعات بال�ستثمار ب�سكٍل 
الهجمات  اأعداد  خلف�ش  منها  حماولة  يف  الأمنية،  التدابري  جمال  يف  كبري 
الإلكرتونية اأو حتى منع ح�سولها، ولكن هل ُتعد كلفة هذه التدابري مقبولة؟

وفًقا اإىل تقرير �سدر حديًثا عن موؤ�س�سة "Lloyd’s" تبنّي اأّنه ميكن لهجوٍم 
اإلكرتوين �سامل اأن يت�سبب بخ�سائر اقت�سادية، ميكن اأن ي�سل حجمها اإىل 53 
مليار دولر، وهي كلفة تفوق حجم اخل�سائر الناجمة عن اإع�سار "�ساندي" 
الكارثي الذي �رشب الوليات املتحدة يف العام 2٠12. واأ�سار التقرير اإىل اأّن 
اخلطر الإلكرتوين هو تهديد عاملي يتزايد وطاأة. التحّول الرقمي ُيحدث ثورة 
العادية،  تطال حياتنا  بتحّولٍت  يت�سبب  كما  التجارية،  النماذج  يف جمال 

ويجعل القت�ساد العاملي اأكرث عر�سة للهجمات الإلكرتونية.
احت�ساب الأثر القت�سادي للهجمات الإلكرتونية م�ساألة يف غاية ال�سعوبة 

التاأثري القت�صادي للهجمات الإلكرتونية

العميد املهندس روبير منصور
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باأنظمٍة قوية  البلدان يتمتع  لأن املعلومات املجموعة غري مكتملة. بع�ش 
ولكّننا  الإلكرتونية،  الهجمات  بحوادث  املتعلقة  املعلومات  جلمع  معتمدة 
جند يف بلدان اأخرى اأنظمة �سعيفة لنقل املعلومات، واأحياًنا اأخرى ميكن 

اأن تكون هذه الأنظمة غري موجودة اإطالًقا.
اخلروقات  تاأثري  عن  حتليلية  مقاربة  تقدمي  هو  املقال  هذا  من  الهدف 
من  الإلكرتوين  والإرهاب  الإلكرتونية  واجلرائم  املعلومات  تطال  التي 
بالكلفة  الأرقام املتعلقة  ا  اأي�سً ُيربز  القت�سادية. هذا املقال  النظر  وجهة 
العاملية والنتائج التي تنجم عن مثل هذه الهجمات، وي�سف بع�ش احللول 

ملثل هذه التاأثريات.
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جاء  واعتماده  تدريجي  ب�سكٍل  فرن�سا  يف  الدميقراطي  امل�سار  ت�سّكل 
ملكي  نظام  بعد  الدميقراطية  تاأتي  العامل  دول  معظم  يف  بطيئة.  بطريقٍة 
اقرتن  فرن�سا،  حالة  يف  الت�سوية.  عرب  اأو  الثورة  طريق  عن  �سواء  )اآخر(  اأو 
اإر�ساء النظام الدميقراطي باملعاناة، لأّن املوؤرخني اأجمعوا على اأّن الثورة 
الفرن�سية التي اندلعت يف العام 1٧٨9 هي التي اأدت اإىل اإر�سائها. على الرغم 
من حدوث ثورة يف العام 1٧٨9 واأخرى يف العام 1٨4٨، اإل اأّن تاأ�سي�ش 
الإمرباطورية  اأّن  حتى  �سعًبا.  اأمًرا  كان  النظام  اأو  الثانية  الإمرباطورية 
الثانية ظهرت على اأّنها ردة فعل على الدميقراطية، ما اأدى اإىل ثورة �سكان 
العام  حتى  اجلمهورية  �سكل  الدميقراطية  تاأخذ  ومل  )العامية(،  باري�ش 
وتعك�ش  الأمة،  اجلمهورية  جت�ّسد  لكي  �سيا�سة  اإر�ساء  مّت  بالفعل   .1٨٧5
�سيا�سية ويف  تاأ�س�ست حياة  وهكذا  الدميقراطية.  اجلمهورية  فكرة  بدورها 
التطور،  ال�سناعية،  الثورة  والدميقراطية.  الأمة  تتطّور  كانت  الوقت  نف�ش 
تعاظم احلريات، كلها عوامل تف�رش ب�سكٍل جزئي هذا التطور. نتيجة لذلك، 
�سهد البلد بروز حرية ال�سحافة، احلرية النقابية، تعّدد اجلمعيات، خا�سة 

ال�سيا�سية. الأحزاب 
الأ�سا�سيني  الالعبني  الأحزاب مبثابة  اأ�سبحت  الع�رشين،  القرن  يف بداية 
تتماأ�س�ش،  الدولة  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  فرن�سا.  يف  ال�سيا�سية  للحياة 
كانت الأحزاب ال�سيا�سية تنّظم نف�سها للم�ساركة يف املناف�سة على املراكز 
مناخ  يف  جتري  احلكم  ا�ستالم  على  املناف�سة  اإّن  القيادية.  واملواقع 
الأ�سوات. يف هكذا  ال�سيا�سية" مقابل  "املنافع  يتّم تبادل  انتخابي حيث 

فرن�صا: م�صهد �صيا�صي يف طور اإعادة الت�صّكل

د.فاليري أزهري
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برنامج  الأ�سوات:  حل�سد  جديدة  تقنيات  ا�ستخدام  املر�سحني  على  نظام، 
ال�سيا�سية  الأحزاب  م�سّي�سة.  ت�سبح  املناف�سة  توا�سل...  دعاية،  انتخابي، 

واملواطنون هم اأ�سا�ش ح�سن �سري الدميقراطية.
يف  نف�سها  تفر�ش  القوية  ال�سيا�سية  الأحزاب  بداأت  ف�سيًئا،  �سيًئا 
تدريجًيا  تتمحور  الأحزاب  هذه  بداأت  حيث  ال�سغرية،  الأحزاب  مواجهة 
تر�سخت  الوقت،  مرور  مع  والي�سار.  اليمني  بني  احلا�سل  النق�سام  حول 
مبا�رش على  اأو غري  مبا�رش  ب�سكٍل  اأّثر  الذي  الأمر  الفرن�سيني  لدى  ال�سيا�سة 
التي  الفرتة  احلروب.  اأو  الأزمات  وقع  على  النظام  وتطّور  الدميقراطية، 
الثانية هّزتا  العاملية  الأوىل والثانية واحلرب  العامليتني  ف�سلت احلربني 
تتما�سى  تعد  ومل  الرابعة  اجلمهورية  تاأرجحت  ال�سيا�سي،  ونظامها  فرن�سا 
الجتماعية  اأو  القت�سادية  الأزمات  وقع  وعلى  احلا�سل.  التطّور  مع 
واحلروب، تطّور النظام نحو اجلمهورية اخلام�سة. ابتداء من العام 195٨، 
بداأت  حيث  احلزبية،  الثنائية  نحو  يّتجه  الفرن�سي  ال�سيا�سي  امل�سهد  بداأ 
الأحزاب ال�سيا�سية تتجّمع تدريجًيا يف مع�سكرين: اليمني والي�سار، مهّم�سة 

بذلك بع�ش الأحزاب التاريخية.
على الرغم من اأّن اجلمهورية اخلام�سة ل تزال املرجعية يف اأيامنا هذه، 
اإل اأّن امل�سهد ال�سيا�سي بداأ يتغرّي. فمنذ ب�سع �سنوات، بداأنا نح�ش به�سا�سة 
الو�سع وبداأت عملية اإعادة الت�سكل. الأزمة الجتماعية التي تعي�سها فرن�سا 

اليوم ذاع �سيتها. 
اإىل اأي مدى �سوف ين�ّسط اعتماد الدميقراطية يف فرن�سا نظامها ال�سيا�سي 
على  الع�رشين  القرن  اأزمات  �ستعمل  كيف  حزبية؟  ثنائية  اإىل  به  وي�سل 
زعزعة النظام املوجود؟ هل �ستكون الأزمة الجتماعية ال�سيا�سية احلالية 

مقّدمة لتغيري النظام؟   
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Fighting extremism
In the recent phase, terrorist groups have suffered a series of defeats that have led to the 

decrease of their danger and their zones of control. This fact was clearly embodied in Lebanon, 
as the LAF and the other security agencies were able to defeat the terrorists through military 
confrontations and halting the activities of terrorist cells in a clear way through security follow 
up, thus directly contributing to preserving security and stability at the borders and reassuring 
citizens as well as returning vast parts of land to their owners in the eastern border regions. 

However, these accomplishments, despite their importance, are not sufficient to completely 
eradicate terrorism, because it is based on destructive mentalities that idolize violence and hatred 
and aim to lure people, particularly the youth, with material temptations and confessional 
nuances that allow murder, displacement, torture and destruction. Therefore, it is inevitable to 
eradicate these mentalities so that the military victory may be fused with an intellectual victory 
and terrorist currents become prohibited from reproducing themselves in the minds of society. 

In this context, a strategy should be adopted in which all available means are invested to 
spread the culture of tolerance, openness and forgiveness. 

Undoubtedly, the role of the family is key for the success of this goal, as family is the first 
core for the establishment of an individual and the environment in which one gains the values 
of patriotism and dialogue and becomes prepared to perform an active role in building and 
developing a society and aware of the danger of the terrorist mentality on his future and that 
of his family and nation. 

Moreover, cultural institutions represent a main factor in fighting extremism, for their direct 
contribution in upbringing new generations and enhancing their patriotic spirits as well as 
immunizing them from extremist mentalities and educating them with bright scientific insight 
and artistic works in addition to the principle of tolerance, at the mental and the practical 
levels. 

Furthermore, we shed light on the importance of joining all efforts in society institutions, 
particularly media and religious institutions in order to enroot the concepts of peace and 
enlighten the youth regarding the consequences of dark terrorist doctrines that do not comply 
with the values of monotheistic religions. The battle against terrorism still remains and it 
requires unity and scientific dialogue as well as extensive efforts with the aim of eradicating 
terrorist mentalities and contribute in ridding the world of their evil impact.

Brigadier General Ali Kanso
Director of Orientation
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*

Introduction
The increased use and integration of 

IT systems and networks in business and 
commercial entities bring both opportunity 
and danger. As more companies integrate and 
incorporate cloud-based systems into their 
infrastructure to move processes online, the 
threat of cyber-security breach increases, and 
the damage it can cause is growing dramatically. 
Today, all companies are reliant on information 
technology to a certain extent. Due to this, 
companies need to make security as a top priority 
since the threat of such a system being down 
directly injures the internal work of the company 
or any agency. Conversely, many organizations 
count on network infrastructures that are 
formed of older, out-of-date components that 
run the vulnerable software, and thus lack cyber 
resilience.

The Economic Impact 

of Cyber-Attacks

*Officer in the 
Lebanese Army 

B. Gen. Eng. Robert Mansour
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Cyber-criminal activity is one of the major challenges that 
humanity will face in the next two decades.

Cyber-terrorism and data breaches are the greatest threat to 
every individual and any company in the world, and one of 
the biggest problems with mankind. The impact on society is 
reflected in the numbers(1).

The World Wide Web, “www”, was invented in 1989. The 
first-ever website went live in 1991. Today, there are more 
than 1.2 billion websites. There are around 3.8 billion internet 
users in 2017 (i.e. 51% of the world’s population of 7 billion), 
up from 2 billion in 2015. Cyber-security Ventures predicts 
that there will be more than 6 billion internet users by 2022, 
and more than 7.5 billion internet users by 2030.

Microsoft estimates that digital growth, with its evaluation 
of online data volumes, will be 50 times greater in 2020 than 
they were in 2016.

"The Big Data Bang" is an IoT(2) (Internet of Things) world 
that will explode from 2 billion objects (smart devices that 
communicate wirelessly) in 2006 to a projected 200 billion by 
2020, according to Intel.

Gartner(3) estimates that more than half a billion wearable 
devices will be sold worldwide in 2021, up from roughly 
310 million in 2017. Wearables include smartwatches, head-
mounted displays, body-worn cameras, Bluetooth headsets 
and fitness monitors.

Despite the promises from biometrics developers predicting 
a future with no more passwords, which may, in fact, come to 
pass at one point in the far out future, a 2017 report mentions 

1- https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/, access date: 02/05/2018.
2- https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT, access date: 03/05/2018.
3- Gartner is the world's leading research and advisory company.
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that the world will need to cyber protect 300 billion passwords 
globally by 2020.

Each year, there are 111 billion lines of new software 
code being produced that introduces a massive number of 
vulnerabilities that can be exploited.

The world’s digital content is expected to grow tremendously. 
It is doubling in size every two years, and by 2020 the digital 
universe, the data that is created and copied annually, will 
reach 44 zettabytes (ZB), or 44 trillion gigabytes (GB). (This 
is how big a zettabyte is(4)).

The far corners of the Deep Web, known as the Dark Web, 
are intentionally hidden, and used to conceal and promote 
terrible criminal activities. Some estimates put the size of 
the Deep Web (which isn’t indexed or accessible by search 
engines) at as much as 5,000 times larger than the surface 
web and growing rapidly at a rate that defies quantification, 
according to one report(5).

ABI, a technology market intelligence company, has 
forecasted that more than 20 million connected cars will ship 
with built-in software-based security technology by 2020, and 
Spanish telecom provider Telefonica states by 2020, 90% of 
cars will be online, compared with just 2% in 2012(6).

Hundreds of thousands, and possibly millions, of people 
can be hacked now via their wirelessly connected and digitally 
monitored Implantable Medical Devices (IMDs), which 
include Implantable Cardioverter Defibrillators (ICD), deep 
brain neurostimulators, pacemakers, insulin pumps, ear tubes 
and more.

4- One zettabyte equals 270 bytes
5- https://www.csoonline.com/article/3241816/security/cyber-attack-surface-facts-figures-and-statistics-for-

2017-to-2022.html, access date: 04/05/2018.
6-  Ibid
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The impact on countries is just as important when it comes to 
international relations. Just look at the hack of the Democratic 
Party and the publication of confidential emails during the 
2016 US presidential election, which elevated cyber security 
in the context of international affairs to a new level around the 
world.

Hackers will target any industry they can profit from, and 
this is highlighted by the wide range of nations and industries 
impacted by the ransomware attack last month. Aside from 
any financial loss the biggest impact can be on reputation and 
share price.

Right now, cyber-criminals and bad actors are busy stealing 
data from within corporate networks and listing it for sale on 
the dark web. Most organizations neither know about it nor 
are they equipped to detect or do anything about it. Employee 
names, addresses, logins, and corporate credit card information 
is readily available, and companies carry on completely unaware 
of any illegal activity.

Most companies are not doing enough to secure the assets 
they’re creating. Large organizations can have incredibly 
complex networks and ‘border-control’ issues as they can 
struggle to secure their IT infrastructure & supply chain. 
Smaller organizations find it easier to understand where their 
system borders are, but may lack resource and expertise to 
secure them(7).

However, analysis shows that some sectors are potentially 
more at risk than others. For example, according to Price water 
house Coopers’ 2014 “Global Economic Crime Survey”, 39% 
of financial sector respondents said they had been victims of 

7- https://www.finance-monthly.com/2017/07/your-thoughts-how-are-cyber-threats-damaging-the-global-
economy-markets/
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cyber-crime, compared with only 17% in other industries. 
Other research from Trend Micro assessed breaches that took 
place between 2005 and 2015 and showed health care as the 
most highly targeted industry for data breaches(8). 

The vice president of MEMS and Sensing Solutions at Fairchild 
Semiconductor, Dr. Janusz Bryzek, predicts that there will be 45 
trillion networked sensors 20 years from now. This will be driven 
by smart systems, including IoT, mobile and wearable market 
growth, digital health, context computing, global environmental 
monitoring, and IBM Research’s “5 in 5”, Artificial Intelligence 
(AI), hyper-imaging, macroscopes, medical “labs on a chip,” and 
silicon photonics(9). 

Ultimately, businesses need to consider the cost/benefit 
of investing in better security systems and changes in 
practice, to reduce the impact on their business-critical 
processes. Investment in these approaches may be seen as 
disproportionately high given the likely impact of an attack; but 
as we’ve seen successful attacks can, and do, negatively impact 
reputation in significant means, and it is these intangibles 
that are hard to regain. Rather than an expense, improving 
security should be viewed as an investment, and insurance 
against brand damage to help ensure future longevity.

Consequently we came to the big question, are detection 
and security measures worth the investments?

Body
Seldom a day passes without a new media story about hacking 

schemes, data breaches, or cyber-attacks impacting individuals, 
companies, and even governmental agencies.

8- https://www.pwc.com/crimesurvey
9- Ibid.
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Threats and attacks could be against any sector; healthcare, 
defense, military, communications, ports, banks, power-plants 
and grids, critical infrastructures, financial, food and agriculture, 
transportation, and any database. Consequently, the internet 
is being weaponized, and cyber-security companies could be 
considered part of our defense industry.

As a matter of fact and illustration, on February 4th, 2016, 
due to the cyber-attacks on the Central Bank of Bangladesh, 
the losses were estimated not less than $81m, in addition to the 
prevention of another $850 million in transactions from being 
processed. The Yahoo breach resulted in more than 500 million 
users having their data stolen. The type, scale, and malicious 
nature of attacks are becoming more deep and profound. Even 
with the well documented confrontational or adversarial effects 
of an attack or hack, many companies have neither sufficient 
policy in place to be protected against this threat, nor do they 
possess an adequate response plan for an attack (10).

Fundamentally, companies don’t have full control over 
the motivations or capabilities of their attackers, but they 
can make it harder to access their classified information and 
networks. Attackers include cyber criminals, hacktivists (who 
are politically motivated to cause damage), and even industry 
competitors and foreign intelligence services, attempting 
to gain economic advantage, uncover strategies, or damage 
reputations.

The consequences or outcomes of an attack have different 
effects as well, ranging from data theft, data deterioration or 
damage (deleting or wiping files), and exploring and interrupting 
systems or services. The information collected can include 
any number of objects or articles, for example concerning 
e-commerce platforms, security question answers, which are 

10-  https://themarketmogul.com/cyber-security-attacks-effects-role-law/, access date: 29/04/2018.
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used by platforms to protect users when resetting passwords 
and authorizing accounts. Such answers, containing a mother’s 
maiden name for example, could be the same across multiple 
services, and are widely used by an extensive variety of other 
platforms including Apple’s iTunes and Amazon Prime, which 
can be exploited to access other data. Though companies are 
becoming more sophisticated in coding and encrypting moving 
data (i.e., data transmitted between entities) data at rest is often 
left unsecured and unsafe. Hence, this is therefore not unlike 
a criminal syndicate following a heavily secured truck to an 
unsecured warehouse where the cargo is unloaded.

Furthermore, attackers can use ransomware to hold data 
hostage in return for a massive acquisition. Ransomware 
provides cyber attackers with an easy method to extract more 
money directly from users, and Cisco noted, in their 2016 
Annual Security Report, that the use of such software is on the 
rise. 

In May, 2017, after the WannaCry attack(11), cyber-security 
became a top priority in organizations of every type throughout 
the world. The young cyber-security industry also became a 
hot topic on Wall Street, and many stocks soared in price. As 
a result, WannaCry held the title as the most unprecedented 
cyber-attack of the year because of the incredibly broad impact 
and how fast the attack spread. Once WannaCry was activated 
to unleash devastation, it quickly spread to reportedly more 
than 100 countries in less than 24 hours. And while the 
Ransomware attackers only received over $140,000 in bitcoin 
from the operation, a report by CBS News said that the losses 
due to the ransomware attack were estimated to reach around 
$4 billion(12)!

11- https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/wannacry-ransomware-attack, access date: 10/05/2018.
12- https://www.lbmcinformationsecurity.com/blog/4-of-the-most-expensive-cyber-attacks-of-2017-and-how-

they-could-have-been-prevented, access date: 22/07/2018.
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A. Domains of Impact
Market Research Media, for instance, reports that the cyber 

spending at the federal level in US rose from $7.5 billion in 
2007, and would have to grow at 12% a year just to hit $22 
billion in 2022.(13) Even at that level, “the annual cyber-security 
spending of the U.S. federal government is larger than entire 
national cyber-security spending of most countries in the 
world,” the analysts note, adding that the government sector “is 
under constant pressure to boost investments in cyber-security 
technologies”(14). Accordingly, the major domains are:

i- Data Breaches
A data breach is a security incident or event in which 

confidential, sensitive, protected data is copied, transmitted, 
viewed, stolen, or used by an individual unauthorized to do so. 
One of the biggest phishing incidents in recent history affected 
Google and Facebook, which both were scammed out of over 
$100 million in a sophisticated attack(15). This is concerning 
because it affects the supply chain and trade relationships. Trade 
is driven by trust, and if you can’t trust who you are trading 
with, it undermines the relationship.

a. Average Cost of a Data Breach
• Globally: $3.62 million average cost of a data breach, up 

17% since 2013(16). 
• In the U.S. only: $7.35 million average cost of a data breach, 

up 25% since 2013, as cleared in figures 1 & 2 below.(17) 

13- https://www.fifthdomain.com/civilian/2017/09/01/how-much-does-federal-government-spend-on-
cybersecurity/, access date: 08/05/2018.

14- Ibid
15- https://www.theguardian.com/technology/2017/apr/28/facebook-google-conned-100m-phishing-scheme
16- https://www.ibm.com/security/data-breach, access date: 01/10/2018.
17- https://www.statista.com/chart/9918/the-price-tag-attached-to-data-breaches/, access date: 01/10/2018.
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b. Average Cost per Record Breached
• Globally: $141 average cost per record breached(18).
• In the U.S. only: $225 average cost per record breached(19).

                                            fig1(20)

ii- Social Sites
Through online social media, many other competitive 

organizations attempt to decrease the reputation, regarding the 
brand, source, field of job, etc. They post or tweet negative 
propagations against an organization so that it reduces the trust 
among the people.

18-  Ibid.
19- https://blog.dashlane.com/data-breach-statistics-2018-forecast-everything-you-need-to-know/, access date: 

27/05/2018.
20- https://www.statista.com/chart/9918/the-price-tag-attached-to-data-breaches/, access date: 28/04/2018.

fig2
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iii- Cyber-crime
As crimes with global impact go, a cyber-crime is becoming a 

world scale issue regarding economy and it ranks third, behind 
government corruption and narcotics as a global economic 
scourge(21). Cyber-crime is harsh, relentless, undiminished, and 
unlikely to stop. It is just too easy and too rewarding, and the 
chances of being caught and punished are perceived as being 
too low. Cyber-criminals, at the high end, are as technologically 
sophisticated as the most advanced Information Technology 
(IT) companies, and, similarly, have moved quickly to adopt 
cloud computing, artificial intelligence, Software-as-a-Service, 
and encryption. Cyber-crime continues to remain far too easy, 
as many technology users miss or fail to take the most basic 
protective actions or measures, and many technology products 
lack sufficient and suitable defenses, while cyber-criminals 
use both simple and advanced technology to identify targets, 
automate software creation and delivery, and legalizing what 
they steal, converting them into a legal tender(22). 

Cyber-crime costs include damage and destruction of data, 
stolen money, lost productivity, theft of intellectual property, 
theft of personal and financial data, embezzlement, fraud, post-
attack disruption to the normal course of business, forensic 
investigation, restoration, deletion of hacked data and systems, 
and reputational harm.

In 2014, taking into account the full range of costs, cyber-crime 
costed the world between $345 billion and $445 billion. 

As a percentage of global GDP, cyber-crime costed the global 
economy 0.62% of GDP in 2014. Figure 3 below(23), shows some 
values of this field.

21-  Op. cit., p.5
22- Center for Strategic and International Studies, https://www.csis.org/analysis/economic-impact-cybercrime, 

access date: 8/5/2018.
23- https://www.financialsense.com/contributors/guild/cybercrime-s-global-costs, access date: 05/05/2018.
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Using the same analytical methods, the range is now between 
$445 billion and $600 billion. Our second effort at a global 
estimate suggests that as a percentage of global GDP, cyber-
crime cost the global economy 0.8% in 2016(24). The global cost 
of cyber-crime continues to increase; this isn’t a surprise due to 
the intensification of this kind of illegal practice. According to 
an analysis conducted by Cyber-security Ventures, the cost of 
cyber-crime could reach $6 trillion by 2021(25). 

Cyber-crime is no longer driven by the individual acts of 
basement-dwelling loners. It has grown to become an industry 
in itself, with vast amounts of money there for the taking for any 
attacker willing and able to exploit organizations’ weaknesses. 
As attackers become more ingenious, all major fields of interest 
to those attackers will become more vulnerable. The growth 
of the cyber-crime activities will force an increase in the global 
spending on cyber security products and services. Global 
spending is expected to exceed $1 trillion cumulatively over the 
next five years, from 2017 to 2021(26). The fields of cyber-crime 
include:

• Financial
• Ransomware

24- Op. cit., p.5
25- https://securityaffairs.co/wordpress/50680/cyber-crime/global-cost-of-cybercrime.html, access date: 09/05/2018.
26- Ibid

fig3 (2014)
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• Tor(27) and Bitcoin
• Intellectual Property Theft
• Identity Theft

At the same time, more stringent regulations are being put in 
place, such as the EU’s General Data Protection Regulation, 
GDPR, that will increase the penalty for companies that fail to 
protect European data from cyber threats.

When this comes into force in 2018, the courts will be able 
to fine companies up to EUR 20m or 4% of global turnover, 
whichever is higher, if they fail to comply with the new rules.

The cost of cyber-crime is distributed among all the countries 
of the world, no one is immune. Table 1 below shows variations 
by region that are linked to income levels and level of cyber-
security maturity, the countries with greater losses are the 
richest ones(28).

Region 
(World Bank)

Region GDP 
(USD, trillions)

Cybercrime Cost 
(USD, trillions)

Cybercrime 
Loss (%GDP)

North America 20.2 140 to 175 0.69 to 0.87%

Europe & 
Central Asia

20.3 160 to 180 0.79 to 0.89 %

East Asia & the 
Pacific

22.5 120 to 200 0.53 to 0.89 %

South Asia 2.9 7 to 15 0.24 to 0.52 %

Latin America 
and Caribbean

5.3 15 to 30 0.28 to 0.57 %

Sub-Saharan 
Africa

1.5 1 to 3 0.07 to 0.20 %

MENA 3.1 2 to 5 0.06 to 0.16%

World 75.8 $ 445$ to 608 $ 0.59 to 0.80 %

Table1: Regional Distribution of Cybercrime 2017

27- Tor is free software and an open network that helps you defend against traffic analysis, a form of network 
surveillance that threatens personal freedom and privacy

28- https://securityaffairs.co/wordpress/69401/cyber-crime/cybercrime-cost-2017.html, access date: 24/7/2018.
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iv- Cyber-Terrorism
The most dangerous cyber-terrorism attacks are those that 

affect national infrastructure or business systems. Although 
cyber-terrorism may not be able to generate the same effect 
as a physical explosion, cyber-terrorism can lead to extensive 
monetary loss. If cyber terrorists shut down the Amazon.com 
website, potential customers would buy goods from other 
online sellers. In this case, only Amazon.com would lose the 
sale, however other online sellers would benefit from this 
incident. 

However, if the intrusion resulted in the creation of fake or 
spurious transactions, especially to key financial institutions, 
such as the national/federal banks, then this could create a panic 
amongst businesses, which would, in turn, impact the national 
economy adversely.

Compared with other terrorism approaches, cyber-terrorism 
requires fewer people and fewer inputs. Cyber-terrorism does 
not require the cyber terrorists to be physically present. Cyber 
terrorists can remotely launch attacks, and remain anonymous 
by using proxy servers and IP-change methods to hide their real 
addresses. Because cyber terrorists can easily hide their identity, 
it is difficult for government agents to trace and capture them(29).

v- Social Engineering 
It is a method to get the critical information of authentication 

and identity by social interaction with the intended person. An 
outside hacker uses socio-psychological tricks on important 
employee in context to an organization to gain access to their 
system. So in this technique the needed information is obtained 
directly from the person rather than breaking into the system 
without even realizing that they have been manipulated.

29- Journal of Strategic Information Systems, https://www.researchgate.net/profile/Jian_Hua3/
publication/261860155_The_economic_impact_of_cyber_terrorism/links/5a9dc896a6fdccff6d1a19b3/
The-economic-impact-of-cyber-terrorism.pdf, access date: 08/05/2018.
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vi- Phishing
Phishing is an attempt to acquire vital information such as 

username, password, credit card details, pin code, account 
number, unique id through deceiving as trust worthy entity. It 
can be done by SMS, e-mail, telecommunication etc. As RSA 
Anti-Fraud Command Center reported the total number of 
fishing attacks was 59% higher than 2011 in 2012.The global 
losses estimated at $ 1.5 billion in 2012 was 22% higher than 
2011(30). 

vii- Malware
The malicious software installed in a system is a malware. 

Dramatically, it has abilities, and it can communicate to its 
originator in background without the knowledge of the system 
administrator. It is the most powerful tool to harm an organization. 
It can be installed by e-mail, downloading attachment, and 
sometime by USB or other external devices. In public sector, 
one e-mail out of 72 in public sector, 163 in education, 218 in 
finance, 235 in marketing, and 236 in accommodation industry 
contains a malware(31). 

viii- DDoS- Distributed Denial of Service
In distributed denial of service attacks, the attackers makes 

the resources unavailable to the legitimate users. The attacker 
creates botnets and malware in the networks and create zombie 
machines that are remotely controlled by the attacker and 
constantly send request to the server then the server gets so busy 
to avail the services or resources to the intended users. According 
to Neustar(32) survey over 300 businesses were targeted by DDoS 
attacks. Mostly web based industries such as financial services, 
telecom services, retail, travel, IT were victimized often. When a 
website goes down it costs up to $10K per hour(33). 

30-  https://www.ripublication.com/irph/ijict_spl/ijictv4n9spl_11.pdf, access date: 21/07/2018.
31- Ibid.
32-  Neustar, Inc. is an American technology company that provides real-time information and analytics for the 

Internet, telecommunications, entertainment, and marketing industries.
33-  http://www. irphouse.com, access date: 21/07/2018.
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B. Cyber Economic Facts/Stats/Results
i- Facts
The cyber security industry is rapidly growing every day. As 

more specialists join the ranks, more malware is being launched 
than ever before; 230,000 new malware samples/day. Although 
more resources are being deployed to counter cyber-attacks, the 
nature of the industry still has a long way to go before we can, 
as a whole, catch up with these threats. It’s important for us to 
define what the current information security and cyber security 
industry looks like with these alarming cyber security facts and 
stats(34):

a. There is a hacker attack every 39 seconds, affecting one in 
three Americans each year.

b. 95% of breached records came from three industries in 2016: 
Government, retail, and technology.

c. 43% of cyber-attacks target small business. 64% of companies 
have experienced web-based attacks. 62% experienced phishing 
& social engineering attacks. 59% of companies experienced 
malicious code and botnets and 51% experienced denial of service 
attacks.

d. The average cost of a data breach in 2020 will exceed $150 
million, as more business infrastructure gets connected(35). 

e. Since 2013 there are 3,809,448 records stolen from breaches 
every day, 158,727 per hour, 2,645 per minute and 44 every 
second of every day(36). 

f. Over 75% of health care industry has been infected with 
malware over last year(37). 

g.Large-scale DDoS attacks up 140 percent in 2016’s fourth 
quarter(38).

34-  https://www.cybintsolutions.com/cyber-security-facts-stats/, access date: 21/07/2018.
35- https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-cost-businesses-over-2trillion
36-  Op.cit.
37- https://cdn2.hubspot.net/hubfs/533449/SecurityScorecard_2016_Healthcare_Report_Final.pdf
38-  Ibid.
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h. Approximately $1 trillion is expected to be spent globally 
on cyber-security from 2017 to 2021(39).

i. Unfilled cyber-security jobs worldwide will reach 3.5 million 
by 2021. More than 209,000 cyber-security jobs in the U.S. are 
unfilled, and postings are up 74% over the past five years(40).

j. By 2020 there will be roughly 200 billion connected devices. 
The risk is real with “Internet of Things”-IoT and its growing. 
According to figures compiled within a recent Symantec 
Internet Security Threat Report, there are 25 connected devices 
per 100 inhabitants in the US(41). 

k. Only 38% of global organizations claim they are prepared to 
handle a sophisticated cyber-attack(42). 

l. Total cost for cyber-crime committed globally has added up 
to 100 billion dollars. Don’t think that all that money comes 
from hackers targeting corporations, banks or wealthy celebrities. 
Individual users like you and me are also targets. As long as you’re 
connected to the Internet, you can become a victim of cyber-
attacks. What does it all mean? Last year, Ginni Rometty(43), said: 
“Cyber-crime is the greatest threat to every company in the 
world.” And she was right. During the next five years, cyber-
crime might become the greatest threat to every person, place 
and thing in the world.

ii- Concerns
The last years experienced some of the biggest cyber-threats 

in recent history, with millions of consumers and thousands 
of businesses affected by everything from major attacks, such 
as “WannaCry”, to the “Equifax”, and “Uber” data breaches. 
Gartner reports that worldwide, information security spending 

39-  https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/
40-  https://www.threatadvice.com/blog/FaceTheFacts
41-  https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-22-2017-en.pdf
42- https://www.tektonikamag.com/wp-content/uploads/2017/05/HP-White-Hat-AI-e-book-04-24.pdf
43-  IBM’s chairman, president and CEO
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will increase tremendously, and the 2017 Cybercrime Report 
anticipates cyber-crime damages to cost the world trillions 
annually by 2021(44). 

So, how can businesses and governments protect themselves 
from falling victim to next year’s most anticipated security attacks? 

a. Sophisticated cyber-attacks are the biggest technology 
concern in 2018. Breaches and cyber- attacks are becoming a 
daily occurrence. Targeted attacks, by skilled and persistent cyber 
criminals, are now a business reality. Cyber-attacks have become 
more sophisticated and attackers use a variety of tactics, such as:

• Social Engineering by manipulation through “SMiShing”, 
phishing, vishing (voice or VOIP) phishing, etc.

• Malware by malicious software that damages your computer 
network or information.

• Ransomware, including Petva, WannaCry and NotPetya(45). 
b. In the age of Blockchain and Cryptocurrencies, the crypto-

jacking “gold rush” will be the top priority for cybercriminals. 
Crypto-jacking activity began exploding toward the end of 2017, 
and it’s suspected that there will be far more activity in 2018, 
particularly as the value of cryptocurrencies escalates. What makes 
this kind of activity interesting is how it has created a blurry line 
between the everyday Internet user and the cybercriminal. An 
individual mining cryptocurrency could very well be mining for 
their own wallet, based on visitors to their own web properties. 
There is also a very likely chance within those circumstances 
that disclosed crypto-jacking activity could replace advertising 
on sites to become an entirely new revenue stream. However, 
the largest portion of crypto-jacking is likely to occur from 
legitimate websites compromised to mine currency for the 
criminal wallet. 

44- https://www.csoonline.com/article/3241766/cyber-attacks-espionage/top-5-cybersecurity-concerns-
for-2018.html

45-  https://www.itgovernance.co.uk/blog/sophisticated-cyber-attacks-are-biggest-technology-concern-in-2018/
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c. Malicious script-based attacks, specifically PowerShell-
based attacks, are incredibly difficult to identify. They can easily 
evade antivirus engines, making it that much more appealing 
to cybercriminals. PowerShell is an attacker’s tool of choice for 
conducting file-less malware attacks.

d. The cybercriminal underground will continue to evolve and 
grow. While it may seem like we are already overwhelmed by 
the amount of cyber-attacks occurring daily, this will not slow 
down in the coming future. In fact, with a recent increase in 
cybercriminal tools and a lower threshold of knowledge required 
to carry out attacks, the pool of cybercriminals will only increase. 
This growth is a likely response to news media and pop culture 
publicizing the profitability and success that cybercrime has 
become. Ransomware alone was a $1 billion industry last year. 
Joining the world of cybercrime is no longer taboo, as the stigma 
of these activities diminishes in parts of the world. To many, 
it’s simply a “good” business decision. At the same time, those 
already established as “top-players” in cybercrime will increase 
their aggressive defense of their criminal territories, areas of 
operations and revenue streams(46). 

e. Security software will have a target on its back. By targeting 
trusted programs, and the software and hardware supply chain, 
attackers can control devices, and totally manipulate users. 
Hackers will leverage and exploit security products, either 
directly subverting the agent on the endpoint, or intercepting 
and redirecting cloud traffic to achieve their means.

f. Investing in cyber security fields, training and digital skills will 
be critical and crucial for business leaders if they want investors 
to increase confidence in their companies(47). 

46- Ibid.
47- https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-26/cyber-threats-top-concerns-for-u-k-investors-

business-leaders
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iii- Results
A successful cyber-attack can cause major damage to any 

business. It can affect your bottom line, as well as your business' 
standing and consumer trust. What cyber economic numbers 
can be resulted, gathered, or collected from the massively 
expanding cyber-attack surface?

a. Cyber-crime damages will cost the world $6 trillion annually 
by 2021(48). 

b. Global spending on cyber-security will exceed $1 trillion 
cumulatively from 2017 to 2021(49). 

c. The cyber-security unemployment rate is 0%.
d. There will be 3.5 million unfilled cyber-security positions 

by 2021(50). 
e. The demand for cyber-security professionals will increase 

to approximately 6 million globally by 2019, according to some 
industry experts cited by the Palo Alto Networks Research 
Center(51). 

f. Billions of dollars are being pumped into cyber-security 
startups by Venture Capitals -VCs and corporate investors(52). 
Moreover, countries of superpower capabilities are spending 
tremendously in cyber-security domain with high percentage 
value of GDP that exceeds some budgets of small countries as 
in the case of USA, presented figure 4 below.

48- https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/, access date: 02/10/2018.
49- https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/, access date: 02/10/2018.
50- https://cybersecurityventures.com/jobs/, access date: 02/10/2018.
51- https://cybersecurityventures.com/2015-wp/wp-content/uploads/2017/10/2017-Cybercrime-Report.pdf, 

access date: 22/07/2018.
52- https://www.csoonline.com/article/3241816/security/cyber-attack-surface-facts-figures-and-statistics-for-

2017-to-2022.html, access date:  06/05/2018.
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g. Reputational damage: Cyber-attacks can damage the targeted 
business reputation, and erode the trust of customers. Potentially, 
this could lead to:

• Loss of customers
• Loss of sales
• Reduction in profits
h. Legal consequences: Data protection privacy laws require 

proper management of personal information of costumers, and 
any breach could result in fines and regulatory sanctions.

i. Loss of IP: Sometimes the Intellectual Property of an 
organization like patent, copyright trade secret is stolen which 
causes a huge loss.

j. Loss of sensitive business information: The data that has 
value in worth of money should be preserved, but loss of such 
data causes harm to the organization as it can be used by the 
competitors.

fig4
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k. Lack of Trust: Once an organization faces a cyber-attack then 
customers do not feel safe with that organization anymore. It 
compels its customers to move on to other services.

l. Business Disruption/ Lost Sales: Due do different types of 
attacks business or sales also affected. In denial of service attack 
customers cannot get the services and this results in losses to the 
organization in a very short period of time.

m.  Equipment Loss: Sometimes the malwares destroy the 
whole networking equipment, and this forces organizations to 
spend a lot of money to reinstall them. 

n. Stock Prices: The attacker may interpret the stock prices of 
the organization to reduce the value and image of the particular 
organization by using malwares.

C. What can be done?
However, there are contests to be overcome: 
i- Contribute to a stronger security posture, identify critical 

security tasks, allocate the responsibility for those tasks, and 
implement successful cyber security programs.

ii- More cyber-security is better cyber security. Governments, 
companies, and different sectors only really understand the 
importance of security when they do not have it and something 
happens. 

iii- Invest in capacity building and develop resources, through 
building knowledge, understanding, and awareness. This can 
allow for a maximal utilization of the Internet and secure its users 
against threats and attacks.

iv- Human Resource of an organization should be trained time 
to time to raise awareness about the latest attacking technique.

v-  Develop cooperation between the private and public sector, 
as this will be indicated as vital to protect digital assets and 
improve cybersecurity.
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vi- Develop effective information sharing channels to ensure 
that software vulnerabilities are addressed before hackers can 
exploit them.

vii- Establish a cyber-security strategy, with proper action 
plans.

viii- Implement cyber security standards like ISO 27001, BS 
7799, etc. to confirm the security.

ix. Data Loss Prevention (DLP) tools can also be used to monitor 
the data flow.

x- Conduct regular risk assessments and define vulnerabilities. 
Organizations must now be information security conscious and 
must develop and implement proper security controls based on 
the results of their internal risk assessment and vulnerability 
assessment.

xi- Concentration on better technology provides better security.
xii. Know your security risks, requirements and capabilities, 

putting in mind that in this asymmetric battle an attacker only 
needs to be right once, while organizations need to be successful 
every time, so can we afford security that’s just “good enough”?

xiii. Detection and prevention are the primary measures of 
success for security, even though detection rates are only one 
piece of the puzzle, the better measures of success ought to 
include:

• Number of incidents resolved.
• Speed of incident resolution.
• Potential business impact of the incident.

xiv- Identify the true costs of ineffective security.
xv- Invest in Cyber-security for the following reasons:

• Detection and analyzing type and frequency of attacks.
• Cost of attacks, direct and indirect consequences.
• Cyber-crime focuses on Small to Medium Enterprises 

(SMEs) as attack targets.
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• The number of bad players is expanding rapidly.
• Bad guys are looking for low-hanging fruit, i.e. the employees.
• Better ROI (revenue on investment) on the long term, as 
shown in figure 5 below(53).

Comparing the information in both figures, Fig.4 and Fig.5 
illustrated earlier, it’s clear that on the long term the investments 
paid in building security capacities will turn to be an increase 
on revenues through minimizing the risks and mitigating the 
threats, though the costs required for an acceptable level of 
security measures won’t be cheap.

Moreover, there are some countries such as Israel that is ranked 
among top countries in cyber industry, and as the state is either the 
owner or the strategic partner in the cyber-security powerhouse; 
its revenues are increasing tremendously(54).

Not to forget that as the number of cyber-attacks increases, 
more growth appeared in the market size of security equipment, 
thus an increase of sales, deals, and development of measures 
with additional pouring of money in the cyber-security industry 
as illustrated in figure 6 below(55).

53-  https://www.bankinfosecurity.com/assessing-cost-cybersecurity-a-8529, access date: 6/05/2018.
54- https://www.economist.com/business/2015/07/30/cyber-boom-or-cyber-bubble, access date: 01/06/2018.
55- https://www.nasdaq.com/article/the-best-type-of-cybersecurity-companies-to-invest-in-now-cm449507, 

access date: 06/05/2018.

fig5 
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Conclusion
The Cyber-attacks through the Internet is a new thing, and 

new things can appear more alarming and frightening than 
they really are. Businesses need to take the economic impact 
of cyber-threats more seriously, as the cost of cyber-attacks is 
increasing tremendously and massively.

Cyber-attacks posture a very real risk in their potential for 
crime, and for driving and imposing economic costs far out 
of proportion compared to the price of launching the attack. 
When research shows that the number of detected security 
incidents increased by 38% from 2014-2015, and the cost per 
breach increased by nearly 20% to $15 million in the same time 
frame, then it’s necessary to take notice(56).

Both nations and organizations can take several steps as a way 
to reduce losses and focuse on the costs of cyber-threats through 
consistent implementation of key security measures, increase 
international law enforcement cooperation among nations and 
the private sector, boost the level of awareness among different 
generations and types of users, apply different tracks of training 
and educations of such aspects, investing in more resources for 
investigation, especially among developing nations.

56- https://www.fireeye.com/current-threats/what-a-ceo-needs-to-know-about-cyber-security/executive-
playbook.html, access date: 07/05/2018.

fig 6 
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The costs associated with cyber-attacks, in most cases, are 
neither clear nor transparent, due to the concern that most of 
the companies or governmental agencies are often aware and 
guarded about the extent of their losses from cyber-attacks for 
fear of reputational damage or legal action.

Moreover, it’s important to focus on the organization risk, but 
how to manage this risk? How do you identify critical security 
tasks, allocate the responsibility for those tasks, and implement 
successful cyber-security programs? We don't need to wait to 
be breached; we have to start planning now.

 In light of these issues, Cyber connectivity is an important 
driver of productivity, innovation, and growth for every nation’s 
economy, but it comes at a cost. Companies, individuals, and 
governments are vulnerable to malicious cyber activity. Effective 
public and private-sectors efforts to combat this malicious 
activity would contribute to domestic GDP growth. However, 
the ever-evolving nature and scope of cyber threats suggest 
that additional and continued efforts are critical and necessary, 
and the cooperation between public and private sectors is the 
efficient key.

To mitigate the risk of future cyber-attacks, nations, 
governments, individuals, and corporations need to maintain 
up-to-date technology, training, and improve information 
sharing of technical vulnerabilities.

Given the amount of economic damage involved, policymakers 
and companies need to take proactive measures to prevent 
cyber-attacks.
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*

Introduction 
La démocratie vient du mot grec «démos» qui 

signifie peuple et du mot «kratos» qui veut dire 
pouvoir, en somme c’est le pouvoir du peuple. Bien 
qu’il existe dans l’antiquité une forme de démocratie 
directe chez les Grecs(1), en réalité cette pratique est 
biaisée, car un peuple ne peut gouverner, il a besoin 
de représentants. En outre, il existe deux formes 
de démocraties, la démocratie représentative(2) et la 
démocratie semi-représentative(3). Contrairement 
au régimes autoritaires(4) ou totalitaires(5) les régimes 
démocratiques assument leur caractère politique 

1- Dans la démocratie athénienne 40 000 citoyens participent à l’Assemblée. Les femmes, 
les esclaves, les mineurs et les étrangers ne sont pas des citoyens athéniens, ils sont donc 
exclus de l’Ecclésia.

2- Forme de démocratie où les citoyens sont représentés par une délégation.
3- Régime politique dans lequel le peuple peut exercer son pouvoir indirectement via des 

représentants, soit directement par référendum.
4- «Régime politique caractérisé par le refus de tolérer l’expression publique de désaccords 

politiques importants» (Dictionnaire de Science politique, voir http://www.cours-de-
droit.net/les-regimes-autoritaires-a131873384

5- Régime à parti unique, n’admettant aucune opposition organisée. L’État a recours à la 
terreur et à l’embrigadement du peuple.

La France: un paysage politique 
en recomposition

Dr. Valérie Azhari
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où seul le consentement du peuple peut fonder la légitimité 
du pouvoir (bien entendu celui-ci est donné pour un temps 
déterminé). Ainsi la démocratie repose sur la délégation mais 
celle-ci représente des caractères spécifiques qui font de ce 
régime un État de droit, avec des libertés et du pluripartisme. 
Personne n’a droit au pouvoir et il faut être élu (pour une 
durée limitée). De plus, la démocratie comporte des limites 
juridiques que constitue le droit constitutionnel et administratif. 
Par ailleurs, il n’y a pas de pouvoir absolu mais séparation des 
pouvoirs. Si les représentants assument un caractère politique, 
il est donc limité par les Lois(6). Selon Joseph Alois Schumpeter, 
la démocratie «signifie seulement que le peuple est à même 
d’accepter ou d’écarter les hommes appelés à le gouverner (…)»(7). 
Dans ce sens le peuple ne devrait pas «prendre de telles décisions 
en appliquant des procédés parfaitement antidémocratiques mais 
il faut un critère supplémentaire à savoir la libre concurrence 
entre les candidats aux postes de commandement pour les votes 
électeurs. (…)»(8). D’après cet auteur, il existe ce qu’il appelle 
«la méthode démocratique». Le politique est comparable à un 
système économique, voire un marché politique concurrentiel 
fondé sur la rencontre entre offre et demande politique où les 
élites jouent un rôle essentiel. La quête du pouvoir s’explique 
comme un marché économique: l’électeur est un consommateur, 
le politicien est un entrepreneur, les partis politiques sont des 
entreprises et le profit est le pouvoir. Cette notion de marché 
permet de comprendre la dynamique de l’élection.

Dans cette logique, l’on comprend qu’il existe une réelle 
corrélation entre démocratie, évolution de la démocratie, 
marché politique et professionnels de la politique: «La méthode 

6- Dans la démocratie, le droit procède normalement de la volonté majoritaire. La garantie du droit des minorités 
n’existe pas dans le principe démocratique, mais cette garantie dépend de la culture politique qui considère la 
tolérance.

7- Joseph Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, Ed. Payot, 1942. p.335.
8-  Ibid, p.335.
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démocratique ne sélectionne pas les politiciens entre tous les 
citoyens mais seulement parmi les éléments de la population qui 
sont disponibles pour la carrière politique (…)»(9). 

En somme, le champ politique est comparable à un système 
économique voire un système capitaliste. Toujours selon cet 
auteur, la «démocratie a grandi en même temps que le capitalisme 
et en relation causale avec lui (…)»(10), bien qu’il considère que 
la «méthode démocratique» fonctionne dans certaines sociétés 
non capitalistes il démontre surtout que la démocratie moderne 
fonctionne à l’instar d’une économie de marché. Non seulement 
le capitalisme permet le développement de la démocratie mais 
influe même sur l’évolution de la société. 

Cependant, la démocratie ne peut prétendre à la perfection, 
elle n’a pas vocation à satisfaire tout le monde et ne remplit 
jamais ses promesses. De ce fait, il existe un écart entre «utopie 
démocratique» et «démocratie réelle». De plus, on trouve dans les 
démocraties des tendances oligarchiques(11). 

Peut-on, pour autant, établir une typologie des régimes 
démocratiques? En théorie toutes les démocraties remplissent 
les critères mais toutes ne se ressemblent pas. Si l’on compare 
la démocratie en Grande-Bretagne et en France, l’on constate 
qu’elles sont différentes l’une de l’autre. Les critères qui ont 
leur importance résident dans leurs histoires et dans leurs 
institutions. En premier lieu, la démocratie est conditionnée par 
l’histoire puisqu’elle n’est pas une création ex nihilo et qu’elle est 
constamment en gestation. En général, elle succède à un ancien 
système, soit par le compromis, soit suite à une révolution. 
Ce dernier est le critère qui fonde la démocratie en France car 
c’est suite à la révolution française de 1789 que le processus de 

9-  Ibid, p.341.
10- Ibid.
11- Forme de gouvernement dont le pouvoir est réservé à un petit groupe de personnes formant une classe 

dominante. La plupart des sociétés contemporaines d’aujourd’hui, sont concernées par une oligarchie de fait.
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démocratisation est enclenché. En second lieu c’est la forme du 
régime qui détermine le fonctionnement de la démocratie et c’est 
surtout son effectivité qui est très importante. Il existe plusieurs 
formes de régimes: régime présidentiel, régime parlementaire, 
régime mixte ou semi-présidentiel. La France est un régime semi-
présidentiel, car le président a un important pouvoir qu’il partage 
avec le Gouvernement. Pour saisir l’essence de la démocratie 
il faut s’attacher à son analyse comme forme de compétition 
politique pluraliste. 

L’on peut donc dire que la démocratie s’invente où se construit. 
Les outils qui l’accompagnent sont les partis politiques(12) et les 
citoyens(13) qui doivent se politiser. 

En France, c’est à partir du XIXe siècle que les partis politiques 
deviennent des acteurs centraux de la vie politique. En même temps 
que l’État s’institutionnalise, les partis politiques s’organisent afin 
de participer à la compétition pour les postes et les positions de 
pouvoirs. Comme déjà dit, la conquête du pouvoir, s’organise 
dans un marché électoral où des «biens politiques» sont échangés 
contre des votes. Dans un tel système, les candidats doivent utiliser 
des nouvelles techniques pour recueillir des voix: programme, 
publicité, communication… La compétition devient de plus en 
plus forte. Les partis politiques puissants s’imposent face aux 
petits. Avec le temps, les Français se politisent, et, par ce biais, ils 
influencent directement ou indirectement le pouvoir. Au gré des 
crises économiques ou sociales, des guerres, le système évolue 
jusqu’à la Cinquième République. À partir de 1958, une marche 
vers la bipolarisation se met en place dans le paysage politique 
français. Les partis politiques se sont progressivement regroupés 
en deux camps, la droite et la gauche, marginalisant certains 

12- Un parti politique est une organisation participant directement à la compétition pour les postes et positions 
de pouvoirs. Joseph La Palombara et Myron Weiner, ont élaboré quatre critères pour identifier les partis 
politiques: organisation durable, échelons locaux, volonté explicite d’accéder au pouvoir et volonté délibérée 
de trouver un soutien populaire.

13- C’est un ensemble de prérogatives et d’obligations reconnues aux membres d’une collectivité politique. Le 
citoyen participe directement ou indirectement à l’exercice du pouvoir.
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partis historiques. Bien que la Cinquième République demeure 
le cadre institutionnel de la scène politique française, l’élan qui 
la caractérise semble s’essouffler. Depuis quelques années, le 
clivage droite/gauche vacille, et la recomposition est amorcée. 
Nonobstant, les fortes institutions françaises semblent maintenir 
le pays et garantir la stabilité de la démocratie. 

L’on peut donc se demander dans quelles mesures l’invention 
de la démocratie en France va dynamiser son marché politique 
aboutissant à une bipolarisation? Quels sont les facteurs qui 
vont bousculer l’ordre établi? Enfin, peut-on oser dire que la 
stagnation n’est pas le propre de la démocratie? 

1. L’invention de la démocratie en France
Il est important de souligner que la nation se construit 

historiquement. Elle est d’abord un groupe c’est-à-dire une 
communauté nationale qui s’incarne dans le monarque. Trois 
sources fondent cette nation: le roi, le pouvoir de l’État(14) et 
l’appartenance commune.

1.1.  De la monarchie absolue à la démocratie
La monarchie absolue ne sera pas en mesure d’empêcher la 

révolution française d’éclater. En 1789, les députés élus aux 
États généraux vont mettre en place des principes nouveaux. En 
quelques mois un ordre se substitue à un autre. En juin, les États 
généraux s’autoproclament Assemblée nationale (représentant du 
peuple). Celle-ci décide de doter la France d’une Constitution. 
En août, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
voit le jour. La société française n’est plus fondée sur un groupe 
mais sur le citoyen. Le contrat social fait entrer l’Homme dans la 
société avec des droits: liberté, égalité, fraternité. 

14- Au début du XVIIIe siècle, le système monarchique se transforme: le roi est la seule incarnation de l’État 
établit par la loi. Mise en place sous Louis XIV, le roi est représenté par des agents dans toutes les villes de 
France. Le roi est celui que Dieu a désigné pour le représenter auprès des hommes. Son sacre lui donne une 
mission de Dieu, qui est de protéger son peuple (se révolter contre le roi c’est se révolter contre Dieu).
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La souveraineté de la nation prend du temps à se mettre en 
place tout comme la démocratie. En 1870, Napoléon III est défait 
à Sedan entrainant l’effondrement du régime. Le lendemain, la 
Troisième République est proclamée mais son installation n’est 
pas acquise d’emblée. Un gouvernement provisoire est mis en 
place, cependant il est divisé entre royalistes et républicains 
libéraux. Il faut attendre 1875 pour que la République soit 
réellement proclamée. Entre 1876 et 1879 la pratique des 
nouvelles institutions va déterminer la nature des régimes. Le 
président de la République est élu par les deux Chambres et un 
président du Conseil doit former un Gouvernement. Une dualité 
des fonctions qui va être au centre des débats dès le début de 
la Troisième République. Pour le président de la République la 
ligne politique dépend des deux Assemblées: Sénat et Chambre 
des députés. Entre 1876 et 1877 suite à une crise du régime, 
la France se tourne vers un système libéral de démocratie. La 
société se modifie (évolution liée à la modernité) et va influencer 
ce changement. Le point de départ de la démocratisation est 
l’irruption des groupes sociaux qui participent de plus en plus au 
débat politique. Bien que le suffrage universel se soit démocratisé 
depuis 1848 il ne devient réellement important qu’à partir de 
la fin du XIXe siècle. Les Français participent en votant à la 
vie politique, ils font des choix politiques. Le modèle français 
devient une force, le peuple «peut faire et défaire ce qui est» et 
les républicains veulent ancrer le régime sur cette conscience de 
ce peuple français. Ainsi, «l’idée républicaine n’a pu s’imposer 
que parce qu’elle a peu à peu pénétrée la société française et ses 
représentations sociales et parce que les républicains ont développé 
des politiques volontaristes pour l’enraciner»(15). Dans ce modèle 
les symboles républicains se développent: la Marseillaise est 
adoptée comme hymne national, le 14 juillet est choisi comme 
jour de fête nationale, la Révolution française devient un référent 

15- Lefebvre Rémi, Leçon d’introduction à la Science politique, ellipses, 2e édition, Paris, 2013. p.110.



37

historique célébré et l’école est centrale dans la République. 
Lieu de l’éducation, l’école forme les citoyens et représente, en 
quelque sorte, un symbole hostile au pouvoir social de l’Église; 
l’école de la République est laïque (et citoyenne). 

La révolution industrielle va aussi bouleverser la société 
française: les ouvriers deviennent de plus en plus nombreux créant 
un groupe homogène, et une classe intermédiaire s’impose. Une 
conscience d’appartenir à cette catégorie et le désir de promotion 
social se met en place. La France commence à trouver son 
équilibre et va proposer une culture républicaine qui correspond 
aux aspirations de la société. Ce qui donnera naissance à une 
morale laïque républicaine. 

Selon l’historien américain Eugen Weber c’est La Fin des 
terroirs, l’identité nationale prend le dessus sur les identités 
locales. Sous la Troisième République les ruraux prennent 
conscience d’appartenir à la société française grâce notamment au 
désenclavement. La politisation suppose donc la nationalisation 
de la société. Celle-ci est tributaire de plusieurs facteurs 
concordant avec la modernité comme le développement des 
communications, les progrès, le développement de l’éducation, 
la diffusion d’idées politiques, le suffrage universel etc…

Bien que le suffrage universel soit un facteur important dans 
le développement de la pratique politique, jusqu’au XXe siècle 
les habitudes clientélistes restent tenaces. L’apprentissage de 
la pratique électorale est donc long. À partir du XXe siècle on 
passe d’un marché de biens matériels à un marché de biens 
idéologiques.

1.2. De la démocratie à la nationalisation des arènes 
électorales

C’est au début du XXe siècle que les partis deviennent des 
acteurs centraux de la compétition politique. Les partis politiques 
et les citoyens sont les vecteurs du bon fonctionnement de la 
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démocratie. Une typologie pionnière, celle du politologue 
Maurice Duverger, revient sur l’enracinement historique des 
partis politiques et distinguent deux grands types de partis 
historiques, les partis de cadre(16) et les partis de masse(17). Le 
principe de la liberté de vote au parlement est déterminant dans 
la vie politique de l’époque. En France, les partis conçus comme 
une organisation structurée n’ont pas droit de cité au XIXe siècle, 
pourtant, des groupes politiques existent(18). Le fait nouveau 
est la multiplication des structures proto-partisanes(19) dans la 
société. Une série d’organisation non politique qui partage des 
idées politiques occupent le devant de la scène. À la fin du XIXe 
siècle, on parle de fièvre d’associations. C’est la loi de 1901 sur 
les associations qui va réguler le système. Avec cette législation, 
les partis politiques vont s’organiser. La politisation de la société 
française entraîne la démocratisation de celle-ci. En juin 1901, 
le premier parti politique français, le parti radical se créé, dans 
une tentative de rassembler tous les républicains à savoir le parti 
républicain radical et le radical socialiste(20). Dans les années 
qui suivent, la plupart des courants politique se façonnent 
en partis (parti socialiste, parti catholique, parti ouvrier, la 
SFIO(21)…). Un nouveau cap historique est franchi, les partis 
politiques se structurent, ils communiquent et se diffusent. Ils 
vont se construire progressivement autour d’un clivage droite/

16- Premiers partis politiques modernes, ils sont tenus par des notables, et sont faiblement structurés. L’autorité 
qui s’exerce au sein de ces partis est à la fois personnelle et décentralisée.

17-  Les partis de masse ont été le produit d’une volonté consciente afin de s’opposer aux partis de cadres tout en 
étant un instrument de lutte politique. Sa permanence, son organisation structurée, lui permettent de mener 
une action politique méthodique. Ils apparaissent au XIXe siècle et les premiers d’entre eux sont des partis 
socialistes.

18- Ces groupements manquent d’organisation, ce ne sont pas encore des partis, mais, ils en comportent tous les 
éléments sauf l’organisation et la structure.

19- Pour plus de détails cf les travaux de Maurice Agulhon, La République au village, Paris, Plon, 1970. Réédition 
avec une préface, Seuil, 1979.

20- Après les élections de 1876, une partie des élus républicains forment un groupe d’extrême gauche que l’on 
appelle les radicaux. Par la suite, ils deviennent le groupe radical socialiste. Suite aux élections de 1881, une 
scission apparait dans groupe: entre la gauche radicale et la gauche modérée.

21- La Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) est un parti politique français qui a été fondé en 1905 
et qui a existé jusqu’en 1969.
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gauche dès la fin du XIXe siècle. Plusieurs enjeux révèlent cet 
état de fait, le clivage autour de l’anticléricalisme, un clivage sur 
la question sociale et un dernier sur la question internationale.

1.3.  Les clivages en France: enjeux et explications
 Seymour Lipset et Stein Rokkan(22), se sont interrogés sur 

le modèle des clivages, c’est-à-dire sur l’opposition entre les 
différents partis en compétition, pour le pouvoir et surtout sur 
les fondements sociaux-culturels de ces clivages. Deux facteurs 
historiques sont à l’origine de ces clivages: 

- La construction nationale de l’État est à l’origine du clivage 
État/Église (Laïcité/Religion) et du clivage Centre/Périphérie 
(entre l’État central et les régions).

- La révolution industrielle a pour conséquence le clivage 
Capital/Travail et le clivage Urbain/Rural

La France n’échappe pas à ce processus puisque les partis 
politiques français se sont positionnés et définis par rapport à ces 
grands clivages. 

Le premier enjeu est clérical. Entre 1875 et 1900 les 
catholiques se rangent du côté des républicains et les 
anticléricaux se positionnent du côté des partis de gauches. 
Après les élections de 1902, cet enjeu occupe le centre de la 
vie politique au point même qu’en 1904 le Saint-Siège et la 
France rompent leurs relations. En 1905, la loi sur la séparation 
de l’Église de l’État instaure la laïcité. En conséquence, la 
République assure la liberté de conscience et le libre exercice 
des cultes; la religion est une affaire privée. Cette loi est mal 
accueillie par les catholiques et comme par le pape. Les partis 
politiques français héritent du clivage État/Église. 

Le deuxième enjeu est social et détermine la frontière nette 
entre la droite et la gauche. Le syndicalisme s’impose face à 
l’économie de marché et au système capitalisme qui est pour 

22- Stein Rokkan, Seymour Lipset, Party systems and voters alignments, New York Free Press, 1967.



40

les adhérents un obstacle au progrès. La révolution industrielle 
a donc donné naissance en France au clivage Capital/Travail. 
Les partis politiques les ont exploités, investit, travaillés 
politiquement et par la même, ont contribué à les entretenir et 
à les renforcer. 

Les années 1911-1914 modifient l’équilibre politique et les 
questions internationales (les tensions en Europe) divisent les 
politiciens. Entre 1898 et 1914, la France est clivée entre la droite et 
la gauche (même si les radicaux seront au pouvoir jusqu’en 1914), 
et la gauche elle-même connait des divisions entre les centristes 
et les plus à gauche. Les contours de la vie politique s’orientent 
entre une droite (libérale, catholique, urbain), un centre (laïc et 
libéral) et une gauche (syndicaliste, radical socialiste). Ce clivage 
tend à devenir permanent. Les comportements des électeurs 
français se manifestent autour du clivage droite/gauche. 

 La crise économique internationale qui touche la France au 
début des années trente fragilise la République. La France est le 
théâtre d’une crise politique. En février 1934 une manifestation 
antiparlementaire d’extrême droite tourne à l’émeute causant 
la démission du gouvernement. Suite à ces manifestations, des 
partis de gauche se rassemblent au sein du Front populaire. 
Ils manifestent en 1936 et obtiennent du gouvernement des 
Convention sur la limite de la durée du travail et des congés 
payés. Cette période bouleverse les rapports sociaux. Mais 
l’année 1939 marque le début de la Deuxième Guerre mondiale 
et dans la foulée Paris est occupée en 1940. La reddition met fin 
à la Troisième République. 

 Suite aux turpitudes causées par la Deuxième Guerre mondiale, 
la Quatrième République est instaurée en 1946 sous la présidence 
du Général de Gaulle (mais sans son accord). Ce régime ressemble 
à peu près au modèle républicain parlementaire qui s’est imposé 
en France depuis 1875, avec une Assemblée nationale qui ne 
dégage pas de majorité claire. Il va rencontrer des difficultés 
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politiques et subir les divergences liées aux guerres d’Indochine(23) 
et d’Algérie(24) dont il ne survivra pas. 

À la veille de l’instauration de la Cinquième République(25) qui 
marque un tournant dans le paysage politique français, il y a déjà 
en France une tendance à la nationalisation avec les mêmes partis, 
les mêmes alliances, les mêmes clivages, les mêmes thèmes de 
campagne, aussi bien dans les élections nationales que locales. 
Les enjeux nationaux structurent les campagnes locales. Une 
stratégie adoptée de longue date par les partis de gauche. Les 
partis de droite unifient leurs rangs à partir des années soixante 
et l’évolution est identique pour les élections locales à partir du 
début des années soixante-dix. Cette mutation marque le début 
de la bipolarisation de la vie politique en France.

1.4. La bipolarisation sous la Cinquième République
À partir de 1958, les partis vont progressivement se regrouper 

en deux «camps» autour de la droite et de la gauche. Le système 
devient plus équilibré et plus gouvernable que sous le régime 
précédent. En conséquence, il va entraîner la disparition de 
certains partis historiquement importants du paysage politique 
(comme le parti radical). Le mouvement de bipolarisation 
commence en 1962 entre les Gaullistes (UNR) et les 
Républicains indépendants (RI). C’est d’abord à droite, à partir 
de 1962, que commence le mouvement de bipolarisation autour 
de l’UNR (Union Nationale des Républicains, gaullistes) et 
des RI (Républicains Indépendants, non gaulliste). À droite le 
camp se met en place rapidement mais à gauche les accrocs entre 

23- La guerre d’Indochine (1946-1954) aboutit à la dissolution de cette fédération (Vietnam, Laos et Cambodge) 
entraînant la fin de la présence française dans cette région. La défaite française aura des conséquences 
profondes sur la politique française.

24- La guerre d’indépendance algérienne est un conflit armé qui s’est déroulée de 1954 à 1962 en Algérie, colonie 
française depuis 1830. Elle aboutit à la reconnaissance de son indépendance en 1962. En France cette guerre 
entraine l’avènement de la Cinquième République.

25- Le président de la république élu au suffrage universel direct se place au centre du système. Il est le garant 
des institutions et l’arbitre du jeu politique. Il nomme le Premier ministre et le gouvernement. Le pouvoir 
législatif s’organise quant à lui est autour de deux chambres. Le conseil constitutionnel nommé est chargé 
notamment de contrôler la conformité des lois.
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socialistes et communistes ralentissent la structuration du camp. 
Elle se concrétise en 1971 avec la naissance du parti socialiste (et la 
signature du programme commun PS-PC en 1972) entraînant une 
bipolarisation symétrique. Le paysage politique français est scindé 
en deux grands camps. Le centre décide de rejoindre la droite qui 
l’emporte en 1976. Cette bipolarisation permet à l’Assemblée de 
devenir majoritaire et de former des groupes parlementaires qui 
peuvent influencer sur le pouvoir décisionnel. Certains qualifient 
cette structure de «quadrille bipolaire opposant deux pôles 
composés chacun de deux parties de taille à peu près égale heures 
(PS/PC d’un côté, UDF/RPR de l’autre) et monopolisant espace 
électoral»(26). La bipolarisation structure donc progressivement le 
champ politique, y compris au niveau local à partir des années 
1970. L’effondrement du parti communiste dans les années 
1980, la hausse de l’abstentionnisme, l’apparition de clivages liés 
à la construction de l’Europe, l’environnement… vont entraîner 
l’émergence de nouveaux partis hors système (parti écologique, 
partis extrêmes…). 

La bipolarisation produit aussi un effet sur la personnification 
d’une élection et sur la collectivisation de la vie publique(27). 
Les campagnes politiques sont centrées autour d’un duel 
entre deux candidats. Les élections législatives deviennent 
scénarisées comme un duel entre deux prétendants. On peut se 
demander si un Parlement ainsi élu peut jouer encore son rôle 
d’intermédiaire entre le peuple et le gouvernement. L’utilisation 
accrue des produits de campagnes (sondages, marketing 
politique, communication, matraquage des médias…) serait-
elle responsable d’une dérive politique? La bipolarisation ne 
limiterait-elle pas la représentativité? 

26- Jean-Yves Dormagen, Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, de boeck, 3e édition, 
Bruxelles, 2010. p.53.

27- Pour être candidat il faut être soutenu et financé par un parti politique. Personnification et collectivisation 
se renforcent mutuellement. Dépendance vis-à-vis des partis (image, message…). Mise en place d’un 
phénomène d’intériorisation bipolaire de l’univers politique rendant les dissidences improbables.
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Depuis les années 2000 la France se trouve dans un bipartisme 
imparfait. 

L’alternative serait-elle en place?

2. La fin de l’ordre établi?
 Les dernières élections présidentielles (2017) en France ont 

bousculé les traditions au point de remettre en question le clivage 
traditionnel droite/gauche. 

2.1. L’apparition des nouveaux clivages
Plusieurs facteurs peuvent expliquer le revirement politique que 

connaît la France depuis le début du XXIe siècle. L’intensification 
de la compétition électorale, la personnification des activités 
politiques et la collectivisation de la vie publique ont modifié le 
rapport des citoyens à la politique mais ne remettent en aucune 
cause les cadres normatifs du régime démocratique. Comme 
démontré plus haut, les clivages ont structuré les partis politiques 
lors de leur genèse mais en France certains clivages sont presque 
devenus obsolètes. Le clivage Église/État pèse moins dans la 
politique même si l’électorat de droite déclare à 80% appartenir 
à une religion. Avec l’évolution de la société la classe moyenne a 
augmenté en nombre, les partis communistes ont décliné et depuis 
les années 1990 les partis socialistes sont moins socialistes. À cause 
de l’érosion des clivages socio-traditionnels, du développement 
des mass-médias, de la généralisation de l’État-providence et de la 
tendance des électeurs à se comporter comme des consommateurs, 
les partis politiques ont tendance à se transformer en «Catch-
all party»(28). Ils se structurent autour des problèmes de société 
et l’idéologie est moins forte. Les programmes que proposent 
ces partis ont tendance à se ressembler. En France, le parti 

28- Otto Kirchheimer, The Transformation of the West European Party System, montre que les grands partis 
politiques ont tendance à se transformer en Catch-all Party (Parti attrape-tout): le rôle des leaders est valorisé 
au détriment du peuple (ce qui crée la crise actuelle en France). Cette transformation entraine l’émergence de 
nouveaux partis politiques.



44

d’extrême droite (FN) a longtemps été qualifié de parti «attrape-
tout». Ce parti a séduit à la fois les électeurs de gauche (volet 
social) comme les électeurs de droite (volet identitaire). Il surfe 
sur les problèmes de société du moment. Malgré la faiblesse de 
l’organisation partisane, le leadership très marqué a permis à ce 
parti de s’imposer. Plus récemment c’est le parti La République 
en Marche (LaREM) du président Macron qui a été qualifié de 
parti attrape-tout.

2.2. La percée de l’extrême droite et la montée des 
mouvements «populistes»

Aujourd’hui, des mouvements de droite comme de gauche 
semblent présenter des caractéristiques du «populisme». Ce 
terme désigne une approche politique qui oppose le peuple aux 
élites, et qui conteste le système économique en place. C’est le 
sentiment d’exclusion qui alimente ces mouvements. Ce courant 
de pensée politique peut prendre des aspects «anti» et revendiquer 
avoir des solutions aux divers problèmes sociaux. Ce populisme 
a pris des formes différentes selon les époques, où selon les pays. 
De nos jours, sa présence dans les démocraties occidentales est 
incontestable et de plus en plus forte. On retrouve souvent des 
thèmes communs au populisme et au nationalisme.

En France le thème de l’émancipation a longtemps inspiré des 
partis politiques dit populiste(29). Selon l’historien Michel Winock 
il est «un mouvement protestataire contre les élites…». En effet, 
l’auteur montre que les mouvements populistes considèrent que 
les politiciens sont éloignés de la réalité populaire. Et d’ajouter 
que «c’est un national populisme… en ce sens qu’il est aussi un 
mouvement identitaire, nationaliste, protectionniste, xénophobe, 
islamophobe, homophobe et antieuropéen». 

En France, le populisme a longtemps été identifié à l’extrême 
droite. 

29- De manière générale le populisme contemporain désigne une approche qui oppose le peuple aux élites 
politiques, économiques ou médiatiques. On retrouve souvent des thèmes communs au populisme et au 
nationalisme.
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Depuis les années 1990 plusieurs partis d’extrême droite se sont 
imposés en Europe comme en France. Bien que l’apparition de 
l’extrême droite en France remonte au début du XXe siècle, leur 
implantation s’impose effectivement depuis les années 2000. Le 
parti qui opère ce changement est le Front National (FN). Fondé 
par Jean-Marie Le Pen en 1972 il commence son expansion au 
début des années 1980 (grâce à son audience électorale) en se 
positionnant en parti «anti». 

Il est caractérisé par sa fonction «tribunicienne». Lors de 
l’élection présidentielle de 2002 c’est la qualification du 
fondateur du parti FN qui provoque un électrochoc dans 
l’opinion publique. Au second tour de l’élection, «l’union 
sacré» entre les partis de droite et de gauche va tenir en échec 
le candidat Le Pen. Malgré cela, le FN persiste et opère un 
changement à plusieurs niveaux (communication, message...). 
Aujourd’hui ce parti est dirigé par la fille du fondateur, Marine 
Le Pen, qui a œuvré depuis 2011 à «dédiaboliser» le parti. Elle 
affiche dès le début sa volonté de républicaniser le parti et de 
rassembler tous les «patriotes» de France. Mais la chose n’est 
pas aisée. Elle finit par réussir son pari puisque le parti s’est 
imposé comme incontournable de la scène politique française. 
Lors des élections présidentielles de 2017, la candidate Marine 
Le Pen se hisse au second tour des élections présidentielles face 
à l’outsider Emmanuel Macron. 

Comment peut-on expliquer cette percée? 
Au départ l’extrême droite en France est une droite tout d’abord 

opposée au modèle républicain (une droite de refus et de rejet 
des institutions) et son objectif est d’instaurer un ordre nouveau. 
En surfant sur les peurs intériorisées des citoyens, ces thèmes 
gravitent autour de l’antiparlementarisme, de l’islamophobie, de 
la xénophobie, de l’identité et tous ce qui préoccupent les Français 
dans le moment. Ainsi dans les années 1980 le FN stigmatise les 
étrangers, les rendant responsables de tous les problèmes socio-
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économiques. Lors de la dernière élection présidentielle l’un des 
thèmes récurrents tournait autour de l’Europe qui est responsable 
de tous les maux du pays et de la perte de l’identité patriotique. 

C’est le propre des «catch-all party». La force de ce populisme 
français tient à sa capacité de s’adapter. Son succès vient aussi 
du fait que les citoyens qui se sont sentis trahis par les anciens 
dirigeants se sentent compris par le populisme que génère le FN. 
Un autre thème que brandit le FN est la critique permanente de 
l’ordre établi qu’il faut impérativement changer. Il s’appuie sur le 
chômage, la pauvreté, les oubliés de la France… autant de thèmes 
chers aux Français soucieux de garder leurs acquis sociaux.

L’historien français Jean Garrigues considère que c’est la crise 
du modèle démocratique libéral - que l’Europe n’avait pas connu 
depuis l’entre-deux-guerres - qui est responsable de la montée 
du populisme en France et ailleurs. Contrairement à 2002 
aux élections de 2017, la droite est divisée et la gauche peine à 
s’imposer. Les jeunes qui ne connaissent pas les origines du parti 
sont tentés par le populisme et les 18-25ans ont grandi avec le FN; 
les résultats montrent que le parti a progressé dans cette catégorie 
de la population. Même le front intellectuel uni en 2002 contre 
le FN s’est fracturé en 2017. Certains intellectuels vont prôner 
l’abstention plutôt que soutenir le candidat Emmanuel Macron. 
En somme, et malgré la défaite de Marine Le Pen au second tour 
des présidentielles, il ne fait aucun doute que le FN désormais 
appelé Rassemblement national (RN) soit devenu un acteur 
majeur du théâtre politique, français, reflétant ainsi l’image d’une 
société en perpétuelle mouvement. 

Le populisme en France n’est pas l’apanage de la droite car on le 
retrouve à gauche. En effet, la France insoumise (LFI), fondé par 
Jean-Luc Mélenchon en 2016, semble aussi porter un discours 
qui peut être défini de «populiste». Le leader du parti LFI dit lui-
même assumer son populisme. Cependant les mécanismes des 
populismes de gauche sont différents de la droite. Le populisme 
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de droite est intimement lié à sa dimension identitaire alors qu’à 
gauche il se rapproche de la vision égalitariste de la société. 

Le clivage serait-il entre les patriotes et les mondialistes comme 
le prétend l’extrême droite en France?

2.3. Le «Macronisme» ou la fin du clivage gauche/droite
À partir des années 2010 les analystes accusent l’alternance 

au pouvoir entre la droite et la gauche d’être responsable des 
difficultés économiques de la France. Le clivage droite/gauche 
empêcherait la mise en place des réformes en vue d’améliorer 
l’économie. Chaque gouvernement sert son propre camp et sa 
propre politique. «Un pas en avant, un pas en arrière». C’est 
dans ce contexte que les partis ont entamé la compétition 
électorale de 2017. D’abord en interne où chaque parti doit 
désigner son représentant afin d’affronter son opposant en 
externe. Mais un certain Emmanuel Macron va rapidement 
s’inviter sur la campagne électorale de 2017 en créant un 
nouveau parti, «ni de droite, ni de gauche», afin de casser le 
cycle des partis traditionnels au pouvoir. Un pari qu’il fallait 
oser et qui paraissait au départ presqu’absurde. Mais c’est sans 
compter sur la personnalité du fondateur de La République en 
marche (LaREM) et de ces soutiens. «La stratégie macronienne 
a triomphé grâce aux qualités de son leader, mais aussi grâce 
à sa cohérence avec les élites mondialisatrices occidentales 
qui sont économiquement de droite, car néolibérales, mais 
culturellement de gauche, car cosmopolites. Elles forment 
un centre «libéral mondialisateur» qui s’oppose à la fois à une 
droite «conservatrice identitaire», (…) et à une nouvelle gauche 
contestataire «démocrate écosocialiste» (…)(30)» . 

Cette stratégie va s’avérer payante et très vite Macron va 
regrouper autour de lui les militants de la dernière heure, les 
déçus de l’action gouvernemental, les anciens socialistes dépités 

30-  https://www.liberation.fr/debats/2017/06/26/macron-et-la-revolution-du-paysage-politique_1579670
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par l’inefficacité du président Hollande; des anciens centristes 
qui n’ont plus foi en leur candidat et qui se retrouvent dans le 
programme proposé par LaREM et une partie des électeurs de 
droite néolibéraux. Une partie des soutiens au candidat Macron 
voit en ce parti l’espoir d’une troisième voie qui romprait avec le 
passé et le clivage droite/gauche dont la France était prisonnière 
depuis plusieurs décennies. Mais comment peut-on expliquer 
les raisons de cette ascension fulgurante?

L’engluement de la France dans les scandales financiers des dix 
dernières années, la progression du chômage, les inégalités sociales 
flagrantes, la dégradation de l’image des partis traditionnels ont 
poussé une partie des Français à se tourner vers le candidat qui 
incarnait le renouvellement. Il séduit par sa jeunesse et sa force 
de communication. En un an il passe de statut de ministre de 
l’Économie à fondateur et leader de son parti (LaREM) avant de 
de devenir président de la République; tout ça avant d’atteindre 
l’âge de 40 ans. C’est un parvenu de la politique(31) qui maîtrise 
tous les outils de l’image. Son succès est dû au fait qu’il soit 
entouré de spécialistes des médias: il table sur son image 
publique, il communique sur les réseaux sociaux, il prépare ses 
discours, il travaille son image… Il est un produit du «marketing» 
politique. Dans sa campagne il était le seul à défendre l’Europe 
et son importance pour la France, il montre qu’il est sûr de lui 
et qu’il maîtrise les dossiers. Le parfait candidat, qui tombe à pic. 
Sans avoir jamais été élu, ce candidat réussit à se hisser à la tête de 
la France, une ascension fulgurante où il est élu par 66% des voix. 

2.4. Le morcellement de l’offre politique 
Le nouveau LFI de Jean-Luc Mélenchon s’est imposé lors 

de l’élection de 2017 en récupérant une portion importante 
de la base électorale du PS, phagocytant définitivement la 

31- Énarque, inspecteur général des Finances, banquier à la banque d’affaires Rothschild, Secrétaire général 
adjoint de la présidence de la République de 2012 à 2014 et ensuite ministre de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique dans le gouvernement II de Manuel Valls de 2014 et 2016, sous la présidence de François 
Hollande.
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gauche, et coulant le PS par la même occasion. La gauche se 
divise et aucune majorité s’en dégage. Fracturée et morcelée 
entre LFI, le Parti Communiste et le parti socialiste de Benoit 
Hamon (Génération S), la gauche peine à s’imposer. Ces trois 
forces revendiquent l’héritage moral et politique de l’électorat 
de gauche. Sans oublier les autres petits partis comme Lutte 
ouvrière, le parti des verts… qui sont de gauche. En face de 
la gauche, la droite elle aussi s’est décomposée. Le parti Les 
Républicains (LR) a non seulement été privé d’une partie de 
son électorat historique à cause de la percée de LaREM et du 
RN mais à cause de la dissidence de certains élus LR qui ont 
formé leur propre parti, fissurant peu à peu la droite. En même 
temps le centre se disperse entre ceux qui soutiennent LaREM 
et le centre traditionnel. La REM occupant l’essentiel de cet 
espace central. 

Endigué depuis la Cinquième République, le fractionnement 
des partis politiques met fin à la bipolarisation existante depuis 
les années 1970. La multiplication des produits de l’offre 
politique (une quinzaine de partis) réintroduit ainsi «le régime 
des partis» qui prévalait sous la Quatrième République. Critiquée 
sous la Quatrième République comme la cause de nombreux 
blocages institutionnels, cette profusion serait-elle un prélude au 
changement de la vie démocratique en France? Ce foisonnement 
de l’offre politique ne serait-il pas un signe de la bonne santé de 
la démocratie? 

Conclusion 
La France, un paysage politique au miroir de la société 

française.
Le marché politique français n’a donc plus rien à voir avec celui 
de 2012. L’on peut dire que la vie politique en France est en train 
de se réinventer. Mais un nouveau cap a été franchi à la suite 
des élections de 2017 car le changement rompt complètement 
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avec la tradition des vieux partis traditionnels: Est-ce «La 
troisième voie?(32)» . En revanche, ce qui n’a pas changé c’est 
la sociologie politique des Français, toujours prêts à se battre 
pour revendiquer des droits, pour défendre les acquis sociaux, 
et laisser leur empreinte sur la politique… Ils peuvent faire et 
défaire ce qui est. Ils ont élu Emmanuel Macron mais ils peuvent 
le sanctionner lors des élections ou entamer un mouvement de 
colère. 

En réalité, plus d’un an après l’arrivée au pouvoir du président 
Macron, les Français sont dépités et sa popularité décroit. 
C’est dans ce contexte qu’à l’automne dernier (2018) un vaste 
mouvement de colère né sur les réseaux sociaux ébranle le 
Gouvernement et tourne à l’affrontement entre Force de 
l’ordre et «gilets jaunes» (nom que s’est donné ce mouvement). 
Une colère qui a poussé le Gouvernement à faire marche 
arrière sur certaines décisions impopulaires. Le président a 
décidé d’entamer un débat national afin d’écouter les doléances 
des «gilets jaunes» malgré un «anti-macronisme» perceptible. 
Une des revendication phare de ce mouvement est le recours 
au référendum de façon plus régulière afin de laisser le peuple 
intervenir dans les décisions politiques (comme c’est le cas en 
Suisse). Ce que reflète ce mouvement c’est l’essoufflement de 
la forme représentative de la démocratie mais pas la démocratie 
elle-même. Le mouvement aspire à la mise en place du 
référendum d’initiative citoyenne (RIC) ou populaire qui doit 
faciliter la consultation du peuple sans associer le Parlement. Ils 
veulent participer à leur niveau, à la «fabrication» de la Loi. Bien 
que dans la constitution le référendum d’initiative citoyenne 
existe, il est partagé avec le Parlement. Ce mouvement aspire 
donc à plus d’interventionnisme. La question qui se pose est 

32-  «La Troisième voie, ce projet de «dépassement de la gauche et de la droite» porté par les élites du New Labour 
dans les années 1990, a été au centre de nombreuses réflexions théoriques qui ont conduit à reformuler, 
en partie, la question sociale au Royaume-Uni.» https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2010-3-
page-24.htm
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de savoir quelle serait le domaine autorisé aux citoyens pour 
prendre une décision référendaire. Et quelle va être sa portée? 
Mais s’intéresser et s’investir dans la vie politique n’est-il pas le 
propre de la démocratie? 

En tout état de cause, ce qui parait probable, étant donné la 
sociologie historique de la France, c’est que le peuple obtient 
les aménagements, sans toucher à l’essence du système. C’est 
le propre de la démocratie en France. Elle s’est construite ainsi 
depuis la révolution française. 

Au vu de la crise sociopolitique actuelle de la France, peut-on 
penser que la Cinquième République est à bout de souffle? «La 
France est-elle ingouvernable?» comme le titre l’Express du 16 
janvier 2019.

Selon le politologue Yasha Mounk «le degré de déligitimation de 
la politique traditionnelle dont les gilets jaunes sont l’expression 
est en effet assez inédit en Europe»(33). En tout état de cause la 
démocratie reste le seul rempart possible face à la montée des 
populismes mais elle doit être plus «humaine» selon l’écrivain et 
économiste Jacques Attali. En effet, pour y parvenir «il faudrait 
que, dans chaque collectivité humaine, les dirigeants soient choisis 
sur leurs capacités de comprendre les mouvements du monde, 
d’incarner la grandeur commune, de dire la vérité, de ne pas 
flatter les plus bas réflexes, d’écouter, de respecter, d’apprendre, 
de changer d’avis, de faire confiance, d’aider, d’encourager, de 
s’émerveiller, d’admirer, avec humilité et empathie».

Et d’ajouter que les « pays qui réussiront à choisir durablement 
ce genre de gouvernants retrouveront le chemin de la croissance 
et de la sérénité(34)».

33- L’express, N°3524 semaine du 16 au 22 janvier 2019, p.39.
34-  Ibid p.26.
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The U.S. Strategy and Trump Doctrine for the 
Middle East

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

The United States will withdraw its troops from Syria after 
President Donald Trump said America has " defeated ISIS"  in the 
ravaged country.
The U.S. administration did not provide a time table for the 

withdrawal of 2000 soldiers deployed in Syria. However, White 
House spokesperson Sarah Huckabee Sanders said," We have 
started returning United States troops home as we transition to 
the next phase of this campaign." However, she did not precise what 
the nature of the "  next phase"  is.
Barak Obama as President formulated a Middle East strategy 

designed to repair the damage done during the George W. Bush 
presidency through the declaration of two wars in Pakistan and 
Iraq. The United States was exhausted and needed to rest and 
create political space for addressing long standing challenges.  
To this end he reduced troop levels in Afghanistan and withdrew 
totally from Iraq, asking allies to take more responsibility for 
regional security. He used sanctions and diplomacy to halt Iran's 
nuclear program.
Just as Trump promised during the 2016 campaign, he has taken 

a different approach; he has changed Obama's restrictive rules 
of engagement and freed up the U.S. military to drive the Islamic 
State from the territory it had seized.  He deserves credit for this 
achievement, even though the " declared victory" does not mean ISIS 
is defeated based on what happened in the past in Iraq. 
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The U.S. withdrawal from Syria will not only remove the pressure 
on the Islamic State, it will create a vacuum in Syria that will be 
filled by the other "  hostile"  actors such as Al-Qaeda and Iran 
and its proxies. Turkey will go after the Kurdish fighters of Syrian 
Demactratic Forces (SDF) which the U.S. trained to fight ISIS.
If Turkey eliminates the SDF, there will be no one left on the 

ground in Syria to fight any resurrection of the Islamic State.  
Trump has made clear that the pressure will only increase" if 

Iran does not live up to the standards of the United States and its 
partners and allies – and the Iranian people themselves – want to 
see.""  
Trump is seeking a new comprehensive agreement on Iran's nuclear 

program, which is why he has consistently said he remains open 
to talks, but he will continue the pressure until Iran demonstrates 
tangible and sustained shifts in its policies. 
With all the efforts deployed by the Secretary of State Mike 

Pompeo to formulate a new clear strategy  towards the Middle 
East, the U.S. vision and strategy for the region merely mentions 
vague goals such as promoting stability and a favorable balance 
of power – but it bears little relativity to President Trump's other 
priorities and foreign policy pronouncements.



57

Youth and political conflicts

Dr. Adnan El Amine

This article examines the youth as a repository for change in ways 
of engaging in creativity or in political and military conflicts or 
other ways, and the conditions of going in one direction or another. 
The author considers that young people constitute a subculture 
where they share patterns of expression, values, behavior, 
symbols and traditions of all kinds. The main characteristic of 
youth sub-culture is that it is non-conformist, and thus a mine of 
alternatives and of demand for social change. Young people are 
divided into four trends: youth-as-fun, youth-as-trouble, youth-
as-responsivity and youth-as-tragedy. The article examines these 
trends worldwide, in Arab societies and in Lebanon. It notices 
that the youth-as-tragedy has become a remarkable phenomenon 
in recent years after the collapse of the Arab Spring and the 
outbreak of civil wars in several Arab countries. In Lebanon the 
article finds that the government youth policy feeds on political 
conflicts, leaving room for nurturing the youth-as-tragedy. But 
there are still institutions and forces in Lebanon that defend 
the idea of the state, the public institutions, and the law, which 
nourishes the other three trends of youth.
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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.  

Cryptocurrencies in The Field of Cybercrime

Maryline Ordikian
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Les Etats-Unis vont retirer leurs troupes de la Syrie après que 
le Président Donald Trump avait déclaré que les Etats-Unis ont 
écrasé l’Etat Islamique dans le pays ravagé par la guerre.
L’administration américaine n’a annoncé aucun calendrier 

quant au retrait de 2000 soldats déployés en Syrie. Or la porte-
parole de la Maison Blanche Sarah Huckabee Sanders avait 
déclaré que «les troupes des Etats-Unis ont commencé à rentrer 
dans le pays en passant à la deuxième phase de cette campagne». 
Mais elle n’a pas précisé la nature de cette «phase prochaine». 
Lors de son mandat en tant que président, Barak Obama avait 

formulé une stratégie pour corriger les dégâts commis lors 
du mandat de Georges W. Bush et qui a connu deux guerres 
au Pakistan et en Iraq. Les Etats-Unis étaient épuisés et avait 
besoin d’un temps de repos et d’un espace politique pour établir 
les défis à long terme. Pour ce but, il a réduit le nombre des 
troupes en Afghanistan et s’est retiré complètement de l’Iraq, 
demandant à ses alliés d’assumer des responsabilités davantage 
quant à la sécurité régionale. Il a eu recours aux sanctions et à 
la diplomatie pour freiner le programme nucléaire de l’Iran. 
Conformément à la promesse lancée lors de la campagne de 

2016, l’approche de Trump était différente; il a modifié les règles 
strictes d’engagement émises par Obama et a donné à l’armée 
américaine la liberté d’agir contre l’Etat Islamique pour le 
chasser du territoire qu’il a occupé. Son exploit mérite d’être 
reconnu, malgré que la «victoire déclarée» ne veuille pas dire 

La stratégie américaine et la doctrine de Trump pour le 
Moyen-Orient

Gen.B. B.E.M. retraité Nizar Abdel Kader
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que l’Etat Islamique a subi la défaite, en se basant à ce qui s’est 
passé auparavant en Iraq. 
Le retrait américain de la Syrie ne va pas seulement alléger la 

pression sur l’Etat Islamique, mais créera un vide en Syrie et qui 
sera rempli par d’autre acteurs «hostiles», comme «al-Qaeda», 
l’Iran et ses alliés. La Turquie attaquera les combattants kurdes 
des Forces de la Syrie Démocratique (SDF) que les Etats-Unis 
ont entraînés pour combattre Daech. Si la Turquie éliminera la 
SDF, personne d’autre ne se trouvera sur scène en Syrie pour 
combattre toute résurrection de l’Etat Islamique. 
Trump fut clair en disant que la pression augmentera seulement 

«si l’Iran n’obéira pas aux critères posés par les Etats-Unis et 
leurs partenaires et alliés et que le peuple iranien lui-même – 
veut sentir leur application». Trump cherche un nouvel accord 
compréhensif quant au programme nucléaire iranien, et c’est 
pour cela il a tellement déclaré qu’il restera ouvert au dialogue 
mais il continuera d’exercer la pression jusqu’à ce que l’Iran 
se montre tangible et adoptera un changement quant à ses 
politiques.
Avec tout l’effort consenti par le ministre des Affaires étrangères 

Mike Pompeo pour formuler une nouvelle stratégie claire envers 
le Moyen-Orient, la vision et la stratégie des Etats-Unis envers 
cette région est toujours ambigüe  et ses buts sont vagues: cette 
stratégie invite à promouvoir la stabilité et créer une balance 
au niveau des forces – mais ces buts sont peu relatifs quant aux 
autres priorités du Président Trump et sa politique étrangère. 
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Cet article examine la jeunesse en tant que dépositaire du 
changement par le biais de créativité, de conflits politiques 
et militaires ou d’autres moyens, ainsi que les conditions 
dans lesquelles ils vont dans une direction ou une autre. 
L'auteur considère que les jeunes ont leur propre sous-culture 
où ils partagent des modes d'expression, des valeurs, des 
comportements, des symboles et des traditions de toutes sortes. 
La principale caractéristique de la sous-culture de la jeunesse 
est qu’elle est non conformiste et constitue donc une mine 
d’alternatives et de demande au changement social. Les jeunes 
se divisent en quatre tendances: les jeunes de divertissement, 
les jeunes d’émeute, les jeunes de responsabilité et les jeunes de 
tragédie. L'article examine ces tendances dans le monde, dans les 
sociétés arabes et au Liban. Il constate que la jeunesse-tragédie 
est devenue un phénomène remarquable ces dernières années, 
après l'effondrement du printemps arabe et le déclenchement de 
guerres civiles dans plusieurs pays arabes. Au Liban, l'article 
révèle que la politique gouvernementale en matière de jeunesse 
se nourrit de conflits politiques, laissant ainsi la place à un climat 
propice aux jeunes de la tragédie. Mais il existe encore au Liban 
des institutions et des forces qui défendent l'idée de l'État, des 
institutions publiques, et de loi, laquelle nourrit les autre trois 
tendances de la jeunesse.

La jeunesse et les conflits politiques

Dr. Adnan El Amine
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La quatrième révolution industrielle a joué un rôle primordial 
dans la création de percées technologiques comme l’intelligence 
artificielle, l’internet des objets, la Big data, et les technologies 
disruptives comme le Block Chain. Ces innovations ont envahi 
tous les aspects de la vie humaine, démolissant graduellement 
la vie privée, et modifiant les deux secteurs privé et public. 
Alternativement, le secteur financier/économique a été touché 
aussi par la technologie moderne, cette fois-ci par l’émergence 
des crypto-monnaies qui n’appartiennent à aucun état, les 
monnaies digitales. La bitcoin, la première en son genre, la plus 
imminente, était la première à se doter de qualités remarquables 
telle la décentralisation et le pseudo anonymat. Avec la 
croissance des publicités des crypto-monnaies, leur popularité 
et la facilité de les posséder, des organisations criminelles, 
des groupes terroristes et même des criminels individuels ont 
commencé à les utiliser comme un moyen pour commettre des 
crimes et atteindre leurs buts. En une période relativement 
courte, ce phénomène s’est propagé pour devenir un crime 
organisé dépassant les frontières, causant des pertes estimées 
par des milliards de dollar chaque année. Une autre menace 
importante émergea lorsque ces technologies modernes se sont 
mises en fusion dans le monde cybernautique, fait qui a permis 
aux criminels de collecter d’une manière illégale des datas 
personnelles, tout en visant les devises de l’internet des objets, 
tout cela pour commettre des crimes liés aux crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies dans le domaine du crime 
cybernautique

Maryline Ordikian
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Le manque au niveau des lois et des régulations concernant ces 
actes, entrave les efforts consentis pour appliquer la loi, fait qui 
augmente le taux des crimes. La nouvelle loi Libanaise concernant 
les transactions électroniques et les datas personnelles a presque 
mentionné et défini «la monnaie digitale et électronique», et a 
chargé la Banque centrale la mission de régulariser ce secteur. 
Dans cette recherche, on a analysé la force de cette loi et on a 
mis l’accent sur les points faibles potentiels qui rendent cette loi 
incapable de lutter contre ces actes illégaux liés à la technologie 
moderne. 
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