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اأخذ العرب
التاريخ،  لدرا�سة  كبرًيا  اهتماًما  م�ستقبلها  على  احلري�سة  الواعية  ال�سعوب  تويل 
غري  التاريخية  الأحداث  تبدو  وقد  املجاورة.  وال�سعوب  الدول  وتاريخ  تاريخها 
مرتابطة يف كثري من الأحيان، ب�سبب التباعد الزمني يف ما بينها، لكنها يف الواقع 
تداعياته  يحمل  بارًزا مل  تاريخًيا  اأن جند حدًثا  النادر  من  واإنه  متداخلة.  مرتابطة 

واآثاره اإىل خمتلف دول العامل ولو بعد حني.
الوطني"  "الدفاع  �سمن  نوِرُدها  التي  التاريخية  للأبحاث  فاإن  وبالتايل، 
الذي  والتدقيق  التمحي�ص  من  وازنة  وح�سة  الأكادميي،  العقل  يف  مميزة  مكانة 
ونتائجها،  املا�سي  جمريات  حقيقة  ي�ستو�سحون  اإْذ  واملراقبون،  اخلرباء  يجريه 

وي�ست�رشفون تقلّبات امل�ستقبل، على قاعدة اأن التاريخ غالًبا ما يعيد نف�سه.
اإل م�سدًرا للفخر والعتزاز،  اللبناين، فل نرى فيه كموؤ�س�سة ع�سكرية  اأما تاريخنا 
بف�سل جهود ع�سكريينا واإخل�سهم عرب ال�سنني، وب�سكل خا�ص خلل العقود الأخرية 
التي اّت�سمت بانت�سارات باهرة، عرب حترير الأر�ص من العدو الإ�رشائيلي، والق�ساء 

على اخلطر الإرهابي.
 واإذا كان لبنان قد مّر عرب تاريخه بخلفات واأزمات حادة، فاإن ميزته تكمن يف 
�سبب  هو  اجلي�ص  اأن  يف  �سك  ول  قبل.  ذي  من  اأقوى  ليخرج  الأزمات،  تلك  جتاوزه 
نحو  بل  ت�ساهل،  غري  من  اأقوياء،  و�سنبقى  كنا  بذلك  لبنان.  قوة  اأ�سباب  من  اأ�سا�ص 
ا عند احلدود، واخلليا  الإ�رشائيلي مل يزل مرتّب�سً اليقظة واحلذر. فالعدو  مزيد من 
حامًل  العهد،  على  باٍق  واجلي�ص  خائفة  ة  حما�رشَ كانت  واإن  حا�رشة  الإرهابية 

امل�سوؤولية من اأق�سى الوطن اإىل اأق�ساه. 
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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
�ص، الدرجة العلمية، املوؤلفات، الخ.( ومبلخ�ص 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�ص تقرر مدى �سلحية 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 خلل �سهرين من ت�سلمها عمله ما   -5
املجلة بحقها يف اأن تقرتح على الكاتب اإجراء اأي تعديلت يف الن�ص 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�ص.  -٧

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

لقد �سهدت منطقة ال�رشق الأو�سط عودة تدريجية للن�ساط 
علقات  اإقامة  اإىل  حتتاج  فرو�سيا  اإليها،  الرو�سي  اخلارجي 
والعربي  الإ�سلمي  العامل  ودول  املنطقة،  دول هذه  �رشاكة مع 
التهديدات  حجم  لتقليل  �سوريا...(   - تركيا  )اإيران-  ا  خ�سو�سً
على حدودها اجلنوبية. على خط اآخر، تعترب هذه املنطقة اخلّزان 
العاملي ملادة الغاز الطبيعي ومركز الثقل خلطوط الأنابيب التي 
تنقله اأو ما ي�سّمى بـ"�رشايني الأنظمة احلاكمة"، وهذا ما يجعلها 
م�رشًحا للتجاذب اجليو�سيا�سي الرو�سي _ الغربي ب�سيناريوهات 

ظاهرها �سيا�سي وباطنها اقت�سادي.
عمل الرئي�ص فلدميري بوتني على اإعادة اأجماد الإمرباطورية 
الرو�سية من جديد، من خلل عّدة ا�سرتاتيجيات براغماتية قائمة 

السياسة الخارجية الجديدة لروسيا 
وتأثيرها على دول الشرق األوسط 

ولبنان

العقيد اإلداري جورج اخلوري

*ضابط في الجيش 
اللبناني
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على ثوابت اأهّمها: عدم الدخول يف مواجهة مع الوليات املتحدة الأمريكية، 
النهو�ص بالقت�ساد القائم بالدرجة الأوىل على الحتياط ال�سخم من مادة 
الغاز، ال�سعي اإىل عامل متعّدد الأقطاب وتكوين حتالفات اإقليمية ودولية ذات 

طابع اأمني )منظمة �سانغهاي( واقت�سادي )جمموعة الربيك�ص(.
الفعلي، وبخا�سة  التدويل  اإىل مرحلة  الراهنة  ال�سورية  الأزمة  انتقلت  لقد 
بعد الظهور الع�سكري الرو�سي على خط املواجهة وجناحه يف قلب املعادلة 
على الأر�ص على الرغم من ال�رشبات الع�سكرية الأمريكية اخلجولة يف هذا 
الإطار بهدف اإعادة اإحياء الدور الأمريكي، وتبقى جملة من الأ�سئلة تطرح 
نف�سها على هذا ال�سعيد: ما هي الأهداف احلقيقية وراء التدخل الرو�سي يف 
ال�رشق الأو�سط عامًة و�سوريا خا�سًة؟ وهل هذا النوع من التدّخلت �سُيكَتب 
ارتفاع  وبالتايل  احلالية،  ال�سيا�سية  القيادة  ولية  انتهاء  بعد  التوفيق  له 
جذب  وجهات  ي�سّكل  لبنان  اأ�سبح  وهل  العاملي؟  ال�سلّم  يف  رو�سيا  ترتيب 

ا مع اكت�ساف حقول الغاز قبالة �سواطئه؟ حمتملة لرو�سيا خ�سو�سً

اأوًّل: م�ؤثرات ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية 

يق�سد مبوؤثرات ال�سيا�سة اخلارجية تلك العوامل املتعّددة التي ت�سهم ب�سكل 
ا  اأو باآخر يف توجيه ال�سيا�سة اخلارجية وتبلورها لأي دولة، كما تعني اأي�سً
ات  امُلتغريِّ من  جمموعة  اأمام  تابع  كمتغري  اخلارجية  ال�سيا�سة  "درا�سة 

امل�ستقلة التي تفر�سها معطيات البيئتني الداخلية واخلارجية"))).
القوة  القت�ساد،  ال�سكان،  باجلغرافيا،  فتتمثل  الداخلية  املوؤثرات  اأّما 

الع�سكرية، بيئة �سنع القرار...
اأوروبا  �رشقي  اإىل  ومتتد  كلم2،  بـ1٧.٠٧5.2٠٠  رو�سيا  م�ساحة  تقّدر 

زايد عبد اللـه مصباح، السياسة الخارجية، دار التالة، الطبعة الثانية، طرابلس،999)، ص29).  -(
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اأوروبا جتعل منها  ال�سهلية يف حدودها مع  اأّن طبيعتها  اإلَّ  اآ�سيا.  و�سمايل 
ا مك�سوفة من ناحية الغرب بعك�ص ال�سّق ال�رشقي الذي حتيط به �سل�سلة  اأر�سً
د ال�سمايل بتعطيل معظم موانئها  جبال الكاربات، اإذ يت�سّبب املحيط املتجمِّ
ال�سمالية يف ف�سل ال�ستاء، اأّما و�سولها اإىل مياه املحيط الأطل�سي اأو املياه 
الدافئة عرب املمرات البحرية  فمرهون بظروف عّدة دول. من هنا ميكن حتليل 
بع�ص قراءات اخلرائط لفهم ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية وما ت�ست�سعره هذه 
اأو  العازلة  للمنطقة  فقدانها  الرئي�ص  �سببها  بها،  حمدقة  اأخطار  من  الدولة 
م اأوروبا وتركيا بو�سولها اإىل املنافذ  ما ُيعرف بدول بحر البلطيق ، وحتكُّ
البحرية، اإ�سافة اإىل وجود معظم الأرا�سي الزراعية والتي ُت�َسكِّل ٨٪ فقط من 
م�ساحتها العامة يف املنطقة اجلنوبية الغربية مبحاذاة جورجيا، اأوكرانيا، 
ال�سبب  عن  اأهمية  يقّل  ل  والذي  الآخر  ال�سبب  اأّما  الو�سطى،  واآ�سيا  القوقاز 
الرئي�ص فيعود اإىل قرب مو�سكو من احلدود الرو�سية الغربية، وُبعِدها مئات 

الأميال عن اأماكن متركز حلف الناتو.
ال�سلوك  على  املوؤثِّرة  العوامل  من  ال�سّكاين  العامل  يعترب  مواٍز،  خٍط  على 
كتًل  ُيفِرز  ما  غالًبا  والديني  اللغوي  العرقي،  فالتنّوع  للدول،  اخلارجي 
ب�رشية غري متجان�سة حتاول التاأثري على قرارات ال�سيا�سة اخلارجية. ي�سل 
عدد ال�سكان يف رو�سيا، بح�سب اإح�سائيات العام 2٠14 اإىل حواىل 14٨،٨ 
مليون ن�سمة معظمهم من العرق الرو�سي بن�سبة ت�سل اإىل ٨1.5٪، اأّما باقي 
ن�سبته  ت�سوفا�ص- يهود...( فت�سّكل جمتمعة ما  )تتار-اأوكرانيون-  الأعراق 
1٨.5٪. كذلك يعّد الروم الأورثوذك�ص يف رو�سيا الن�سبة الأكرب بني ال�سكان 
يف حني "ي�سّكل امل�سلمون 1٦٪  من اإجمايل عدد ال�سكان". علّق "بول غلوب" 
اخلبري الرو�سي ب�سوؤون امل�سلمني، قائًل "رو�سيا متّر بَتَحّول ديني �ستكون له 
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نتائج على املجتمع اأكرب من تلك التي رافقت انهيار الحتاد ال�سوفياتي")2).
القت�سادية  الناحية  من  الرو�سية  ال�سادرات  يف  النمو  ن�سبة  بلغت  لقد 
وبح�سب منّظمة التجارة العاملية 22٪ يف العام 2٠11، كما احتلَّت رو�سيا 
التجارة  من  تها  ح�سّ و�سّكلت  الرئي�سيني،  امل�سدرين  بني  التا�سع  املركز 
يف  حموري  �ساأن  والغاز  للنفط  اأ�سبح  كذلك   .٪4،٧ ن�سبته  ما  ال�سلعية 
ّنف من �سمن اأكرب ع�رش اقت�ساديات يف العامل،  القت�ساد الرو�سي الذي �سُ
وذلك بو�سف رو�سيا اأكرب منتج للغاز الطبيعي يف العامل، وثاين منتج للنفط 

بعد اململكة العربية ال�سعودية.
ال�سنوات  يف  العاملي  النظام  �سهدها  التي  ات  التغريُّ كل  ومع  ع�سكرًيا، 
"نان  اأو  اآر"  تي  "�سي  التعاون  برنامج  توقيع  من  الرغم  وعلى  الأخرية، 
لوغار"))) ومعاهدتي"START 1-2"))) بني اجلانبني الأمريكي والرو�سي، 
اإلّ اأنَّ العامل ل يزال ثنائي القطبية يف هذا املجال ، فالرت�سانات ال�سرتاتيجية 
ال�سني  اأي  الأخرى،  الثلث  النووية  القوى  تتجاوز  والرو�سية  الأمريكية 
وفرن�سا واململكة املتحدة. اإّن رو�سيا متتلك وفق معطيات العام 2٠12، 11 
األف راأ�ص نووي من النوعني التكتيكي وال�سرتاتيجي يف مقابل ٨5٠٠ راأ�ص 
للوليات املتحدة، وهي ت�ستعمل ذلك كقّوة ردع ا�سرتاتيجية ملواجهة الدرع 

ال�ساروخي الأمريكي وتو�سع حلف الأطل�سي.
الرو�سية  ال�سيا�سة اخلارجية  القرار يف  اآخر، فاإّن عملية �سنع  على �سعيد 
تتم �سمن موؤ�س�سات الدولة، اإل اأّن ما يجعل هذه العملية تختلف عن اأي دولة 
نَّاع القرار، اأي القيادة ال�سيا�سّية والأحزاب. ُتعّد القيادة  اأخرى هو طبيعة �سُ
ال�سيا�سّية من اأهّم موؤّثرات ال�سيا�سة اخلارجية للدولة، فالقائد ال�سيا�سي هو 

أنا بوشيفكايا، روسيا في الشرق األوسط: الدوافع- األثار-األمال، دراسة صادرة عن معهد واشنطن، شباط 6)20، ص6).  -2
نسبًة إلى اسمي العضوين في مجلس الشيوخ األميركي اللذين كانا وراء البرنامج الهادف إلى تدمير أسلحة الدمار الشامل السوفياتية.  -(

يعني اإلختصار "START": Strategic Arms Reduction Treaty وهي معاهدة بين الواليات المتحدة األميركية وروسيا االتحادية للحد   -(
من األسلحة النووية في العالم.
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راأ�ص الدولة وامل�سوؤول عن �سنع �سيا�ستها اخلارجية وفًقا للد�ستور الرو�سي 
الداخلية  ال�سيا�سة  توجهات  يحدِّد  الرو�سي  الرئي�ص   " اأّن  على  ين�ّص  الذي 
تغرّي  حدوث  اإىل  يوؤدِّي  القيادة  هذه  يف  تغرّي  اأي  فاإّن  لذا   .(((" واخلارجية 
ال�سيا�سي للأحداث  القائد  اأّن تغرّي روؤية  ال�سيا�سة اخلارجية، كما  ه  يف توجُّ

وامل�سالح من وقت اإىل اآخر جتعله يغرّي يف �سيا�سته اخلارجية.
ت�سهد رو�سيا تعدُّد الأحزاب واختلف توّجهاتها وبراجمها، وو�سل عددها 
دة  املوحَّ رو�سيا  حزب  اأهّمها:  �سيا�سًيا،  حزًبا   3٧ اإىل  موؤخًرا  الأحزاب  تلك 
وي�سيطر  ال�سيا�سي  امل�سهد  على  يهيمن  وهو   ،2٠٠1 العام  يف  تاأ�س�ص  الذي 
على جمل�ص الدوما واحلزب ال�سيوعي الرو�سي، وحزب رو�سيا العدالة واحلزب 
�سديدة  معار�سة  وجود  من  الرغم  وعلى  الرو�سي.  الليربايل  الدميقراطي 
لل�سيا�سة "البوتينية" بزعامة األك�سي نافايل، اإّل اأّن تاأثريها على الكرملني 

ل يزال �سعيًفا. 
متّثلت  جديدة  جيو�سيا�سية  حقيقة  برزت  ال�سوفياتي  الحتاد  ك  تفكُّ ومع 
بظهور عّدة دول اأُعيد دجمها يف خريطة العامل املعا�رش تقع يف و�سط اآ�سيا 
وجعل   ،٪2٠ بن�سبة  الآ�سيوي  رو�سيا  جمال  تقلُّ�ص  اإىل  اأدى  ما  و�سمالها، 
اإن�ساء  "مت  والدولية.  الإقليمية  القوى  مل�سالح  هدًفا  املناطق  تلك  ثروات 
كومنولث الدول امل�ستقلة لإظهار دور رو�سيا البارز �سمن الكيان اجلديد")6). 
لكّن هذا الدور قابلته جملة من التحّديات الإقليمية، لعّل اأبرزها تو�سع احللف 
الأطل�سي على تخوم رو�سيا ون�رش الدرع ال�ساروخي الأمريكي يف دول اأوروبا 

ال�رشقية.
فقد عك�ص ال�سعي الأمريكي، لتطويق التحرك الرو�سي يف اإقليمها املجاور، 

كاظم هاشم نعمة، روسيا والشرق األوسط بعد الحرب الباردة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، لبنان، 6)20، ص20.  -(
6-  ميشال يمين، السياسة الخارجية الروسية الجديدة، تقويم للنجاحات واإلخفاقات، شؤون الشرق األوسط، مركز الدراسات االستراتيجية، العدد )6، 

بيروت 997)، ص 2).
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واقع الرغبة الرو�سية يف العودة اإىل ال�ساحة الدولية كدولة عظمى. من هنا، 
اأن�ساأت منظمة "�سانغهاي" التي ج�ّسدت روؤية رو�سية �سينية م�سرتكة حول 
اأمريكا  ودول  الهند  من  كل  مع  علقتها  دت  َوطَّ كما  الأقطاب،  متعّدد  عامل 
اجلنوبية باإن�ساء حتالفات وتكتلت اقت�سادية. على خٍط اآخر، اأدركت رو�سيا 
العامل،  الغاز يف  اإنتاج  اأهمية العن�رش الطاقوي فهي تهيمن على ٦٧٪ من 
نف�سه  الوقت  يف  وت�سعى  واأوروبا،  لل�سني  املادة  لهذه  الأول  امُلورِّد  وتَعّد 

لتخّطي مناف�سيها يف هذا احلقل.

اإىل  الإمرباط�رية  من  للنه��ض  ب�تني  ا�سرتاتيجية  ثانيًا: 

الحتادية 
بداية  نقطة   2٠٠٠ العام  يف  الرئا�سية  النتخابات  يف  بوتني  فوز  �سّكل 
الطموحات  بني  التوازن  على  تقوم  الغرب  مع  العلقة  يف  جديد  لن�سق 
والإمكانيات لإ�سلح املجتمع الرو�سي وا�ستعادة مكانة رو�سيا يف العامل. مل 
ترّحب وا�سنطن بالتغيري يف مو�سكو، وراأت م�ست�سارة الأمن القومي الأمريكي 
"كوندليزا راي�ص" اأّنه من ال�سذاجة التعاون مع رو�سيا يف الوقت الذي ت�رشِّب 
تقانة اأ�سلحتها اإىل دول معادية لأمريكا ككوريا ال�سمالية واإيران، فرّد بوتني 
انتخاب  اأُعيد  باأ�سباب مالية.  اتفاق غور - ت�سرينومردن  متذّرًعا  بتوقيف 
الرو�سي  القت�ساد  اإخراج  على  فعمل   2٠٠4 العام  يف  ثانية  لولية  بوتني 
من حال الأزمة "النظامية" التي كان يتخّبط بها، واأ�سبحت الطاقة م�سدر 
اأ�سعار  الأجنبي بف�سل  القت�ساد، وامتلأت اخلزينة بالحتياط  لهذا  مناعة 

النفط، و�سارت رو�سيا �سابع اأكرب اقت�ساد يف العامل.
مع عودة بوتني اإىل ال�سلطة يف 4 اأيار من العام 2٠12، عمل على اإحداث 
حقوق  حماية  على  اهتمامه  رّكز  كما  الدولة،  اأجهزة  بني  توازن  علقة 
ال�سابقة  باملبادئ  ك  التم�سُّ واأّكد  واخلارج،  الداخل  يف  الرو�ص  املواطنني 
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ومنها الو�سوح والرباغماتية وحماية امل�سالح القومية، من دون النزلق 
ا مع �رشكاء رو�سيا. اإىل نزاعات اأو مواجهات، خ�سو�سً

ففي بداية العام 2٠14، دعم الغرب انقلًبا يف اأوكرانيا �سد "يانوكوفيت�ص"، 
وبدت هذه الدولة ال�سوفياتية ال�سابقة تبتعد عن تاأثري رو�سيا. اأثار هذا الأمر 
حفيظة بوتني فلم يرتّدد يف توجيه �رشبة ع�سكرية اإىل اأوكرانيا يف �سباط 
من العام 2٠14، ا�ستولت من خللها القوات الرو�سية على معظم �سبه جزيرة 
القرم يف منطقة جنوب �رشق البلد. وقد دعم لحًقا ا�ستفتاًء �سعبًيا يف القرم 
يف 1٦ اآذار من العام 2٠14 اأّدى اإىل �سم �سبه اجلزيرة اإىل الحتاد الرو�سي. 
املرتبطة  الغربية  والعقوبات  التهديدات  تزايدت  القرم،  �سم  خلفّية  على 
مع  ا  خ�سو�سً رو�سيا،  اأمن  على  الناتو  وحلف  املتحدة  الوليات  بن�ساط 
حتديث القدرات الهجومية للحلف الذي حتّول بح�سب وجهة النظر الرو�سية 
الأمن  وثيقة  تعديل  اإىل  دفع  ما  وهذا  عدواين،  حلف  اإىل  دفاعي  حلف  من 
القومي الرو�سي التي �سدرت يف العام 2٠٠9 لتتنا�سب مع هذه التهديدات 

والتحّديات التي تواجه البلد.
اأ - وثيقة الأمن القومي الرو�شي

دعا بوتني يف متوز من العام 2٠15 اإىل �رشورة تعديل ا�سرتاتيجية الأمن 
العام  بها حتى  العمل  واملقّرر  العام 2٠٠9،  ال�سادرة يف  الرو�سي  القومي 
ال�رشوري  "من  الرو�سي:  الأمن  اجتماع جمل�ص  2٠2٠. وقال بوتني خلل 
والقت�ساد  ال�سيا�سة  لت�سمل  املحتملة جميعها،  والأخطار  التحّديات  حتليل 
القومي  الأمن  ا�سرتاتيجية  وتعديل  ق�سرية،  فرتة  خلل  وغريها،  والإعلم 

الرو�سي، بناًء على نتائج هذا التحليل")7).

نصر المجالي، بوتين يقّر االستراتيجية الجديدة لألمن القومي الروسي، صحيفة ايالف ))/2)/))20،  -7
 متوافر على الرابط: elaph.com>web>news >2015/12، اإلنترنت.
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وبالفعل يف 2٠15/12/31 �سدرت وثيقة الأمن القومي الرو�سي املعّدلة، 
الهدف  وتبلور  الدولة،  عمل  اإطار  يف  اأولوّية  الأمن  هذا  �سمان  �سّكل  حيث 
للغرب،  موازية  عظمى  كقوة  ملكانتها  رو�سيا  ا�ستعادة  يف  منها  الرئي�ص 
تواجه  التي  للتهديدات  امللئمة  لل�ستجابة  الأو�سط،  ال�رشق  يف  وبخا�سٍة 

العامل يف القرن احلادي والع�رشين، ومن اأبرز ما جاء فيها:
)1(- تلقى ممار�سة رو�سيا ل�سيا�ستها امل�ستقلة داخلًيا وخارجًيا مقاومة 
تكري�ص  اإىل  ت�سعى  والتي  لها  احلليفة  والدول  املتحدة  الوليات  قبل  من 
هيمنتها على �سوؤون العامل. كما اأّن �سيا�سة الردع هذه ت�سمل ممار�سة ال�سغط 

عليها اقت�سادًيا، �سيا�سًيا واإعلمًيا.
)2(- اإّن تعزيز قدرات حلف الناتو وتكليفه وظائف كونية تنفَّذ مبا يخالف 
وانتهاًكا  الرو�سي،  القومي  للأمن  وا�سًحا  تهديًدا  ي�سكِّل  الدولية،  القوانني 
لل�رشعية الدولية، كما اأّن اإبقاء منطق الكتل الع�سكرية يف حّل الق�سايا الدولية 
ق  يوؤثِّر �سلًبا على التعامل مع التحّديات والتهديدات اجلديدة، اأّما ا�ستمرار تدفُّ
اأوروبا، فيعك�ص مدى  اإىل  الأو�سط  اأفريقيا وال�رشق  املهاجرين وتناميه من 

عجز نظام الأمن الأورواأطل�سي.
)3(- تدعو رو�سيا اإىل حتويل "منظمة معاهدة الأمن اجلماعي" اإىل "منظمة 
دولية �ساملة قادرة على الت�سّدي للتحّديات والتهديدات الإقليمية"، مبا فيها 
واإىل  ال�رشعية،  غري  والهجرة  املخدرات  وجتارة  والتطرف  الدويل  الإرهاب 
ال�سيا�سّية  الأنظمة  اإ�سقاط  اإىل زيادة عمليات  �رشورة تنبُّه املجتمع املدين 
قواعد  اإىل  النزاعات  هذه  فيها  ت�ستعر  التي  الأرا�سي  حتوُّل  مع  ال�رشعية، 

للإرهاب والنعرات الطائفية.
"الدولة  ا�سم  نف�سها  على  اأطلقت  التي  الإرهابية  املنظمة  ظهور  اإّن   -)4(
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التي  املزدوجة  املعايري  ل�سيا�سة  نتيجًة  كانت  نفوذها  وتعزيز  الإ�سلمية" 
تبّنتها بع�ص الدول يف مكافحة الإرهاب"))).

التحّديات  مواجهة  يف  وبراغماتية  عقلنية  �سيا�سة  رو�سيا  تعتمد   -)5(
مبا فيها الت�سلّح. اأّما يف جمال الأمن الدويل، فاإّن ال�سرتاتيجية اأ�سارت اإىل 
اأّن رو�سيا متم�ّسكة با�ستخدام و�سائل �سيا�سّية وقانونية واآليات دبلوما�سية 
اأّما ا�ستخدام القوة فلي�ص ممكًنا اإّل يف  هادفة اإىل حفظ ال�سلم قبل غريها، 

حال مل توؤدِّ الو�سائل ال�سلمية مفاعيلها.
الأوروبي  والحتاد  املتحدة  الوليات  تدّخل  رو�سيا من  قلق  ي�ستمّر   -)٦(
املجتمع  داخل  عميق  ان�سقاق  "اإحداث  اإىل  والهادف  اأوكرانيا،  يف  الدائم 
الأوكراين")9)، كما اأّن خّطة الوليات املتحدة لـ"ن�رش الدرع ال�ساروخي يف 
القومي  للأمن  قلق  م�سدر  ت�سكل  الرو�سية"  احلدود  من  مقربة  على  اأوروبا 

الرو�سي.
ا يف اأوكرانيا،  )٧(- تهّدد "الثورات امللوَّنة" يف املحيط الرو�سي، وخ�سو�سً
لإظهار  املتطرفة  القومية  الأيديولوجيات  "تغذية  و�سط  الرو�سية  ال�سيادة 

�سورة رو�سيا على اأنها العدو يف عقول املواطنني الأوكرانيني".
)٨(- تنبع اأهمية �رشقي اأوروبا بالن�سبة للأمن القومي الرو�سي من ارتباطه 
القت�ساد  يف  الأبرز  العن�رش  اأوروبا،  اإىل  الطبيعي  الغاز  اإمدادات  بخطوط 
اأ�سعار  اأ�سابه ب�سبب انخفا�ص  ا مع التدهور الأخري الذي  الرو�سي، خ�سو�سً

النفط، والعقوبات الغربية على اأثر الأزمة الأوكرانية.
)9(- توؤّكد مو�سكو اهتمامها ببناء �رشاكة متكاملة مع الوليات املتحدة 

ألكسي دروزهنين، بوتين يقّر االستراتيجية الجديدة لألمن القومي الروسي،  -(
 متوافر على الرابط:htts://arabic.rt.com<news<805975  اإلنترنت، ))20.

9-  لورا خوري، وثيقة األمن القومي الروسي: عالقة متدهورة مع الغرب،
 متوافر على الرابط: www.al-akhbar.com>node،اإلنترنت، ))20.
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العلقات  وتاأثري  البلدين  بني  املتطابقة  امل�سالح  اأ�سا�ص  على  الأمريكية 
الرو�سية- الأمريكية على الو�سع الدويل العام. كذلك اأبدت رو�سيا ا�ستعدادها 
لبناء علقة مع الناتو على اأ�سا�ص امل�ساواة من اأجل تعزيز الأمن العام يف 

املنطقة الأوروبية الأطل�سية، �رشط احرتام القوانني الدولية.
العقيدة اجلديدة لل�شيا�شة اخلارجية الرو�شيّة ب - 

اإىل  بوتني  و�سول  بعد  رو�سيا  يف  كبرية  بدرجة  ال�سيا�سي  النظام  ا�ستقّر 
ال�سلطة، وقد عرف الرجل كيف يقارب عدًدا من امللّفات الدولية احل�ّسا�سة 
التحّديات  ويواجه  �سوريا،...(  القرم،  جزيرة  �سبه  الإيراين،  النووي  )امللف 
واإبقاء  اجلديد  الواقع  للتاأقلم مع  ا�سرتاتيجية  بتغرّيات  الغربية  والعقوبات 
اأعلن  الإطار،  هذا  داخلًيا وخارجًيا. يف  ال�سيا�سية  املنظومة  على  �سيطرته 
الرو�سية  اخلارجية  لل�سيا�سة  جديدة  عقيدة   2٠1٦/12/1 بتاريخ  بوتني 

�سملت عّدة مبادئ، اأبرزها:
الحتاد  مع  حقيقية  و�رشاكة  م�ستقّر  تعاون  اإىل  مو�سكو  تتطلّع   -)1(
اإقامة  واإىل  القطبية اجلنوبية،  القارة  تو�سيع وجودها يف  واإىل  الأوروبي، 
الأخذ  مع  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  املنفعة  متبادلة  علقات 
الإعرتاف  وعدم  الدويل،  الأمن  عن  اخلا�سة  الدولتني  م�سوؤولية  بالعتبار 
القانون  بتجاوز  اأرا�سيها  خارج  لت�رشيعاتها  املتحدة  الوليات  بتعميم 
مبحاولت  رو�سيا  قبول  وعدم   ،"R2P" احلماية  م�سوؤولية  بذريعة  الدويل 
الرد  بحق  واحتفاظها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  قبل  من  عليها  ال�سغط 

بقّوة وبالطريقة املنا�سبة على الإجراءات غري الوّدية بحقها.
تهديًدا  يحمل  "اأفغان�ستان"  يف  ال�ستقرار  انعدام  اأّن  اإىل  التنبُّه   -)2(
بذل  اإىل  ت�سعى مو�سكو  لذا  �سواء،  امل�ستقلّة على حدٍّ  الدول  لرو�سيا ورابطة 
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جهود حثيثة حلل هذه الأزمة، وتعار�ص اأي حماولة لنقل املواجهة والنزاع 
الع�سكري اإىل القطب ال�سمايل.

الإرهاب،  مكافحة  اأجل  من  وا�سع  دويل  حتالف  اإن�ساء  اإىل  التوّجه   -)3(
الت�سوية  نهج  موا�سلة  مع  كاأولوية،  الدولية  ال�رشعية  تعزيز  على  والعمل 
ل  تدخُّ دون  من  الأو�سط  ال�رشق  يف  النزاعات  حلل  الدبلوما�سية  ال�سيا�سية 

خارجي.
اأهداف ال�شيا�شة الرو�شية ج - 

واأفغان�ستان  وتركيا  العربي  والعامل  والأو�سط  الأدنى  ال�رشقان  ي�سّكل 
النطاق  القوقاز،  وجنوبي  الو�سطى  اآ�سيا  يف  الإ�سلمية  واجلمهوريات 
نا�سطة  �سيا�سة  الحتادية  رو�سيا  انتهجت  لقد  الرو�سية.  للم�سالح  احليوي 
حتمي اأمنها القومي على املدى البعيد وحتفظ هيبتها وتعّزز منزلتها كقوة 
ا�سرتاتيجيات  اّتباع  عليها  فكان  القت�سادية،  م�ساحلها  ع  وتو�سِّ كربى 
وحدة  على  باحلفاظ  تتلّخ�ص  والتي  بدقة،  اأهدافها  وحتديد  متداخلة، 
الأرا�سي الرو�سية، مكافحة الإرهاب، حفظ الهيبة واملكانة الدولية، تقوية 

القدرات القت�سادّية واإقامة نظام دويل متعّدد الأقطاب.
ميّثل الُبعد الأمني لوحدة رو�سيا الحتادية و�سيادتها وا�ستقللها الدافع 
الرو�سية واملطلب  الأرا�سي  اّت�ساع  اإّن  املنطقة.  الرو�سي يف  للن�ساط  الأول 
ال�سيادي املتعلّق بها قد واجها حتّدًيا خطرًيا بعد تفّكك الحتاد ال�سوفياتي، 
اجلنوبية  حدودها  على  املحتملة  التهديدات  حجم  تقليل  اإىل  عمدت  فقد 
"باإقامة علقة �رشاكة مع العامل الإ�سلمي والعربي، وتعزيز العلقات مع 
كومنولث الدول امل�ستقلة")0)). من ناحية اأخرى تن�سط ال�سيا�سة اخلارجية 

معين عبد الحكيم، روسيا... بين استعادة الدور واإلنفتاح على العالم، متوافر على الرابط: www.acresg.org/16360، اإلنترنت،))20.  -(0
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اآتية من كيانات يف العاملني العربي  الرو�سية يف مواجهة تهديدات اأمنية 
النف�سالية،  التحري�سية  اجلهادية  الدينية  التعبئة  تعتمد  والإ�سلمي، 
حيث ُتعترَب رو�سيا من اأكرث الدول املطالبة بتجفيف منابع متويل الإرهاب 
ال�رشاعات  انت�سار  ومنع  والتحري�سي،  والإعلمي  ال�سيا�سي  دعمه  واأُطر 
ال�سيا�سيَّة والع�سكرية املوؤدية اإىل عدم ال�ستقرار يف منطقة القوقاز واآ�سيا 

الو�سطى.
اأن يكون لها مكان ودور متميزان يف حفظ  لطاملا حر�ست رو�سيا على 
اأ�سبابه  اأحد  ا�سة ويرِجُع ذلك يف  العامل احل�سَّ الأمن وال�ستقرار يف مناطق 
تتمّتع  تزال  ل  الدولة  هذه  اأّن  على  التاأكيد  وهو  املعنوي،  العامل  اإىل 
مبكانة خا�سة على ال�ساحة الدولية. فقد �سعت مو�سكو اإىل علقات متميزة 
�سيما  ول  ال�سابقني،  ال�سوفياتي  الحتاد  اأ�سدقاء  مع  ا�سرتاتيجي  وتعاون 
الهند واإيران وال�سني، واعتمدت خيار بناء تفاهمات متعّددة الأطراف يف 
وجه الهيمنة الأمريكية، واأعادت هيكلة العلقات الدولية من خلل توازن 

القوى واللتزام مبيثاق الأمم املتحدة.
ا�ستعادة  على  اأ�سا�ٍص  ب�سكٍل  لرو�سيا  القت�سادّية  القدرات  تقوية  ارتكزت 
وفق  احلداثة  عامل  اإىل  وحتّولها  قطبية،  كقوة  العامل  يف  الفاعل  دورها 
اإن�ساء  الغاز بهدف  ال�سخم من  الحتياط  الغربي، والعتماد على  املنظور 
مة دول ُم�سدِّرة لهذه املادة على غرار منظمة "اأوبيك"، تن�سيط جتارة  ُمنظَّ
ا�سرتاتيجية  لقوة  قاعدة  تكون  قومية  اقت�سادية  تنمية  وحتقيق  الأ�سلحة 

جيو�سيا�سية.
البديهي  فمن  الأقطاب،  متعدد  دويل  بنظام  واملتمثل  الأخري  الهدف  اأّما 
اأن يتحّقق من خلل تاأ�سي�ص �رشاكة مع الوليات املتحدة الأمريكية قائمة 
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الدول  التعاون مع  الأحادية، وتطوير  الهيمنة  التكافوؤ بعيًدا من  على مبداأ 
الواقعة على ال�ساحل الآ�سيوي للمحيط الهادئ، واإبقاء العلقة مع الحتاد 
�ساعدة  اقت�سادية  قوى  مع  والتحالف  التقليدية،  اأطرها  �سمن  الأوروبي 
بالإ�سافة  الغربي،  للحتكار  الت�سّدي  اأجل  من  الربيك�ص"  "جمموعة 
وامل�سالح  امل�سرتك  الهتمام  ذات  املجالت  يف  ال�سني  مع  التوافق  اإىل 

املتبادلة.
د-و�شائل حتقيق الأهداف

العقد  فرتة  يف  اإمتامه  اإىل  بحاجة  كانت  ما  بوتني  اإدارة  "ا�ستكملت 
ال�سائع، فر�سمت حدودها اجليو�سيا�سية واأهدافها يف اإطار عقيدة �سيا�سية 
بدًءا  لبلوغها"))))،  اللزمة  الو�سائل  وحدَّدت  وع�سكرية،  اأمنية  خارجية 
الإقليمية  والتنظيمات  العربية  الأقطار  مع  الثنائية  العلقات  بتطوير 
بالوقوف  مروًرا  الإ�سلمي،  التعاون  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  مثل 
"منظمة  خلل  من  القطبية  الأحادية  بك�رش  الأمريكية  الهيمنة  وجه  يف 
للتعاون يف  الربيك�ص"  الأمن، و"جمموعة  للتعاون يف جمال  �سانغهاي" 
املالية  الأمنية،  العاملية،  الق�سايا  يف  توازن  وخلق  القت�سادي  املجال 
علقاتها  يف  املتعّددة  امل�سارات  خيار  اّتباع  اإىل  و�سوًل  والقت�سادية 
وال�سلح  باملال  تدعمها  اأو  الإ�سلمية،  التّيارات  حتت�سن  التي  الدول  مع 
الإ�سلمية،  الأقطاب  بني  بالنيابة  ال�رشاع  لتاأجيج  التناف�ص  ت�ستثمر  اأو 
احلرب  بعد  ما  ا�سرتاتيجية  يف  ال�سيا�سي  والإ�سلم  الإ�سلم  بني  والتفريق 
وال�رشق  العربية  اخللفات  ت�سوية  يف  النزيه  الو�سيط  دور  واأداء  الباردة، 

اأو�سطية.

كاظم هاشم نعمة، مرجع سبق ذكره، ص. )).  -((
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يف  التطورات  تف�سري  ربط  الأهداف:  لتحقيق  امل�ستخدمة  الو�سائل  ومن 
الذي  العربي  العام  الراأي  مبواقف  الرو�سية  الدبلوما�سية  قبل  من  املنطقة 
الظن  د خطاأ  ويوؤكِّ م�سوؤولية ما يجري،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يحّمل 
ال�سلح  بيع  على  والرتكيز  املنطقة،  تدخلها يف  وا�سنطن يف  نّيات  ب�سدق 
كاإحدى الأدوات الأ�سا�سية يف تن�سيط علقتها مع دول املنطقة باعتبارها 
�سوًقا مهًما لل�سلح الرو�سي. ومن الأمثلة على ذلك، ال�سفقة التي مت عقدها 
اإىل  بالإ�سافة   ،"1 "بانت�سري-�ص  دفاع جو  �ساروخ  بـ3٦  �سوريا  لإمداد 
توقيع اتفاقية بني رو�سيا واململكة العربية ال�سعودية للتعاون يف املجالني 

والتقني. الع�سكري 

ثالثًا: طبيعة العالقات الرو�سية - الأمريكية 

عقدتها  التي  �سوت�سي،...(  )قمة  والتفاقات  املعاهدات  من  الرغم  على 
رو�سيا واأمريكا، لإظهار ح�سن النوايا، اإّل اأّن ال�رشاع بينهما مّلا ينَتِه بعد. 
لقد مرَّت علقات الدولتني بعّدة مراحل متقلّبة، فمن قانون "ماغنيت�سكي" 
بينهما،  التوتر  ذروة  �سّكلت  اأحداث  كلّها  القرم،  فاأزمة  جورجيا  حرب  اإىل 
حّد  اإىل  ت�سل  قد  جديدة،  باردة  حرب  عن  التحدث  اإىل  بالكثريين  دفع  ما 
احلاليتني  القيادتني  وعي  عك�ص  فقد  اآخر،  خط  على  الع�سكرية.  املواجهة 
التقاطع يف معاجلة بع�ص امللفات ذات الهتمام امل�سرتك،  م�ساحات من 

على الرغم من اخللفات اجلدّية بينهما.
يف  "ترامب"  والأمريكي  "بوتني"  الرو�سي  الرئي�سني  بني  توافق  ثّمة 
بع�ص امللّفات، كرف�ص اأّي حماولت اإقليمية اأو دولية للتاأقلم مع قوى من 
تيارات " الإ�سلم ال�سيا�سي"، ووقف اأي دعم ع�سكري للمعار�سة ال�سورّية 
اإىل  البلدان  ي�سعى  مواٍز،  خٍط  على  �سابًقا.  الو�سع  عليه  كان  ملا  خلًفا 
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توثيق التعاون يف جمال مكافحة الإرهاب والعمل على تقوية التحالفات 
ي�سّمى  ما  اأو  الإ�سلمية"  الدولة  "تنظيم  دحر  بهدف  الع�سكرية  ا  خ�سو�سً
الأغرا�ص  اأجل  من  النووية  ال�سناعات  وتطوير  وجد،  اأينما  بـ"داع�ص" 
ّي ُقدًما يف ال�رشاكة مبجال القت�ساد والتجارة وال�سناعة. ال�ِسلميَّة وامل�سِ

يف مقابل التوافق الرو�سي– الأمريكي يف امللفات التي ُذِكرت، "تربز عدَّة 
الرو�سية  القيادتني  روؤيتي  نقاط خلف جوهرية بني  مُتثِّل  �سائكة  ملفات 
الأمريكي  الدور  اإحياء  اإىل  ت�سعى  "ترامب"  فاإدارة  والأمريكية")2))، 
عاملًيا وجتديده، بعدما اأّدى غيابه اإىل تقّدم مو�سكو وتو�ّسعها يف جوارها 
بعك�ص  الأو�سط،  ال�رشق  منطقة  خلل  من  دولًيا  نفوذها  وتعزيز  املبا�رش، 
ت الطرف عن ت�ساعد التطّرف املدعوم  الإدارة الأمريكية ال�سابقة التي غ�سّ
ما  طهران،  مع  النووي  التفاق  لإجناز  �سعيها  اإطار  يف  اإقليمًيا  اإيران  من 

يعني �سداًما حمتمًل مع حلفاء مو�سكو يف ال�رشق الأو�سط م�ستقبًل.
الأمريكية  املحاولت  القيادتني  هاتني  بني  اخللفية  الق�سايا  ومن 
ا  ال�سابق، خ�سو�سً ال�سوفياتي  امل�ستمرَّة  للهيمنة على جمهوريات الحتاد 
اإىل حلف �سمال  "اإقليم كو�سوفو" وت�رشيع ان�سمام جورجيا  بعد ا�ستقلل 
رو�سيا  تخوم  اإىل  لي�سل  الناتو  حلف  قوات  انت�سار  تو�سع  كذلك  الأطل�سي، 
ال�سرتاتيجي،  جوارها  يف  الأمريكي  ال�ساروخي  الدرع  ن�رش  وم�رشوع 
�سواريخ  ن�رش  قابله  والذي  وبولندا  ت�سيكيا  جمهوريتي  يف  ا  وخ�سو�سً

رو�سية يف كالينغراد املطلّة على بولندا.
يف ال�سياق عينه، فاإّن الوجود الع�سكري الأمريكي يف منطقة اآ�سيا الو�سطى 
تعليق  اإىل  بالأخرية  دفع  القومية،  رو�سيا  م�سالح  يهّدد  ب�سكل  والقوقاز 

عبد الساتر قاسم، دراسة بعنوان: روسيا بين اإلحترام والقطبية، صدانا، 2009، ص)-6.  -(2
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م�ساركتها يف معاهدة احلد من الأ�سلحة التقليدية يف القارة الأوروبية.
لقد و�سل هذا التباين اإىل ذروته مع التدخل الع�سكري الأمريكي يف �سوريا 
والغارات التي نّفذتها القّوات الأمريكية على قواعد جوّية يف دم�سق وحم�ص 
اجلوية  الدفاعات  له  ت�سّدت  الذي  ال�ساروخي  ال�ستهداف  واآخرها  وحماه، 
ال�سورية، ما �سّكل تغيرًيا يف املعادلة الع�سكرية يف مقابل غارات ا�ستهدفت 
فل�سطني  اأ�سا�ٍص على  ب�سكل  التباين مرتكز  الزور. هذا  قوات رو�سية يف دير 
الإرهاب  مفهوَمي  بني  الفرق  اإظهار  اآخر  مبعنى  املنطقة،  يف  اإيران  ودور 

واملقاومة.

رابًعا: ال�رشق الأو�سط، الف�ساء الأرحب لتغيري ق�اعد لعبة 
الت�ازنات

اأ - العالقات الرو�شية - الإيرانية
الأمريكية  املتحدة  الوليات  احَتلَّت   ،2٠٠1 اأيلول   11 اأحداث  بعد 
اأفغان�ستان والعراق لل�سيطرة على ال�رشق الأو�سط املمتّد من املحيط الأطل�سي 
ومنعهما  وال�سني  رو�سيا  حما�رشة  بغية  �رشًقا،  ال�سني  حدود  اإىل  غرًبا 
من الو�سول اإىل طرق املوا�سلت البحرية. على اإثره، ازدادت اأهمية اإيران 
بالن�سبة اإىل رو�سيا وال�سني كونها حلقة و�سل مع �رشق املتو�سط واملحيط 
الهندي، ما مّكنها من تعزيز نفوذها يف العراق، واإحداث اخرتاق يف جبهة 

املتو�سط - البحر الأحمر: �سوريا،  لبنان، فل�سطني واليمن.
اإىل  الأ�سلحة  ببيع  ال�سوفياتي  الحتاد  بداأ  الباردة،  احلرب  نهاية  بعد 
اإيران، فدخلت مو�سكو وطهران فرتة من التعاون ال�سرتاتيجي على اأ�سا�ص 
اإنتاج  م�سانع  بناء  يف  طهران  مو�سكو  �ساعدت  حيث  املتبادلة،  امل�سالح 
الدبابات. تنامى التعاون بني الطرفني يف الت�سعينيات من خلل م�ساركة 
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اإيران اخلوف الرو�سي حول مناطق اآ�سيا الو�سطى والقوقاز، وحتّولت مو�سكو 
اإىل مزيد من الهتمام باجلغرافيا ال�سرتاتيجية، وهو ما عّزز الرتكيز حول 

اأورواآ�سيا حيث اأ�سحت اإيران درًعا للدفاع يف املنطقة اجلنوبية لرو�سيا.
مع تويّل بوتني �سّدة الرئا�سة الرو�سية، اأّيد كثري من ال�سيا�سيني واجلرنالت 
اإيران  اأ�سبحت   2٠٠1 العام  وبحلول  اإيران،  مع  العلقات  حت�سني  الرو�ص 
تخفيف  اإىل  رو�سيا  ف�سعت  العامل،  يف  الرو�سي  لل�سلح  م�ستورد  اأكرب  ثالث 
ا�ستخدم  الثانية،  رئا�سته  فرتة  خلل  البلد.  هذا  على  املفرو�سة  العقوبات 
الدفاعي  الدرع  ملقاومة  م�ساومة  كورقة  طهران  مع  تعاونه  بوتني 
ال�رشق  يف  الرو�سي  النفوذ  تزايد  على  واحلفاظ  الأمريكي  ال�ساروخي 

الأو�سط.
مبوافقة  اإيران  على  العقوبات  فر�ص  بعد  الرو�سي  النفط  على  الطلب  زاد 
تعتمد  وتركمان�ستان  واأذربيجان  كازخ�ستان  من  كًل  جعل  ما  رو�سيا، 
ت�سدير الغاز عرب رو�سيا، وامتنعت رو�سيا يف الوقت نف�سه عن بناء خطوط 
العام 2٠1٠، وافقت رو�سيا على تعليق  اإيران. يف  الغاز عرب  اأنابيب لنقل 
اإىل   3٠٠ اأ�ص  �سواريخ  بت�سليم  دولر  مليون  اإىل٨٠٠  قيمته  ت�سل  عقد 
اأّن  اإّل  اأوروبا،  يف  ال�ساروخي  بالدرع  لها  تنازلت  تقدمي  مقابل  اإيران، 
تفاهمات  اإيران  توقيع  بعد  العام2٠15  ال�سفقة يف  ت�سليم  اأعادوا  الرو�ص 

نووية مع الغرب.
ن احلماية  ت�سطلع اإيران بدور مهم على �سعيد حتقيق توازن اإقليمي يوؤمِّ
اأمن رو�سيا امل�ستقبلي.  من تغيريات ديناميكية عقائدية توؤّثر جوهريًّا يف 
النفوذ  اإ�سعاف  على  تعمل  تركيا  بداأت  ال�سوفياتي،  الحتاد  انحلل  فبعد 
املتحدة.  الوليات  من  بت�سجيع  الو�سطى،  اآ�سيا  جمهوريات  يف  الرو�سي 
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الرو�سي،  القومي  للأمن  والقوّية �رشورة  دة  املوحَّ اإيران  فمو�سكو ترى يف 
حيث متار�ص لعبة التعادل اجليو�سيا�سي يف امل�رشح الإقليمي.

امتلك  "غري امل�رشوط" يف  اإيران على حقها  "ُت�رّش  تقّدم،  مّما  انطلًقا 
اليورانيوم،  تخ�سيب  برنامج  اإعداد  واإمتام  كاملة،  النووي  الوقود  دورة 
املوقف  اأتى  لقد  ذلك"))))،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ترف�ص  حني  يف 
الأمريكية،  للإرادة  وا�سح  حتدٍّ  يف  امللف  لهذا  تفهًما  الأكرث  الرو�سي 
الطاقة  لتوليد  النووية  "بو�سهر"  حمطة  بناء  خلل  من  ذلك  جتلّى  وقد 
"اأّولهما  اأ�سا�سيني:  ُبعَدين  يف  �ص  وتلخَّ رو�سيا،  مع  بالتعاون  الكهربائية 
تاأييد حق اإيران يف امتلك تكنولوجيا نووية لل�ستخدامات ال�سلمية فقط، 
النووي  برناجمها  اأو حتويل  نووية،  اأ�سلحة  اإيران  امتلك  وثانيهما رف�ص 

الع�سكري")))). لل�ستخدام  ال�سلمي 
َع التفاق النووي الإيراين يف 2٠15/٧/14 وبداأت بلد فار�ص تتنّف�ص  ُوقِّ
الدولية عنها بالتزامن مع وفائها بالتزامتها  العقوبات  ال�سعداء مع رفع 
يف تطبيق بنود هذا التفاق، اإّل اأّن ذلك مل يكن ليدوم طويًل، فمع انتخاب 
حاولت   ،2٠24 العام  حتى  متتد  ثالثة  لولية  بوتني  فلدميري  الرئي�ص 
مع  ارتباطها  فّك  علني  وب�سكل  ترامب  عهد  يف  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة 
اإيران حول امللف النووي بتباين وا�سح مع املوقفني الرو�سي والأوروبي 
قنوات  بفتح  التفاق  هذا  على  الإبقاء  واأملانيا  فرن�سا  من  كل  وحماولت 
ال�ستمرار  البلد  لهذا  �سمح  ما  رو�سيا،  مع  واقت�سادي  مايل  وتعاون  حوار 
اجلمهورية  دعم  وبالتايل  الأو�سط  ال�رشق  يف  الإقليمية  مكانته  تعزيز  يف 

الإ�سلمية الإيرانية كحليف ا�سرتاتيجي لها.

نيكوالي كوزهانوف، عالقات روسيا مع طهران، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، أميركا، 2)20.  -((
نورهان الشيخ، تحالف محسوب، محدِّدات التوافق بين إيران وروسيا، مجلة السياسة الدولية، العدد96)، القاهرة، ))20.  -((



23

العالقات الرو�شية- الرتكية ب - 
اإّن التاريخ امل�سرتك بني الإمرباطورية الرو�سية والدولة العثمانية حافل 
الّدولتان  هاتان  و191٧خا�ست   15٦٨ العامني  بني  فما  باحلروب، 
الرئي�ص  ال�سبب  اأّما  الإمرباطورية،  ل�سالح  مبجملها  انتهت  1٧حرًبا  قرابة 
فيعود اإىل رغبة الرو�ص يف ال�سيطرة على البحر الأ�سود وممّراته )البو�سفور 
والدردنيل( نحو مياه املتو�سط الدافئة. بعد احلرب العاملية الثانية ان�سّمت 
اأمنًيا  جداًرا  �سّكل  ما   ،1952 العام  يف  الأطل�سي  �سمال  حلف  اإىل  تركيا 
الأو�سط.  ال�رشق  اإىل  ت�رشُّبه  ل�سّد  اجلنوب  من  ال�سوفياتي  للحتاد  مواجًها 
ولي�ص من املبالغة القول اإّن طبيعة املوقع اجلغرايف لرتكيا هي التي حّددت 
ل علقاتها مع دول اجلوار، وهو ما ينطبق ب�سورة جليَّة  عرب التاريخ َت�َسكُّ
واأخرى  للتقارب  خطوات  �سهدت  التي  الرو�سية   - الرتكية  العلقات  على 

للتباعد طبًقا لت�سارب امل�سالح والروؤى بينهما. 
انهيار  بعد  الحتادية  برو�سيا  اعرتف  الذي  الأّول  البلد  تركيا  كانت  لقد 
الحتاد ال�سوفياتي يف العام 1991. على خٍط مواٍز، مّثل اجلانب القت�سادي 
حجر الزاوية يف م�سار التقارب الرو�سي - الرتكي، فرتكيا هي �سابع اأكرب 
يف  "الربيك�ص"  جمموعة  اأع�ساء  معظم  وت�سبق  لرو�سيا،  جتاري  �رشيك 
لل�سّياح  الأوىل  الوجهة  اأّنها  كما   ، العامل  يف  النامية  الأ�سواق  اأكرب  اجتاه 
الغاز  �رشكة  اإىل  بالن�سبة  اأملانيا  بعد  الت�سدير  اأ�سواق  اأكرب  وثاين  الرو�ص، 
"غاز بروم" اململوكة من قبل الدولة الرو�سية. من هنا جاء التعاون بني 

البلدين يف جمالت الطاقة، القت�ساد وغريها. 
"تعترب رو�سيا اأهم ُمورِّد للغاز الطبيعي لرتكيا"))))، بحيث تعتمد �رشكة 

كاظم هاشم نعمة، مرجع سبق ذكره، ص))).  -((
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"بوتا�ص" الرتكية على الغاز الرو�سي بواقع ٦ مليارات مرت مكعب من الغاز 
والتعاون  الكهربائية  الطاقة  اإىل  ال�ساأن  التعاون يف هذا  �سنوًيا. كما ميتّد 
ال�سرتاتيجي يف ت�سويق تكنولوجيات ال�سلع واملعّدات واخلدمات اخلا�سة 
الرو�سية  اإك�سبورت"  "تكنو�سرتوي  فموؤ�س�سة  الذريَّة،  الطاقة  ب�سناعة 
ت�سارك يف اإن�ساء ال�سّد واملحطة الكهرذرية "ديريرن" بقدرة ٦٧٠ ميغاواط 

يف مقاطعة اأرتفني الرتكية.
البلدين  هذين  بني  القت�سادية  العلقات  تنامي  برز  اأخرى  ناحية  من 
من خلل حجم ال�ستثمارات والتبادل التجاري الذي بلغ يف العام 2٠٠٨ 
قيًما قيا�سية و�سلت اإىل 33.٨ مليار دولر، وعدد ال�رشكات الرتكية التي 
الرو�ص  ال�سّياح  األف �رشكة، وعدد  اإىل 14٠  والذي و�سل  تعمل يف رو�سيا 
يف تركيا الذي قارب اخلم�سة مليني �سائح �سنوًيا واتفاقيات التعاون يف 

جمال الإن�ساءات اإذ تعمل حالًيا 15٠ �رشكة تركية يف رو�سيا.
اأّما على �سعيد التعاون املتبادل، فيمكن ترجمته من خلل عّدة معاهدات 
اأ�س�ص العلقات )1992(، اتفاقية  اأهّمها: معاهدة  واتفاقيات بني البلدين، 
وال�سناعي  امل�رشيف  القطاع  اتفاقيات   ،)2٠٠2( الع�سكري  التعاون 
ال�سيا�سي  البيان  البلدين،  بني  الدخول  تاأ�سرية  اإلغاء  اتفاقية  والزراعي، 
اخلا�ص  الربوتوكول   ،)2٠٠4( وال�رشاكة  ال�سداقة  تعميق  حول  امل�سرتك 
اإطار  يف  الرتكية  الأ�سواق  اإىل  الرو�سية  واخلدمات  ال�سلع  دخول  ب�ساأن 

ان�سمام رو�سيا اإىل منظمة التجارة العاملية.
النقاط  من  عدًدا  ثّمة  اأّن  اإّل  الرتكي،   - الرو�سي  التقارب  من  الرغم  على 
اخللفية والعقبات التي قد حتول دون املزيد من التعاون بينهما، وترتكز 
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الأزمة  منها:  املحورية،  والق�سايا  ال�سيا�سّية  املواقف  من  جمموعة  يف 
الرتكية  العلقات  الأطل�سي،  �سمال  حلف  يف  تركيا  ع�سوية  ال�سورية، 

الأرمنية، العلقات الرتكية اجلورجية والعلقات الرتكية الأمريكية.
وال�سماح  ال�سورية  للمعار�سة  دعمها  اأنقرة  فيه  اأعلنت  الذي  الوقت  يف 
الناتو  حلف  ودعوة  اللجئني،  خميم  يف  بالتمركز  احلّر  ال�سوري  للجي�ص 
اإ�سقاط  حادثة  عن  ف�سًل  تركيا،  يف  "باتريوت"  �سواريخ  ن�رش  اإىل 
الدفاعات اجلوية الرتكية املقاتلة الرو�سية على احلدود الرتكية يف ت�رشين 
يف�رّش  ما  وهذا  �سوريا،  يف  النظام  بدعم  مو�سكو  تتم�ّسك  الثاين2٠15، 
ال�سعب  حماية  لوحدات  ودعمها  طرطو�ص،  مرفاأ  اإىل  بوارج  اأربع  اإر�سالها 
القومي  للأمن  تهديًدا  الكرد�ستاين  العمال  حزب  مع  ُت�سكِّل  والتي  الكردي، 

الرتكي.
على �سعيد ع�سوية تركيا يف حلف �سمال الأطل�سي، تتعار�ص اللتزامات 
تركيا  على  الع�سوية  هذه  تفر�سها  التي  والع�سكرية  والقت�سادية  الأمنية 
مع امل�سالح والأهداف الرو�سية. فال�ستحقاقات الرتكية يف منطقة البحر 
الطاقة من  اإمداد  قزوين وخطط  بحر  م�ساريع  تركيا يف  وا�سرتاك  الأ�سود، 
لدى  قبوًل  جتد  لن  م�سائل  ُت�سّكل  كلّها  اأوروبا،  نحو  وجورجيا  اأذربيجان 

الرو�سي. اجلانب 
توقيع  من  الّرغم  فعلى  الأرمنية،   - الرتكية  العلقات  ناحية  من  اأّما 
اإقامة علقات دبلوما�سية وفتح احلدود بينهما،  البلدين بروتوكوًل ب�ساأن 
باخ"  قارة  "ناغورين  اإقليم  حول  الأذربيجانية   - الأرمنية  احلرب  اأّن  اإّل 
جمال  يف  عرثة  حجر  َل  �َسكَّ مواقعه،  من  ا  بع�سً الأرمنية  القوات  واحتلل 

التقارب الرو�سي - الرتكي.
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تعي�ص  حيث  الغرب،  من  جارتها  بجورجيا  تركيا  ترتبط  اآخر،  خط  على 
الآذري  النفط  اأنبوب  مرور  مكان  هي  وجورجيا  تركية.  ُم�سِلمة  جالية 
الوا�سل اإىل ميناء جيهان الرتكي. لقد وجدت تركيا نف�سها يف موقع �سعب 
حلف  ت�سكيل  اإىل  فدعت   ،2٠٠٨ اآب   ٨ يف  جورجيا  الرو�ص  اجتاح  حيث 
لتقلي�ص  القوقاز  منطقة  يف  والأمن  وال�رشاكة  للتعاون  الأقطاب  متعدد 
ال�سرتاتيجية.  م�ساحلها  على  الغرب  مع  الرو�سية  املواجهة  تاأثريات 
ذات  الأمريكية  الرتكية  العلقات  اإىل  اجلورجية  الرتكية  العلقات  ومن 
خياراتها  حت�سم  اأن  تركيا  على  يفر�ص  الذي  الأمر  املميزة،  اخل�سو�سية 
يف  الإيراين  الدور  �سيعّزز  رو�سيا  من  تقاربها  واأّن  ا  خ�سو�سً الرو�ص،  مع 
املنطقة، وهذا ما يتعار�ص مع الوليات املتحدة الأمريكية وم�ساحلها يف 
الأوراق �سّد تركيا، كتحريك ق�سية  ا�ستخدام بع�ص  اإىل  املنطقة، ويدفعها 
ن�سفها  وهي  الكربى  الورقة  عن  ف�سًل  الأرمنية،  الق�سية  واإثارة  الأكراد، 

لطموحات تركيا بالدخول اإىل الحتاد الأوروبي.
ج- املوقف الرو�شي من ال�رساع الإ�رسائيلي-الفل�شطيني

ت�ستند رو�سيا الحتادية يف بناء موقفها من ت�سوية ال�رشاع الفل�سطيني- 
-33٨-242( الأمن  جمل�ص  قرارات  َتعدُّ  حقوقية،  قاعدة  اإىل  الإ�رشائيلي 

و"خريطة   2٠٠2 للعام  ال�سلمية  العربية  واملبادرة   )1515-139٧
الرباعية املوؤلفة من رو�سيا  اللجنة  التي اقرتحتها  الطريق" للعام 2٠٠3 
الحتادية، الوليات املتحدة الأمريكية، الحتاد الأوروبي والأمم املتحدة، 
اأُ�س�ًسا لأي ت�سوية حمتملة بني الطرفني. وانطلًقا مما تت�سّمنه هذه الوثائق، 
فاإّن رو�سيا تدعم اإن�ساء دولة فل�سطينية م�ستقلة تعي�ص يف �سلم واأمن اإىل 

جانب اإ�رشائيل على اأ�سا�ص حدود العام 19٦٧. 
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د- خطوط الغاز يف ال�رسق الأو�شط  وا�شرتاتيجية مو�شكو الدفاعية
الحتبا�ص  مواجهة  يف  متقّدمة  خطوة  كيوتو")6))  "بروتوكول  يعترب 
النظيفة  الطاقة  نحو  العاملي  والتحّول  املناخية  والتغرّيات  احلراري 
وت�سابق  الزرقاء  القارة  يف  ا�ستهلكه  ت�ساعف  يف�رشِّ  ما  وهذا  الغاز.  اأي 
الكثري من الدول امل�سدِّرة لهذه املادة على مدِّها به، ويف مقّدمتها رو�سيا 
القائمة يف  الأ�سباب املحتملة للنزاعات  ال�سوء على  الحتادية، كما يلقي 

منطقة ال�رشق الأو�سط وعلى راأ�سها الأزمة ال�سورية.
املركزية  املخابرات  وكالة  عن  ال�سادر  العامل"  "حقائق  كتاب  بح�سب 
الأمريكية، فاإّن رو�سيا حتتّل املرتبة الأوىل بالحتياط العاملي من الغاز، 
بوا�سطة  مو�سكو  با�رشت  لقد  تركمان�ستان،...  ثّم  ومن  فقطر،  اإيران  تليها 
�سمال  اإىل  لنقله  الغاز  اأنابيب  من  عدد  بناء  الرو�سية  "غازبروم"  �رشكة 
ال�سمايل  "ال�سيل  خط  واأبرزها  وتركيا،  البلقان  ومنطقة  وجنوبها  اأوروبا 
وبوا�سطته  اأملانيا،  نحو  البلطيق  بحر  عرب  يتجه  الذي   "North Stream
وبلجيكا،  وهولندا  الدمنارك  من  كل  اإىل  غازها  نقل  من  رو�سيا  �ستتمّكن 
اأوروبا  جنوب  اإىل  الغاز  لنقل   "South Stream اجلنوبي  "ال�سيل  وخط 

وو�سطها عرب البحر الأ�سود وبلغاريا.
على �سعيد اآخر، حتّركت اأوروبا ومن بعدها اأمريكا، ووّلدت فكرة م�رشوع 
حيث   ،2٠٠9 العام  يف  اأنقرة   يف  عليه  التوقيع  مّت  الذي  "نابوكو"  خط 
لنقل  خط  خلل  من  باأوروبا  الو�سطى  اآ�سيا  يف  الغاز  احتياطات  ُرِبَطت 
لي�سّب داخل  اأذاربيجان فرتكيا  اإىل  الرتكمان�ستاين عرب بحر قزوين  الغاز 
املرور  دون  من  اأندرمات�ص(  )بوجمارتن  النم�سا  يف  �سخمة  م�ستودعات 

إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، متوافر على الرابط: www.unfcc، اإلنترنت، 999).  -(6
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كيانها  ي�ستهدف  امل�رشوع  هذا  اأّن  رو�سيا  اعتربت  الرو�سية.  بالأرا�سي 
ا�سرتاتيجية  فتبّنت  اعتمدته،  الذي  اجلنوبي  ال�سيل  خط  وي�رشب  الإقليمي 
زمن  يف  وتتباعد  املركز،  يف  تتقارب  اأبعاد  ذات  حماور  بثلثة  دفاعية 
املحور  متّثل  واإجها�سه.  حمتواه  من  "نابوكو"  م�رشوع  لتفريغ  التنفيذ، 
تعريًفا  وتبنِّيه  لقزوين،  املائي  للم�سّطح  القانونية  ال�سفة  اإثارة  يف  الأّول 
يعطي  الدويل  القانون  فاإّن  وبالتايل  بحًرا  ولي�ص  بحرية  اأّنه  مفاده 
بها  املحيطة  الدول  مع  بالت�ساوي  وثرواتها  مياهها  بتقا�سم  احلق  رو�سيا 
�رشاء  قوة  ببناء  فتلّخ�ص  الثاين  املحور  اأّما  واأذاربيجان،  كرتكمان�ستان 
)تركمان�ستان-اأذاربيجان- اآ�سيا  و�سط  يف  املنتج  الغاز  لكامل  احتكارية 
اأوزباك�ستان( من خلل عقود �رشاء طويلة الأمد، وترّكز املحور الثالث على 
"غازبروم"  �رشكة  اأعلنت  حيث  جديدة،  غاز  خطوط  لبناء  اجلهود  تكثيف 
واأفريقيا  اللتينية  اأمريكا  يف  م�ستحدثة  غاز  م�ساريع  �ست�ستثمر  اأّنها 
النيجر فاجلزائر، وم�رشوع  اإىل  ال�سائل من نيجرييا  الغاز  واآ�سيا كم�رشوع 
يف  عليه  التوقيع  مت  الذي  اجلنوبي  ال�سيل  خلط  كبديل  الرتكي  ال�سيل  خط 
اإىل تركيا  العام 2٠15، والذي �سينقل الغاز من رو�سيا عرب البحر الأ�سود 

فاليونان.
بعيًدا عن مو�سكو، تطرح قطر نف�سها كدولة اإقليمية منتجة وم�سدِّرة للغاز 
القطرية  التجربة  بعد  وبخا�سة  الحتادية،  رو�سيا  من  بديًل  اأوروبا  اإىل 
مع  اأوكرانيا  واأزمة  ال�سائل  الغاز  جمال  يف  املتحدة  اململكة  مع  الناجحة 
رو�سيا، والتي كانت مبثابة جر�ص اإنذار للقارة الزرقاء للبحث عن م�سادر 
بديلة عن الغاز الرو�سي. غري اأن قطر م�سطّرة اإىل ت�سييل الغاز قبل �سحنه 
اإىل اأوروبا ما يزيد من كلفته، علوة على اأّن عّبارات ال�سحن يجب اأن متر 



29

ال�سوي�ص، وهذه  عرب ثلثة م�سائق مائية وهي: هرمز، باب املندب وقناة 
اإن�ساء  يف  التفكري  اإىل  بقطر  دفع  ذلك  كل  م�ستقّرة،  غري  جميعها  املناطق 
ما  وهذا  "نابوكو"،  بخط  ليلتقي  وتركيا  ب�سوريا  وميّر  منها  ينطلق  خط 

ا على م�سالح احلليف الرو�سي. تعار�سه �سوريا حر�سً
الغاز  خريطة  ر�سم  يف  قوًيا  دوًرا  تلعب  اأن  اإىل  جهتها  من  اإيران  ت�سعى 
يف   )1+5( منّظمة  مع  النووي  التفاق  توقيع  بعد  ا  خ�سو�سً العامل،  يف 
من  ميّر  اأن  ُيفرَت�ص  الذي  الإ�سلمي  الغاز  خط  بتنفيذ  والبدء  متوز2٠15، 
ال�سورية  املوانئ  اإىل  ومنه  العراق،  اإىل  العربي  اخلليج  مياه  عرب  اإيران 
اإيران  احتياطات  غالبية  ترتّكز  م�ستقبًل.  اأوروبا  اإىل  لي�سل  واللبنانية 
من هذه املادة يف حقل "بار�ص" الذي تتقا�سمه مع قطر يف مياه اخلليج 
ال�سوري  النظام  بقاء  الإ�سلمي  الغاز  خط  م�رشوع  جعل  لقد  العربي. 
�رشورة حتمية بالن�سبة اإىل اإيران لتاأمني م�رشوعها ال�سرتاتيجي، وهذا ما 
يت�سارب مع امل�سالح القطرية، وُيف�رشِّ موقف كل من الطرفني من الثورة 

ال�سورية وفر�سته للإطاحة بامل�رشوع املناف�ص.
"جدير بالذكر اأّن اأمريكا والغرب ي�سعيان اإىل اأن يكون الغاز الإيراين هو 
اآ�سيا  اأنابيب خط "نابوكو" بعد اأن جّففت رو�سيا موّرديه يف  البديل مللء 
ا  ل لدى الإيرانيني، خ�سو�سً الو�سطى")7))، اإّل اأّن هذا اخليار لن يكون املف�سّ
واأّنه �سيعّزز الدور الرتكي عاملًيا وي�سهم يف زيادة منوِّه القت�سادي ويرفع 

حظوظ هذا البلد بالن�سمام اإىل الحتاد الأوروبي.
لقد ظهر موؤخًرا عامل جديد يف حو�ص البحر املتو�سط متّثل يف اكت�سافات 

سوريا ولعنة الغاز، أخبار الدفاع والتسليح ، المنتدى االقتصادي السوري،  -(7
متوافر على الرابط: www.Defense-arab.com>threads، اإلنترنت.
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دفع  ما  واللبنانية،  ال�سورية  ال�سواطئ  قبالة  ال�سخمة  الغاز  من  حقول 
هذه  من  عدد  يف  التنقيب  امتياز  على  احل�سول  يف  امل�سارعة  اإىل  برو�سيا 

احلقول، منها الرّب ال�سوري )منطقة رقم 12(.
ا�سرتاتيجية  اجليو  للأهمية  وا�سحة  �سورة  �سابًقا،  ورد  ما  �سياق  ير�سم 
تكون  لأن  حة  ُمر�سَّ ناحية  من  فهي  الرو�سي،  للحليف  بالن�سبة  ل�سوريا 
املمر الرئي�ص للغاز القطري يف حال �سقوط النظام، ومن ناحية اأخرى من 

املحتمل جًدا اأن تكون ممر خط الغاز الإ�سلمي الإيراين يف حال �سموده.
اإنَّ جملة امل�سالح املذكورة للرو�ص يف �سوريا تف�رشِّ تطّور ال�سلوك الرو�سي 
اإىل  الثورة،  بداية  يف  معلن  غري  وب�سكل  وع�سكرًيا  مادًيا  النظام  دعم  من 
التدّخل الع�سكري املبا�رش يف �سوريا بعد اتفاقية 2٦ اآب 2٠15 مع القيادة 
ال�سورية وا�ستمراره حتى يومنا هذا، ما غريَّ قواعد لعبة التوازنات وق�سى 
التوجه  احتواء  �سيا�سة  وعّزز  اأوروبا،  اإىل  الغاز  مبد  القطري  احللم  على 
الإيراين يف هذا الإطار، وهذا ال�سلوك لي�ص غريًبا على رو�سيا بالرجوع اإىل 
اإليها بالقّوة للحفاظ على  "اأبخازيا"  ال�سابقة يف جورجيا ب�سم  جتربتها 

م�ساحلها يف و�سط اآ�سيا اآنذاك.
ه - �شوريا يف ا�شرتاتيجية رو�شيا احلديثة

�سّكل املوقف الذي تبّنته اخلارجية الرو�سيَّة جتاه الأو�ساع التي متّر بها 
تاريخ  يف  بارزة  انعطاف  نقطة  اأرا�سيها،  على  الع�سكري  والتدّخل  �سوريا 
ال�سيا�سة الرو�سّية جتاه منطقة ال�رشق الأو�سط، ومن الطبيعي اأن لهذا التحّرك 

ح�سابات براغماتية ودوافع اقت�سادية، ع�سكرية وجيو ا�سرتاتيجية. 
للدعم  الدوافع  اأهم  من  �سوريا  يف  الرو�سية  القت�سادية  امل�سالح  ُتعترب 
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الرو�سي للنظام ال�سوري، وترتكز على عاملني، اأّولهما "التبادلت التجارية 
بحيث  الطاقة"))))،  قطاع  يف  والتعاون  الرو�سية،  ال�رشكات  وا�ستثمارات 
متيل هذه التبادلت بدرجة كبرية اإىل ال�سادرات الرو�سية وتتمحور ب�سكٍل 
الكت�سافات  وثانيهما  والأ�سلحة،  والآلت  النفطية  املنتجات  حول  اأ�سا�ٍص 
 - )مارين  حقول  يف  ال�سوري  ال�ساحل  امتداد  على  والنفط  للغاز  الهائلة 
ليفايثن- متار...( واملوقع اجليو ا�سرتاتيجي الذي تتمّتع به �سوريا كونها 
حة اأن تكون املمر الرئي�ص خلطوط الغاز التي �ستغّذي اأوروبا م�ستقبًل،  ُمر�سَّ
اأي  لإف�سال  ال�سورية  الأزمة  يف  الرو�سي  التدّخل  تطّور  ُتف�رشِّ  عوامل  كلّها 
ب�سوق  التحّكم  مقّدمتها  الرو�سية، ويف  بامل�سالح  امل�ّص  اإىل  يهدف  خمطط 

الغاز يف اأوروبا. 
التي �سهدتها �سوريا منذ بداية  الأحداث  الع�سكرية، فاإّن  الناحية  اأّما من 
احلديثة  رو�سيا  �سيا�سة  لأهداف  الأولويات  ترتيب  اأعادت   2٠11 العام 
قاعدة  اإىل  حتويله  حالًيا  يتم  والذي  طرطو�ص  فميناء  الأو�سط،  ال�رشق  يف 
بحرية، يعترب موطئ قدم رو�سيا الوحيد على البحر املتو�سط، بحيث ت�سعى 
البحر،  هذا  يف  الرو�سية  البحرية  مكانة  ا�ستعادة  اإىل  خلله  من  مو�سكو 
ة التي بداأتها بو�سع اليد على قاعدة "�سيفا�ستوبول"  ُم�ستكملًة بذلك اخلطَّ

امُلِطلَّة على البحر الأ�سود عند �سّمها ل�سبه جزيرة القرم يف العام 2٠14.
اأحد  �سوريا  مع  الرو�سية  الأ�سلحة  لتجارة  الطويل  التاريخ  يعك�ص  كذلك 
الأ�سباب املهّمة مل�ساندة رو�سيا للنظام ال�سوري. وح�سب وجهة النظر هذه، 
ا بعد  فاإّن رو�سيا تدعم �سوريا لأّنها ل تريد اأن تفقد �سوًقا مربحة خ�سو�سً
�سوريا  اإىل  رو�سيا  �سّدرت  ال�سياق،   هذا  يف  ليبيا.  �سهدتها  التي  الأحداث 

Azuolas Bagdonas, "Russia’s Interests in the Syrian Conflict: Power, Prestige, and Profit", European-  -((
Journal of Economic and Political Studies , Fatih University, Turkey, Vol 5, N 2, winter 2012, p. 63
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ما بني العامني 2٠٠5 و2٠1٠ ما قيمته 3 مليار دولر من الأ�سلحة من 
"Yakhont" و�سواريخ دفاع جو من طراز  بينها ٧2 �ساروًخا من نوع 
"بوك-م2" وعدد من الرادارات البحرية وغريها من التكنولوجيا حلماية 

ال�سورية. ال�سواحل 
يبقى تف�سري املوقف الرو�سي من الأزمة ال�سورية بالدافع اجليو ا�سرتاتيجي 
وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  واأّنه  ا  خ�سو�سً الأخرى  امل�سالح  اإىل  ن�سبًة  الأهم 
منح  عينه،  ال�سياق  يف  والإقليمي.  العاملي  ال�سعيدين  على  القوى  مبيزان 
اّتباع �سيا�سة متعدِّدة امل�سارات  ال�سورّية فر�سة  ح�سور رو�سيا يف الأزمة 
الأزمة  هذه  مفتاح  لكون  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  علقاتها  يف 
الإقليمي  فال�سعيد  الدويل  ال�سعيد  من  بدًءا  مو�سكو،  بيد  ح�رًشا  اأ�سبح 
و�سوًل اإىل الداخل ال�سوري، وهذا ما ظهر جليًّا يف اّتفاقية ت�سليم ومراقبة 
جًدا  املحدودة  الع�سكرية  ال�رشبة  ويف  فيه،  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  تدمري 
اجلاري  ني�سان  يف  �سوريا  على  الأمريكية  املتحدة  الوليات  نّفذتها  التي 
بالتعاون مع فرن�سا وبريطانيا. "ترى مو�سكو اأّن الوليات املتحدة ت�سعى 
الآ�سيوية  والقوى  املتنامية  الإقليمية  الدول  مع  �رشاكتها  من  احلد  اإىل 
وخلق  الأو�سط  ال�رشق  خريطة  ر�سم  اإعادة  خلل  من  كال�سني،  ال�ساعدة 
كيانات �سعيفة ي�سهل توجيهها ول تهدِّد م�ساحلها يف املنطقة")9)). من 
ر�سم خريطة  اإيران( منطلًقا مثالًيا لإعادة  )ومن بعدها  �سوريا  ت�سكِّل  هنا 
لذا  الإقليمية،  وحتالفاتها  اجلغرايف  موقعها  بحكم  اجلديد  الأو�سط  ال�رشق 
حتاول رو�سيا جاهدًة منع هذا املخّطط الذي �سيعّزز الهيمنة الأمريكية يف 

ال�رشق الأو�سط ويخلق تهديًدا حقيقًيا لأمنها القومي.

نورهان الشيخ، مرجع سبق ذكره، ص299.  -(9
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و- ارتدادات ال�شيا�شة الرو�شية احلديثة يف ال�رسق الأو�شط على 
لبنان

اإّن احلركة الرو�سية املت�سارعة جتاه امللفات اللبنانية يف العام املا�سي 
الرو�سي  للجي�ص  الع�سكري  الوجود  "تقري�ص"  يف  رو�سيا  رغبة  اإىل  توؤ�رّش 
يف �سوريا وال�رشق الأو�سط لبنانًيا. ل ُتخفي امل�سادر نّية رو�سيا الإطلل 
اللبنانيَّة بدًءا من ملف مكافحة الإرهاب،  عن قرب على امللّفات الداخلية 
من  وغريها  �سوريا،  اإعمار  واإعادة  ال�سوريني  النازحني  ملفي  اإىل  و�سوًل 

امللفات ذات الهتمام امل�سرتك.
اأقامه معهد ع�سام فار�ص يف اجلامعة الأمريكية يف  اأثناء املوؤمتر الذي 
الرو�سي  ال�سفري  اأ�سار  العربي"،  "رو�سيا والعامل  العام 2٠1٦ حتت عنوان 
يف لبنان اإىل اأنَّ رو�سيا ت�سعى اإىل منع تدمري الدولة ال�سوريَّة وت�سارك يف 
ا�ستعداد  ُمعِلًنا  ال�سورية،  بناًء على طلب احلكومة  الإرهاب  عملية مكافحة 
وا�سعة  "جبهة  ت�سكيل  و  الإرهاب  مكافحة  يف  اجلميع  مع  للتعامل  بلده 
�سّد الإرهاب")20)، بعد اأن تبنّي اأنَّ لدى الإرهابيني قدرة انت�سار وا�سعة يف 
العامل. من هنا، كان اأحد اأهداف التدّخل الرو�سي يف �سوريا منع الإرهابيني 
من الو�سول اإىل ال�سلطة واإن�ساء منطقة متوا�سلة من الرّقة اإىل �سمال لبنان 
و�سوًل اإىل البحر املتو�سط، ما ُيهدِّد التعاي�ص امل�سرتك ووجود الأقلّيات يف 

ال�رشق الأو�سط.
لبنان  يف  الت�سليح  ق�سية  مع  يتعامل  الرو�سي  الحتاد  اأّن  الوا�سح  من 
التعاون  زاوية  من  الإرهاب،  �سّد  احلرب  يف  ت�سارك  التي  الدول  وباقي 
�سفري  عليها  ز  يركِّ نقطة  وهي  الرو�سي،  القومي  الأمن  وحماية  الع�سكري 

ألكسندر زاسبكين، محاضرة بعنوان"روسيا والعالم العربي"، الجامعة األميركية، بيروت.  -20
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من  جزء  هو  لبنان  اأمن  باأّن  املتكرر  تلميحه  خلل  من  لبنان  يف  رو�سيا 
الأمن القومي الرو�سي. لقد حاولت مو�سكو ال�ستفادة من التلّكوؤ الغربي يف 
تاأمني حاجات لبنان لت�سليح جي�سه وقواه الأمنية، قبل انخراط الأخري يف 
قبل   ،29 ميغ  تزويده �رشب طائرات  بدايًة  فعر�ست  الإرهاب،  احلرب �سد 
اأن ي�ستبدل ذلك بتوجيه طلب اإىل الوليات املتحدة للح�سول على جمموعة 
من الأ�سلحة، من بينها طوافات MA-24، �سواريخ جّو - اأر�ص، �سواريخ 

كورنيت، راجمات وذخائر واأعتدة ع�سكرية. 
على خط اآخر، ارتبط ملف النزوح ال�سوري اإىل لبنان بوترية املعارك يف 
حماه،  حم�ص،  دم�سق،  مقّدمتها  ويف  حلدوده  املحاذية  ال�سورية  املناطق 
اليوم من  بقّوٍة  ريف دم�سق وطرطو�ص. ولي�ص م�سادفًة حتريك هذا امللف 
امل�سّجلني يف  ال�سوريني  النازحني  اللبنانية بعدما فاق عدد  قبل احلكومة 
لبنان املليون وب�سعة اآلف، يتوّزع1٠٪ منهم على 1٧٠٠ خميم ع�سوائي، 
التوتُّر"  "خف�ص  مناطق  مللف  الأول  املحّرك  اأ�سبحت  قد  رو�سيا  اأنَّ  ومبا 
التي من املفرت�ص اأن يعود اإليها النازحون بعد تثبيتها، فاإّن زيارة رئي�ص 
احلكومة "�سعد احلريري" اإىل مو�سكو يف اأيلول من العام اجلاري اأتت يف 
هذا ال�سياق، حيث و�سع امللف على ب�ساط البحث بعدما ح�رّشت احلكومة 
الرو�سّية خطة ملعاجلته، مع اإدراكها لنعكا�ساته اخلطرية على ال�سعيدين 

والقت�سادي. الدميوغرايف 
للّجنة  الثالث  الجتماع  هام�ص  وعلى   ،2٠15 العام  من  ني�سان  يف 
ولبنان  رو�سيا  عت  وقَّ والقت�سادي،  التجاري  للتعاون  الدولية  احلكومية 
امل�سح  عمليات  يف  لبنان  مل�ساعدة  الرو�سي  ال�ستعداد  د  يوؤكِّ بروتوكوًل 
اجليولوجي وال�ستك�ساف حلقول النفط والغاز قبالة �سواطئه")25 تريليون 
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يف  عّدة  مب�ساريع  والهتمام  تقريًبا("))2)،  الطبيعي  الغاز  من  مربع  قدم 
البنية التحتية يف لبنان. لقد اأ�سهم هذا الربوتوكول يف رفع حظوظ رو�سيا 
اإبداء �رشكات رو�سية ومن بينها  اللبنانية مع  الغاز  بنيل ح�سة من عقود 
باملو�سوع.  املتعلقة  باملناق�سات  اهتماًما  و"نوفاتيك"  بروم"  "غاز 
اإّل بعد َحلَحلة ُرزمة  اأّن هذا امل�رشوع احليوي للبنان لن ي�سبح نافًذا  غري 
القت�ساديتني اخلال�ستني  اأبرزها عدم تر�سيم احلدود بني املنطقتني  عقد 
على  م�سايف  لبنان  امتلك  وعدم  تاريخه،  حتى  والإ�رشائيلية  اللبنانية 

�سواطئه لت�سييل الغاز بهدف ت�سديره اإىل القارة الزرقاء.
هذا  البلد  رئي�ص  ح�سم  فقد  �سوريا،  اإعمار  اإعادة  مو�سوع  يف  اأّما 
مرحلة  يف  الأّول  المتياز  لها  �سيكون  من  هي  رو�سيا  اأّن  باإعلنه  الأمر 
تعزيز  اإىل  مو�سكو  ت�سعى  الإطار،  هذا  يف  الإعمار.  لإعادة  احلرب  بعد  ما 
واأ�سمنت  و�سلب  حديد  من  لديها  والإن�ساءات  ال�ستخراجات  قطاع  دور 
واخلا�ص.  العام  القطاعني  خلل  من  �سوريا  باجتاه  ال�ستثمارات  ق  لتدفُّ
من  خوري  رائد  اللبناين  والتجارة  القت�ساد  وزير  ي�سعى  مواٍز،  خٍط  على 
التجاري  للتعاون  امل�سرتكة  اللبنانية  الرو�سية  احلكومية  اللجنة  خلل 
اأن  اإىل   ،2٠1٧ ني�سان  يف  مو�سكو  يف  اأعمالها  بداأت  التي  والقت�سادي 
ًة لهذا امل�رشوع من خلل مرفاأي طرابل�ص وبريوت، وقد  يكون لبنان من�سّ
اقت�سادية  مناطق  لإقامة  لبنان  يف  نتطلّع  نحن   " ال�سياق  هذا  يف  اأعلن 
لرجال  ا  وخ�سو�سً والأجانب،  اللبنانيني  للم�ستثمرين  من�سة  تكون  ُحّرة، 
ممًرا  تكون  لكي  لبنان،  خارج  اإىل  خللها  من  للت�سويق  الرو�ص،  الأعمال 

لإعادة اإعمار �سوريا")22).
فيفيان عقيقي، الصراع على حقول الغاز، متوافر على الرابط:www.alakhbar.com،اإلنترنت.  -2(

 ،<russia https:/ /Arabic.sputniknews.com الرابط:  على  متوافر  روسيا،  مع  بالتعاون  سوريا  إعمار  إلعادة  نتطلع  خوري،  رائد   -22
اإلنترنت.



36

اخلامتة

مكانة جيو�سيا�سية ممّيزة  الأو�سط حتتّل  ال�رشق  منطقة  اإّن  اخلل�سة،  يف 
يف ال�سيا�سة اخلارجية الرو�سية، ومردُّ ذلك اإىل ارتباط بقاء رو�سيا الحتادية 
الدول  طرف  من  امل�ستمّرة  املحاولت  بعد  ا  خ�سو�سً ال�رشق  بهذا  وكيانها 
على  الناتو  وحلف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مقّدمتها  ويف  الغربية 
قت  اإ�سعافها ومنعها من ا�ستعادة مكانتها يف النظام الدويل. وهذا ما تعمَّ
زت ال�سلوكيات  يف اإبرازه وثيقة الأمن القومي الرو�سي اجلديدة، من هنا تركَّ
املمانعة ويف مقدمتها  باجتاه دول حمور  املنطقة  الرو�سية يف  اخلارجية 

�سوريا واإيران، لتخرتق �سيا�سة العزل املطبَّقة �سدها.
القومي  للأمن  حيويًّا  جماًل  والقوقاز  الو�سطى  اآ�سيا  جمهوريات  ت�سكِّل 
لذا  ُيهدِّد تلك املناطق.  اأي تعدٍّ  اإمكاناتها ملنع  ر رو�سيا كل  الرو�سي، وُت�سخِّ
كان اهتمام مو�سكو ب�سكل خا�ص بكلٍّ من تركيا واإيران، ذلك لأّنهما رغبتا 
وال�سيطرة  اخرتاقهما  وحاولتا  املنطقتني،  هاتني  اإىل  النفاذ  غريهما  قبل 
عليهما، هذا نظًرا لوجود نوع من الرتباط الديني، العرقي واللغوي بينهما 
وبني ال�سعوب القوقازية و�سكان اآ�سيا الو�سطى، ناهيك عن اأن توثيق العلقات 
مع طهران واأنقرة يفيد الوليات املتحدة بقدر ما ي�سّبب اإزعاًجا لها، وي�سكِّل 

رافعة حقيقية للقت�ساد الرو�سي.
 La question d'orient n'est qu'une" الفرن�سي  القول  كان  واإذا 
question d'occident"، ينطبق على جمريات الأحداث ال�رشق اأو�سطية يف 

احلفاظ  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإ�رشار  مدى  ويعك�ص  احلقبة،  هذه 
على م�ساحلها يف املنطقة، بحيث ت�سعى اإىل تغيري اخلريطة اجليو�سيا�سية 
فيها من خلل ما �ُسمِّي بثورات "الربيع العربي"، والتي ارتكزت اأ�سا�ًسا على 
النتائج  حتّقق  خّلقة"  "فو�سى  من  ذلك  ي�ستتبع  ما  مع  الناعمة"  "القوة 
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املرجوة. غري اأّن رو�سيا قد تنّبهت لهذا الأمر ولو متاأّخرة، وقد ترجمت ذلك 
من خلل مقاربتها للعديد من امللّفات، كان اآخرها ا�سرتاتيجيتها يف حرب 

اأنابيب الغاز، وتدّخلها الع�سكري يف �سوريا.
لقد تطّور ال�سلوك الرو�سي يف �سوريا من دعم غري معلن للنظام اإىل تدّخل 
ع�سكري اأ�سهم يف قلب املعادلة على الأر�ص وق�سى على احللم القطري مبّد 
الغاز اإىل اأوروبا واأطاح مب�رشوع "نابوكو"، وانعك�ص اإيجاًبا على العديد من 
امللفات اللبنانية. لقد عاد لبنان ليحتل موقًعا مميًزا على اخلريطة الدولية، 
ا مع اكت�ساف حقول من الغاز الطبيعي على �سواطئه، فهل �َسُي�سهم  خ�سو�سً
ذلك يف ا�ستقراره واإنعا�ص اقت�ساده واإزاحة �سخرة الدين العام عن �سدره؟ اأم 
اأّن التجاذبات عرب التاريخ بني الدب الرو�سي والن�رش الأمريكي يف املنطقة، 
وال�سطفافات الداخلية يف ظل هذه التجاذبات �ستوؤدي اإىل عك�ص ذلك؟ واإىل 

متى �ستظل �سعوب املنطقة تدفع ثمن تلك التجاذبات؟
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حصار اإلسكندر األكبر لمدينة صور 
واحتاللها في العام 332 ق.م. 

الرائد زياد جلبوط

املقّدمة

الأكرب  الإ�سكندر  ح�سار  معركة  البحث  هذا  يتناول 
 332 العام  اأحداثها يف  والتي جرت  ملدينة �سور واحتللها 
البحر  يف  جزيرة  على  القائمة  �سور  مدينة  قاومت  ق.م. 
اأن  وكادت  اأ�سهر،  �سبعة  طيلة  املعركة  هذه  خلل  الإ�سكندر 
هذه  لت  �سكَّ وقد  ب�سمودها.  التو�سعية  اأحلمه  على  تق�سي 
�سبه  ولّكنها  املوؤلَّفات،  لع�رشات  الغرب مو�سوًعا  املعركة يف 
من  لبنان.  يف  التاريخية  اأو  الع�سكرية  الأبحاث  عن  غائبة 
عليها وفق منهجية علمية حديثة  الإ�ساءة  اأهمية  تكمن  هنا 
للموؤرِّخني  التاريخية  امل�سادر  على  رئي�ص  ب�سكل  تعتمد 
اإليها  ل  تو�سَّ التي  الأخرية  املكت�سفات  على  وترتكز  القدماء، 
يتناول  اأق�سام،  ثلثة  اإىل  الدرا�سة  تق�سيم  مّت  الآثار.  علم 
القيادية  �سخ�سيته  لنا  فُيظهر  الأكرب،  الإ�سكندر  الأّول  الق�سم 

*ضابط في الجيش 
اللبناني
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وا�سرتاتيجيته الع�سكرية ومعاركه مع الفر�ص يف بداية حملته على ال�رشق. 
تاريخية  ملحة  ويقّدم  واأ�سبابها،  �سور  معركة  خلفية  الثاين  الق�سم  ويبنّي 
التي  الأ�سباب  تف�سري  يحاول  كما  وازدهارها.  املدينة  هذه  ن�ساأة  عن 
ي�رشد  الأخرى.  الفينيقية  املدن  دون  من  املقدوين  الغازي  تواجه  جعلتها 
الق�سم الثالث اأحداث املعركة باأدق التفا�سيل، مظهًرا املراحل التح�سريية 
انتهت  التي  القتالية  الأعمال  وت�سل�سل  الطرفني،  لكل  القوى  وميزان  لها، 
ذهب  املدينة،  احتلل  بعد  فظيعة  جمازر  وارتكابه  الإ�سكندر  بانت�سار 

ورّيني. اآلف ال�سّ �سحيتها 

1- الق�سم الأوّل: الإ�سكندر الأكرب - �سخ�سيته القيادية 
وحملته على ال�رشق 

يف بداية هذا البحث، ل بّد لنا من ت�سليط ال�سوء على �سخ�سية الإ�سكندر 
املتاأّثر  والبن  قط،  معركة  يخ�رش  مل  الذي  الع�سكري  القائد  فهو  الأكرب، 
بوالديه، والتلميذ الذي اكت�سب املعرفة واحلكمة من اأ�ستاذه اأر�سطو. نتناول 
ا يف هذا الق�سم كيفية تاأ�سي�ص اجلي�ص املقدوين وال�سرتاتيجية القتالية  اأي�سً
لهذا اجلي�ص حتت قيادة الإ�سكندر، ثم نوجز لكربيات املعارك التي قادها 

�سّد الفر�ص قبل و�سوله اإىل امل�رشق وفر�ص ح�ساره على �سور. 
1-1 �شخ�شيّة الإ�شكندر الأكرب

ُولد الإ�سكندر يف العام 35٦ ق.م. يف مقدونيا �سمال اليونان))). بحلول 
التي  واأعظمها  الإمرباطوريات  اأكرب  اإحدى  اأ�ّس�ص  قد  كان  الثلثني  عامه 
عنه  وورث  الثاين  فيليب  امللك  بوالده  كثرًيا  تاأّثر  القدمي.  العامل  عرفها 
تقع مقدونيا في الزاوية الشمالية الشرقية لشبه الجزيرة اليونانية وعلى الرغم من أّن بعض اليونانيين القدماء كانوا يعتبرون أّن حدود بالدهم الشمالية   -(
تقع عند جبال األولمب أي أنّها ال تمتد لتشمل مقدونيا إاّل أّن الباحثين يتفقون اليوم على اعتبار المقدونيين جزًءا من الشعوب اليونانية أو الهلينية.
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جي�ًسا قويًّا ومملكة �سيطرت على كامل املدن اليونانّية. اأحّب والدته امللكة 
اأوملبيا�ص كثرًيا واأحّبته هي لدرجة اأّنها اتُّهمت بقتل زوجها فيليب لتوريثه 

العر�ص. 
والدته  كانت  فقد  �سخ�سّيته،  تكوين  يف  كبري  اأثر  الإ�سكندر  لأبوي  كان 
قادها  و�سجاعة.  ودهاء  وحكمة  ذكاء  وذات  اجلمال  �سديدة  اأوملبيا�ص 
الهتمام مبظهرها لل�سفر اإىل بابل لتتبّخر وت�ستحم بالكندر وهو اأحد اأنواع 
"اإ�ص  ف�سّمته عند ولدته  بالإ�سكندر  البخور. ح�سل ذلك وقد كانت حامًل 
يف  ككاهنة  اأحياًنا  تعمل  اأوملبيا�ص  كانت  البخور")2).  "روح  اأي  كندر" 
الإله  ابن  هو  الإ�سكندر  واأّن  الآلهة  �سللة  من  اأّنها  تّدعي  وكانت  املعبد، 
بنف�سها  ت�رشف  كانت  التي  والدته  بكلم  يقتنع  بالفعل  الطفل  بداأ  زوي�ص. 
اأّنه من  الإ�سكندر  اعتقاد  إّن  ا والفرو�سية.  القتال  على  وتدريبه  تربيته  على 
�سللة اإلهية هو ما اأبقى، وفًقا لبلوتارك، قلبه وروحه �ساخمني ل يعرفان 

الياأ�ص طيلة تلك ال�سنوات من احلملت والفتوحات التي خا�سها. 
الثاين بج�سم قوي وريا�سي و�سجاعة كبرية  الإ�سكندر فيليب  والد  حتلّى 
ومزاج عنيف، كان مّياًل اإىل احلرب ب�سكل كبري، لكّنه كان يف الوقت عينه 
َمَثَل  الثاين  فيليب  كان  للغري.  الحرتام  وفائق  بوعوده  ملتزًما  رحوًما 
روؤيته يحّقق  �سّب على  اإذ  يقتدي به يف كل خطوة،  الذي  الأعلى  الإ�سكندر 
الن�رش تلو الآخر. مل تكن العلقة بني فيليب واأوملبيا�ص جّيدة، وقد زادت 
بيولوجًيا  ابًنا  لي�ص  الإ�سكندر  اأّن  اأوملبيا�ص  اّدعت  عندما  تعقيًدا  الأمور 
لفيليب بل هو ابن الإله زوي�ص. تعّمد فيليب بعد ذلك اإثارة غ�سب اأوملبيا�ص 
نيويورك،  بغداد،  والنشر،  للطباعة  فرانكلين  الصانع، مؤسسة  ناصر  المطلبي ومحمد  الجبار  المقدوني، ترجمة: عبد  اإلسكندر  هارولد المب،   -2

)96)، ص )).
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من خلل املجاهرة علًنا بعلقاته الن�سائية، وانتهى املطاف باأن تواطاأت 
اأحد اجلرنالت ودّبرت عملية اغتيال زوجها، ف�سمنت بذلك  اأوملبيا�ص مع 

انتقال احلكم اإىل يد ابنها الإ�سكندر.
تلمذة  واأحد  اليونان)))  فل�سفة  كبري  اأر�سطو،  مبعلّمه  الإ�سكندر  تاأثر 
على  وحفَّزه  والأدب  اخلطابة  فّن  يف  �سامًل  تدريًبا  دّربه  الذي  اأفلطون، 
كان  مذ  الإ�سكندر  تعليم  اأر�سطو  توىّل  والفل�سفة.  والطّب  بالعلوم  الهتمام 
يف  اأر�سطو  اأيقظ  �سنوات.  اأربع  ويوؤّدبه  يعلّمه  وبقي  ع�رشة  الثالثة  �سن  يف 
اإّن  وقيل  القراءة،  على  واإقباله  للمعرفة  املتوّقدة  رغبته  الإ�سكندر  قلب 
بـ"اأخيل"  كثرًيا  الإ�سكندر  تاأثر  قلبه.  اإىل  الكتب  اأحّب  من  كانت  الإلياذة 
ال�سمود  اإىل  دفعته  اّلتي  الأ�سباب  ذلك من  امللحمة، ورمبا كان  بطل هذه 

اأمام اأ�سوار �سور كما فعل قبله "اأخيل" اأمام اأ�سوار طروادة.
اجلي�ش املقدوين وعقيدته القتالية   2-1

اأغلب  اأّن  من  الرغم  على  قط،  معركًة  يخ�رش  مل  فًذا  قائًدا  الإ�سكندر  كان 
اأ�سحاب الخت�سا�ص  اّلتي قاتلها فاقت جي�سه عدًدا وعّدة. يرّكز  اجليو�ص 
الذين عاجلوا العبقرّية الع�سكرّية لدى الإ�سكندر املقدوين على جمموعة من 
اأهم  خا�سها.  التي  كلّها  املعارك  يف  انت�ساره  يف  اأ�سهمت  التي  العوامل 
اختلفت  مهما  الأر�ص  طبيعة  من  ال�ستفادة  على  قدرته  هي  العوامل  هذه 
يكون موقعه  اأن  واإ�رشاره على  الدائم  اندفاعه  ا  اأي�سً عنه  ُعِرف  ممّيزاتها. 
"اأ�سلوب اجلبهة  بـ  ُعِرف  القتال  اأ�سلوب جديد يف  راأ�ص جنوده �سمن  على 
املنحرفة".))) نعر�ص يف ما ياأتي هذه العبقرية الع�سكرية ولكن بعد درا�سة 

تاريخية موجزة لن�ساأة اجلي�ص املقدوين.
متوديوس زهيالتي، اإلسكندر الكبير، دار طالس، الطبعة األولى، دمشق، 999)، ص 2).  -(

)-  متوديوس زهيالتي، اإلسكندر الكبير، دار طالس، الطبعة األولى، دمشق، 999)، ص 2).
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يعود الف�سل يف تاأ�سي�ص اجلي�ص املقدوين اإىل فيليب الثاين والد الإ�سكندر 
ق.م.  و33٦   359 العامني  بني  حكمه  فرتة  امتّدت  الذي  مقدونيا،  وملك 
كان الهدف الرئي�ص من اإن�ساء هذا اجلي�ص مناف�سة باقي املمالك اليونانية 
العائلت  اأبناء  املقدوين  اجلي�ص  انخرط يف �سفوف  فقد  عليها.  وال�سيطرة 
النبيلة ما جعل ذلك م�سدر قوة ودعامة اأ�سا�سية يف تكوينه. ا�ستغل فيليب 
الفر�سان باملعدات  الذهب امل�ستخرج من مناجم بلده يف جتهيز  عائدات 
باأحدث  امل�ساة  عنا�رش  ت�سليح  ويف  احلديثة،  احلربية  وامل�ستلزمات 
اجلي�ص  قام  البداية،  يف  الع�سكرية))).  التقنيات  على  وتدريبهم  الأ�سلحة 
بقيادة فيليب الثاين بتوحيد بلد اليونان حتت راية مقدونيا، فيما اجتاز 
الإ�سكندر �سمن م�رشوع كبري كان يرمي  الوطن بقيادة  هذا اجلي�ص حدود 
لفتح العامل القدمي الذي كانت ت�سيطر عليه الإمرباطورية الفار�سية. نق�سد 
واإيران  العراق  من  كًل  اليوم  ت�سّم  التي  اجلغرافية  البقعة  القدمي  بالعامل 

وتركيا و�سوريا ولبنان وفل�سطني والأردن وم�رش وغريها.
املعارك  ملوقع  ا�ستغلله  ح�سن  اإىل  الع�سكرية  الإ�سكندر  عبقرية  تعود 
كنَّ  املقدامة.  ول�سرتاتيجيته  واخلّيالة  امُل�ساة  لعنا�رش  امل�ستمّر  ولتدريبه 
جنود الإ�سكندر له ولًء مطلًقا لنخراطه �سخ�سيًّا يف املعارك ووجوده دائًما 
قتل متطّورة  باآلة  العظيم جي�سه  القائد  �سلّح هذا  التدريب.  اأثناء  معهم يف 
قادرة  اأمتار  �ستة  اإىل  طولها  ي�سل  رماح  عن  عبارة  هي  ع�رشها،  �سبقت 
على قتل اخل�سم عن بعد. مل يخرت الإ�سكندر قّط يف معاركه �ساحة القتال 
اأو اأر�ص املعركة، بل كان ينازل العدّو عندما يلتقيه، اأي فور و�سوله اإليه 
ويف املكان الذي يكون اخل�سم قد اختاره ومتركز فيه. اإّن نظرة هذا القائد 

قيس الجنابي، اإلسكندر المقدوني ومشروعه العالمي في بابل، مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، المجلّد )، العدد )، ))20، ص ))2.  -(
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ة بكّل معطيات �ساحة القتال وقدرته الكبرية على  الثاقبة وامُللمَّ املقدوين 
تعبئة جنوده وترتيب قطاعات جي�سه، جعلته قادًرا على تن�سيق فرقه وفًقا 

لطريقة تتما�سى وطبيعة الأر�ص، فيحّول ما كان ُيفَر�ص عليه ل�ساحله. 
لنف�سه  يحتفظ  وكان  جنوده  راأ�ص  على  املعركة  يخو�ص  الإ�سكندر  كان 
غالًبا بامَليَمنة يف املهاجمة، تارًكا لأ�سهر قّواده مهمة تثبيت العدّو على 
باندفاعه  ُعِرف  فقد  الهجومّي،  طبعه  يلئم  هذا  اختياره  كان  املي�رشة. 
�سماع  عند  نف�سه  ين�سى  اأن  يكاد  اأنه  عنه  قيل  حّتى  الهجوم  يف  ال�ّسديد 
اأ�سلوب اجلبهة  اّتبع الإ�سكندر يف معاركه  القتال.  البوق املعلن بدء  �سوت 
يقوم  اأبيه  عن  اأخذها  التي  اخلّطة  جوهر  الن�رّش.  له  ف�سمنت  املنحرفة 
مي�رشة  زحزحة  اإىل  �سديد،  هجومّي  بزخٍم  امليمنة،  خّيالة  ت�سعى  اأن  على 
العدّو عن مواقعها ودحرها اإىل الوراء، بينما يبقى اجلناح املقدويّن الآخر 
يف  والطعن  العدّو  �سفوف  يف  جانبًيا  التّوغل  ذاك  اإذ  له  فيت�سّنى  �سامًدا، 

املك�سوفة. خا�رشته 
1-3  تاريخ العالقات الفار�شية اليونانية 

تاأ�ّس�ست الإمرباطورية الفار�سية على يد قورو�ص الكبري حواىل العام 559 
ف�سيطرت  الأدنى،  ال�رشق  اأرجاء  كامل  اإىل  جمدها  ذروة  يف  وامتدت  ق.م. 
وفل�سطني  ولبنان  و�سوريا  واإيران  والعراق  تركيا  غربي  منطقة  على  مثًل 
وم�رش. مّكن ذلك الفر�ص من التحّكم بالطرق التجارية املوؤدية جميعها اإىل 

البحر الأبي�ص املتو�ّسط عرب الرب والبحر. 
عن  الكثري  وُيحكى  الإطلق،  على  الفر�ص  ملوك  اأهم  من  قورو�ص  ُيعترب 
داريو�ص  الأهمية  يف  يليه  انتهجها،  التي  والنفتاح  الت�سامح  �سيا�سة 
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ابنه ارحت�س�ستا  اليونانيون كثرًيا عنه وعن  الذي حتّدث املوؤرخون  الكبري، 
باحلروب  عرف  ما  �سمن  اليونان  لغزو  حملت  عدة  قادا  كونهما  الأّول، 
وانتهت  ق.م   499 العام  يف  احلروب  هذه  بداأت  الفار�سية.   - اليونانية 
اآ�سيا  يف  وا�سعة  م�ساحات  احتلل  لفار�ص  و�سمنت  ق.م.   449 العام  يف 
ال�سغرى، اإّل اأّن اإخفاقات عّدة اعرتتها. ا�ستغّل اليونانيون هذه الإخفاقات 
بالفر�ص.  اأحلقوها  نكراء  وهزائم  حققوها  عظيمة  انت�سارات  عن  ليتحّدثوا 
من  تاأتي  احلروب  هذه  عن  معلوماتنا  معظم  اأّن  يف  تكمن  هنا  الإ�سكالية 
م�سادر اإغريقية، اأي من اأحد اأطراف النزاع ح�رشًيا، فنحن ل نعرف �سيًئا 
املثال،  �سبيل  على  ترموبيل  معركة  يف  للأحداث.  الفار�سية  الرواية  عن 
اأّن 3٠٠ جندي اإ�سبارطي ا�ستطاعوا اأن يوؤّثروا  دِّثنا امل�سادر الإغريقية  حُتَ
األف   1٨٠ نف�سها من  امل�سادر  املوؤلف ح�سب  الفار�سي  اجلي�ص  م�سري  على 
جندي. جتعل هذه امل�سادر من الإ�سبارطيني الثلثمئة اأبطاًل اأ�سطوريني. 
الأفلم  من  ولعدد  الكتب،  لع�رشات  مو�سوًعا  ترموبيل  رواية  تزال  ل 
ب�سكل  ال�سوء  ي�سلّط  ل  الن�ص  اأّن  هي  املفارقة  هذا.  يومنا  اإىل  ال�سينمائية 
ترموبيل  بعد  �سريه  تابع  الذي  الفار�سي  اجلي�ص  قوة  على  مو�سوعي 
بالأبطال  ي�سفهم  من  متجيد  يف  يبالغ  بل  واأحرقها  فاحتلّها  اأثينا  اإىل 
اأّن  نعتقد  ولكّننا  اأر�سهم،  عن  اليونانيني  دفاع  ننكر  ل  نحن  اليونانيني. 
البطولت التي تتحّدث عنها الن�سو�ص مبالغ فيها اإىل حد كبري، يف الواقع 
ا�ستثنائية لليونان على فار�ص خلل هذه  انت�سارات  ل ميكن احلديث عن 
العملق  بني  براأينا  للمقارنة  جمال  ول  العك�ص  ُتثبت  فالوقائع  املعارك، 
اأطراف  على  الواقعة  وال�سعيفة  ال�سغرية  اليونانية  املدن  وبني  الفار�سي 
الإمرباطورية الفار�سية. على الرغم من ذلك، فاإّن هذا الواقع �سيتغرّي جذرًيا 
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حيث  ق.م.  الرابع  القرن  منت�سف  يف  ال�رشق  على  الإ�سكندر  حملة  بدء  مع 
اأمًرا  الإ�سكندر  يد  الفر�ص على  انت�سارات عظيمة �سّد  �سي�سبح احلديث عن 
ممكًنا ل بل اأكيًدا. يف مطلق الأحوال، من الوا�سح اأّن الإغريق كانوا دائمي 
القلق من التهديد الفار�سي، لكنهم مل يكونوا قادرين على القيام باأي عمل 

ع�سكري لإزالة هذا التهديد قبل و�سول الإ�سكندر الأكرب اإىل احلكم.
1-4  حملة الإ�شكندر على ال�رسق

مات امللك فيليب فَخلََفُه الإ�سكندر وهو يف الع�رشين من عمره على عر�ص 
مقدونيا واليونان. احتاج الإ�سكندر اإىل �سنتني ليوّحد البلد اليونانية كلّها 
الفار�سّية  الإمرباطورّية  كانت  امل�رشق.  نحو  ذلك  بعد  واجّته  قيادته،  حتت 
نهر  معركة  يف  الطرفني  بني  �سدام  اأول  فوقع  باأكمله،  القدمي  العامل  حتكم 
اإقليم طروادة وي�سب يف بحر مرمرة يف تركيا  غرانيكو�ص الذي يجري يف 
احلالية. ن�رش الفر�ص مع بدء هذه املعركة قّوة الفر�سان وح�سدوها على ال�سفة 
الإ�سكندر فر�سانه  للنهر، وو�سعوا املرتزقة خلفهم. و�سع  ال�سديدة النحدار 
للفر�سان  املقابلة  املجنبة  اإىل  ا  اأي�سً مقاتليهم  الفر�ص  فنقل  املجنبة،  على 
املقدونيني، اإّل اأن الإ�سكندر قام على راأ�ص جمموعة من هوؤلء الفر�سان بعمل 
مباغت مهاجًما حملة الرماح والنبال املوجودين على املجنبة الأخرى، فلم 
ي�ستطع هوؤلء ال�سمود يف وجهه. عامل اآخر اأ�سهم يف ح�سم املعركة ل�سالح 
الإ�سكندر يكمن يف اختيار توقيت الهجوم. لقد �سّن الإ�سكندر هجومه يف فرتة 
اجلنود  �سفوف  مقابل  الأفق  يف  تلمع  ال�سم�ص  كانت  عندما  الظهر،  بعد  ما 
املعركة  هذه  اأثبتت  اإخفاقهم.  يف  و�ساهم  انبهارهم  اإىل  اأّدى  ما  الفر�ص، 
على  وقدرته  اأعدائه  ومباغتة  جنوده  �سفوف  تنظيم  يف  الإ�سكندر  عبقرية 

اتخاذ القرارات احلا�سمة، بالإ�سافة اإىل اإخل�ص قّواده ووفائهم له. 
اأمام  الباب  فتحت  اأّنها  اإّل  مرجتلة،  �سبه  الغرانيكو�ص  نهر  معركة  كانت 



49

املنازلة الكربى يف اإي�سو�ص، حيث ح�سد امللك الفار�سّي داريو�ص جي�ًسا فاق 
عديده املئتي األف مقاتل بح�سب امل�سادر اليونانية. تقع اإي�سو�ص قرب ممر 
كيليكيا يف خليج مدينة الإ�سكندرون يف تركيا احلالية. بداأت املعركة عندما 
فيه.  قواه  ورّكز  اإي�سو�ص  �سهل  اإىل  و�سل  الثالث  داريو�ص  اأّن  الإ�سكندر  َعِلم 
يكن  مل  الذي  الإ�سكندر  جلي�ص  اإيجابيًّا  عامًل  �سّكل  ما  �سيًقا،  ال�سهل  كان 
يتجاوز الثلثني األًفا، و�سلبيًّا للجي�ص الفار�سّي الكبري اإذ كان يعيق انت�ساره. 
الفائدة يف هذه املعركة، نظًرا ل�سيق  العددي للفر�ص كان عدمي  التفّوق  اإّن 

املكان وا�ستحالة النت�سار العر�سي للقوى.
و�سل املقدونيون عند حلول الظلم اإىل املمّر الذي يوؤدي اإىل مع�سكر الفر�ص، 
فاجتازوه بعد اأن مّت تاأمني مرتفعاته. اأراح الإ�سكندر جنوده على املنحدرات 
امل�رشفة على �سهل اإي�سو�ص حّتى الفجر، عندها بداأ الهجوم اعتباًرا من بقعة 
النطلق الواقعة على املرتفعات حيث انطلقت القوى باجتاه ال�سهل. مل يكن 
مَترُكز  بتفا�سيل  الإحاطة  ال�سهل،  اإىل  هبوطه  اأثناء  الإ�سكندر،  على  ع�سرًيا 
فرق العدّو. لحظ الإ�سكندر بعينه اأّن الفر�ص عمدوا اإىل تكثيف خّيالتهم على 
ميمنتهم، فاأدرك اأنَّهم قد يعّدون العّدة للقيام بحركة التفاف حول املي�رشة 
املقدونية. كان ل بّد من تعديل خطته ا�ستناًدا اإىل هذه املعلومات، فاأكمل 
تعبئة �سفوف رجاله ثم اأمر اخلّيالة بالنتقال �رًشا من امليمنة اإىل املي�رشة 

بهدف مفاجاأة الفر�ص ومهاجمتهم يف نقطة �سعفهم.
جعل الإ�سكندر هدفه خرق مي�رشة الفر�ص للو�سول اإىل و�سط جبهتهم حيث 
كان امللك الفار�سّي يتابع، من على مركبته الفخمة، جمرى القتال. وبالفعل 
فاأحدث �سدمة يف  املتوّقعة،  املباغتة وغري  املهاجمة  بهذه  الإ�سكندر  قام 
�سفوف القوى املعادية التي ا�ستطاع خرقها متقّدًما ب�رشعة باجتاه امللك. 
�أ�سبح على قاب قو�سني منه، لوى عنان  �لإ�سكندر  �أّن  مّلا ر�أى هذ� �لأخري 
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�لفر�س  جي�س  بتبعرث  �إيذ�ًنا  ذلك  كان  �سيء.  عن  ي�ساأل  ل  وهرب  مركبته 
كان  حا�سًما.  �نت�ساًر�  �ملقدونيون  وحّقق  �رسيًعا  فانهار  وت�رسذمه، 
لنت�سار �لإ�سكندر �أثر معنوي وع�سكري عظيم على جنوده. على �لرغم من 
�أفر�د  من  عدًد�  �أّن  �إّل  �لفر�ر  من  متّكَن  �لفر�س،  ملك  �لثالث،  د�ريو�س  �أّن 
�إىل عر�س �لتنازل عن �لأر��سي  �أ�رسته وقعو� يف �لأ�رس، �لأمر �لذي دفعه 
ردَّ  �رس�حهم.  �إطالق  مقابل  لالإ�سكندر  �لفر�ت  نهر  غرب  �لو�قعة  �لفار�سية 
بغية  �مل�رسق  �ساحل  باجتاه  بالرف�س وزحف  �لعر�س  ذلك  �لإ�سكندر على 
للمقدونيني  كثرية  مدٌن  ��ست�سلمت  مو�نئه.  من  �لفر�س  وحرمان  �إخ�ساعه 
�إىل  ��سطرو�  لكّنهم  كبرية،  �سعوبة  دون  من  بع�سها  على  �ل�ستيالء  ومّت 
كانت  �لتي  �سور  مدينة  على  لال�ستيالء  �أ�سهر  �سبعة  د�م  ح�سار  فر�س 

ت�سّكل موقًعا حيوًيا �رسورًيا لل�سيطرة على �لقّوة �لبحرية.

الإ�سكندر  ح�سار  واأ�سباب  خلفية  الثاين:  الق�سم   -2

ل�سور

نتناول يف هذ� �لق�سم �لأحد�ث �لتي جرت ع�سية بدء �حل�سار على �سور. 
معركة  يف  �نت�ساره  بعد  �أدرك  �لإ�سكندر  �أّن  �لأّول  �لق�سم  يف  ذكرنا  فقد 
�أعادت تنظيم نف�سها، بغية  �إي�سو�س �رسورة تعّقب �جليو�س �لفار�سية �لتي 
ظل  يف  م�ستحياًل  ذلك  كان  عليها.  �لنهائي  �لن�رس  وحتقيق  �ملدينة  تدمري 
�ملقدوين  �لقائد  فقّرر  للفر�س،  �لد�عم  �لفينيقي  لالأ�سطول  �لبحري  �لتفّوق 
و�سيد�  وجبيل  �أرو�د  فتحت  لإخ�ساعها.  �لفينيقية  �ملدن  على  �لزحف 
�أ�سباب  �حلياد.  على  �لوقوف  �سور  قرَّرت  بينما  �ملقدوين  للجي�س  �أبو�بها 
�لق�سم،  هذ�  يف  بعر�سها  �سنقوم  �ملوقف،  هذ�  لتخاذ  �سور  دفعت  كثرية 
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�حتالل  على  �لإ�سكندر  لإ�رس�ر  �ملبا�رسة  غري  �لأ�سباب  ا  �أي�سً و�سنعالج 
بعر�س  �لتحليل  ونبد�أ  �تخذته.  �لذي  �ملحايد  للموقف  ورف�سه  �ملدينة 
من  �لبحار"  "�سيدة  كانت  �لتي  و�زدهارها  �سور  مدينة  لن�ساأة  تاريخي 

غري مناف�س عندما و�سل �إليها �لإ�سكندر. 

2-1 مدينة �شور عرب التاريخ
يف  املتو�ّسط  الأبي�ص  البحر  حلو�ص  ال�رشقي  ال�ساطئ  على  �سور  تقع 
بناها  وازدهارها.  العريقة  الفينيقية  احل�سارة  ن�ساأة  عرفت  التي  املنطقة 
اأهل �سيدا، على ما تقول بع�ص امل�سادر، يف القرن الثامن والع�رشين ق.م. 
لتعرف بعد ع�رشين قرًنا ازدهاًرا وعظمة مل يكن لهما مثيل يف ذلك الع�رش. 
�سّبب  ما  اإليها،  القدمي  الأدنى  ال�رشق  �سعوب  اأطماع  املدينة  ازدهار  جذب 
اأو ت�سغر مع اختلف  لها الكثري من املاآ�سي وامل�ساعب التي كانت تعظم 

الوقت واملعتدي.
اأُن�ِسئت �سور مع بداية الألف الثالث ق.م على جمموعة من اجلزر املنت�رشة 
عبارة  املدينة  نواة  كانت  الياب�سة.  من  مرت  الثمامنئة  حواىل  م�سافة  على 
عن هيكل للإله ملكرت حتيط به جتمعات �سكنّية تعتمد يف معي�ستها على 
"�سـُر" الذي يعني بالفينيقّية  ا�سم  اأطلق ال�سوريون على مدينتهم  ال�سيد. 
ُبنيت عليها)6). مل  التي  القا�سية  ال�سخرّية  الأر�ص  ذلك على  خر دللة  ال�سّ
بلغت  فيما  ق.م.  والثانية  الثالثة  الألفّيتني  يف  بارًزا  دوًرا  املدينة  تلعب 
ازدهاًرا عمرانيًّا  اإذ �سهدت  الأوىل ق.م.  الألفّية  الذهبي مع حلول  ع�رشها 
فرتة  بداية  يف  قبل.  من  املنطقة  تاريخ  يعرف  مل  كما  وثقافيًّا  وجتاريًّا 

Jidejian, N., Tyre through the Ages, Dar el-Mashreq Publishers, Beirut, 1969, p.39  -6
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الزدهار هذه، قام َملكها اأحريام بو�سل اجلزر التي مّت اإن�ساء املدينة عليها 
�سعوب  اأطماع  �سور  ازدهار  اأثار  البحر.  من  جزًءا  رادًما  ببع�ص  بع�سها 
هادنت  وغريهم.  وفر�ص  وم�رشّيني  اأ�سورّيني  من  القدمي  الأدنى  ال�رشق 
بذلك  فحافظت  العالية،  باأ�سوارها  اأحياًنا  وقاومت  اجلزية  بدفع  حيًنا 
ال�ساد�ص ق.م. رقًما قيا�سًيا يف فرتة  القرن  على حرّيتها. �سّجلت �سور يف 
ن�رّش  نبوخذ  البابلي  امللك  حاول  عندما  ذلك  كان  احل�سار،  �سّد  ال�سمود 
اأ�سوارها املنيعة وقّوة دفاعاتها، فحا�رشها  احتللها، فلم ي�ستطع ب�سبب 

مّدة ثلث ع�رشة �سنة ومل ت�سقط. 
املراقبة  اأبراج  تعلوها  ال�سخمة  احلجارة  من  �سور  مدينة  اأ�سوار  بنيت 
للرماة  ي�سمح  ب�سكل  م�سّننة  الأ�سوار  من  العلوية  الأجزاء  كانت  والرمي. 
ت�سمح  اأكرث  اأو  نة  حم�سّ بوابة  الأ�سوار  داخل  توجد  والحتماء.  بالرمي 
بالدخول اإىل املدينة واخلروج منها. بنى ال�سوريون ميناًء رئي�ًسا ل�سفنهم 
من جهة ال�سمال وميناًء اآخر من جهة اجلنوب. كان مدخل امليناء ال�سمايل 
اأجنبية من عبوره بوا�سطة ب�سع �سفن  اأي �سفينة  �سّيًقا، ومن املمكن منع 
مّت بناء برجني على جانبيه حلمايته. ما زال جزء كبري من  �سورية، وقد 
"ميناء  اليوم  ي�سّمى  وهو  هذا،  يومنا  اإىل  وم�ستعمًل  موجوًدا  امليناء  هذا 
ا بوجود برجي حماية  ال�سيادين". امليناء اجلنوبي كان اأكرب وميتاز اأي�سً
على جوانب مدخله. كان يتم تثبيت �سل�سل حديدية �سخمة بني الربجني 

و�سّدها ملنع ال�سفن املعادية من دخول املرفاأ. 
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2-2 الأ�شباب غري املبا�رسة للح�شار
الفر�ص  الفينيقي بهدف حرمان  ال�ساحل  �سلطته على  ب�سط  الإ�سكندر  اأراد 
موقع  اأهمّية  من  وال�ستفادة  ال�ساحل،  هذا  مدن  واأ�ساطيل  مرافئ  من 
اأخرى غري مبا�رشة  اأ�سباب  اإلزامي باجتاه م�رش. هناك عّدة  فينيقيا كممر 
اأّثرت على قرارات هذا القائد العظيم وجعلته م�سمًما على احتلل فينيقيا. 
اليونانيني  تربط  كانت  التي  التاريخية  بالعلقات  الأ�سباب  هذه  تتعلّق 

بالفينيقيني والتي �سوف ن�رشدها فيما ياأتي: 
ق.م.  الأوىل  الألفية  بداية  مع  املتو�ّسط  الأبي�ص  البحر  الفينيقيون  جاب 
وو�سلوا اإىل �سواحل الأطل�سي واأ�ّس�سوا لهم امل�ستعمرات واملحطات التجارّية 
�سيخرج  احلالية.  تون�ص  يف  ال�سورية  امل�ستعمرة  قرطاج،  بينها  ومن 
انت�سارات  حّقق  قوٌي  جي�ٌص  ق.م.  والثالث  الرابع  القرنني  يف  قرطاج  من 
حتت  ُنّفذت  التي  "كان"  معركة  يف  روما  على  النت�سار  اأهّمها  عظيمة 
للإغريق  الأبجدّية  فعلّم  قدمو�ص  ا  اأي�سً �سور  من  خرج  هنيبعل.  قيادة 
يف  وقدمو�ص  الأوروبية.  للقارة  ا�سمها  اأعطت  التي  "اأوروبا"  �سقيق  وهو 
يف  عّدة  مدًنا  اأ�ّس�ص  الذي  �سور  ملك  اأجينور  ابن  هو  اليونانية  الأ�ساطري 
التي  "اأوروبا"  �سقيقته  عن  بحًثا  اليونان  اإىل  قدمو�ص  و�سل  اليونان. 
زوي�ص  اّتخذ  �سور.  �ساطئ  على  تتنّزه  كانت  عندما  زوي�ص  الإله  خطفها 
اليونان  اإىل  بها  وانطلق  فخطفها  اأوروبا  امتطته  جميل  اأبي�ص  ثور  هيئة 
اإّل  اأحداًثا خرافية  الأ�ساطري  الرغم من احتواء هذه  حيث تزّوج منها. على 
اأّنها تعك�ص الكثري من الوقائع والأحداث التي جرت يف حينه. فالفينيقيون 
كانت  التي  منها،  التجارية  ول�سّيما  والعلقات،  الأبجدية  فعًل  اخرتعوا 
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البحر  عرب  دوًما  يبحرون  الفينيقيون  كان  واليونان.  فينيقيا  بني  قائمة 
املتو�سط باجتاه "الغرب" اأو "الغروب" الذي اأ�سبح فيما بعد "اأوروب" اأو 
"اأوروبا"، وهكذا فل معنى ل�سم القارة الأوروبية اإّل يف قامو�ص املفردات 
ا واقع العلقات املاأزومة  الفينيقية. اأما حادثة خطف اأوروبا فتعك�ص اأي�سً

التي كانت ت�سود اأحياًنا بني الفينيقيني واليونانيني. 
التجارية  م�ستعمراتهم  وكانت  وللتجارة،  للبحر  اأ�سياًدا  الفينيقيون  كان 
الأبي�ص  البحر  حو�ص  �رشايني  يف  الدم  ي�سّخ  كان  الذي  القلب  مبثابة 
املتو�ّسط ويبعث احلياة فيه. يتحّدث بع�ص الباحثني عن �سعور اليونانيني 
الأوىل ق.م.  الألفية  بداية  الأقل يف  الفينيقي، على  التفّوق  بالدونّية جتاه 
اإي�سو�ص،  يف  الفر�ص  على  انت�ساره  بعد  املقدوين،  الإ�سكندر  هذا  جعل  ما 
يخّطط للق�ساء على التفّوق الفينيقي. فالهيمنة الإغريقية ل ميكن اأن تكون 
�ساملة، طاملا اأّن هوؤلء التجار الأثرياء يحتفظون با�ستقللهم وامتيازاتهم 
اأ�سا�سية من مراحل ال�سيطرة  التجارية. فكان ل بّد من اإخ�ساعهم كمرحلة 
على العامل القدمي. كان هناك اأ�سباب اأخرى لرغبة الإ�سكندر بب�سط �سيطرته 
على فينيقيا، فالأ�ساطيل البحرية الفينيقيَّة كانت قد �ساركت يف احلملت 
باحلروب  عرف  ما  �سمن  واليونان  مقدونيا  على  الفر�ص  �سّنها  التي 
اليونانية الفار�سية )بني 499 ق.م و 449 ق.م.(، وكان ل بّد من اأن يدفع 

الثمن كل من �سارك يف هذه احلروب ومنهم الفينيقيون. 

2-3 حملة الإ�شكندر على فينيقيا
البحر  اأّن  اإّل  الفر�ص  على  اإي�سو�ص  معركة  يف  الإ�سكندر  انت�سار  رغم 
الفينيقية  ال�سفن  ان�سمام  ب�سبب  الفار�سية  ال�سيطرة  حتت  بقي  املتو�سط 
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البحري  التفّوق  مكافحة  من  للإ�سكندر  بّد  ل  وكان  الفار�سي.  للأ�سطول 
ذلك  كان  دارهم.  عقر  يف  ملحاربتهم  الفر�ص  تعّقب  من  ا  واأي�سً الفار�سي 
فقّرر  للفر�ص،  الداعم  الفينيقي  للأ�سطول  البحري  التفوق  م�ستحيًل يف ظل 

الإ�سكندر الزحف اإىل املدن الفينيقية لت�سوية هذا الو�سع.
بداأ امللك املقدوين، كما ذكرنا �سابًقا، �سريه بعد معركة اإي�سو�ص مبحاذاة 
الأخري  هذا  له  فقّدم  اأرواد  ملك  ابن  طريقه  يف  قابل  الفينيقّي)7).  ال�ساطئ 
تاًجا من الذهب مع مفتاح املدينة وكل ما يخ�سع ل�سيطرة ملكها الذي كان 
اإىل جبيل  الإ�سكندر �سريه  الفر�ص. تابع  اإمرة  اأ�سطوله حتت  البحر يقود  يف 
بحفاوة  اأهلها  ا�ستقبله  �سيدا  اإىل  و�سوله  وعند  مقاومة،  دون  فا�ست�سلمت 
واعتربوه حمّرًرا لهم من الّنري الفار�سي. كانت �سيدا قد ثارت �سّد الفر�ص 
الثالث.  ارحت�س�ستا  الفار�سي  امللك  فحا�رشها  ق.م.   345-34٦ العام  يف 
األًفا،  اإّن ال�سيداويني املحا�رشين وعددهم كان 4٠  تقول بع�ص امل�سادر 
وهم  مدينتهم  فاأحرقوا  الفر�ص  قبل  من  والأ�رش  ال�سبي  على  املوت  لوا  ف�سّ
بداخلها م�ست�سلمني للموت. هذه الأحداث يتناولها بع�ص املوؤرخني ب�سكل 
خمتلف اإذ اإّنهم يعتقدون اأّن ال�سيداويني دافعوا عن مدينتهم وهم بداخلها، 
اأ�سوارها بيد الفر�ص الذين دخلوها واأحرقوا بع�ص اأحيائها  بعد اأن �سقطت 
وقتلوا اأهلها وقمعوا ثورتهم. �سرنى يف �سياق هذا البحث اأّن التاريخ اأعاد 
هو  هنا  يهّمنا  ما  �سور.  احتلل  يف  جناحهم  بعد  املقدونيني  مع  نف�سه 
الذي كانت فيه �سيدا تتعّر�ص للتدمري على يد  الوقت  اأّنه يف  اإىل  الإ�سارة 

الفر�ص كان هوؤلء يتمّتعون باأف�سل العلقات مع �سور. 
للقائد  قّدم  وفًدا  املدينة  فاأر�سلت  �سور،  م�سارف  اإىل  الإ�سكندر  و�سل 

متوديوس زهيالتي، اإلسكندر الكبير، دار طالس، الطبعة األولى، دمشق، 999)، ص 7).  -7
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نّية.  ح�سن  كبادرة  الغذائية  املوؤن  من  وكثرًيا  الذهب  من  تاًجا  املقدوين 
اأظهر الإ�سكندر حفاوة با�ستقبال الوفد واأبلغه رغبته تقدمي القرابني مللكرت 
يف هيكله داخل الأ�سوار. كانت رغبة الإ�سكندر تنطوي على غايات مبيَّتة، 
فدخول قائد ع�سكري لل�سلة يف هيكل املدينة كان يعترب يف حينه مبثابة 
اإقرار بزعامته. رف�ص ال�سوريون اأن ي�سمحوا لأي مقدوين اأو فار�سي دخول 
يقّدم  اأن  هرقل  �سليل  نف�سه  يعترب  كان  الذي  الإ�سكندر  فن�سحوا  مدينتهم، 
اأ�ساحيه يف هيكل �سور الربية زاعمني باأّنه اأقدم بكثري من هيكل اجلزيرة، 
اأ�سوار اجلزيرة  اأّن تقدمي القرابني يف هيكل ملكرت املوجود داخل  اأ�سافوا 
ا من خلل هذا املوقف  اأي�سً اأرادت �سور  هو حق ح�رشي مللوك �سور))). 
احلرب  يف  احلياد  على  البقاء  الأخرى،  الفينيقية  املدن  ملواقف  املخالف 
اإىل عقد معاهدة مع  املدينة متيل  الفر�ص واملقدونيني، كانت  الدائرة بني 
الإ�سكندر مبداأ احلياد وقّرر حما�رشة  له. رف�ص  اإىل اخل�سوع  الإ�سكندر ل 

�سور بغية احتللها مهما كلَّفه الأمر.
2-4 �شور متنع الإ�شكندر من الدخول اإليها 

ا�ستقباله  لكّنها رف�ست  اقرتابه منها  املقدوين عند  بالفاحت  رّحبت �سور 
للإ�سكندر  كبرًيا  حتدًيا  املوقف  هذا  �سّكل  اأ�سوارها.  داخل  اأو  هيكلها  يف 
ففر�ص ح�ساًرا على املدينة بغية اإ�سعافها فاحتللها. اختلف موقف �سور 
الإ�سكندر  ا�ستقبلت  التي  الأخرى  الفينيقّية  عن مواقف مثيلتها من املدن 
وفتحت له اأبوابها. يعود �سبب رف�ص �سور اخل�سوع للإ�سكندر اإىل اأّن اأهلها 
اأ�سطولها،  كانوا واثقني من عظمة اقت�سادها، ومتانة حت�سيناتها، وقدرة 

وقّوة نظامها ال�سيا�سي كما �سنو�سح بالآتي.
Clausewitz, Carl von, On War, David, Campbell Publishers Ltd, London, 1993, p:120  -(



57

ُبنيت �سور على جزيرة يف و�سط البحر حتيط بها الأ�سوار املنيعة وحتميها 
الأبراج العالية. كان يف�سل بني اجلزيرة والرّب قناة بحرية بعر�ص حواىل 
وت�سلّق  ال�سلمل  لن�سب  اجلزيرة  حول  مكان  هناك  يكن  مل  مرت.  ثمامنئة 
الأ�سوار اأو لتثبيت اآلت احل�سار متهيًدا ل�رشب هذه الأ�سوار بغية تدمريها. 
اأ�سوار  من  التقدم  بوا�سطتها  ي�ستطيع  �ُسفن  للإ�سكندر  يكن  مل  ذلك  مقابل 
اأ�سطول بحري  اأو حماولة ت�سلّقها. كان لدى �سور  املدينة متهيًدا ل�رشبها 
عظيم قادر على الدفاع عن اجلزيرة، ما جعل اأهلها يعتقدون اأّن احتللها 
ال�ستقلل  اإعطاءهم  ال�سوريني  الفر�ص  وعد  اأخرى،  جهة  من  م�ستحيل. 
مقاومتهم  حال  يف  �سوؤونهم  يف  التدّخل  عن  نهائًيا  والتوّقف  املطلق 

للإ�سكندر ورف�سهم اخل�سوع له. 
على  ا  اأي�سً ال�سورّيني  عوا  �سجَّ فهوؤلء  القرطاجيون،  كذلك  الفر�ص  كما 
القرطاجي  الوفد  الت�سجيع  بهذا  قام  املدينة.  دخول  من  الإ�سكندر  منع 
ملكرت.  للإله  ال�سنوّي  العيد  باحتفالت  للم�ساركة  �سور  اإىل  و�سل  الذي 
بامل�ساعدات  إّياهم  ا واعًدا  املقدونيني  وجه  يف  الثبات  اإىل  الوفد  دعاهم 
اأّن �سور  التي �ستاأتي عن قريب من قرطاج. ل بّد لنا من الإ�سارة هنا اإىل 
ال�سورية  األي�سار  الأمرية  يد  تاأ�ّس�ست على  التي  الأم احلنون لقرطاج  تعترب 
"املدينة  اأي  َحَد�ْسْت"  هو"َقْرْت  قرطاج  ومعنى  ق.م.   ٨14 العام  حواىل 
وا�سعة  اأجزاء  على  �سيطرت  عظيمة  اإمرباطورية  قرطاج  اأ�ّس�ست  احلديثة". 
اأ�سطول بحري مهم  لدى قرطاج  املتو�سط. كان  الأبي�ص  البحر  من حو�ص 

وقّوة ع�سكرية واقت�سادية نا�سئة ل ي�ستهان بها.
التي  للدميقراطيات  الأقدم  الوجه  اإّنه  دميقراطًيا،  �سور  يف  احلكم  كان 
من  انطلقت  الدميقراطية  اأّن  على  اليوم  املوؤرخون  يّتفق  التاريخ.  عرفها 
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بقي  الذي  اليوناين  وال�سيا�سي  الثقايف  فالإرث  ذلك،  ننكر  ل  نحن  اأثينا. 
ب�سكلها  الدميقراطية  لهذه  الفعلي  الوجود  يو�سح  هذا،  يومنا  اإىل  حمفوًظا 
يف  الوحيدة  تكن  مل  اليونانية  فالدميقراطية  ذلك،  من  الرغم  على  الأّويل. 
العامل القدمي ول حتى الأقدم، فاملدن الفينيقية كانت اأكرثيتها عبارة عن 
دولة-مدينة ذات حكم دميقراطي. والأبحاث يف هذا املجال ما زالت يف 
الفينيقية  الباحثني باتوا يتحدثون عن اجلذور  الكثري من  اأّن  اإل  بداياتها، 
اأّن  ا  اأي�سً جند  �سوف  املو�سوع  يف  اأكرث  تعّمقنا  لو  اليونانية.  للدميقراطية 
ميكن  ل  الأوىل.  البدائية  املجتمعات  اإىل  تعود  الدميقراطي  النظام  جذور 
التخّيل اأّن هذه املجموعات التي كانت تتاألف من عدد قليل من الأ�سخا�ص 
على  قائًما  كان  حكمها  نظام  اأّن  املوؤّكد  ومن  مثًل،  ديكتاتور  حكمها  قد 
كان  �سور  يف  القائم  النظام  اإّن  والتعاون.  الت�ساور  اأ�سكال  من  �سكل 
الإ�سكندر حاكًما ع�سكرًيا  ال�سوريون يف  راأى  نظاًما دميقراطًيا قوًيا، وقد 
حال  يف  الدميقراطي  ال�ست�ساري  نظامهم  على  يق�سي  قد  توتاليتارًيا 

له.  خ�سوعهم 

وانت�سار  القتالية  الأعمال  �سري  الثالث:  الق�سم   -3
الإ�سكندر

بني  ق.م.   332 العام  من  الثاين  كانون  يف  القتالية  الأعمال  اندلعت 
�ساعدهم  بب�سالة،  الأكرب  الإ�سكندر  قاوموا  الذين  وال�سوريني  املقدونيني 
الأ�سوار  بها  حتيط  البحر  يف  جزيرة  على  القائمة  مدينتهم  موقع  ذلك  يف 
يف  الع�سكرية  العمليات  جمريات  حول  دقيقة  تفا�سيل  و�سلتنا  العالية. 
هذه  اأّن  من  الرغم  على  الإغريق.  املوؤرخني  من  معظمها  �سور،  معركة 
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�سورة  تعطي  وهي  والدقة  الأهمية  بغاية  اأّنها  اإّل  حمايدة  غري  امل�سادر 
الق�سم  هذا  يف  الأحداث  هذه  �سنعر�ص  املعركة.  تفا�سيل  عن  جًدا  وا�سحة 
ال�سوري  بالتفّوق  مروًرا  احل�سار  �سبقت  التي  التح�سريية  باملراحل  بدًءا 
اإىل انقلب ميزان القوى بعد  الذي كان وا�سًحا يف بداية املعركة و�سوًل 
انت�ساره  اإىل  اأّدى  ما  الإ�سكندر،  ل�سالح  فينيقية  مدن  عّدة  اأ�ساطيل  تدّخل 

ودخوله �سور وتدمريها وارتكاب اأفظع املجازر فيها.
3-1 املراحل التح�شريية للمعركة

رف�ست �سور اخل�سوع للإ�سكندر الأكرب فح�سد اأمام اأ�سوارها جي�ًسا قوامه 
خم�سون األف عن�رش. بداأ القائد املقدويّن يخّطط ويح�رّش لحتلل املدينة، 
املعلومات  َجَمع  املعركة.  واأقنعهم ب�رشورة خو�ص  ف�سحن عزمية جنوده 
وو�سع خّطة ا�ستمّد م�سمونها، بح�سب زعمه، من الإله هرقل فاأ�سفى عليها 
تق�سي  الإ�سكندر  خطة  كانت  للنقد.  قابلة  غري  وجعلها  دينًيا  بعًدا  بذلك 
اجلنود  عليه  ينتقل  الأحجار  من  ممّر  بوا�سطة  بالياب�سة  اجلزيرة  بو�سل 

ملهاجمتها)9). �سرًيا 
ومتوّعًدا  ُمهدًِّدا  املدينة  اإىل  وفًدا  الإ�سكندر  اأر�سل  باحل�سار،  البدء  قبل 
جثثهم  ورموا  اأع�ساءه  وقتلوا  الوفد  على  القب�ص  هوؤلء  األقى  ال�سورّيني. 
من فوق اأ�سوار املدينة، فكان ذلك مبثابة ال�رشارة الأوىل اأو ال�سبب املبا�رش 
لبدء املعركة )0)). جمع الإ�سكندر بعد ذلك جنوده واألقى فيهم كلمة بليغة 
لتحفيزهم على القتال ورفع معنوياتهم واإقناعهم ب�رشورة فر�ص احل�سار 
على  جتا�رشت  التي  الوحيدة  هي  املدينة  هذه  اأّن  ذكرهم  �سور.  على 

Arrian, The Campaigns of Alexander, Penguin Books, London, 1971, p.124  -9
 DeVries, Kelly. “Siege of Tyre, 332 BC.” In Battles that Changed Warfare 1457 BC – AD 1991, 28-37, Amber,  -(0

London, 2008, p:30



60

اإىل  الذهاب  ميكنهم  ل  اإّنه  وقال  انت�ساراتهم،  موجة  واإيقاف  جمابهتهم 
البحرّي  باأ�سطولها  ال�سيطرة على �سور  فار�ص دون  اإىل  بعدها  م�رش ومن 
العظيم وموقعها ال�سرتاتيجي املهم. اإّن احتلل �سور ومن ثّم م�رش �سوف 
يحرم الفر�ص من القدرة على اإعادة جتميع قواهم وميّهد لطردهم اإىل منطقة 
ميكن  ل  اأّنه  ا  اأي�سً القائد  هذا  اأو�سح  الإ�سكندر.  خلطاب  وفًقا  الفرات  نهر 
اإطلًقا الإبقاء على مدن غري موالية �سمن املناطق التي يتم احتللها ملا 
قد ت�سّكله هذه املدن من خطر داخلي على امل�رشوع املقدوين يف امل�ستقبل.

اأر�ص �سلبة  �سرًيا على  بيده وقاده  اأم�سكه  الإله هرقل  اأّن  الإ�سكندر  حلم 
باجتاه اأ�سوار �سور فاحًتا له اأبوابها فدخلها وقّدم القرابني يف هيكلها. يف 
الأ�سطوري  البطل  الأكرب وهو  ابن زيو�ص  الإغريقّية هرقل هو  امليثولوجيا 
اإله املوت بعد  اأوليمبو�ص من �رشور عّمه  اأنقذ جبل  اّلذي  املوؤلَّه بعد موته 
بذله جهوًدا جبارة. اإّن احلديث عن هرقل يف هذا الإطار يرمز اإىل امل�ساعب 
البطل  كهذا  متاًما  عليها  �سيتغلّب  ولكّنه  الإ�سكندر  �ستواجه  التي  الكثرية 
حلمه،  من  �سور  بح�سار  املتعلّقة  اخلّطة  الإ�سكندر  ا�ستوحى  الأ�سطوري. 
فقّرر ردم القناة البحرّية التي كانت تف�سل اجلزيرة عن ال�ساحل ما يوؤّمن 
له النتقال على اأر�ص �سلبة ملهاجمة الأ�سوار. ا�ستطلع الإ�سكندر املناطق 
لتنفيذ م�رشوعه،  اللزمة  املواد  باحًثا عن  الواقعة مقابل �سور  ال�ساحلية 
الربية  �سور  يف  متوافرة  للأعمال  اللزمة  وال�سخور  الأخ�ساب  اأّن  فوجد 

ويف جبل لبنان)))).

اسم لبنان كان يطلق على الجبال المشرفة على الساحل الشرقّي للبحر األبيض المتوسط وقد ذكر لبنان للمرة األولى في التاريخ في األلفيّة الثالثة   -((
قبل الميالد حيث قصده البطل األسطورّي غلغامش باحثًا عن الخلود في جبال األرز. األمر نفسه فعله المصريون الذين استعملوا خشب األرز في 

بناء األهرامات وفي تصنيع مراكب الشمس الفرعونية.
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الدعائم اخل�سبّية  قام املهند�سون املقدونّيون بغرز �سّفني متوازيني من 
�ساًقا  عمًل  ذلك  كان  وباجتاهها.  للجزيرة  الأقرب  ال�ساحلّية  النقطة  عند 
بعد  ملأوا  العميقة.  املياه  حيث  اجلزيرة  من  القريبة  البقعة  يف  �سّيما  ول 
ُيوؤتى  التي كان  الدعائم بالأحجار والردمّيات  الفارغة بني  ذلك امل�ساحة 
بها من الرّب. تقّدمت الأعمال ب�رشعة يف البداية ولكّنها تباطاأت مع ازدياد 
عمق املياه. راقب ال�سورّيون ما يجري بقلّة اكرتاث ول �سّيما اأّن املمر مل 
يكن ظاهًرا فوق مياه البحر يف البداية. كان البّحارة ال�سوريون يقرتبون 
اأقوى  الإ�سكندر  ملكهم  كان  اإن  في�ساألونهم  م�ستهزئني  العمال  من  ب�سفنهم 
من اإله البحر الفينيقي)2)). مع تقّدم الأعمال فّو�ص الإ�سكندر قيادة احل�سار 
اإىل اأحد جرنالته وتوّجه اإىل منطقة البقاع. يندرج ذلك على ما يبدو �سمن 
اأّن ح�سار �سور  انطباًعا  اأن يعطي  اإنه كان يريد  اإذ  النف�سية،  اإطار احلرب 
لي�ص بالأهمية اأو اخلطورة التي تطلب تواجده الدائم، كما واأراد من خلل 
ذلك اأن يو�سح اأّنه لن يبذل كل جهده اأو كل وقته يف ح�سار مدينة واحدة. 

3-2 التفوّق ال�شورّي يف بداية املعركة
لحظ ال�سورّيون، مع تقّدم الأعمال املقدونّية، اأّن ق�سًما من املمر البحري 
يهّددهم  قد  الذي  اأدركوا حينها حجم اخلطر  املاء.  �سطح  بالظهور فوق  بداأ 
القوى  ميزان  كان  املواجهة.  وقّرروا  البناء  اإجناز  العدو  ا�ستطاع  لو  فيما 
مييل ل�ساحلهم يف البداية فنّفذوا هجمات منتظمة على بناة املمر. متّيزت 
الهجمات بحركّية �سورّية عالية وقدرة على ابتكار اجلديد دائًما كما ونّفذت 

وحدات خا�سة من �سكان اجلزيرة اأعماًل قتالّية يف عمق دفاع العدو. 

Arrian, The Campaigns of Alexander, Penguin Books, London, 1971, p. 124  -(2
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متنها  على  املمّر  جانَبي  اإىل  خفيفة  قتال  قوارب  ال�سورّيون  اأر�سل 
الكثري. مل  فُقتل وُجرح منهم  املقدونّيني  العّمال  �سهامهم على  جنود رموا 
ممّر  على  وقفوا  الذين  باملقدونّيني  مقارنًة  خ�سائر  اأّي  ال�سورّيون  يتكّبد 
املقدونيون دروًعا  ارتدى  اأنف�سهم.  البحر عاجزين عن حماية  و�سط  �سيق 
لهم  الدروع  هذه  قّدمتها  التي  احلماية  ولكن  واحلديد  اجللد  من  م�سنوعة 
الختباء  خلل  من  اأنف�سهم  حماية  اإىل  املقدونيون  عمد  حمدودة.  بقيت 
على  مثبتة  اخل�سن  القما�ص  اأو  اجللد  من  كبرية  �ستائر  خلف  العمل  اأثناء 
هياكل خ�سبية. بالإ�سافة اإىل احلماية التي كانت توؤمنها، فقد �سمحت هذه 
جديد  من  ل�ستعمالها  متهيًدا  عليها  العالقة  الأ�سهم  جمع  باإعادة  ال�ستائر 

من قبل املقدونيني �سّد ال�سوريني.
قام املقدونيون ببناء برجني متحّركني من اخل�سب لتاأمني حقول مراقبة 
ال�سورّيون �سفينة قدمية وملأوها  العاملني يف املمر. جّهز  ورمي ل�سالح 
واأر�سلوها  فيها  النار  اأ�رشموا  ثّم  والكربيت،  والزفت  الياب�سة  بالأغ�سان 
اأن  وقبل  ب�رشعة  النريان  انت�رشت  بالأبراج.  ترتطم  كي  املمر  باجتاه 
الأخرى  احل�سار  وباآلت  بالربجني  اأحاطت  ح�رشها  من  العّمال  يتمّكن 
اأ�رشاًرا كبرية قد حلقت  البقاع وجد  الإ�سكندر من  واأتت عليها. عند عودة 
بالأعمال التي مّت اإجنازها. كان ذلك مبثابة �سفعة لكربيائه، فاأ�رّش على 
وموقعه.  املمّر  �سكل  على  جذرية  تعديلت  اإجراء  اإىل  وجلاأ  العمل  متابعة 
ارتكزت هذه التعديلت على تغيري اجّتاه املمّر ليتلءم مع التيارات املائية 
اجلارفة وعلى تو�سيعه لي�سمح مبناورة اأكرب. نتيجة ملخّطط العمل اجلديد، 
اأ�سبح املمّر قادًرا على ا�ستيعاب الأبراج املتحركة واآلت احل�سار التي مّت 

تطويرها وتزويدها بعجلت ميكن دفعها كلما تقدم البناء.
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ة  مقابل ذلك نّفذت جمموعات �سغرية من ال�سورّيني عمليات قتالّية خا�سّ
حيث  ال�ساطئ  اإىل  بالت�سلّل  جمموعة  قامت  املمّر.  بناء  يف  التقدم  لإف�سال 
ة على  كان العّمال ينقلون احلجارة، فتّمت ُمهاجمتهم واأغارت فرٌق خا�سّ
ملحقًة  لبنان  جبل  يف  الأ�سجار  يقطعون  كانوا  الذين  املقدونّيني  العّمال 
بهم اخل�سائر. بالإ�سافة اإىل ذلك �سبح الغّطا�سون ال�سوريون باجتاه املمّر 
الردميات والأحجار ترتكز عليها  الدعائم اخل�سبّية التي كانت  بهدف نزع 
فقاموا بتثبيت اخلطافات على هذه الدعائم، ثّم عادوا اإىل اجلزيرة و�سحبوا 
بوا�سطة احلبال هذه اخلطافات فانهارت الدعائم جارفة كل ما عليها وما 

حولها من �سخور اإىل الأعماق)))).

3-3 انقالب ميزان القوى ل�شالح املقدونينّي
اأ�سوار  اأمام  ووقف  لها،  مثيل  ل  ب�رشعة  ال�سغرى  اآ�سيا  الإ�سكندر  اأخ�سع 
ومتابعة  احل�سار  بفّك  يفّكر  بداأ  نتائج.  اأيَّ  يحقق  ول  الوقت  يخ�رش  �سور 
الزحف اإىل م�رش لكّنه كان يخ�سى على ا�سمه و�سهرته اإذ قد يعرّيه اأعداوؤه 
بالهزمية. يف ظل هذا التخّبط ا�ستطاع الإ�سكندر اإن�ساء اأ�سطول بحرّي كبري 
اأن  باإمكانه  واأ�سبح  املمّر  بناء  جنوده  اأنهى  فيما  املعركة،  يف  واإدخاله 
اأ�سوار �سور عرب الرّب. اإىل جانب ذلك مل ي�سل التعزيز الذي كان  اإىل  ي�سل 
املعركة  جمريات  الأحداث  هذه  غرّيت  قرطاج.  من  ال�سورّيون  ينتظره 

وقلبت ميزان القوى ل�سالح الإ�سكندر. 
ُيدِخل  مل  ما  الهزمية  نحو  ثابتة  بخطى  ي�سري  اأّنه  يدرك  الإ�سكندر  كان 
على  بحري  ح�سار  فر�ص  بهدف  البحرّية  احلرب  اآلة  القتالية  اأعماله  يف 

رؤوف سالمة، أعالم ومشاهير: اإلسكندر الكبير، دار المستقبل، الطبعة األولى، بيروت، ))9)، ص 7).  -((
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الأثناء  البحري، يف هذه  اأ�سطوله  لإن�ساء  اإىل �سيدا  الإ�سكندر  توّجه  �سور. 
مدينتيهما،  على  الإ�سكندر  ب�سيطرة  علما  اللذان  وجبيل  اأرواد  ملكا  قّرر 
باأ�سطول  اللتحاق  ثم  اإىل موانئهما ومن  والعودة  الفار�سي  الأ�سطول  َتْرك 
التابعة  ال�سفن  من  كبرية  جمموعة  ان�سّمت  ذلك  اإىل  اإ�سافة  الإ�سكندر. 
من  الإ�سكندر  عاد  املقدوين.  للأ�سطول  اليونانية  اجلزر  ولبع�ص  لقرب�ص 
على  بحرًيا  ح�ساًرا  ففر�ص  �سفينة،  بـ223  يقدر  بحري  باأ�سطول  �سيدا 
�سور. نّفذ ال�سورّيون هجوًما بحريًّا لفّك احل�سار، اختاروا فرتة بعد الظهر 
احلّظ  اأ�سعف  املقدونّيني.  لدى  ال�سرتاحة  فرتة  كونها  الهجوم  هذا  لتنفيذ 
معاك�ًسا  بحريًّا  هجوًما  فقاد  بعد،  قيلولته  اأخذ  قد  يكن  مل  اّلذي  الإ�سكندر 

حمّقًقا النجاح فف�سل الهجوم ال�سوري.
اإّن اخلطر الذي �سّكله دخول الأ�سطول املقدوين امل�ستحدث يف املعركة ل 
ال�سفن  ا�ستعمال  مّت  البحري على �سور فقط. فقد  يكمن يف فر�ص احل�سار 
واملدّقات.  الأبراج  من  تتاألف  كانت  التي  احل�سار  ملاكينات  كحاملت 
املدّقة عبارة عن عامود خ�سبي ذات راأ�ص معدين معلّق بوا�سطة حبال على 
مركبة ت�سري على عجلت، بحيث ميكن اأرجحة العامود ودفعه بقوة ل�رشب 
اأ�سوار املدن. يف ح�سار �سور، كانت تتّم ال�ستعانة اأحياًنا ب�سفينتني حلمل 
اآخر حّققه املقدونيون يف املعركة  اإجناز  الواحدة.  اأو املدّقة  الواحد  الربج 
املمكن  من  واأ�سحى  املمّر  بناء  انتهى  فقد  لل�سوريني،  قوية  �رشبة  �سّكل 
واملدّقات  احل�سار  اأبراج  بت  ُن�سِ لذلك  نتيجة  الرّب.  اإىل �سور عرب  الو�سول 
دافع  املمّر.  فوق  الياب�سة  الأر�ص  على  وُثبِّتت  الأ�سوار  مقابل  ا  اأي�سً
داخلها  وو�سعوا  اجللد  من  اأكيا�ًسا  فملأوا  املدينة  عن  بب�سالة  ال�سورّيون 
ملأوا  ثم  املدّقات،  �سدمات  لتخفيف  بالأ�سوار  واأل�سقوها  بحرّية  اأع�ساًبا 
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قدوًرا بالرمل املتوّهج والزيت املغلّي واأفرغوها من اأعلى الأ�سوار، فكانت 
قام  ذلك  اإىل  اإ�سافة  املقدونّيني.  واأج�ساد  دروع  يف  ُتغرز  الرمل  حّبات 
الغّطا�سون بقطع حبال تثبيت املراكب التي كانت حتمل الأبراج واملدّقات 

مبحاذاة الأ�سوار ما اأجرب الإ�سكندر على ا�ستبدالها بجنازير حديدية. 
�رشبة اأخرى تلقاها ال�سوريون تتعلّق بالدعم الذي كانوا ينتظرونه من 
اأّن قرطاج لن تتمّكن من  قرطاج. لقد و�سل اإىل �سور وفد قرطاجّي معلًنا 
اإزاء هذه  اإىل �سور كونها من�سغلة هي الأخرى باحلرب.  التعزيزات  اإر�سال 
التطّورات، راأى كبري الكهنة يف حلمه الإله ملكرت وهو يغادر املدينة، فكان 
اأدرك ال�سورّيون خطورة املوقف، وبداأوا باإجلء َمن  ذلك نذير �سوؤم كبري. 
ال�سلوات  اإىل قرطاج، وُرفعت  اإجلءه من ن�ساء و�سيوخ واأطفال  ا�ستطاعوا 

يف هيكل ملكرت علّه يتدّخل لنجدة املدينة.

3-4 �شقوط املدينة وارتكاب املجازر بحق اأهلها
�سور،  على  احلا�سم  الهجوم  ل�سّن  حان  قد  الوقت  اأّن  الإ�سكندر  راأى 
فاملتغرّيات اّلتي طراأت على �سري اأحداث املعركة كانت ل�ساحله بحًرا وبًرا. 
�سّن هجومه احلا�سم يف �سهر اآب م�ستعمًل عظيم قواه، فا�ستطاع فتح ثغرة 
عن  ال�سورّيون  دافع  دخولها.  على  �ساعدته  للمدينة  اجلنوبية  الأ�سوار  يف 
الإ�سكندر  انتقام  جلعل  اآخر  �سبًبا  ذلك  فكان  الأخري،  الرمق  حتى  اأر�سهم 
اإىل  عمد  ثّم  دخولها،  بعد  �سور  يف  اجلرائم  اأفظع  الإ�سكندر  ارتكب  كبرًيا. 

تنظيم احتفالت الّن�رش بداخلها وتقدمي القرابني لإلهها. 
�سّن املقدونّيون هجوًما حا�سًما على �سور. كانت الأبراج واملدّقات حتيط 
ال�رشقية  اجلهة  من  �ساهًقا  الأ�سوار  ارتفاع  كان  �سوب.  كل  من  باجلزيرة 
للجزيرة، بينما كانت التح�سينات يف اجلنوب اأ�سعف والأ�سوار اأقل ارتفاًعا. 
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اإحداث ثغرة يف الأ�سوار اجلنوبية لكي ينفذ  ا�ستغل الإ�سكندر ذلك، وحاول 
منها اإىل الداخل فنجح. وّجه الإ�سكندر جهده الرئي�ص باجّتاه اخلرق، فرمت 
منظمة  جمموعات  عرب  خللها  من  املقاتلني  بع�ص  ووثب  ال�سلمل  ال�سفن 
اإىل الأ�سوار ومنها اإىل داخل املدينة. متّكنت جمموعة الأ�سوار من احتلل 
حماية  حتت  املخرتقة  املجموعة  تقّدمت  فيما  اجلزيرة،  اأبراج  من  برجني 
الق�رش  اإىل  مبا�رشة  وتوّجهت  الثغرة،  عرب  الداخل  اإىل  الأبراج  جمموعة 
الفينيقّية  ال�سفن  تقّدمت  الأثناء  هذه  يف  وداهمته.  فحا�رشته  امللكي 
والأرواديني  واجلبيليني  ال�سيدونيني  �سفن  متكنت  املدينة.  موانئ  باجتاه 
ال�سمايل  املرفاأ  القبار�سة  �سفن  هاجمت  بينما  اجلنوبي،  املرفاأ  فتح  من 
ق املقاتلون املقدونّيون اإىل الداخل. ما اإّن �سعف جهاز الدفاع، حّتى  فتدفَّ
�سّكلت الأبراج املل�سقة للأ�سوار ج�سور عبور لآلف املقاتلني املقدونيني 

اإىل داخل املدينة.
�سقطت �سور من الناحية الع�سكرية اإّل اأّن اأهلها مل ي�ست�سلموا، بل واجهوا 
اأغلبية  اّتخذ  لقد  التاريخ.  عرب  نظريها  قّل  بب�سالة  املقدونّية  القتل  اآلة 
اأمام  املدينة  جنود  انت�رش  الأخري.  الرمق  حّتى  املقاومة  قرار  ال�سوريني 
يق�سون  فل  املوت  حّتى  ويقاتلون  يقاومون  املهاجمني،  وبني  املنازل 
دون اأن ينتقموا من الغزاة، فيما �سعد من ل ميلك منهم �سلًحا اإىل �سطوح 
اأثناء مرورهم يف  الأعداء يف  بها  وا�ستلّوا حجارة و�سخوًرا رموا  املنازل 
الأزقة. احتمى عدد من ال�سيوخ والن�ساء والأطفال يف هيكل ملكرت، واأغلق 
عدد اآخر منهم اأبواب منازلهم بعد اأن احتموا بداخلها منتظرين م�سريهم، 
بينما التجاأ اآخرون اإىل ال�سفن الفينيقّية الراب�سة يف املرفاأ اجلنوبي. على 
الرغم من م�ساركة هذه ال�سفن يف احلرب اإىل جانب الإ�سكندر، اإّل اأّن �سلت 
اإىل  فدفعتهم  اأخرًيا  �سمائرهم  حّركت  �سور  باأبناء  تربطهم  التي  القربى 

جندة اإخوتهم ولو �رشًّا.
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معابد  اإىل  منهم  يلجاأ  من  با�ستثناء  جميًعا  ال�سكان  بقتل  الإ�سكندر  اأمر 
املدينة. جاب املنادون ال�سوارع يعلنون ذلك مراًرا لكّن اأحًدا من املدافعني 
بح�سب  �سورّي  اآلف  ثمانية  مقتل  اإىل  اأّدت  جمازر  فح�سلت  ير�سخ،  مل 
األفي  ب�سلب  قاموا  القتل  من  املقدونيون  تعب  وبعدما  اليوناين.  امل�سدر 
مقاتل �سوري على ال�ساطئ، كما ومّت بيع ثلثني األًفا من الناجني كعبيد. 
الأ�سحية  وقّدم  ملكرت  هيكل  اإىل  متوّجًها  الدماء  على  الإ�سكندر  م�سى 
اأجربهم على احل�سور  الذين  الإدارّية،  اأمام جنده وملك �سور والهيئة  فيه 
بالأعلم  مزّينة  بالقتال  �ساركت  التي  ال�سفن  كانت  بالن�رش.  للحتفال 
كما  مهيب،  م�سهد  يف  اجلزيرة  اأمام  الأثناء  هذه  يف  وتتهادى  والأنوار 
ملكرت  هيكل  اأمام  بامل�ساعل  و�سباقات  ريا�سية  مباريات  تنظيم  ومت 
كاد  الذي  فالكابو�ص  عارًما،  الإ�سكندر  فرح  كان  الحتفالت.  هذه  خلل 
زحفه  متابعة  على  الآن  قادر  فهو  انتهى)))).  قد  اأحلمه  على  يق�سي  اأن 
القادة  اأعظم  ا�سمه كواحد من  لي�سّطر  فار�ص وغريها  اإىل  اإىل م�رش ومنها 

الع�سكريني يف التاريخ وكواحد من جمرمي احلرب مبفهومنا املعا�رش.

اخلامتة

يف نهاية البحث ل بد لنا من ا�ستقاء العرب من معركة ح�سار �سور التي راح 
�سحيتها ع�رشات اآلف اجلنود اأثناء دفاعهم عن موطنهم. لقد قاومت �سور 
ولفرتة �سبعة اأ�سهر واحًدا من اأعظم اجليو�ص التي عرفها التاريخ، وكادت اأن 
و�سلت  ال�سورّيون  �سّطرها  اّلتي  ال�سجاعة  ملحم  على  ال�سواهد  اإّن  تهزمه. 
من  كثرًيا  عليها  ي�سبغ  ما  اأنف�سهم  املقدونّيني  املوؤرِّخني  خلل  من  اإلينا 
امل�سداقية. قد تختلف النظرة اإىل ما فعل ال�سورّيون وفًقا لختلف الزمان 

Plutarque, La vie des hommes, Didier, Paris ,1844, p.291  -((
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واملكان، فريى البع�ص اأّن خيار اخل�سوع للإ�سكندر الذي اّتخذته باقي املدن 
الفينيقّية كان من املمكن اأن يوّفر على �سور الدمار اّلذي حّل بها. على كّل 
حال، مهما اختلفت وجهات النظر، يبقى ثابًتـا اأّن اأهل �سور بذلوا اأنف�سهم من 
ا اأن دعم �سيدا وجبيل واأرواد للإ�سكندر  اأجل مدينتهم. من املهم اأن نذكر اأي�سً
يكون  اأّل  املوقف يجب  اإّن حتليل هذا  ل�ساحله.  القوى  قلب ميزان  اإىل  اأدى 
مقاربة  فاإّن  وبالتايل،  املا�سي.  على  للحا�رش  عامودّي  اإ�سقاط  خلل  من 
التاريخّية واجلغرافّية؛ على  اأن تتّم بف�سلها عن خلفّيتها  الأحداث ل ميكن 
اإعلئهم مل�ساحلهم  الإخوة نتيجة  اأّن ت�رشذم  القول  الرغم من ذلك، ميكننا 

ال�سّيقة اأّدى اإىل تدمري �سور.
ا اأّن معركة �سور تعترب م�سدًرا مهًما ل بل نادًرا  ل بد لنا من التاأكيد اأي�سً
ميكن الرتكاز عليه يف حماولة فهم التاريخ الع�سكري للفينيقيني. لقد ا�ستهر 
الأبجدّية،  وباخرتاعه  والإبحار  والعمارة  التجارة  يف  برباعته  ال�سعب  هذا 
املعركة  هذه  اأحداث  فاإّن  لذا،  الع�سكرّية.  قدراته  عن  الكثري  نعرف  مل  لكّننا 
اأّن املعلومات  ا  اأي�سً التاريخ الع�سكري. نذكر  تعترب كنًزا من املعلومات يف 
الواردة يف هذا البحث قد ت�سلح لت�سكيل نواة لدرا�سة اأكرب واأ�سمل ُتلقي املزيد 
ا اأن ي�سهم هذا البحث  من ال�سوء على تاريخ الفينيقيني الع�سكري. ناأمل اأي�سً
يف التوعّية على اأهمّية درا�سة التاريخ لفهم احلا�رش وا�ستقاء العرب. نتمّنى 
اأخرًيا اأن ت�ساعد هذه الدرا�سة ولو جزئًيا يف التنبيه على �رشورة احلفاظ على 

املواقع الأثرّية يف لبنان باعتبارها �ساهًدا على الأحداث الغابرة.
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الدكتور بشارة حنا

االقتصاد اللبناني والدين العام ما بين 
الواقع والمحتسب منذ العام 1970

املقّدمة

من   19٧5 العام  منذ  يعاين  اللبناين  ال�سعب  زال  ما 
بني  ما  الداخل  ويف  املنطقة  يف  امل�ستعرة  اخللفات  نتائج 
�سيا�سيني  من  القت�سادي  بالنهو�ص  املعنيني  خمتلف 
الواقع،  هذا  على  �سلًبا  اخللفات  هذه  وتنعك�ص  واقت�ساديني، 
الوطني  الناجت  وبات  النمو،  ويرتاجع  الفقر  يزداد  حيث 
الناجت  العام 2٠1٧ ميّثل حواىل 2٠٪))) من  املحت�سب خلل 
البلد  على  م�سيطًرا  الهدوء  ا�ستمر  لو  يبلغه  اأن  يفرت�ص  الذي 
واقع  من  حتول  اللبنانيني  م�سري  اأّن  غري   .19٧٠ العام  منذ 
اإىل  الفعلي  النمو  وتراجع  الفقر  معه  زاد  متدهور،  اإىل  مريح 
 ،2٠1٨ اإىل   2٠11 من  املمتدة  الفرتة  خلل  الـ٪2  دون  ما 

حسابات قام بها الباحث تقدر الناتج القومي بحوالى 0)2 مليار دوالر خالل العام 7)20 لو استمر النمو المسجل ما قبل   -(
الـ)97).

* أستاذ جامعي 
وباحث 
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مليار   (2( الـ111  جتاوزت  اللبناين  للقت�ساد  ا�سمية  بخ�سارة  وت�سّبب 
الـ13 مليار  الثمانية الأخرية ومبعدل �سنوي جتاوز  ال�سنوات  دولر خلل 
املقيمني،  اللبنانيني  من  الـ٪35  حدود  اإىل  الفقراء  ن�سبة  وارتفعت  دولر. 
جممل  من   ٪1٠ من  اأقل  ي�سكل  املقيم  اجلامعي  الإنتاجي  املجتمع  وبات 
اجلامعيني اللبنانيني العاملني يف اخلارج والذين و�سل عددهم اإىل حدود 
الـ٦2٠.٠٠٠ )))، وتدّنى معها معدل الزواج والولدات يف الأ�رش اللبنانية 
املهاجرين  عدد  وجتاوز  اأفراد،  الـ4  حدود  اإىل  اأفرادها  عدد  و�سل  بحيث 
لديهم  زالت  ما  والذين  العامل  اأرجاء  خمتلف  يف  اللبنانيني  املنت�رشين  اأو 
علقة مع اأحد الأفراد املقيمني يف لبنان 1.5 مليون �سخ�ص. وتدل خمتلف 
ما  ينتجون  األًفا  الـ٦2٠  جتاوز  منهم  اجلامعيني  اأعداد  اأن  على  الدرا�سات 
اإقامتهم. وي�ستفيد لبنان من  يزيد على 12٠ مليار دولر �سنوًيا يف بلدان 

هذا الإنتاج من النذر الي�سري الذي ل يتجاوز الـ٨ مليار دولر �سنوًيا. 
الفقر العاملي الذي بلغت  الفقر يف لبنان م�ساوًيا ملعدل  وقد بات معدل 
ن�سبته الـ33٪ يف خمتلف بلدان العامل خلل العام 2٠1٦ )))، اإذ بلغ عدد 

الفقراء حواىل 2.5 مليار ب�رشي يعي�سون باأقل من 4 دولرات يومًيا.
العامة  القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  امل�ست�رشي  الف�ساد  �سّكل  وقد 
واخلا�سة، ال�سبب الرئي�ص يف تراجع معدل النمو القت�سادي وزيادة الفقر. 
من  تختلف  قد  القت�سادي  النمو  تراجع  يف  توؤّثر  التي  املوؤ�رشات  اإّن 
النمو يف  اإىل تراجع  توؤدي  التي  الأ�سا�سية  املوؤ�رشات  اأن  اآخر. غري  اإىل  بلد 

النمو االسمي لالقتصاد ما بين )200-0)20 وصل إلى ).0)%.  -2
مؤشر النمو االسمي مقسوًما على مؤشر األسعار= مؤشر النمو الفعلي.  -(

)-  منشورات البنك الدولي عن مؤشرات الفقر.
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القت�ساد تعود، تبًعا لأهميتها، اإىل الأ�سباب الآتية: 
الف�ساد.  -

ال�سحيح  القرار  باتخاذ  ت�سمح  التي  الدقيقة  املعلومات  توافر  عدم   -
واملنا�سب. 

الفو�سى  ب�سبب  والتقنية  اجلامعية  الكفاءات  لأ�سحاب  وا�سعة  هجرة   -
ال�سائدة يف لبنان. 

عدم توافر اخلدمات العامة ب�سكل �سليم وكاٍف.  -
�سعف اخلدمات يف الإدارات العامة.   -

العدد الكبري للموؤ�س�سات ال�سغرية وال�سغرية جدًّا، حيث ي�سل اإىل حدود   -
95٪ )))من املجموع العام.

اإىل  توؤدي  بطريقة  وامل�ستهلكني  املوؤ�س�سات  على  ال�رشائب  زيادة   -
القت�سادي. النكما�ص 

كلفة اإنتاج عالية يف املوؤ�س�سات.  -
غريها من العنا�رش واملوؤ�رشات.  -

القت�ساد  كنفها  يف  يعي�ص  التي  املنّظمة  القت�سادية  الفو�سى  اإّن 
�سنوًيا  يتغذى  مواٍز  لقت�ساد  مت�ساعد  توالد  اإىل  اأّدت  اللبناين،  واملواطن 
ال�سنوية  القت�ساد  هذا  قيمة  اأقلّه  وتقّدر  الفو�سى،  هذه  من  م�ستمر  ب�سكل 

بحدود 1٨ )6)مليار دولر. 
منذ  اللبناين  القت�ساد  ا�ستمرارية  يوؤّمن  من  هو  املوازي  القت�ساد  اإّن 

أعداد المؤسسات للعامين 996) و)200 منفذة من قبل إدارة اإلحصاء المركزي.  -(
حسابات قام بها الباحث بناء على مؤشرات اقتصادية ومالية مختلفة، خصوًصا الحسابات الوطنية وواردات الخزينة السنوية، ومبنية على قيمة   -6

نفقات األسر وعلى الدراسات الواردة عن مؤشر الفساد في لبنان لعامي 2009-0)20 والمحّددة في هذا البحث.
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باحلد  علمًيا  القت�ساد  هذا  حجم  تقدير  على  نعمل  ل  فلماذا  طويلة،  فرتة 
القت�ساد  حجم  تقّدر  التي  والأوروبية  الغربية  الدول  تفعل  كما  الأدنى 

املوازي فيها بحدود الـ19٪ من جممل اقت�سادها.  
يقّدر  بينما  مليار،   52 بحواىل  حالًيا  تقّدر  املحت�سب  اقت�سادنا  قيمة  اإّن 
دولر  مليار   ٧٠ على  يزيد  مبا  واملوازي(  )املحت�سب  احلقيقي  القت�ساد 
�سنوًيا، وقد كان من املمكن اأن ي�سل حجم القت�ساد اللبناين للعام 2٠1٧ 
بداية  عليه يف  كان  ما  مع  باملقارنة  �سنوًيا  ملياًرا  يزيد عن 25٠  ما  اإىل 
ال�سبعينيات من القرن املا�سي، لو قّدر لهذا القت�ساد اأن يتابع النمو امل�سجل 

خلل تلك الفرتة.

1-  امل�ؤ�رشات الجتماعية القت�سادية واملالية
اأ-الف�شاد يف لبنان 

خمتلف  بني  ما  التعامل  قاعدة  بات  لبنان  يف  امل�ست�رشي  الف�ساد  اإّن   -
املعنيني، اإذ بلغ املوؤ�رش اأول �سلّم الف�ساد من بني العديد من الدول.

غري اأّن القت�ساد اللبناين ميكن اأن ي�سّجل منًوا ملحوًظا خلل ال�سنوات   -
املقبلة يف حال تراجعت ن�سب الف�ساد التي ت�سّكل العرثة الأوىل لنمو �سليم.

ا يف بداية النمو  ا حاجًزا مهمًّ ل تزال ال�رشاعات ال�سيا�سية ت�سّكل اأي�سً  -
القت�ساد  تراجع  على  مبا�رش  ب�سكل  الف�ساد  اأّثر  وقد  ال�سليم،  القت�سادي 

منذ العام 2٠11 حيث بداأ النمو القت�سادي بالرتاجع ب�سكل متوا�سل. 
-  نذكر هنا على �سبيل املثال ما �رّشح به م�سوؤولون فرن�سيون من معهد 
الـ INSEE �سنة 2٠٠4 اأّن الناجت القومي الذي �ساهموا يف احت�سابه يفوق 

الـ25٪ من القيمة التي توافرت. 
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التي  الر�سوة  قيمة  اأّن  الف�ساد،  عن   2٠٠9 �سنة  اأعّدت  درا�سة  توؤكد    -
ت�ست�رشي يف املوؤ�س�سات العامة والقطاع العام تتجاوز الـ1.2 مليار دولر 
عّينة  مع  نّفذت  قد  الدرا�سة  وهذه  �سنوًيا.  دولر  مليار   1.5 اإىل  ت�سل  وقد 
من املوؤ�س�سات اخلا�سة. وعليه فاإّن الإدارة العامة تخ�رش من الواردات اأقله 

ثلثة اأ�سعاف الر�ساوى املهدورة.
ويف حما�رشة للدكتور حممد وهبي يف موؤمتر عن الف�ساد يف اخلليج،   -
اخلا�ص،  القطاع  )7)مع   2٠1٠ العام  خلل  املحا�رش  نّفذها  درا�سة  بّينت 

الآتية: املعلومات 
ر�ساوى،  دفع  اإىل  فيها  ا�سطرت  م�ساكل  واجهت  ال�رشكات  من   ٪٦5  •

بهدف ت�رشيع معاملت ر�سمية وت�سهيلها.
35٪ من ال�رشكات مل تدفع ر�ساوى.  •

4٧.٨٪ تدفع ما بني 1 و5٪ من اإنتاجها كر�سوة.  •
٧.5٪ تدفع ما بني ٦ و٪1٠.  •
5٪ تدفع ما بني 11 و٪15.  •

4٪ تدفع اأكرث من 15٪ من اإنتاجها.  •
٧٠٪ تتهّرب من دفع ال�رشيبة يف لبنان، 1٠٪ يف اأمريكا، و1٦٪ يف   •

الحتاد الأوروبي.
وتفيد تقارير البنك الدويل يف درا�سة اأجراها مع 15٠ من كبار امل�سوؤولني 
وال�سخ�سيات يف اأكرث من ٦٠ بلًدا نامًيا اأّن ممار�سات الف�ساد تفرغ خزائن 

الدولة وتقّو�ص التجارة احلرة وتهبط همة امل�ستثمرين. 

د. محمد وهبه - واقع التهرب الضريبي - صنعاء تموز0)20.  -7
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املعلومات الدميوغرافيّة  ب - 
واآخر،  م�سدر  بني  ما  اللبنانية  الدميوغرافيا  عن  املعلومات  تت�سارب 
وترتاوح التقديرات ما بني 4 مليني و٦ مليني، تبًعا للم�سدر، و�سنحاول 

يف ما ياأتي اأن نبنّي خمتلف التقديرات ون�ستنتج الأقرب اإىل احلقيقة. 
يقّدر حالًيا عدد الأ�رش اللبنانية وغري اللبنانية املقيمة ب�سكل �رشعي   -1
يف لبنان بحواىل 1.1٠٠.٠٠٠ )))ويبلغ معدل اأفراد الأ�رشة 4 )9) اأ�سخا�ص.

ب�سكل  املقيمني  اأي  اللبنانيني  املقيمني  ال�سكان  تقديرات  تختلف   -2
�رشعي ودائم خارج جتّمعات النازحني واملخّيمات الفل�سطينّية وترتاوح ما 
اإىل  ي�سل  و�سطًيا  خطاأً  الهام�ص  هذا  وي�سكل  مليني،  و5  مليني   4.5 بني 

.٪1٠
اأّن معدل   ((0(  2٠٠٧ للعام  املركزي  الإح�ساء  اإدارة  درا�سة  قّدرت   -3
من   ٪25 حواىل  اأّن  وبّينت  العاملني  عدد  من  الـ٨٪  يتجاوز  ل  البطالة 
الدوائر  يف  ر�سمًيا  م�سّجلة  غري  موؤ�س�سات  يف  اأُجراء  ميّثلون  العاملني 
اأكرث من  اإىل  الرقم حالًيا  ارتفع هذا  قد  يكون  اأن  املتوّقع  احلكومية. ومن 
ذلك نتيجة العمالة ال�سورية، غري اأّن عدد العاملني امل�سّجلني يف ال�سندوق 
))))يف   4٦٠.٠٠٠ حدود  من  ارتفاًعا  �سّجل  الجتماعي  لل�سمان  الوطني 

العام 2٠٠٨ اإىل حدود ٦2٠.٠٠٠ يف العام 2٠1٧. 
تعود اأ�سباب هذه الن�سب املتدّنية للبطالة اإىل هجرة كثيفة ومتوا�سلة   -4

لل�سباب اللبناين �سعًيا وراء العمل يف بلدان الغرتاب.

رقم مستنتج من دراسة إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان عن األسر مصّححة حتى العام 6)20 بمختلف األرقام الديموغرافية المتوافرة عن األسر   -(
اللبنانية.

األحوال المعيشية لألسر في لبنان ))20، المركز االستشاري للدراسات والتوثيق.  -9
األوضاع المعيشية لألسر، إدارة اإلحصاء المركزي 2007.  -(0

CHOGHIG KASPARIAN 2009 مرجع سابق، وقد تّم. تعميم الرقم المتوافر في العيّنة إلى كامل األسر اللبنانية إضافة إلى معّدل الهجرة   -((
السنوي.
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موازنة الأ�رس والنفقات الإجمالية لالأ�رس اللبنانية ج - 
نفقات الأ�رش:   -1

ت�سّكل موازنة الأ�رش ق�سًما كبرًيا من النفقات الإجمالية للأ�رش يف لبنان   -
الإنفاق  تت�سمن  الأ�رش  نفقات  اإّن  اإذ   ،((2( و٧5٪   ٪5٠ بني  ما  ت�سكل  وقد 
على الأ�رش املتاأّتي من الدولة كنفقات �سحية وتعليمية وغريها، كما ت�سمل 
الإن�سانية  واملنظمات  الدولية  املنظمات  من  املتاأتية  للأ�رش  امل�ساعدات 

الدولية واملحلية. 
يقّدر الإح�ساء املركزي اأّن نفقات الأ�رش ت�سكل حواىل ٨3٪ ))))من الناجت   -
الوطني، فيما يبنّي البنك الدويل اأّن ن�سبة نفقات الأ�رش من الناجت الوطني يف 
الن�سبة  ))))، وترتاوح هذه  اإىل ٦3٪  البلدان، كن�سبة متو�سطة ت�سل  خمتلف 
يف معظم البلدان النامية واملتطورة ما بني 55٪ و٧5٪ با�ستثناء الأ�سد فقًرا 
منها واملوّزعة على خمتلف اأ�سقاع الأر�ص، حيث ميكن اأن ت�سل اإىل ما فوق 

الـ9٠٪ يف البلدان الفقرية جًدا.
تبنّي الدرا�سات ال�سادرة عن اإدارة الإح�ساء املركزي اأّن متو�سط موازنة   -
�سنوًيا.  دولر  األف   (((( الـ22  بحدود  تقّدر   2٠12 للعام  لبنان  يف  الأ�رشة 
دولر  مليار  الـ24  بحدود  ال�سنوية  الإجمالية  الأ�رش  موازنة  بالتايل  وتقّدر 
�سنوًيا اأي ما يوازي حواىل 55٪ من الناجت الوطني للعام 2٠12، وبالتايل 
من  وغريها  اللبنانية  الدولة  من  املتاأّتية  الأ�رش  نفقات  ت�سكل  اأن  ميكن  ل 

املوؤ�س�سات معدل الـ1٠٪ كما هي حمت�سبة يف الناجت الوطني.
تبًعا  الكاملة  الإجمالية  الأ�رش  نفقات  املركزي  الإح�ساء  اإدارة  قّدرت   -

موقع البنك الدولي، الحسابات الوطنية لمختلف الدول لعام 6)20.  -(2
موقع إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان، الحسابات الوطنية )200-))20.  -((

- موقع البنك الدولي الحتساب نسبة استهالك األسر في مختلف دول العالم 6)20.  -((
موقع إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان، موازنة األسرة في لبنان للعام 2)20.  -((
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للح�سابات الوطنية بـ42.9 )6))مليار دولر خلل العام 2٠12، وتبدو هذه 
الن�سبة مرتفعة جًدا باملقارنة مع الأرقام التي اأوردناها �سابًقا.

موازنة الأ�رشة:  -2
جدول رقم 3 )7))

الناجت الوطني د - 
يعمد العديد من البلدان يف احت�ساب الناجت الوطني، اإىل الأخذ بعني العتبار 
ال�سورة  تكتمل  حتى  املوازي،  القت�ساد  اأو  املحت�سب  غري  الوطني  الناجت 

ال�سحيحة عن القت�ساد الإجمايل.
 يقبع اقت�ساد الدول "املتطورة" حتت �سلطة القت�ساد الأ�سود اأو املوازي، 
والذي يقدر مبا يزيد على 1٠٪ من الناجت الوطني العاملي، وي�سل القت�ساد 

املوازي يف عدد من البلدان الأوروبية اإىل حدود ٪2٠)))).
الناجت الوطني اللبناين املحت�شب:   -1

ُتربز الأرقام املحت�سبة من قبل اإدارة الإح�ساء املركزي تراجًعا كبرًيا يف 

موقع سابق الحسابات الوطنية )200-))20.  -(6
موقع إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان، سلسلة مؤشر األسعار.  -(7

L’économie souterraine dans le PIB: avancées et limites François Lequiller Direction des statistiques OCDE, 2011  -((

تطوّر موؤ�رس الأ�شعار، نفقات ودخل الأ�رس اللبنانية املتو�شط خالل 2٠12-2٠٠3

 موؤ�رس اأ�شعارالعام
 ال�شتهالك كانون الأّول

1٠٠=2٠٠3
 دخل الأ�رسة الو�شطي

ال�شنوي ل. ل.
 نفقات الأ�رسة الو�شطية

�شنوًيا ل.ل.

2٠1214٦،932،352،3٨133،1٨٠،٠٠٠

 التغرّي ال�سنوي الو�سطي

ما بني 2٠12-2٠٠3
٪3،٧٨1٠،٨٠٪12،4٠
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ا جتارة اجلملة يف الناجت الوطني، بحيث  م�ساهمة القطاع التجاري خ�سو�سً
بّينت احل�سابات التي قمنا بها للأرقام التي ميكن اأن تتوافر للعامني 2٠1٧ 
و2٠1٨، خ�سارة فعلية تتجاوز الـ5 مليار دولر �سنوًيا، ويربز يف هذا املجال 
نق�ص كبري يف املعلومات املتوافرة لحت�ساب الناجت الوطني مع منو كبري 
للناجت املوازي اأو الأ�سود. غري اأّن تعاظم القت�ساد املوازي منذ ذلك التاريخ، 
ا بعد الأحداث ال�سيا�سية والأمنية يف املنطقة، وبات بالتايل يقّدر  خ�سو�سً

ارتفاع الناجت الفعلي بحواىل 4٠٪ من القت�ساد املحت�سب. 

تطّور الناجت الوطني ال�سمي ما بني 19٧٠ و2٠1٨ )9)) 

 التغري ال�سمي
للناجت

 الناجت الوطني
مليون دولر

العام

1.4٨9 19٧٠

٪11.٠ 1.٦٧3 19٧1

٪22.2 3.49٦ 19٧4

٪15.٦ 4.٠٧4 19٨٠

٪4.٦- 3.٨94 19٨1

٪4٦.٦- 2.٦5٦ 19٨2

٪2٨.٨- 2.٠٧٨ 19٨٧

٪3.3 2.٨12 199٠

٪2٧.5 ٧.53٧ 1993

٪15.5 ٨.923 1994

الناتج الوطني في لبنان من مصادر مختلفة، إدارة اإلحصاء المركزي قبل العام )97)، وبعد العام 997) - ))20، 6)20 - ))20 من البنك   -(9
الدولي، محتسبة من الباحث.

 التغري ال�سمي
للناجت

 الناجت الوطني
مليون دولر

العام

٪1٨.٦ 1٠.9٦5 1995

٪15.٦ 12.992 199٦

٪٠.٦ 1٧.٠٠9 1999

٪1.٦ 21.59٧ 2٠٠5

٪2.5 22.159 2٠٠٦

٪11.4 24.99٨ 2٠٠٧

٪٨.٦ 44.٠٨٨ 2٠12

٪3.3 49.٧٠٧ 2٠15

٪4.٠ 53.٦2٠ 2٠1٨

٪٧.٨  التطّور
 ال�سنوي
الو�سطي
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القت�شاد املوازي:  -2
ترتفع ن�سبة الفقراء يف لبنان اإىل حواىل 33٪ )20)من اللبنانيني املقيمني 
الأرا�سي  املقيمني على  يزيد عن 45٪ من جمموع  واإىل ما  ب�سكل �رشعي 
يف  كبرية  زيادة  يف  �رشعي  غري  ب�سكٍل  املقيمون  وي�ساهم  اللبنانية. 
القت�ساد املحت�سب  يقّدر بحواىل 4٠٪ من  املوازي بحيث بات  القت�ساد 
حالًيا، مّما اأدى اإىل تراجع ملحوظ يف واردات اخلزينة اللبنانية، واأدى اإىل 

زيادة العجز يف هذه املوازنة.
الناجت الوطني الإجمايل )املحت�شب واملوازي(:  -3

يقّدر الناجت القومي الفعلي بحدود الـ٧٠ مليار دولر �سنوًيا، ويعود ذلك 
اإىل الأ�سباب الآتية:

مليون   5.2 حواىل  من  اللبنانية  الأرا�سي  على  املقيمني  عدد  زيادة   •
ن�سمة خلل العام 2٠1٠ اإىل حدود ٦.٧5 مليون ن�سمة خلل العام 2٠1٧.

اللبنانّية  الأرا�سي  على  العاملة  املوؤ�ّس�سات  لعدد  ملحوظة  زيادة   •
 25٠.٠٠٠ بحواىل  حالًيا  العدد  هذا  ويقّدر  ال�سوري.  النزوح  من  الناجتة 

))2)موؤ�س�سة.

زيادة ال�سترياد من اخلارج من حواىل 1٦ مليار دولر قبل بدء اأزمة   •
النزوح ال�سوري اإىل حدود الـ 23 )22)مليار خلل العام 2٠1٧.

العامني  خلل  �سنوًيا  دولر  مليار   4 حواىل  من  ال�سادرات  تراجعت   •
وهذا   .2٠1٦ العام  خلل  دولر  مليار  الـ2.9  حدود  اإىل  و2٠1٠   2٠٠9

يعني اأّن ال�ستهلك الداخلي زاد بن�سب ملحوظة.
دراسة "موازنة األسرة في لبنان" أعّدها الباحث لصالح البنك اللبناني للتجارة واالستثمار، نيسان ))20، ولم تنشر.  -20

إدارة اإلحصاء المركزي )200 تم يوممة المعلومات للعام 7)20.  -2(
نشرة بنك االعتماد اللبناني، أيار ))20.  -22
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الناجت الوطني ما بني 19٧٠ و2٠1٠ ))2):  -4
بلغت ن�سبة الزيادة ال�سمية ال�سنوّية للناجت الوطني بالدولر الأمريكي 
حواىل ٧.٦٪ ما بني 19٧٠ و2٠1٠، وارتـفـعـت هـذه الـنـ�سـبـة اإىل حدود 

الـ 1٠.٦٪ ما بني 1992 و2٠1٠.
 19٦٦ الفرتة  خلل  الأمريكي  بالدولر  الفعلية  الزيادة  بالتايل  وتقّدر 
و2٠1٠ بـ٠.٦٪ يف حني ارتفعت هذه الن�سبة اإىل 4.٨٪ خلل الفرتة 1992 

و2٠1٠.
وقد �سّجلت هذه الن�سب معدلت عالية فاقت ا�سمًيا الـ1٦٪ وفعلًيا الـ٪11 
 19٦٦ بني  ما  الواقعة  املدة  خلل  والأمني،  ال�سيا�سي  الهدوء  فرتات  عند 

و2٠1٠.
تغرّي الناجت الوطني املحت�سب بالقيمة ال�سمية واحلقيقية خلل الفرتة 19٧٠-2٠1٧

 التغرّي ال�شنوي
 احلقيقي بالأ�شعار

 الثابتة
للناجت الوطني

 التغرّي الو�شطي
 ال�شنوي ملوؤ�رس

الأ�شعار

 التغري ال�شنوي ال�شمي
 للناجت الوطني

بالأ�شعار اجلارية
الفرتة

٪1.٧2 ٪٦.٠5 ٪٧.٨٧ 2٠1٧-19٧٠

٪4.42 ٪4.٨3 ٪9.4٧ 2٠1٧-1992

٪4.1٧ ٪2.٧٠ ٪٦.9٧ 2٠1٧-2٠٠٠

٪4.5٨ ٪2.٨٦ ٪٧.5٧ 2٠1٧-2٠٠5

٪٦.2٠ ٪٦.٧٨ ٪13.39 2٠1٠-1992

أرقام محتسبة من قبل الباحث بناء على مصادر مختلفة الحتساب الناتج الوطني، البنك الدولي، وإدارة اإلحصاء المركزي في لبنان.  -2(
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5- التحليل التف�شيلي ملكوّنات الناجت الوطني: 
تطّور الناجت الوطني بالن�سبة املئوية تبًعا ملكّونات الناجت بالن�سبة املئوية 

ما بني 19٧٠ و2٠٠9 ))2):

يبنّي هذا اجلدول اأّن م�ساهمة القطاع الزراعي يف الناجت الوطني تراجعت 
اإىل حدود 4.٧٪ خلل العامني 2٠٠4 و2٠٠5، وت�سري الدرا�سات اإىل اأّن هذه 
الن�سبة تراجعت خلل ال�سنوات الأخرية اإىل حدود 4،2٪ بينما يبني اجلدول 

اأعله اأّن الن�سبة يجب اأّل تتدنى عن 5،٦٪.

الناتج الوطني من مصادر مختلفة، تم احتساب النسب من قبل الباحث.  -2(

 الن�شبة من
 جمموع
  الناجت

 الوطني:
 الن�شاطات
الأخرى

 الن�شبة من
 جمموع
  الناجت

 الوطني: النقل
 والتخزين

والت�شالت

 الن�شبة من
 جمموع
 الناجت

 الوطني:
 مبيعات
 املفرق

 واجلملة،
 املطاعم
والفنادق

 الن�شبة من
 جمموع
  الناجت
  الوطني
البناء

 الن�شبة من
 جمموع
  الناجت

 الوطني:
ال�شناعة

 الن�شبة من
 جمموع
  الناجت

 الوطني:
 املقالع

والك�شارات

 الن�شبة من
 جمموع
 الناجت

 الوطني:
 الزراعة
 وال�شيد
والأحراج

العام

٪3٠.٨ ٪٨.2 ٪31.4 ٪4.5 ٪13.٦ ٪15.9 ٪9.1 19٧٠

٪3٨.٠ ٪3.٨ ٪2٨.٦ ٪3.2 ٪12.2 ٪1٧.2 ٪9.2 19٨٠

٪41.1 ٪3.3 ٪2٧.5 ٪3.٦ ٪11.4 ٪1٧.2 ٪٧.3 1991

٪2٨.4 ٪2.9 ٪3٠.4 ٪9.4 ٪11.4 ٪1٧.5 ٪12.٦ 1995

٪43.2 ٪5.2 ٪21.3 ٪9.4 ٪13.5 ٪14.4 ٪٦.5 199٧

٪44.4 ٪٨.٠ ٪23.9 ٪11.٠ ٪9.1 ٪٦.9 ٪5.9 2٠٠9
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ويدل اجلدول اأعله على اأّن قطاَعي الزراعة وال�سناعة يجب اأّل تقل ن�سبة 
م�ساهمتهما بالناجت الوطني عن 12،1٪ و1٠،4٪ يف حني ي�ستفاد من هذا 
العام  خلل  و3،٨٪   ٪٦،3 اإىل  تدنت  القطاعني  هذين  م�ساهمة  اأّن  اجلدول 

.2٠٠9
وهذا يعني اأّن القطاعات الإنتاجية الأ�سا�سية من زراعة و�سناعة بحاجة 

اإىل تاأمني خطط ت�ساعد يف تنميتها ب�سكل مبا�رش.

اخل�شارة يف الناجت الوطني نتيجة اأزمة املنطقة منذ العام 2٠11:  -٦
الناجت الوطني ال�سمي خلل 2٠11-2٠15 الفعلي واملفرت�ص))2) )مليار دولر(.

 اخل�شارة اأو الربح
 ما بني جمموع الناجت

الفعلي واملفرت�ش
 2٠15-2٠11

 جمموع
  الناجت الوطني املفرت�ش

2٠15-2٠11 
بالأ�شعار اجلارية

 جمموع
 الناجت الوطني الفعلي

بالأ�شعار اجلارية
 2٠15-2٠11

 الناجت الوطني اللبناين
ومكوناته

34،25٦ 2٦1،5٠٧ 22٧،251  الناجت الوطني بالأ�سعار
اجلارية

٨،3٧3 33،42٧ 25،٠54 ال�رشائب على ال�سلع

٧3٦ ٦،134 5،39٨ الزراعة والغابات

٧39 3،992 3،253 ال�سيد

152 1،24٠ 1،٠٨9 املقالع والك�سارات

)2٠٠( 3،3٨1 3،5٨1 �سناعة املواد الغذائية

1٠٠ 2،٠24 1،924 امل�رشوبات والتبغ

الناتج الوطني الفعلي من إدارة اإلحصاء المركزي )200-))20، والناتج الوطني المفترض تم احتسابه من قبل الباحث بناء على الزيادة االسمية   -2(
للناتج للفترة )200-0)20، األرقام السلبية  تفترض حصول ربح للقطاع المعني خالل هذه الفترة.
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)24٧( ٦4٧ ٨95 �سناعة القما�ص وامللب�ص

3٨4 1،٧9٧ 1،413  �سناعة الطباعة والورق
والأخ�ساب

39٠ 2،٠٠5 1،٦1٦  �سناعة املواد الكيميائية
والبل�ستيك

32٧ 2،429 2،1٠2 �سناعة املواد غري املعدنية

2،٧11 ٧،951 5،24٠  �سناعة املواد املعدنية
والآلت

)139( ٨٦1 1،٠٠٠ ال�سناعات الأخرى

)1،٨3٧( 2،٠٦9 3،9٠٦ الكهرباء

3٠ 2،41٨ 2،3٨9 املياه واإدارة املياه املبتذلة

)1،54٧( 1٠،1٧2 11،٧19 البناء

13،211 44،٨12 31،٦٠1 مبيعات اجلملة واملفرق

٨٦٨ 3،12٨ 2،2٦٠ �سيانة املركبات

1،251 ٨،542 ٧،291 النقل

2،332 ٨،5٦٦ ٦،234 املطاعم والفنادق

2،13٧ ٧،٨41 5،٧٠4 املعلوماتية والت�سالت

3،5٧٨ 2٠،59٧ 1٧،٠19 اخلدمات املالية

)1،٨4٠( 3٠،٧53 32،593 العقارات

2،9٠٨ 12،٨53 9،945 اخلدمات املهنية
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1،٦19 ٧،٠5٦ 5،43٧ اخلدمات الإدارية

)312( 21،2٦4 21،5٧٧ القطاع العام

99٠ 13،4٧٨ 12،4٨٨ التعليم

)3٨٦( ٦،5٧٦ ٦،9٦2 ال�سحة واخلدمات ال�سحية

4،44٦ 1٠،٨1٠ ٦،3٦4 اخلدمات ال�سخ�سية والعامة

القيمة ال�شمية للخ�شارة يف الناجت الوطني خالل 2٠11-2٠1٨:   -٧
لتقديرات  تبًعا   2٠1٨ العام  خلل  ال�سمي  اللبناين  الوطني  الناجت  يقّدر 
البنك الدويل بحواىل 53،٦ مليار دولر اأمريكي، ويقّدر معدل الزيادة ال�سنوية 
ال�سمية للناجت ما بني 2٠٠4 و2٠15 تبًعا لن�رشات اإدارة الإح�ساء املركزي 
بحواىل ٨٪ و1٠،5٪ ما بني 2٠٠4 و2٠1٠، بينما تراجع ما بني 2٠1٠ 
و2٠15 اإىل حدود دنيا و�سلت اإىل 5،2٪. اإّن هذا الرتاجع تعود اأ�سبابه اإىل 
احلرب التي كانت دائرة يف دول املنطقة اإ�سافة اإىل الهجرة ال�سورية الوا�سعة 
التي حلقت بالقت�ساد  اأن نحّدد اخل�سائر  لذلك بات من احلكمة  لبنان.  اإىل 
اللبناين خلل الفرتة 2٠11-2٠1٨. قد تبنّي لنا اأّنه لو طبقنا معّدل النمو 
الو�سطي للفرتة 2٠٠4-2٠1٠ على الفرتة اللحقة )2٠11-2٠1٨( ت�سل 
اخل�سائر العائدة على القت�ساد اللبناين اإىل حواىل 111 مليار دولر خلل 
ثماين �سنوات ومبعدل �سنوي 13،9٧1 مليار دولر )مراجعة اجلدول اأدناه(.
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 اخل�شارة
 ال�شنوية للناجت
 الوطني ال�شمي
مليون دولر

 الناجت الوطني
 املقدر تبًعا
 ملعدل النمو

 امل�شجل
2٠1٠-2٠٠4 
مليون دولر

 الناجت الوطني
بالدولر اجلاري

 الناجت
 الوطني املتوقع
 بالن�شبة ملعدل

 النمو
2٠1٠-2٠٠4 

 مليار لرية
لبنانية

 الناجت
 الوطني
 ال�شمي

 مليار لرية
لبنانية

العام

3٨،42٠ 5٧،91٨ 2٠1٠

2،3٦4 42،44٠ 4٠،٠٧٦ ٦3،9٧٨ ٦٠،414 2٠11

3،٠13 4٦،٨٨1 43،٨٦9 ٧٠،٦٧3 ٦٦،132 2٠12

5،٧٧3 51،٧٨٧ 4٦،٠14 ٧٨،٠٦9 ٦9،3٦٦ 2٠13

9،3٧3 5٧،2٠٦ 4٧،٨33 ٨٦،23٨ ٧2،1٠9 2٠14

13،٧33 ٦3،192 49،459 95،2٦3 ٧4،5٦٠ 2٠15

2٠،3٠5 ٦9،٨٠5 49،5٠٠ 1٠5،231 ٧4،٦21 2٠1٦

25،٦2٧ ٧٧،11٠ 51،4٨3 11٦،243 ٧٧،٦11 2٠1٧

31،5٧9 ٨5،1٧9 53،٦٠٠ 12٨،4٠٧ ٨٠،٨٠2 2٠1٨

111،٧٦٧ 493،٦٠1 3٨1،٨34

 جمموع الناجت
 الوطني بالدولر

 اجلاري خلل
الفرتة

 2٠1٨-2٠11

13،9٧1

 اخل�سارة ال�سنوية
 الو�سطية ما بني
 2٠11 و 2٠1٨

 مليون دولر
اأمريكي

ن�سبة النمو ال�سمي )2٠15-2٠٠4( : ٨.٠٪  •
ن�سبة النمو ال�سمي )2٠٠4-2٠1٠( : 5.٪1٠  •

ن�سبة النمو ال�سمي )2٠15-2٠1٠( : ٪5.2  •
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الإنفاق اخلا�ش وعالقته بالناجت الوطنّي والنمو القت�شادي هـ - 
متّثل ديون القطاع اخلا�ص والأ�رش حواىل)26) ٦5 مليار دولر اأي ما   -
يوازي  املعّدل  وهذا  املحت�سب،  الوطني  الناجت  من   ٪125 حواىل  يوازي 
الأ�رش والقطاع اخلا�ص يف فرن�سا )122٪ من  ا�ستدانة  اإىل حّد بعيد ن�سب 
الناجت الوطني الفرن�سي يف العام 2٠15(. غري اأّن هذه الن�سبة ترتاجع اإىل 
حدود الـ1٠٠٪ من الناجت الوطني بعد اإدخال القت�ساد الأ�سود يف الناجت 

اأو�سحنا �سابًقا. الوطني اللبناين كما 
اخلا�سة  الديون  بني  ما  العلقة  الآتي  الر�سمي  البيان  يو�سح   -
الكلية  العلقة  وي�رشح  القت�سادي،  والنمو  والأ�رش(  اخلا�سة  )املوؤ�س�سات 
القت�سادي  النمو  الذي يرتاجع ويتلزم مع تراجع  الدين  ما بني م�ستوى 

يف الدول الأوروبية خلل الفرتة 2٠٠٧ - 2٠13.

نشرة بنك االعتماد اللبناني األسبوعية للعام ))20.  -26

ا اأّن معّدل النمو اأ�سبح �سلبًيا مع تراجع الدين اخلا�ص )الدين ال�ستثماري وال�ستهلكي(. يظهر هذا البيان الر�سمي اأي�سً
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و- املوؤ�رسات امل�رسفية)27)
تقّدر موجودات م�رشف لبنان من العملت الأجنبية بحواىل 42 مليار   •

دولر اأمريكي.
تقّدر ودائع امل�سارف اللبنانية بحواىل 1٧3 مليار دولر اأمريكي.  •

تقّدر ن�سبة الت�سليفات اإىل الناجت الوطني للقطاع اخلا�ص من موؤ�س�سات   •
واأفراد بـ125٪ وهي ن�سبة موازية للت�سليفات اإىل القطاع اخلا�ص يف فرن�سا.

تطوّر موؤ�رسات امل�شارف ما بني 2٠1٠ ونهاية 2٠1٧:

2٠1٧ 2٠1٦ 2٠13 2٠1٠
49 5٠ 5٦ 54 عدد امل�سارف

1٠٦3 1٠5٦ 9٨5 912 عدد الفروع

219،٨5٦ 2٠4،311 1٦4،٨21 12٨،925  امليزانية املجمعة
للم�سارف مليون دولر

1٧2،342 1٦٦،44٦ 139،1٦٦ 1٠٨،٦٠1  ودائع الزبائن مليون
دولر

٦٠،31٨ 5٧،1٨٠ 4٧،3٨1 34،929  القرو�ص اإىل القطاع
اخلا�ص مليون دولر

٪34.٠1 ٪34.35 ٪34.٠5 ٪32.1٦  ن�سبة القرو�ص للقطاع
اخلا�ص اإىل الودائع

٦٨.٧2 ٦٦.٨2 ٦٦.14 ٦3.24 ن�سبة الدولرة

5.٨9٦ 11.495 11.5٠9  زيادة الودائع ال�سنوية
)مليون دولر(

3.13٨ 2،95٦ 3.929  زيادة القرو�ص ال�سنوية
)مليون دولر(

٪3.9 ٪٧.4 ٪9.٠ ن�سبة زيادة الودائع
٪5.49 ٪5.5 ٪9.٠ ن�سبة زيادة القرو�ص

٪4٠.٧٦ ٪25.٧ ٪34.1  ن�سبة زيادة القرو�ص اإىل
زيادة الودائع

مستخلص من النشرات األسبوعية لبنك االعتماد اللبناني للعام ))20.  -27
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املاليّة العامة للدولة ما بني 2٠1٠ ونهاية 2٠1٧ ))2) ز - 
تعتمد الدولة يف ح�ساباتها املالية منذ فرتة طويلة على عدم الف�سل ما 
ا تلك العائدة اإىل مّدخرات التقاعد ملختلف  بني خمتلف الواردات خ�سو�سً
منذ  اخلزينة  واردات  كما  اللبناين  القت�ساد  تراجع  اإّن  امللك،  موظفي 
و�سيا�سية  اقت�سادية  عوامل  وجود  اإىل  يعود  تاريخه  وحتى   2٠11 العام 
ت�سّببت هذه  التاريخ  هذا  منذ  الدولة جميعها.  موؤ�س�سات  متناٍم يف  وف�ساد 
حدود  اإىل  املتجمعة  ال�سمية  قيمتها  و�سلت  للقت�ساد  بخ�سارة  العوامل 
111 مليار دولر �سنوًيا ما انعك�ص ب�سكٍل �سلبيٍّ على واردات الدولة التي 
كان ميكن اأن جتمع �سنوًيا ما يزيد على 5 مليار دولر اإ�سافية �سنوًيا. وقد 
تراوحت واردات املوازنة خلل الأعوام 2٠15 و2٠1٦ ما بني 9،3 مليار 
اإىل   2٠1٧ العام  خلل  الواردت  هذه  وارتفعت  دولر،  مليار  و9،9  دولر 

حواىل 11،٦ مليار دولر مقابل حواىل 1٦ مليار دولر للنفقات.
تطوّر الدين العام اللبناين خالل 1992-2٠1٧:  -1

الدولة  م�ساهمة  خارج  الفعلي  الدين  اأّن  بها  ُقمنا  التي  احل�سابات  تظهر 
منذ  املتجمع  ال�ستثنائي  الدين  وقيمة  لبنان،  كهرباء  موؤ�س�سة  موازنة  يف 
العام 1995 و�سلت فائدته اإىل 45٪ �سنوًيا، والدين العام يقّدر بحدود الـ 
وزارة  بها  اكتتبت  الذي  ال�ستثنائي  الدين  تطّور  بلغ  فقط.  دولر  مليار   ٦
موؤ�س�سة كهرباء  والديون على  العام 199٦ حواىل 25 مليار  املال خلل 

لبنان بحواىل 39 مليار دولر. 

وزارة المالية ونشرة االعتماد اللبناني األسبوعية 7)20-))20.  -2(
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النفقات الإجمالية منذ العام 1992 )29):  -2
اإنفاقه خلل ال�سنوات الـ25 املا�سية 1993-2٠1٧،  بلغ جمموع ما مت 
حواىل 223 مليار دولر. منها حواىل 14٨ مليار دولر على الرواتب، التي 
ت�ستفيد منها حواىل 25٠.٠٠٠ موظف واأجري ومتعاقد ب�سكل و�سطي خلل 
هذه الفرتة، وعلى خدمة الدين العام التي ي�ستفيد منها موؤ�س�سات م�رشفية 
ومالية ل يتجاوز عددها ب�سع مئات. مع العلم اأّن عدد العاملني يف القطاع 

امل�رشيف ي�سّكل اأقل من 2٠.٠٠٠ عامًل �سنوًيا طوال هذه الفرتة .
اأّما النفقات ال�ستثمارية يف املوازنة مل تتجاوز الـ2٠ مليار دولر خلل 
هذه الفرتة، وكان من املفرت�ص اأن توّفر هذه ال�ستثمارات ما جمموعه حواىل 
2٠٠.٠٠٠ فر�سة عمل لتزيد من واردات املوازنة ب�سكل كبري غري اأّن الواقع 
الوطني  الناجت  على منو  النفقات  هذه  تاأثري  يكن  ذلك، حيث مل  عك�ص  كان 
ا�سمًيا �سوى بـ2٪ )0)) اأي اأّن النمو الفعلي الناجت من هذه ال�ستثمارات كان 
�سلبًيا بحدود 2.24٪ اإذا احت�سبنا معدل تغرّي الأ�سعار ال�سنوي بـ4.4٪ كما 

اأو�سحنا �سابًقا. 
لقد كانت املوازنات املتتالية مركًزا مربجًما لهدر املال العام حيث بلغت 

كلفة التحويلت اإىل موؤ�س�سة كهرباء لبنان حواىل 39 مليار دولر.
ال�ستثنائية  اخلزينة  ب�سندات  الكتتاب  من  الناجت  الدين  كلفة  وكانت 
مليار دولر خلل  لبنانية( حواىل 25  لرية  مليار  )البالغة حينها ٦.٨٠٠ 

العام 1995 بفوائد جتاوزت حينها الـ٪45.
ا�ستثنائية على  اإجراءات �رشيعة لتاأمني موارد  لذلك كان ل بد من اتخاذ 
املالية  لبنان  اإيجابية يف حت�سني �سورة  اإىل �سدمة  توؤدي  املنظور  املدى 

المعلومات األساسية من مصادر مختلفة تم تحليلها من قبل الباحث.  -29
رقم محتسب من قبل الباحث.  -(0
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والنقدية، ومن هذه الإجراءات البدء بعمليات خ�سخ�سة يف بع�ص القطاعات 
ا الكهرباء و�سبكات املياه وغريها. خ�سو�سً

املالية العامة ما بني 2٠1٠ ونهاية 2٠1٧ 

2٠1٧ 2٠1٦ 2٠15 2٠14 2٠13 2٠12 2٠11 2٠1٠

153٨1 14٨٦٧ 1352٨ 13952 13٦4٠ 13321 11٦٧5 1133٦  نفقات الدولة
)مليون دولر(

11٦25 9923 95٧٦ 1٠٨٧9 942٠ 939٦ 9333 ٨414
 واردات 
 املوازنة

)مليون دولر(

331 21 ٧24 13٠٧ 24٠- 1٠- 1٦٦2 12٠3
 العجز اأو

الفائ�ش الأويل
)مليون دولر(

3٧5٦ 4944- 3952- 3٠٧3- 422٠- 3925- 2342- 2٨94-
 العجز

الإجمايل
)مليون دولر( 

 ٪٧.3 9.5٨٪ ٪9.21 ٪٨.٧٨ ٪٧.9٦ ٪٨.21 ٪9.99 ٪1٠.٨5
  ن�شبة عجز
 املوازنة اإىل

الناجت الوطني

٦9.32 ٦5.42 ٦1.54 5٧.3 53.1٨ 49.12 4٦.35 45.٠1

 الدين العام
ال�شايف

 )مليار دولر( 
نهاية 2٠1٧

٪152.29 ٪143.٨٧ ٪13٨.41 ٪133.3٦ ٪133.3٦ ٪13٠.٨٠ ٪133.٨9 ٪13٨.39
 الدين العام
الإجمايل /

الناجت القومي

15٦- 123٨.٠٠ 3354.٠٠- 14٠٧.٠٠- 112٧.٠٠- 153٧.٠٠- 199٦.٠٠- 3325.٠٠

 ميزان
 املدفوعات

)مليون دولر(

القت�سادية غري مريحتني  اإىل احلالة  اإ�سافة  للدولة  الو�سع املايل  اإّن   •
اإمّنا ل ت�سّكلن اأي خطر على الو�سع القت�سادي والجتماعي ب�سكل عام يف 

املدى املنظور.
ت�سّكل اإدارة املوارد املتاحة للدولة وللقطاع اخلا�ص الإزعاج الأ�سا�سي   •

فيما اآلت اإليه الأو�ساع القت�سادية.
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 ((((  11.٦ بحدود   2٠1٧ العام  خلل  ال�سنوّية  الدولة  واردات  تقّدر   •
مليار يف حني تقّدر النفقات بحدود الـ1٦ مليار دولر.

 ،2٠٠9 العام  خلل  بها  ُعِمل  التي  املعايري  نف�ص  الدولة  طّبقت  اإذا   •
 2 قيمته  مبا  القادمتني  ال�سنتني  خلل  املوازنة  واردات  تزداد  اأن  ميكن 
مليار دولر كّل �سنة، تبًعا للموؤ�رشات القت�سادية واملالية امل�ستنتجة من 

احت�ساب الناجت القومي والتي ف�سلناها �سابًقا.
تبلغ ن�سبة الدين العام ال�سايف اإىل الناجت الوطني الفعلي 1٠٠٪ ولي�ص   •
ي�سّكل  فهو  مليار(   ٨1( الإجمايل  العام  الدين  اأّما  كما هو حمت�سب حالًيا. 

حواىل 11٠٪ من الناجت الوطني احلقيقي والفعلي.
ح- ال�شيا�شة ال�رسيبية وال�رسائب

ال�رسيبية: ال�شيا�شة   -1
اإّن ر�سم ال�سيا�سة ال�رشيبية يعتمد على العديد من العنا�رش القت�سادية، 
خطة  �سمن  من  املبا�رشة  وغري  املبا�رشة  وال�رشائب  الر�سوم  وتو�سع 
ولتح�سني  اأّوًل  للموؤ�ّس�سات  القت�سادي  النمو  اإىل  توؤّدي  �ساملة،  اقت�سادية 
واردات الدولة وموازنتها ثانًيا. اأّما ال�سيا�سة املالية التي اعتمدت من قبل 
وارداتها  زيادة  الأول  هدفها  كان  فقد  اإجمايل،  وب�سكل  الآن  حتى  الدولة 
ومّلا  الآن.  وحتى   1993 العام  منذ  املوازنة  يف  املرتاكم  العجز  ل�سد 
الدولة  واجهت  �سنٍة،  بعد  �سنًة  تو�سع  املعتمدة  ال�رشيبية  ال�سيا�سة  كانت 
اإىل  ال�سيا�سة  توؤدِّ هذه  العام، ومل  املايل  الأداء  �سعوبات جّمة يف حت�سني 
حت�ّسن الو�سع املايل للدولة، ل بل كانت النتيجة معكو�سة. ونتيجة الزيادة 

النشرات األسبوعية االقتصادية لبنك االعتماد اللبناني ))20.  -((
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ال�ستهلك  حجم  تراجع  املبا�رشة  وغري  املبا�رشة  ال�رشائب  يف  امل�ستمرة 
ا ا�ستهلك الأ�رش بن�سب كبرية اأدت اإىل تراجع واردات الدولة من  وخ�سو�سً
4٧52 مليار لرية اأي 3.15 مليار دولر يف العام 2٠٠٠ اإىل 4٦51 مليار 
اأي ما يوازي 3.٠٨ مليار دولر خلل العام 2٠٠1، على الرغم من  لرية 

زيادة ال�رشائب يف موازنة العام 2٠٠1. 
لدى  الإنتاج  كلفة  ارتفعت  لبنان،  يف  املفرو�سة  لل�رشائب  ونتيجة 
املوؤ�س�سات وزادت كلفة الإنتاج ما بني العامني 1994 و199٨ )2))بن�سبة 

22٪ مقابل زيادة لقيمة املبيعات بن�سبة 11٪ فقط.
ال�رسائب واأثرها على الإنفاق:  -2

بّينت الدرا�سات ال�سابقة والعائدة اإىل العام 2٠٠٧ اأّن زيادة ال�رشيبة   •
 .(((( اإىل زيادة الأ�سعار بن�سبة ٦٪  اأّدت  على القيمة امل�سافة بن�سبة ٪1٠ 
غري اأّن تطبيق �رشائب متفّرقة على ال�سلع ال�ستهلكية اأّدت و�سوف توؤدي 

اإىل فو�سى اأ�سعار ل ميكن ل �سبطها ول ح�رشها ب�سكٍل دقيٍق.
يف خمتلف بلدان العامل التي تعمد اإىل رفع ال�رشائب ب�سكٍل غري مدرو�ٍص   •
اأّدت هذه  اإذ  الدولة بعد حني بن�سب خمتلفة،  الدخل، تراجعت واردات  على 
ال�رشائب اإىل تراجع ال�ستثمار يف البلدان التي عمدت اإىل زيادة ال�رشيبة 
ال�رشائب  ن�سب  تخفيف  على  مثًل  كندا  بحكومة  حدا  ما  ت�ساعديٍّ  ب�سكٍل 
للعديد من القطاعات من 35٪ اإىل حدود الـ2٦٪، وقد اأّدى ذلك اإىل زيادة 
الدولة وتن�سيط القت�ساد متلزًما مع زيادة حركة ال�ستثمار يف  واردات 

الكندية. خمتلف املقاطعات 

دراسة عن الصناعة اللبنانية )99) منفّذة من قبل وزارة الصناعة.  -(2
حساب النعكاس زيادة الضريبة على القيمة المضافة على مؤشر األسعار في العام 2007 قام بها الباحث في حينه.  -((
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وتبنّي درا�سة �سادرة عن املجل�ص القت�سادي والجتماعي يف الأردن،   -
يف  ال�سلع  من  جمموعة  على  احلكومة  فر�ستها  التي  ال�رشائب  حزمة  اأّن 
لتغيري  املحدود  الدخل  اأردنية من ذوي  اأ�رش  ا�سطرت   ،2٠1٧ �سباط  �سهر 
منط ا�ستهلكها ب�سدٍة اإذ ا�ستبدلت �سلًعا باأخرى، فيما تخلّت اأ�رش فقرية عن 
مل  ال�رشائب  اأ�رشار  اأّن  الدرا�سة  واأو�سحت  متاًما.  ال�سلع  بع�ص  ا�ستهلك 
باتت  التي  الرئي�سة  القت�سادية  القطاعات  �سملت  بل  الأ�رش،  على  تقت�رش 

تواجه خطر تراجع النمو بفعل ال�رشائب.
التجارة اخلارجية ط - 

 ٪٧،23 اإىل  و�سلت  بن�سبة   2٠1٧ العام  خلل  ال�سترياد  قيمة  ارتفعت 
م�سّجلة 23،13٠ مليار دولر خلل هذا العام مقابل 1٨،٧٠5 مليار دولر 
قيمة  على  املراقبة  ت�سديد  اإىل  عائدة  الزيادة  هذه  اأّن  غري   .2٠1٦ للعام 
ذلك  انعك�ص  وقد  الواردات،  هذه  حلجم  مماثلة  زيادة  تعك�ص  ول  الواردات 
خلل  دولر  ٦،11مليار  �سّجلت  التي  اخلزينة  واردات  يف  ملحوظة  زيادة 
اأي بزيادة ٧،1 مليار  العام 2٠1٧ مقابل 9،9 مليار دولر للعام 2٠1٦ 

دولر وبن�سبة ٪2،1٧ .
وتعود اأ�سباب زيادة العجز حالًيا اإىل امل�ستوى املحّدد اأعله ب�سبب زيادة 
عدد اللجئني ال�سوريني اإىل ما يزيد عن 1،1 مليون �سخ�ص خلل ال�سنوات 

اخلم�ص الأخرية. 
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امليزان التجاري ما بني 2٠1٠ ونهاية 2٠1٧

2٠1٧ 2٠1٦ 2٠15 2٠14 2٠13 2٠1٠ العام

2313٠ 1٨٧٠5 1٨٠٦9 2٠494 2122٨ 1٧9٦4  ال�سترياد
) مليون دولر(

٪23.٧ ٪3.5 ٪11.٨- ٪3.5- ٪٠.2-  التغري ال�سنوي
لل�سترياد

2٨44 29٧٧ 2952 3313 393٦ 4253  ال�سادرات
)مليون دولر(

٪4.5- ٪٠.٨ ٪1٠.9- ٪15.٨- التغري ال�سنوي -٪12.2

2٠2٨٦ 15٧2٨ 1511٧ 1٧1٨1 1٧292 13٧11
 عجز امليزان

 التجاري
)مليون دولر(

املوؤ�رسات اخلدماتية والجتماعية يف لبنان ي - 
اللبنانية بتحويل ما بني 1،5 مليار دولر و2 مليار دولر  الدولة  تقوم 
يف  الدولة  م�ساهمة  وتقّدر  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  اإىل  كم�ساهمة  �سنوًيا 
انتاج الكهرباء لكل م�سرتك بحواىل 1٠٠ دولر �سهرًيا على الأقل يف حني 
تقدر كلفة كل اأ�رشة يف زحلة وجبيل حواىل 1٠٠ دولر �سهريا مع ت�سجيل 

هام�ص ربح بلغ موؤخًرا 1٠٪ �سنوًيا يف موؤ�س�سة كهرباء زحلة. 
ويعاين القطاع العام على الرغم من تعّدد م�سادر ال�ستثمارات املخ�س�سة 
لتدريب املوظفني من م�سادر خمتلفة دولية وحملية من اإنتاجية متدنية، 
اأقر  الذي  الرواتب  القطاع مع حت�سني  اأن تزداد م�ساهمة هذا  ومن املنتظر 

خلل العام 2٠1٧.
اأّن عدد العاملني يف القطاع العام ما زال ي�سّكل ما يزيد على ٪1٧  غري 
من جممل العاملني يف لبنان، اإ�سافة اإىل حدود ٨٪ ي�ستفيدون من رواتب 
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عمل  فر�ص  حتقيق  وعدم  احلقيقي  القت�سادي  النمو  غياب  ويف  تقاعد، 
اإىل  امل�سوؤولون  عمد  لبنان،  يف  العمل  �سوق  تدخل  التي  الطبقات  ملختلف 
اإيجاد فر�ص عمل كل ملنا�رشيه يف الإدارات التي لهم فيها قرار التوظيف 

بطرق �رشعية اأو غري �رشعية. 

القت�سادية  للفر�سيات  تبًعا  املت�ّقعة  احلل�ل   -٢
واملالية

الرثوات الب�رسية والطبيعية  اأ - 

اإيراًدا �سنوًيا يراوح ما بني ٨  اإنتاجها،  - ت�سّكل الرثوة النفطية املتوّقع 
اأن يوؤدي اإىل م�ساعفة  )))) مليار دولر، وهذا ما ميكن  مليار دولر و15 
واردات الدولة. غري اأّن هذه الواردات ل ت�سّكل �سوى 15٪ من خ�سارة القوى 

العاملة اللبنانية يف بلدان النت�سار. 
لعمل  �سليم  اأداء  اإىل  يوؤّدي  العام  القطاع  الدائم يف  التدريب  اإعادة  اإّن   -
اإعادة  عند  الدولة  واردات  بزيادة  وي�سمح  اإنتاجّيتهم  من  ويزيد  املوظفني 
تطبيق معايري اجلباية العلمّية وت�سديد الرقابة خلل الأعوام القادمة كما 

كانت مطّبقة خلل العام 2٠٠9. 

القيا�شي  القت�شادي  للنموذج  والقت�شادية  الإح�شائية  الفر�شيات  ب - 
املقرتح

العام  الدين  قيمة  على  القيا�سي  القت�سادي  النموذج  يف  اعتمدنا   -

أرقام مستنتجة من قبل الباحث بناًء على معلومات من مصادر مختلفة ومواقع االنترنت.  -((
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ال�سايف، للعديد من الأ�سباب التي ميكن تف�سريها علمًيا واقت�سادًيا.
واقعّية  الأكرث  منها  واأظهرنا  ال�سيناريوهات  خمتلف  باحت�ساب  قمنا   -

تبًعا للموؤ�رشات القت�سادية املحت�سبة منذ العام 19٦٦ حتى اليوم.
ما  الأمريكي  بالدولر  ال�سنوي  الأ�سعار  موؤ�رش  زيادة  ن�سبة  حتديد  مّت   -

بني العام 19٦٦ و2٠1٦ والبالغة 4،4٪ تقريًبا.
لذلك اعتمدنا يف ح�ساباتنا معدل منو ا�سمي للناجت الوطني ل يقل عن   -

4،5٪ كفر�سّية دنيا.
اعتمدنا يف خمتلف ال�سيناريوهات زيادة فعلية يف نفقات الدولة على   -
ال�سنوي.  الأ�سعار  زيادة  نظًرا ملعدل  ا�سمًيا   ٪3 الن�سبة عن  تقّل هذه  اأن ل 
مل�ساريع  تخ�سي�سها  املفرت�ص  الن�سبة  هذه  تقل  ل  اأن  امل�ستح�سن  ومن 
ا�ستثمارية عن 5٪، للحفاظ على معدل ا�ستثمار ثابت للدولة يف امل�ساريع 
بحدود  و�سطًيا  ترتاوح  الأ�سعار  موؤ�رش  زيادة  معدل  اإّن  اإذ  ال�ستثمارية، 

4،5٪ يف لبنان. 
بـ4  ُقّدرت  الواردات  على  ا�ستثنائية  زيادة  اإدخال  على  اعتمدنا  كما   -

مليار دولر للعام 2٠1٨. 

النتائج التف�شيلية املتوقعة خالل ال�شنوات الـ14 املقبلة ج - 

العامة  الآتي معدل زيادة واردات اخلزينة  1: يبني اجلدول  اجلدول رقم 
املتوجب تاأمينها تبًعا ملعدل زيادة نفقات الدولة املتوجبة لتاأمني توازن 

مايل ما بني النفقات والواردات يف املوازنة خلل فرتة زمنية حمّددة.
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اجلدول رقم1
معدّل زيادة الواردات A1 تبًعا لزيادة النفقات لتحقيق التوزان بني النفقات والواردات 

يف املوازنة بعد عدد من ال�شنوات

2٠31 2٠2٧ 2٠24 2٠22 2٠19
 فر�سية زيادة
A1 النفقات

٪5.٠5 ٪٦.51 ٪٨.٧3 ٪11.٧٧ ٪29.2 ٪1.5

٪٦.٦1 ٪٨.٠9 ٪1٠.34 ٪13.42 ٪31.٠٦ ٪3.٠

٪٨.٦٨ ٪1٠.1٨ ٪12.4٨ ٪15.٦2 ٪33.٦1 ٪5.٠

٪1٠.٧5 ٪12.2٨ ٪14.٦3 ٪1٧.٨3 ٪3٦.15 ٪٧.٠

٪11.٧٨ ٪13.33 ٪15.٧٠ ٪1٨.93 ٪3٧.43 ٪٨.٠

٪14.٨9 ٪1٦.4٨ ٪1٨.91 ٪22.23 ٪41.24 ٪11.٠

تف�سري اجلدول 1:
يف العامود الأّول فر�سيات زيادة نفقات الدولة.  -

يف بقية اجلدول، متّثل الن�سب املئوية الزيادة املفرت�سة يف الواردات   -
حتى تتوازن واردات اخلزينة مع نفقاتها، اأي اإذا كانت زيادة نفقات الدولة 
ال�سنوية 5٪ وحتى تتوازن النفقات والواردات خلل العام 2٠24 يجب اأن 

ترتفع �سنوًيا واردات املوازنة بن�سبة ٪12،4٨.
اإّن ال�سيناريو الأكرث واقعية هو: العائد اإىل زيادة النفقات مبعدل �سنوي   -

5٪ على اأن توؤّمن ن�سبة زيادة واردات مبعّدل ٨،٦٨٪ خلل 14 عاًما.
ال�سيناريو الأكرث حتّفًظا هو: زيادة النفقات مبعدل 1،5٪ مع زيادة يف   -

الواردات على 14 عاًما ن�سبتها ٠5،٪5.
معّدل  زيادة  مع   ٪1٠ النفقات  زيادة  هو:  تفاوؤًل  الأكرث  ال�سيناريو   -

الواردات بن�سبة 13،٨5٪ خلل 14 عاًما.
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 14 املفرت�سة خلل  الواردات  قيمة  الآتي  اجلدول  يبنّي   :2 رقم  اجلدول 
املبّينة يف اجلدول  والواردات  النفقات املفرت�سة  ن�سبة  لزيادة  تبًعا  عاًما 
الواردات ن�سبتها ٠،٦٪  اأعله، مع احت�ساب معّدل زيادة �سنوّية يف معّدل 

اإ�سافة اإىل املعّدل املبنّي يف العامود الأّول.
اجلدول رقم 2

تطوّر واردات املوازنة تبًعا لفر�شيات زيادة النفقات والواردات يف املوازنة القيم مباليني 
الدولرات الأمريكية

2٠31 2٠2٧ 2٠24 2٠22 2٠19 الواردات العام

1،٠٨٠5 1،٠٨٠5 1،٠٨٠5 1،٠٨٠5  النمو ال�سنوي
للواردات ٪1

     3،٠99       2،2٧3       1،٨٠2        1،543     1،224
 فر�سية الزيادة

 ال�سنوية لواردات
 املوازنة

    2٨،٠35      23،٠1٧     19،٨52      1٧،9٨٧   15،514 ٪5،٠5
    32،٨٦3      25،٧٨2     21،492      19،٠3٦   15،٨٦٨ ٪٦،25
    41،5٧٠      3٠،493     24،1٧٠      2٠،٧٠1   1٦،4٠٨ ٪٨،٠5
    4٨،51٦      34،٠51     2٦،11٠      21،٨٧4   1٦،٧٧3 ٪9،25
    ٧٦،3٦1      4٧،٠٧5     32،٧52      25،٧1٦   1٧،٨91 ٪12،٨5

الواردات الإ�سافية املتوقعة خلل العام 2٠1٨ تقدر بـ4 مليار دولر.
الفر�سّية الأن�سب هي اأن تنمو واردات اخلزينة مبعّدل �سنوي ل يقل عن   -
اأقل  1٠٪ )1٠،45٪( حتى يرتاجع منو الدين العام الإجمايل ال�سايف اإىل 

من ٧٪ )٦،٦9٪(.
اجلدول رقم 3: تطّور الدين العام ال�سايف تبًعا لواردات ونفقات اخلزينة 

ال�سنوية ما بني 2٠1٨ و2٠31.
ي�سمح  اجلدول  هذا  يف  املبني  وال�سيناريو  املوجودة  الفر�سيات  اإّن   -

بر�سم �سيا�سة اإنفاق واقرتا�ص �سليمة على املدى املتو�ّسط والطويل.
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ميكن اأن نبنّي �سيناريوهات خمتلفة عن تلك املوجودة يف هذا اجلدول   -
زيادة فر�ص  ال�ستثمار ومعّدل  بتحليل معّمق ملعّدل  ذلك  اأن يرتافق  على 

العمل التي تنتج عن فر�سّيات نفقات املوازنة العامة ال�سنوّية.

 املعدل
 ال�شنوي

 لنمو الدين
 العام خالل

-2٠1٨
2٠31

2٠31 2٠2٧ 2٠24 2٠22 2٠19
 فر�شيات

 معدّل زيادة
 النفقات
للموازنة

 فر�شيات
 معدّل زيادة

 الواردات
للموازنة

٪٧.٨٧ 195،535 153،٨52 124،394 1٠٦،٠52  ٨٠،٨24 ٪1.5٠ ٪5.٠5

٪٧.5٠ 1٨٧،191 151،322 123،٦22 1٠5،٧93 ٨٠،٨45 ٪3.5٠ ٪٧.45

٪٧.23 1٨1،213 149،٧٨9 123،259 1٠5،٧11 ٨٠،٨54 ٪4.5٠ ٪٨.٦5

٪٦.٨9 1٧3،9٠2 14٧،95٦ 122،٨2٨ 1٠5،٦11 ٨٠،٨٦3 ٪5.5٠ ٪9.٨5

٪٦.٦9 1٦9،٦٨5 14٦،91٨ 122،5٨5 1٠5،553 ٨٠،٨٦٧ ٪٦.٠٠ ٪1٠.45

٪5.92 154،451 143،2٦5 121،٧41 1٠5،352 ٨٠،٨٧٨ ٪٧.5٠ ٪12.25

٪4.٨1 134،٦٧5 13٨،٧٠9 12٠،٧٠9 1٠5،1٠3 ٨٠،٨٨9 ٪9.٠٠ ٪14.٠5

تف�سري اجلدول رقم 3:
بني هذا اجلدول على اأ�سا�ص الدين العام ال�سايف خلل 2٠1٧ اإ�سافًة اإىل   -
فر�سيات منو زيادة نفقات املوازنة ال�سنوية يف اجلدول اآخًذا بعني العتبار 
فوائد الدين العام ال�سنوية املوجودة يف ال�سطر الأّول ما بني 2٠1٨ و2٠31.

عن  يقل  اأّل  يجب  الأدنى  الواردات  زيادة  معّدل  اأّن  اجلدول  هذا  يبنّي   -
٨،٠5٪ �سنوًيا حّتى تاأتي زيادة الدين العام الإجمايل اأقل من منو جمموع 

الدين ال�سايف )3٨،٧٪(.
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اجلدول رقم 4
اجلدول رقم 4: تطوّر ن�شبة الدين العام ال�شايف اإىل الناجت الوطني تبًعا لفر�شيات منو 

الناجت الوطني ال�شنوي ون�شبة زيادة النفقات يف املوازنة العامة.

2٠31 2٠2٧ 2٠24 2٠22 2٠19
 فر�سيات منو  

 النفقات يف
املوازنة

 فر�سيات منو  
 الناجت الوطني خلل

العام الأول

٪1٦2.9 ٪15٨.٨ ٪15٠.٧ ٪143.٠ ٪12٨.٠ ٪1.5٠ ٪3.5٠

٪151.3 ٪15٠.٧ ٪145.4 ٪139.4 ٪12٦.٨ ٪2.٠٠ ٪4.٠٠

٪129.٨ ٪13٦.3 ٪13٦.٠ ٪133.1 ٪124.٦ ٪3.٠٠ ٪5.٠٠

٪11٠.٨ ٪123.1 ٪12٧.2 ٪12٧.1 ٪122.4 ٪4.٠٠ ٪٦.٠٠

٪93.9 ٪111.1 ٪11٨.9 ٪121.3 ٪12٠.2 ٪5.٠٠ ٪٧.٠٠

٪٧9.٠ ٪1٠٠.1 ٪111.2 ٪115.٨ ٪11٨.1 ٪٦.٠٠ ٪٨.٠٠

٪٦5.٦ ٪9٠.٠ ٪1٠3.9 ٪11٠.٦ ٪11٦.1 ٪٧.٠٠ ٪9.٠٠

٪53.٧ ٪٨٠.٨ ٪9٧.2 ٪1٠5.٧ ٪114.1 ٪٨.٠٠ ٪1٠.٠٠

٪4٨.3 ٪٧٦.5 ٪94.٠ ٪1٠3.3 ٪113.1 ٪٨.5٠ ٪1٠.5٠

تف�سري اجلدول رقم 4:
الوطني  الناجت  منو  معّدل  من  وامل�ستنتجة  واقعية  الأكرث  الفر�سية   -1
بعد الأزمة هي ٧٪، وهي متلزمة مع زيادة 5٪ يف النفقات ال�سنوّية يف 
 14 بعد  الـ٪93،9  دون  ما  اإىل  العام  الدين  تراجع  اإىل  وتوؤّدي  املوازنة، 
اأقل من ذلك تبًعا لتطور  اإىل  النفقات  اأّنه ميكن تخفي�ص زيادة  عاًما. غري 

القت�سادية املختلفة. املوؤ�رشات 
 ٪1٠ ال�سنوي مبعّدل  الوطني  الناجت  زيادة  املتفائلة هي  الفر�سية   -2
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مع معّدل زيادة النفقات يف املوازنة مبعّدل �سنوي ي�ساوي ٨٪ وتقّدر ن�سبة 
الدين العام اإىل الناجت الوطني بـ53،٧٪ بعد 14 عاًما.

اأّما ال�سيناريو الأكرث ت�ساوؤًما اأو حتّفًظا هو 5٪ لنمّو الناجت الوطني مقابل 
3٪ لنمو النفقات ال�سنوية يف املوازنة، اإّن هذا ال�سيناريو يوؤدي اإىل ارتفاع 
اأي نهاية  اأعوام  اإىل حدود 13٦،٧٪ بعد ت�سعة  ال�سايف  العام  الدين  ن�سبة 
اإىل  الوطني  الناجت  اإىل  العام  الدين  معدل  يرتاجع  اأن  على   2٠2٧ العام 

حدود 129،٨٪ نهاية العام 2٠31. 

اخلامتة والت��سيات   -3

�سّكل الف�ساد وغياب دولة القانون يف لبنان اآليًة لرتاجع مت�سارع يف النمو، 
اإ�سافة اإىل هدر املال العام وهروب راأ�ص املال ال�ستثماري الذي كان ميكن 
اأن ي�سّكل رافعًة اأ�سا�سيًة يف الن�ساط القت�سادي كما اأو�سحنا �سابًقا، وبلغت 
قيمة الهدر خلل ال�سنوات ال�سبع املن�رشمة ما يزيد على 25 مليار دولر، 
ومبعدل �سنوي يجاوز ٦ مليار دولر وميكن اأن يرتفع اإىل حدود الـ1٠ مليار 
ا من احت�ساب  دولر كما اأظهرنا ذلك يف حمتوى هذه الدرا�سة، وي�ستنتج اأي�سً
اأن  ميكن  كان  الوطني  الناجت  اأّن  والقت�سادية  املالية  املوؤ�رشات  خمتلف 
النمو املحت�سب  احت�ساب معّدل  الـ25٠ مليار دولر عند  اإىل ما فوق  ي�سل 
قبل احلرب، غري اأّن احلرب و�رشاع املذاهب املربمج والذي يهدف اإىل تقا�سم 
الـ53  حدود  اإىل  املحت�سب  ال�سنوي  الوطني  الناجت  تراجع  اإىل  اأدى  ال�سلطة، 
بعد  الفعلي  للناجت  دولر  مليار   ٧٠ واإىل   ،2٠1٧ العام  خلل  دولر  مليار 

زيادة الناجت املوازي اأو الأ�سود اإىل الناجت املحت�سب. 
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احت�ساب  عند  كبري  حّد  اإىل  �سليم  لبنان  يف  القت�سادي  الو�سع  اإّن 
املوؤ�رشات كافًة بطريقة علمية و�سحيحة، كما اأّن خمتلف الفر�سيات حول 
النفقات يف املوازنة العامة يجب اأن ترتافق بزيادة �سنوية ل تقل عن ٪3، 
ت�سهم  منتجة  ا�ستثمارات  لتاأمني  الـ٪5  بحدود  تكون  اأن  امل�ستح�سن  ومن 

يف منو اأعلى مّما هو متوّقع للقت�ساد اللبناين خلل الـ14 �سنة املقبلة. 
اإّن زيادة ال�رشائب التي ل ترتبط ببعٍد اقت�سادي تنموي �ستنعك�ص �سلًبا 
على الن�ساط يف خمتلف القطاعات القت�سادية التي ت�ساهم يف منو الناجت 
اأّل يعتمدوا على ن�سائح  املعنيني  لزاًما على  لذلك بات  ال�سحيح.  الوطني 
خرباء البنك الدويل التي ل تنطبق على واقع العديد من البلدان يف العامل، 
موؤ�رشات  توافر  يف  لبنان(  )مثل  نوعية  بفرادة  تتميز  التي  تلك  وبخا�سة 
حتّفز القت�ساد وغري داخلة يف برامج احت�ساب النمو والتوازن القت�سادي 

البلدان. لهذه 
بحواىل  واملقّدر  �سابًقا  اأو�سحنا  كما  الفعلي  الوطني  الناجت  اإدخال  عند 
٧٠ مليار دولر خلل العام 2٠1٧، فاإّن ذلك يوؤدي اإىل تغيري جذري يف 
اإىل تراجع ملحوظ  اإ�سافًة  العام 2٠31  القومي نهاية  الناجت  نتائج قيمة 

لن�سبة الدين العام اإىل الناجت الوطني حينها. 
يف  ا�ستثمارية  نفقات  اإىل  املوازنة  يف  املجدي  غري  الإنفاق  حتويل 
دخل  يعّزز  ما  الجتماعية،  بالتقدميات  تعنى  والتي  املنتجة  الوزارات 
الأ�رش ب�سكٍل غري مبا�رش ويوؤدي اإىل تقدمي اخلدمات الجتماعية ال�رشورية 

والأكرث اإحلاًحا.
ي�سّبب  اأن  هذا  �ساأن  من  اإذ  املوازنة  يف  النفقات  بخف�ص  اأبًدا  نن�سح  ل 
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تراجع  ا  واأي�سً الأ�رش  نفقات  تراجًعا يف  وبالتايل  ال�ستهلك،  انكما�ًسا يف 
النمو اإىل حدود دنيا ما ي�سبب خلًل اإ�سافًيا يف احت�ساب موؤ�رش الدين اإىل 

الناجت الوطني.
 ،2٠1٧ للعام  الـ4٦  قانون  يف  املفرو�سة  ال�رشائب  اإلغاء  على  العمل 
ما  اأي  دولر  األف  بحدود  الأ�رش  نفقات  يف  تراجًعا  واردته  متثل  والذي 
يف  انكما�ص  اإىل  يوؤدي  ما  وهذا  ال�سنوية  الأ�رش  نفقات  من   ٪4.3 يوازي 
يف  النمو  تقديرات  تتجاوز  لن  الذي  الوقت  يف   ٪3 قيمته  الوطني  الناجت 

العام 2٠1٨ هذه الن�سبة.
املوازي يف  الناجت  واإدخال  الفوائد  تخفي�ص  التقنية يف  هذه  اعتماد  اإّن 
والأجنبية،  املحلية  الأ�سواق  على  اإيجابٌي  وقٌع  له  �سيكون  الوطني  الناجت 
احتواء  نيتها  ويف  املالية  اإدارتها  يف  اللبنانية  ال�سلطات  جدية  يظهر  اإذ 

الرتاجع املايل.
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املراجع

1- اإح�ساء املوؤ�س�سات يف لبنان للعاَمني 199٦ و2٠٠4 )اإدارة الإح�ساء 
املركزي(.

2- ن�رشات الناجت القومي، اإدارة الإح�ساء املركزي، البنك الدويل، م�رشف 
لبنان، وزارة املالية.

3- ن�رشات موؤ�رش الأ�سعار، قام بها الباحثان على فرتة 2٧ �سنة، اإ�سافًة 
العام 19٧5  الإح�ساء املركزي ما قبل  اإدارة  الأ�سعار من قبل  اإىل ن�رشات 

وما بعد العام 2٠٠٠.
4- موازنة الأ�رشة منّفذة من قبل الباحث خلل ال�سنوات الآتية: 19٨5، 

199٦ و2٠13.
درا�سات من�سورة من قبل اجلامعة الي�سوعية عن البطالة والهجرة يف   -5

لبنان 2٠٠2 -2٠٠9.
٦- الأو�ساع املعي�سية للأ�رش يف لبنان، 199٧ و2٠٠4 و2٠٠٧ من�سورة 

من قبل اإدارة الإح�ساء املركزي.
درا�سة  لبنان،  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  اخلا�سة  املوؤ�س�سات  اأو�ساع   -٧
اأ�رشف عليها الباحث ومنّفذة للمجل�ص القت�سادي والجتماعي خلل العام 

.2٠٠2
٨- غريها العديد من التقارير القت�سادية والجتماعية واملالية املن�سورة 

من قبل املوؤ�س�سات اخلا�سة والعامة واملنظمات الدولية عن لبنان. 
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كانت �سيا�سة رو�سيا اخلارجية خلل حكم مدفيديف يف ال�سنة الرئا�سية 
مرّكزة  اأ�سا�سّية  �سيطرة  فيه  للدولة  يكون  �سيا�سي  نظام  على  تقوم  الأوىل 
على ال�سوؤون الجتماعّية والقت�سادّية، وحركة �سيا�سّية يف رو�سيا �سابًقا، 
اأّن  يفرت�ص  الذي  الأوىل،  الدرجة  يف  الرو�ص  املهاجرين  جمتمع  �سمن 
بل  "الآ�سيوية"،  اأو  "الأوروبية"  الفئات  اإىل  تنتمي  ل  الرو�سية  احل�سارة 

اأورا�سيا اجليو�سيا�سي. اإىل مفهوم 
وقد عّززت قّوَة رو�سيا الحتادية على امل�ستوى الدويل ويف جمال �سنع 
الأمريكية.  املتحدة  الوليات  تاأثري  انت�سار  لعرقلة  القرار، حماولت جدّية 
عنه  ونتجت  يتبّدل  امل�سار  هذا  بداأ  جورجيا،  مع  احلرب  وبعد  ذلك،  مع 
اأبرز  واأ�سبحت  والإقليمي.  العاملي  امل�ستوى  على  ال�سبط  اإعادة  �سيا�سة 
تطوير  الت�سديد على  الفرتة  اخلارجّية خلل هذه  �سيا�سة مدفيديف  �سمات 
على  رو�سيا  اعتماد  وتخفيف  التكنولوجية،  البتكارات  وتعزيز  القت�ساد، 
الأوروبي  الحتاد  مع  التعاون  توثيق  على  وكذلك  والغاز،  النفط  مبيعات 

والوليات املتحدة.
تبعد  الغرب  مع  العلقات  اأ�سحت  مدفيديف،  عهد  نهاية  ومع  ذلك،  رغم 
كل البعد عن احلياد، كما تبنّي من خلل العتداء املن�ّسق للحتاد الأوروبي 
الأنابيب  خط  م�ساريع  بني  املتزايد  والتناف�ص   ،Gazprom �رشكة  على 

والختلفات ال�سيا�سية حول ليبيا و�سوريا.

اإعادة ال�سبط يف ال�رشق العربي: ال�ليات املتحدة 

الأمريكية مقابل رو�سيا
دانا نعمه
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فرو�سيا اليوم، حتت حكم بوتني، تظهر يف موقع املواجهة مع ا�سرتاتيجية 
على  احلربني  خلل  ذلك  اّت�سح  وقد  اخلارجية.  املتحدة  الوليات  �سيا�سة 
اأر�ص  من  للغرب  املعادية  املواجهة  حّولت،  اأّولً  والعراق.  اأفغان�ستان 
اأمريكا يف اخلارج. ثانًيا، �سمنت  اأهداف  اإىل  الوليات املتحدة الأمريكّية 
املن�سود  اجليو�سيا�سي  ال�سرتاتيجي  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تاأثري 

لفرتة طويلة يف منطقة بحر قزوين وال�رشق الأو�سط.
اإّن حو�ص بحر قزوين املوؤّلف من رو�سيا واإيران، ف�سًل عن عّدة جمهوريات 
وكازاخ�ستان،  وجورجيا،  واأذربيجان،  ال�سوفياتي،  الحتاد  يف  �سابقة 
حظي  قد  واأوزبك�ستان،  وتركمان�ستان،  وطاجيك�ستان،  وقريغيز�ستان، 
الطبيعي يف  النفط والغاز  الهائلة من  باهتمام عاملي ب�سبب الحتياطات 
املنطقة. وبخا�سة يف كازاخ�ستان وتركمان�ستان هناك احتياطات كبرية 
من النفط والغاز الطبيعي، كذلك يف اأوزبك�ستان حيث ت�سمح لها بالكتفاء 
الذاتي يف جمال الطاقة واحل�سول على اإيرادات من خلل ال�سادرات. اأّما 
العرقية  بال�سطرابات  مغمور  فهو  قزوين  بحر  ملنطقة  امل�ستقبلي  التطّور 
بني  ال�سلطة  على  جديد  �رشاع  ذلك  ويرافق  املنطقة،  داخل  وال�سيا�سية 

الوليات املتحدة ورو�سيا، ميتّد نحو ال�رشق العربي وحتديًدا اإىل �سوريا. 
الأمريكّية  ال�سيا�سة  اأهداف  تظهر  اأفغان�ستان،  على  ال�سيطرة  خلل  من 
النفط  نقل  لقوانني  رو�سيا  احتكار  على  الق�ساء  منها  الو�سطى،  اآ�سيا  يف 
الغربي من خلل موردين خمتلفني؛ وت�سجيع  الطاقة  اأمن  والغاز؛ وتعزيز 
بناء خطوط الأنابيب بني ال�رشق والغرب التي ل تعرب اإيران؛ وحرمان هذه 

الأخرية من نفوذها على اقت�سادات اآ�سيا الو�سطى.
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ُيعترب النفط حمور اجلغرافيا ال�سيا�سية احلديثة يف ال�رشق الأو�سط، ونظًرا 
اإىل موارد الطاقة ال�سخمة التي ت�سكل العمود الفقرّي للقت�سادات الغربّية، 
اإىل  بالن�سبة  الأهمّية  بغاية  كان  الأو�سط،  ال�رشق  يف  وامل�ساركة  والنفوذ، 
التفوق  اإىل رو�سيا يف املحافظة على  بالن�سبة  الوليات املتحدة، وموؤخًرا 
الوليات  بخا�سة  الغرب،  �ساعد  لقد  املنطقة.  على  والتاأثري  وال�سيطرة 
اإدامة القادة العرب يف مواقعهم احلالية لل�سلطة،  املتحدة الأمريكية، على 
النظام  وكانت حماية  موؤاتية.  تعترب  ل  التي  بتلك  الإطاحة  دعم  ويوا�سل 

ال�سعودي �سمًة اأ�سا�سّيًة يف �سيا�سة الأمن الأمريكية منذ العام 1945.
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اللبنانية،  العامة  الإدارة  يف  التغيري  مو�سوع  الدرا�سة  هذه  تتناول 
وكيفية  اإليها،  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  اإدخال  عن  الناجم 
قبل  له من  بعد ظهور مقاومة  �سّيما  ول  اإجناحه  بهدف  تغيري  اإدارة هكذا 
املوظفني، �ساأنه �ساأن اأي تغيري ب�سكل عام. فبعدما اأ�سبح معلوًما للجميع 
تطوير  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  تلعبه  الذي  الأ�سا�ص  الدور 
ورافعة  للنجاح  اأ�سا�سي  عامل  كونها  واخلا�ص،  العام  القطاعني  منظمات 
مّما  والإنتاجية،  التناف�سية  القدرات  م�ستوى  وحت�سني  والبتكار  للتحول 
الهروب من  ي�سهم بدوره، يف حتقيق رفاهية املواطنني، مل يعد بالإمكان 
التغيريات التكنولوجية �سواء من قبل منظمات الأعمال اأو من قبل العاملني 

لديها.
ا اإىل ت�سليط ال�سوء وبالتف�سيل على مزايا وعيوب  هدفت هذه الدرا�سة اأي�سً
مقاومة  وعواقب  اأ�سباب  وحتليل  والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
ورف�ص املوظفني لهكذا تغيري، و�سوًل اإىل اقرتاح اخليارات اللزمة لقيادة 

واإجناح هذا التغيري. 
تنق�سم هذه الدرا�سة اإىل ق�سمني: الأّول، مت تخ�سي�سه لعر�ص و�رشح التغيري 
التي مير  اإدخال تكنولوجيا املعلومات والت�سالت واخلطوات  الناجت عن 
فتم  الثاين،  اأّما  ومتطلباتها.  التغيري  اإدارة  عملية  ثم  ومن  التغيري،  عربها 
اإىل مقاومة  اإ�سافة  الإدارة،  التي اعتمدتها  العمل  تخ�سي�سه لعر�ص خطة 

اإدارة التغيري الناجم عن اعتماد تكن�ل�جيا 

املعل�مات والت�سالت
د. محمد سيف الدين



112

التو�سيات  ا�ستعرا�ص  اإىل  و�سوًل  التغيري،  لهذا  العام  القطاع  موظفي 
بهدف  التغيري،  لهذا  وتقّبلهم  املوظفني  مقاومة  من  التخفيف  اإىل  الرامية 
اإجناحه وحتقيق الغايات املرجّوة منه، اإذ مّت اعتماد خطة عمل موؤلفة من 

اخلطوات الآتية:
اللزمة  فّعالة تقوم مبعاجلة جميع املعلومات  ات�سالت  اإن�ساء جلان   -

واإبلغها لأ�سحاب العلقة.
التي  الت�ساركية  الإدارة  اأ�سلوب  يعتمد  عال  م�ستوى  على  قائد  تعيني   -

جتعل من املوظفني �رشكاء يف اتخاذ القرار.
التعامل مع  اإىل رفع قدرات املوظفني على  جتهيز خطة تدريب ترمي   -

والت�سالت. املعلومات  تكنولوجيا 
اإثراء مهمات بع�ص املوظفني من خلل ا�سرتاتيجية التمكني.  -
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Learning our lessons
Mindful peoples who are protective over their future give major attention 

to studying history, whether theirs or that of neighboring countries. 
Historical events may seem incoherent at several times, due to the time gap 
in between them, but in fact, they are quite interlaced. It is rare to witness 
an outstanding historical event that has not carried its repercussions and 
impact to the whole world. 

Therefore, the historical researches that we include in “the National 
Defense” hold a special place in the academic mindset and are part of the 
scrupulous studies conducted by experts. These experts research the truth 
behind past events and their results, thus concluding the variants of the 
future, based on the fact that history often repeats itself. 

As for our Lebanese history, as a military institution, we only regard it as 
a source of pride, thanks to the efforts and loyalty of our soldiers throughout 
the years, particularly during the last decades that are highlighted with 
outstanding victories through liberating the land from the Israeli enemy 
and eradicating terrorist threats. 

 If Lebanon witnessed throughout its history major crises and differences, 
its characteristic lies in overcoming these crises so that it rises again, stronger 
than before. Undoubtedly, the Lebanese Armed Forces are the main 
reason of force for Lebanon. We will remain unwaveringly strong, aiming 
towards further vigilance, for the Israeli enemy still lurks at the borders 
and terrorist cells are still present, despite the fact that they are afraid and 
trapped. The Lebanese Armed Forces are still committed to their vow and 
will rise to the responsibility all over the country. 

Brigadier General Ali Kanso
Director of Orientation
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*

Introduction

Will Rogers a social commentator and 
actor, 1934 remarked “anything I don’t know 

about Russia I can make up, Russia is a country 
that no matter what you say about it, it’s true.” 
That statement is still relevant today. Russia’s 
political, social, and economic dynamics are highly 
complex, contradictory, and nonlinear. After 
the disintegration of the Soviet Union, Russia 
emerged as a fragmented political, economic and 
social entity claiming to be a partner of the United 
States. However, the two big powers strategic 
cooperation shifted as a result of the 2008 Georgia 
conflict.

The flows all along from a diminutive and fierce 
war in the Caucasus spread out to encompass the 
Middle East. The first step in that journey was 

Reset in the Arab East: 

U.S.A Vs. Russia 

*

A.B.D., 
Ph.D. Political 
Economy
Rutgers, NJ, 
U.S.A.

Dana Nehme
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when the Syrian president on Wednesday 20 August 2008 
reawakened a strategic alliance with Moscow that had been 
neglected since the Cold War. The consequences of Russia's six-
day war in Georgia have produced multi-manifestations every 
then and there since a French-brokered ceasefire was signed on 
Thursday 14 august 2008. While the United States and Russia 
initially confined their proxy war to expeditions of rhetoric, by 
the end of the year 2008 Washington and the Kremlin were 
taking real punitive steps which show no signs of fading.

The arms talks between the Syrian and Russian presidents in 
the Black Sea resort of Sochi three months before the end of 
2008 were the most public sketch of how alliances are shifting as 
a result of the war. The Syrian President had shown his claimed 
western image to the United States allies and was a guest of 
honor at France's Bastille Day parade on July of 2008. Before 
the Georgia war, the West had high hopes of extracting Syria 
from its alliance with Iran, which the United States accuses of 
supporting Islamic militants in the Arab World. Those hopes 
were teared when President Bashar Al-Assad deliberated an 
arms deal with President Dmitry Medvedev. A diplomatic 
source in Moscow said the leaders then prepared deals involving 
anti-aircraft and anti-tank missile systems. President Bashar Al-
Assad issued a clear message of support for Russia's military 
crackdown in Georgia, which began after Georgian forces 
attempted to rein in the separatist territory of South Ossetia. 
"We understand the essence of the Russian position and its 
military response," President Assad told President Medvedev.  

"We believe Russia was responding to the Georgian 
provocation."(1) 
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 Washington and Twenty Six other members of NATO have 
condemned Russia's "excessive" retaliation, which took Russian 
troops deep into Georgia territories. Speaking at an emergency 
meeting of NATO foreign ministers at the end of the 2008, 
the US Secretary of State then, Condoleezza Rice, warned 
Russia against bidding to redesign the defenses of the Cold 
War through terminating by force Georgia's bid for NATO 
membership. It is worth mentioning that President Bashar Al-
Assad in Sochi appeared to be directing a putdown to Ms. Rice, 
and came one day after the US and Poland inflamed relations 
with Russia further by signing a missile deal. The unexplainable 
mechanism of American foreign policy is that Washington 
yielded to the Polish demands for a battery of Patriot missiles 
to defend Warsaw in light of the six-day war. Thus in a very 
short time after Prime Minister Vladimir Putin's asserted that 
Russia has long opposed NATO membership for Georgia and 
the Ukraine, as the NATO states encroach on its borders. It 
has now shown that it is prepared to use force to prevent the 
NATO expansion. Russia has also fiercely opposed the United 
States plans to base parts of a missile defense shield in Poland, 
and has threatened to retaliate against Poland with a possible 
nuclear strike over the deal, which was signed on August 20018. 
Russia has always threatened to switch off gas supplies to the 
former Soviet satellite republic, something it has not hesitated 
to do in the past(2).

The Russian military operation during the Five-Day war 
in Georgia points to a number of lessons with strategic 
implications for Russia a reality that now is better understood 
considering Russian involvement in Syria as a key for influence 
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in the Arab East. The deficiencies in its military performance, 
not least concerning C4ISR and precision strike capability, 
have underscored the need for a modernization of the Armed 
Forces and a diversification of Russia’s military capability. 
Russia is restructuring its strategic decisions on the priorities 
for the future development of its military and defense industry. 
Its involvement in Syria is generating new experiences in the 
development of Middle Eastern need for its economic support, 
weapons and military supplies.(3) 

In an article entitled "Time to Return," published in the 
conservative Russian newspaper Sovetskaia Rossia, Artyom 
Leonov observed that: “Despite some Russian elite unhappiness 
over previous Soviet and Russian support for Saddam Hussein, 
Iraqi government officials are now calling for resuming 
cooperation between Moscow and Baghdad”. In fact, Iraq expects 
assistance from its Russian friends to further the comprehensive 
economic reconstruction and development of Iraq. Leonov 
further stated, "Similar ideas are increasingly prevalent in 
Egyptian, Yemeni and Algerian government and economic 
circles." It is worth noting that despite Russian unhappiness 
for having supported Gadhafi, Moscow has recently improved 
its relations with the new Libyan government. Some observers 
think that the key to all of the above is through Syria.

In an edition of Georgia Today on 08 March 2018, Emil 
Avdaliani has written on Russian geopolitical interests in Syria. 
He indicated that Russia increased its military presence in the 
country, recently receiving 49-year leases on an airbase and port 
facility in Syria.(4) 

Russian re-involvement in the Arab East has, however, not 
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only been limited to Syria. To be better positioned in the Middle 
East, Russia is probably driving itself towards active diplomatic 
and military moves in Syria’s neighboring countries. One of the 
theaters of active Russian diplomacy has long been Lebanon. 
Russian media has at times given hints about Moscow’s 
rising interests in this Mediterranean state. The base for such 
suppository is related to February 3 agreement with Lebanon 
when the Kremlin directed the Ministry of Defense to sign an 
agreement with Lebanon on increased military cooperation. 
The draft agreement according to reporters also proposes the 
use of Lebanese facilities by the Russian military. Both sides 
also agreed on a broader exchange of military information and 
intensive bilateral cooperation against terrorism.

The proposed draft agreement is wide-ranging as it also 
involves the joint training of troops, information and engineering 
support, military education and medicine, military topography 
and hydrography. The agreement which is not signed yet will 
be for a period of five years with a prolongation for a subsequent 
five-year periods.

Russian and Lebanese military contacts have been somewhat 
mixed in the past. A Russian military agreement with Lebanon is 
noteworthy and could actually signal a certain turn as Lebanon 
and its military have been traditionally oriented toward the 
West. For instance, although the Lebanese Army retains Russian 
weapons such as tanks and rifles, in 2008 the Lebanese army 
rejected Russia's offer of ten free MiG-29 fighters. In reality, 
the last two US administrations, according to various estimates 
have provided Lebanon with $357 million in military supplies.
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Lebanon’s strategic location on the Mediterranean, and its 
proximity to war-torn Syria, make it an eye-catching local in 
which Russia could assign its influence.(5) 

Further than a military cooperation, there is also an economic 
interest to increased Lebanese-Russian relations: Lebanon 
recently decided to begin exploiting its off-shore Mediterranean 
natural gas reserves. The state of Lebanon also offered exploration 
tenders of its off-shore seabed to Russian companies (among 
them Novatek). Russia have expressed interest in tapping into 
the Lebanese raw material resources, with the first exploratory 
to be drilled in 2019.

This maritime resource exploration by Lebanon has reignited 
disputes with Israel over their maritime frontiers. The Lebanese-
Russian cooperation is expected to have an effect on Israel too, 
coming as it does amid Russia-Israel complications following 
the February 11 conduct of Israeli multiple airstrikes on Syrian-
Iranian targets in Syria.(6) 

While Russia and Lebanon are experiencing positive 
coordination in economic and military affairs, Russia will 
remain conscious that its position in Syria remains vulnerable 
and the least desirable thing would be Israel’s more forceful 
engagement in Syria. The Russian interest in Lebanon could 
distract the current status quo where Russia is allowing Israel to 
continue carrying out preventive strikes on Syrian soil. Russian 
determinations to maintain a prevailing posture on the Syrian 
battlefield have been shaken. The Turkish operation in Afrin, in 
the north of the country, made clear that Moscow is unable to 
prevent the evolution of Ankara’s influence. Russian mercenaries 
were also killed by the hundreds, according to some reports, by 
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US forces. Additionally, diminishing Russian prestige in and 
around Syrian-Iranian proxy forces are now close to the Israeli 
border, and Russia proved to be ineffective to realize anything 
significant in this regard at the Sochi Conference in late January 
of 2018.(7) 

It is well known that Russia played little or no active role in 
the Arab Spring that began in 2011. Syria is the one case where 
Moscow has provided the regime with important diplomatic 
and military support ever since the start of the uprising against 
it. The same support was a failure in Libya.

Trying to list motives of Russian interventions in Syria, 
the following is a brief: 1) the desire to retain Russia's naval 
facility in Syria (the only one Moscow has outside the former 
USSR). 2) The fear that the downfall of Assad will lead to 
a geopolitical gain for America and a loss for Russia. 3) The 
determination to prevent Syria from becoming "another Libya" 
where, in Moscow's view, Russia and China allowed passage 
of a Security Council resolution that called for the imposition 
of a no-fly zone that the United States and its western allies 
then exploited terms to bring down the Khadafy regime. 4) The 
fear that the downfall of Assad will cause an increased Muslim 
hostility activity inside Russia. 5) The fear that after the Assad 
regime falls, Moscow will no longer have any influence in 
the Arab world. 5) The fact that a state as small as Qatar has 
been acting in opposition to Russian interests is especially 
annoying to Moscow. Russian-Qatari differences over Syria, 
though, have not prevented the giant Russian natural-gas 
corporation Gazprom from signing an agreement in December 
2012 to purchase "major volumes" of liquefied petroleum gas 
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(LPG) from Qatar or from opening a representative office in 
Doha in February 2013. Russia's relations with Qatar have 
also soured over the Syrian uprising because of the intended 
pipeline projected by Qatar to go through Syria. Just as it does 
with Saudi Arabia, Moscow sees Qatar's support for the Syrian 
opposition as reproducing a wish to promote Islamic radicalism 
in both that country and elsewhere (including Russia's North 
Caucasus). It is worth noting here that Russian fears that Saudi 
Arabia and Qatar are actively supporting Islamic radicalism, not 
just in Syria but also in the former USSR. This put forward 
that, if Saudi Arabia and Qatar could bring themselves to 
increase their economic ties with Russia, the prevailing level of 
hostility in their relations with Russia could shrink extensively. 
However, while the Qatari government has taken some steps in 
this direction, it is not certain whether the Saudi government 
would follow pursuit.(8) 

On the other hand

Preparing for challenges presented by Russia in the Arab East 
and the Middle East at Large, the United States is not yet clear 
on a steady strategy for Russia’s development and changes 
in its foreign policy. Withstanding, the United States claims 
to be prepared both to defend its national interests by using 
diplomatic, military, and economic tools when challenged 
by Russia, and to manage potential risks associated with a 
worsening of its socioeconomic problems.

Attempting to analyze Trump’s major switch in American 
foreign policy through his talks and declarations, one realizes 
that he forecasts the replacement of randomness with purpose, 
ideology with strategy, and chaos with peace. He has repeatedly 
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asserted that his foreign policy will always put the interests of 
the American people, and American security, above all else. 
That will be the foundation of every decision that he will make. 
America First will be the major and overriding theme of his 
administration.

Trump proclaims that the United States saved the world from 
totalitarian Communism. The Cold War lasted for decades, but 
the U.S.A. won. Democrats and Republicans working together 
got Mr. Gorbachev to heed the words of President Reagan 
when he said: “tear down this wall.”

Unfortunately, after the Cold War, Trump states that: “our 
foreign policy veered badly off course. We failed to develop a 
new vision for a new time. In fact, as time went on, the United 
States foreign policy began to make less and less sense. Logic 
was replaced with foolishness and arrogance, and this led to 
one foreign policy disaster after another. The United States 
went from mistakes in Iraq to Egypt to Libya, and the irrational 
approach to the Middle East problems made the U.S.A. go 
down in the sands of Syria. Each of these actions has helped to 
throw the region into chaos, and gave ISIS the space it needs to 
grow and prosper. It all began with the dangerous idea that the 
United States could make Western democracies out of countries 
that had no experience or interest in becoming a Western 
Democracy.” Trump again repeats to proclaim: “We tore up 
what institutions they had and then we were surprised at what 
we unleashed. Civil war, religious fanaticism; thousands of live 
loss among American soldiers, and many trillions of dollars 
were lost as a result. The vacuum was created that ISIS would 
fill. Russia also has rushed in to fill the void.
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Hypothetical American Flaws in the Middle East
Trump has repeatedly stated that America should develop 

new understandings for its foreign policy in the Middle East. 
Since the end of the Cold War and the breakdown of the Soviet 
Union, the U.S.A. lacked a coherent foreign policy. He goes 
on to state that, one day we bomb Libya to get rid of a dictator 
to foster democracy for civilians, the next day we watch the 
same civilians suffer while that country falls apart. The legacy 
of the Obama-Clinton interventions was weakness, confusion, 
and disarray. They have made the Middle East more unstable 
and chaotic than ever before. They left minorities subject to 
intense persecution and even genocide. Their actions in Iraq, 
Libya and Syria were disastrous and the United States is now 
at war against radical Islam, but President Obama won’t even 
name the enemy.

Hillary Clinton also refused to say the words “radical Islam,” 
even as she pushed for a massive increase in refugees. After 
Secretary Clinton’s failed intervention in Libya, Islamic 
terrorists in Benghazi took down the U.S.A. consulate and 
killed the ambassador and three Americans.

The U.S.A. under my administration, Trump asserts, will get 
out of the nation-building business, and instead will focus on 
creating stability in the Middle East. In this; Trump promises 
to be working very closely with allies in the Muslim world, all 
of which are at risk from radical Islamic violence. He asserts to 
work with any nation in the Middle East region that is threatened 
by the rise of radical Islam. But this has to be a two-way street. 
They must also compensate the U.S.A. and remember all what 
the Americans are doing for them.
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Thirdly, the U.S.A. should rebuild its military and the 
economy to counter the Russians and Chinese who have rapidly 
expanded their military capabilities, and that of their economies 
in the Middle East and elsewhere. Trump justifies this on the 
following:

“Our nuclear weapons arsenal – our ultimate deterrent 
– has been allowed to atrophy and is desperately in need of 
modernization and renewal.”

“Our active duty armed forces have shrunk from 2 million in 
1991 to about 1.3 million today.”

“The Navy has shrunk from over 500 ships to 272 ships.”

“The Air Force is about 1/3 smaller than 1991. Pilots are 
flying B-52s in combat missions today which are not efficient 
anymore.”

Trump is organizing his administration to change the U.S.A. 
trade, immigration and economic policies to make the economy 
strong again – “and to put Americans first again.” He claims 
that this will ensure that workers, in America, get the jobs and 
higher pay that will grow U.S.A. tax revenue and increase the 
economic might of the nation.

Fourth, the U.S.A. must develop a foreign policy based on 
American interests. In the Middle East, Trump’s goals are to 
defeat terrorists and promote regional stability, not radical 
change. He claims to be clear-sighted about the groups that will 
never be anything other than enemies. 

Trump promises to work hard to live peacefully and in 
friendship with Russia and through diplomatic channels settle 
Syrian disputes and feuds with the Russian administration. The 
U.S.A. has serious differences with Russia, and must regard 
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them with open eyes. But the U.S.A. is not bound to be an 
adversary to Russia. 

Finally, Trump verbally commits himself to work with allies 
to reinvigorate Western values and institutions. Instead of trying 
to spread “universal values” that not everyone shares in the 
Middle East, the U.S.A. ought to understand that strengthening 
and promoting Western civilization and its accomplishments 
will do more to inspire positive reforms in the Middle East 
than military interventions. Trump calls for a ''milieu-based 
approach.'' In essence, the U.S.A. would make itself the center 
of a series of new global institutions where nations could come 
together and solve common problems. During the 1940s, the 
U.S. excelled at this, Trump notes. Dean Acheson and others 
initiated the Atlantic Charter, the Bretton Woods agreements, 
the Marshall Plan and the U.N. The idea was that capitalism 
could be organized internationally. Problems could be 
addressed in common. The U.S. could leverage its power more 
effectively if embedded in multilateral institutions with broad 
legitimacy. This order has been torn asunder because the Bush 
administration refused to operate within it. And so it's time 
to update. The new global architecture would have common 
features that fit all nations’ interests. 

The Factual Depiction in Syria
Here are the basics. In 2011, in the context of the Arab Spring, 

the U.S.A. government, in conjunction with the governments 
of Saudi Arabia, Qatar, Turkey, and Israel, decided to bring 
down Syrian President Bashar al-Assad’s regime. It is well 
understood now that in 2012, if not earlier, President Barack 
Obama permitted the CIA to work with America’s allies in 
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providing support to rebel forces composed of disaffected 
Syrians as well as non-Syrian fighters. American policy makers 
evidently expected Assad to fall quickly, as had occurred with 
the governments of Tunisia and Egypt in the early months of 
the Arab Spring.

The Assad regime is led by minority groups. The regional 
powers behind Assad’s regime include Iran and Russia, which 
has a naval base on Syria’s Mediterranean coastline. Whereas 
America’s goal in seeking to topple Assad was mainly to undercut 
Iranian and Russian influence, Turkey’s motive was to expand 
its influence in former Ottoman lands and, more recently, to 
counter Kurdish ambitions for territorial autonomy, if not 
statehood, in Syria and Iraq. Saudi Arabia wanted to undermine 
Iran’s influence in Syria while expanding its own, while Israel, 
too, aimed to counter Iran, which threatens Israel through its 
ally in Lebanon, Syria near the Golan Heights, and Hamas in 
Gaza. Qatar, meanwhile, wanted to bring a majority Islamist 
regime to power.

The armed groups supported by the U.S.A. and allies since 
2011 were assembled under the banner of the Free Syrian Army. 
In fact, there was no single army, but rather competing armed 
groups with distinct backers, ideologies, and goals. The fighters 
ranged from dissident Syrians and autonomy-seeking Kurds to 
Sunni jihadists backed by Saudi Arabia and Qatar.

While vast resources were devoted to overthrowing Assad, 
the effort ultimately failed, but not before causing massive 
bloodshed and displacing millions of Syrians. Many fled to 
Europe, fomenting Europe’s refugee crisis and a surge in 
political support for Europe’s anti-immigrant extreme right.
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There were four main reasons for the failure to overthrow 
Assad. First, Assad’s regime had backing among not only 
Alawites, but also other minorities who feared a repressive 
majority Islamist regime. Second, the U.S.A. led coalition was 
countered by Iran and Russia. Third, when a splinter group 
of jihadists split away to form the Islamic State (ISIS), the US 
diverted significant resources to defeating it, rather than to 
toppling the Syrian regime. Finally, the anti-status-quo forces 
have been deeply and chronically divided; for example, Turkey 
is in open conflict with the Kurdish fighters backed by the 
United States.

All of these reasons for failure remain valid today. The war is at 
a stalemate. Only the bloodshed continues. The U.S.A. heatedly 
complains about Russian and Iranian influence in Syria. The 
United States government forecast the war as a civil war among 
Syrians, rather than a proxy war involving the U.S.A., Israel, 
Russia, Saudi Arabia, Iran, Turkey, and Qatar. In July 2017, the 
United States President Donald Trump announced the end of 
CIA support for the Syrian rebels. In practice, though, U.S.A. 
engagement continues, though now it is apparently aimed 
more at weakening Assad than overthrowing him. As part of 
America’s continued war-making, the Pentagon announced in 
December 2017 that U.S.A. forces would remain indefinitely 
in Syria, ostensibly to support anti-Assad rebel forces in areas 
captured from ISIS, and nowadays Trump is threatening to 
withdraw American troops from Syria.

The war is in fact at risk of a new round of escalation. When 
the Syrian regime recently attacked anti-Assad rebels using 
chemical unconventional bombs, the US coalition launched 
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airstrikes that killed around 100 Syrian troops and an unknown 
number of Russian fighters. Following this show of force, U.S.A. 
Secretary of Defense Jim Mattis declared that, “Obviously, we 
are not getting engaged in the Syrian civil war.” In addition, 
Israel recently attacked Iranian positions in Syria.(9) 

The US and its allies are still facing the persistence of de-
facto Syrian regime. Much of the bloodbath that has withered 
Syrians during the past seven years is due to the short-coming 
calculations of the United States and its allies in the Middle 
East. Now, faced with an alarming risk of a renewed escalation 
of fighting, it is unclear how the United States would act?

Back to Russia
Russian foreign policy during the first year of Medvedev’s 

presidency was based on: A political system in which the state 
has substantial centralized control over social and economic 
affairs, and a political movement in Russia, formerly within the 
primarily Russian émigré community, that posits that Russian 
civilization does not belong in the "European" or "Asian" 
categories but instead to the geopolitical concept of Eurasia.

The strength of the Russian Federation at the international 
level and decision-making was fortified by serious attempts 
to block the spread of U.S.A. influence. However, after the 
war with Georgia, this course started to shift and resulted in 
a global and regional reset policy. The most notable feature 
of Medvedev’s foreign policy during this period became 
the emphasis on modernization of economy, promotion of 
technological innovations, reduction of Russia’s dependence 
on oil and gas sales as well as closer cooperation with the EU 
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and the US. Nevertheless, by the end of Medvedev’s term it 
became clear that relations with the West are far from neutral, 
as evidenced by the EU's coordinated attack on Gazprom, 
and the growing rivalry between pipeline projects and policy 
differences over Libya and Syria.

Russia now under the rule of Putin is countering the foreign 
policy strategy of the United States. That was evidenced in 
the two wars on Afghanistan and Iraq: First, it has shifted 
the anti-West confrontation from the U.S.A, soil to U.S.A. 
targets abroad. Second, it has secured U.S.A long time desired 
geopolitical strategic influence in the Caspian Sea region and 
the Middle East.

The Caspian Sea basin composed of Russia and Iran, as well 
as several former republics of the Soviet Union – Azerbaijan, 
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, 
and Uzbekistan has “captured worldwide attention due to 
the phenomenal reserves of oil and natural gas located in the 
region.”(10) Kazakhstan and Turkmenistan possess large reserves 
of oil and natural gas. Uzbekistan has oil and gas reserves that 
may permit it to be self-sufficient in energy and gain revenue 
through exports. Although many states hope to benefit from 
the development of these reserves namely Japan, Turkey, Iran, 
Western Europe, China, and Russia, “the future development 
of the Caspian Sea region is clouded by ethnic and political 
turmoil within the region and the emergence of a new power 
struggle between the U.S. and Russia.”(11) 

The potential for conflict derives from contested boundaries 
and territorial disputes, the prevalence of authoritarian regimes, 
severe economic disparities, long-standing regional rivalries, 
and ethnic and religious strife.
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Global demand for many key resource materials is growing 
at an unsustainable rate, and specifically, the United States 
economic stability depends on securing enough supply of 
resources and raw materials considered vital for its economic 
welfare and development. Therefore, Central Asia would seem 
“to offer significant new investment opportunities for a broad 
range of American companies”,(12) which, in turn, will serve as 
a valuable stimulus to the economic development of the U.S. 
and the region. Taking over Afghanistan, U.S. policy goals in 
Central Asia include breaking Russia’s monopoly over oil and 
gas transport rules; promoting Western energy security through 
different suppliers; encouraging the construction of East-West 
pipelines that do not transit Iran; and denying Iran dangerous 
leverage over Central Asian economies.

Putin is working in the direction of blocking the American 
intended strategy in Central Asia by developing renewed 
influence in the Middle East budgeting on the old Soviet 
Union investment. Oil is what the modern Middle Eastern 
geopolitics is all about. Given the vast energy resources that 
form the backbone of western economies, influence, and 
involvement in the Middle East, it has been of paramount 
importance to the United States and recently to Russia.(13) To 
maintain superiority, control and influence over the region, the 
West, mainly the U.S., have helped in the perpetuation of Arab 
leaders into their incumbent positions of power and continue 
to support the overthrow of those that are not seen as favorable. 
Protection of the Saudi regime has been a basic feature of U.S. 
security policy since 1945, when President Roosevelt made an 
arrangement with Ibn Saud. At the core of this arrangement is 
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a vital agreement, that is: in return for protecting the regime of 
Al Saud against its enemies, American companies are allowed 
continuous access to Saudi oil fields.(14) 

The Middle East, mainly Saudi Arabia, Iran and Iraq, have a 
dominant status in world energy exportations. It has about 64% 
of the world proven oil reserves and 34% of its gas reserves if 
Qatar is included. Algeria, Libya, Qatar, Oman, and the U.A.E. 
play an important role as world suppliers. The U.S. economy is 
dependent on the health of the global economy and on energy 
imports from Asia and the Middle East. But the question is: 
Will the Middle East act as a stable supplier of oil and gas? 
How often the exports will be disrupted impacting the market 
driven prices? This is not easy to predict in a region that has 
many domestic crises, regional conflicts, economic, and major 
demographic problems. In addition, Russia has developed 
consistent political and military leverage in the Arab East thus; 
the potential is high for future feud with the United States.

The Middle East is the most militarized region in the world. 
And, with the U.S.A. geopolitical aspirations in a globalization 
swiftly progressing, stability is not yet foreseen. Competition 
between the Middle East regional powers is often conducted 
indirectly or in the territories of third countries. Regional 
and major power states implicitly dash the need to politically, 
economically and militarily intervene in third party and often 
distant districts of neighboring countries, and to project force 
on non-bordering regional competitors. That was not intended 
for in the structuring and development of the regional powers' 
traditional force buildup. This phenomenon has received 
more attention in recent years, and focuses, interchangeably, 
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on establishing military bases in territories of third countries 
and on expanding the use of non-state proxies. These trends 
give expression to deeper issues, including the challenge facing 
regional powers in acquiring operational access to their areas of 
interest by using an extended military arm to coarse opposing 
and rival powers. This is calling on other states in the Middle 
East region for growing need for force projection far from 
their borders and protection of interests in the competition for 
regional influence, inter-coalition against the framework of the 
serial collapse of Arab states that has left an extensive power 
vacuum in many territories.(15) 

With the existing Syrian regime apparently winning its stay, 
Syria is turning into an arena for three new proxy conflicts. 
In the south, Israel is facing off against Iran; in the northern 
region of Afrin, Turkey is fighting the Kurds. Meanwhile, 
in the eastern provinces, Syrian Democratic Forces (SDF) is 
pockmarked against the Russian-backed Syrian armed forces. 

If and when the Syrian conflict dilemma comes to a close, 
the practice conducted during the messy civil strife by major 
powers is likely to become ever more pronounced. Together, 
they indicate that the future of Middle Eastern security is still 
bitterly contested by major players with potentially irreconcilable 
interests.

Russian Manipulation of Israel versus Iran
High noon in Syria: Iran vs. Israel is an article by Thomas 

Friedman that originally was published in April 16, 2018 and 
updated April 16, 2018, the writer stated: “Stop me if you’ve 
heard this one before: Syria is going to explode. I know, you 
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have heard that one before, but this time I mean really explode. 
Because the U.S., British and French attack on Syria to punish 
its regime for its vile use of chemical weapons - and Russia’s 
vow to respond - is actually just the second-most dangerous 
confrontation unfolding in that country.”

Even more dangerous is that Israel and Iran, at the exact same 
time, seem to be heading for a high-noon shootout in Syria 
over Iran’s attempts to turn Syria into a forward air base against 
Israel, something Israel is vowing to never let happen.

However and despite of the above mentioned statement, 
the latest in April 2018 the U.S.A., British and French cruise 
missile punishment attack appears to be a one-off operation, 
and the impact will be contained. Russia and Syria have little 
interest in courting another Western raid and raising the level 
of involvement in Syria by the three big Western powers. And 
these three Western powers do not want to get more deeply 
involved in Syria.

In the wake of the past two decades of acrimony between Iran 
and Israel, it may be hard to imagine that the countries ever 
had friendly relations and cooperation on multiple levels. Yet 
they were once friends and allies. And even after the Islamic 
Revolution of 1979, when Iran abruptly severed diplomatic ties 
with Israel, military cooperation continued for several years as 
Iran turned to Israel to arm it during its devastating war with 
neighboring Iraq. 

Even today, as the tension between the two countries continues 
to mount and the danger of a direct confrontation appears 
genuine, one can reasonably say the two countries were never 
meant to be enemies. They share no common borders and have 
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no territorial disputes. Moreover, Jews have lived in Persia (as 
Iran has been known through history) for some 2,700 years, 
and their tradition remembers it as a place of refuge.

When the Israeli prime minister, Benjamin Netanyahu, held 
up what he said was a piece of a downed Iranian drone at the 
2018 Munich Security conference, he raised the risks in an 
escalating proxy conflict with Iran. 

Israel sees Iran’s presence in Syria as part of a bigger puzzle 
of Iranian military arm presence in Iraq, Yemen and Lebanon. 
Israeli administration knows that the Trump administration is 
fully in line with Israeli foreign policy here: both are intent 
on containing Iran with all available means short of direct 
military confrontation. In this sense at a time when solutions 
in Syria are not ripe yet, Russia has ample of time to perpetuate 
its influence in Syria and the region at large and to forecast its 
needed services in any future conflict.(16) 

Russia Treads Carefully
Russia’s military role in Syria is changing as the Syrian regime 

makes strategic gains. These speculations have intensified since 
U.S.A. forces killed Russian hired militant groups in clashes 
near the eastern city of Deir ez-Zor in mid-February 2018. The 
Eastern region of Syria is likely to remain a contested territory 
for a blatant reason and that is it contains the country’s major 
oil and gas fields.

Away from the battlefield, Russia has also sidelined the U.S.A. 
and the U.N. in diplomatic initiatives. While Moscow brought 
Turkey and Iran on board for peace talks in Astana to discuss a 
post-conflict political settlement for Syria, the Russian-Iranian-
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Turkish “Astana format” has not proved as cordial as many 
hoped, thus leaving Russia at a leverage of having the power to 
exploit the Syrian situation even further in time and scope.

Russian Pressure on Turkey and the Kurdish Factor
Russia does not recognize the Kurdish Democratic Union 

Party (PYD), the Kurdistan Workers Party and the People’s 
Protection Units (YPG) as terrorist groups or organizations. 
Turkey considers any recognition outside of labeling the above 
organizations as terrorist is a dangerous encouragement of 
Kurdish nationalism. Sure enough, when Russia invited the 
PYD to the Syrian National Dialogue Congress in Sochi, the 
invitation met with a diplomatic rejection and rebuff from both 
Turkey and many of the factions within the Syrian opposition.

Turkey has always been strongly determined not to allow 
the creation of an autonomous Kurdish territory anywhere 
and specifically in northern Syria. Hence its Operation Olive 
Branch against the PYD in the Afrin region is marked as a 
highly self-assured military initiative that Turkey announced 
it will continue regardless of a 30-day ceasefire agreed upon by 
the UN Security Council on 24 February, 2018. 

Russia rejects attempts by external forces to solicit for the 
promotion of a Syrian and regional agenda that has nothing in 
common with the legitimate interests of the Kurdish people. 
Likewise, Iran shares the same view thus cornering Turkey 
against the American Kurdish alliance.

However, Iran and both Russia have refrained from criticizing 
Turkey’s incursion on the open and kept that for inner circles and 
in domestic press. Russia and Iran’s acquiescence are a source 
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of fear for the Syrian regime on the issue of Kurds. Syria fears 
the consolidation of pro-Turkish Syrian rebels in the country’s 
north. With pro-Syrian government forces dispatched to the 
north to stand-up against the pro-Turkish offensive, the risk of 
outright Syrian-Turkish clashes is to escalate in the future.(17) 

Conclusion
Russia’s’ role as second protector of the Syrian regime has 

become first. This can’t be explained by religious or ideological 
affiliation but by Russian ambitions in expending their 
influence in the Arab East to safeguard their leading role in the 
surrounding of the Caspian Sea basin. Yet Russian backing of 
the Syrian regime has been essential to Russian promotion of its 
interest in the Middle East at large. It is worth noting that though 
the support that Russia retains among Syria’s other non-Sunni 
minorities, the latter are fearful about their future should the 
radical Sunni Islamists in the anti-regime insurgency prevail, 
is sometimes obscured in press reports. Russia and China have 
used their veto power repeatedly against the Security Council 
resolutions aimed at condemning the Syrian regime or imposing 
sanctions. 

Russia has insisted that the Gulf monarchies and other 
states aiding the anti-Assad insurgents are intervening in a 
civil war in violation of Syria’s sovereign rights. This may be 
a minority opinion, but Russia has made the case consistently 
and forcefully, insisting that the only hope for peace in Syria 
is a political settlement where it could take credit to spread it 
outside Syria to the whole Middle East. 

So long as the United States believes that the Syrian regime 
is doomed and would soon fall, it did attract much attention to 
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the Russian line. But now, the Trump’s administration, having 
witnessed the re-growing power of the Syrian regime and the 
divisions within the Syrian opposition, is compelled to work 
with Russia to be able to seek a solution with the other parties 
involved in the Syrian predicament.

Even if this assembly gathers, it’s unlikely to produce a deal 
that ends the bloodshed in Syria. But what’s significant is that 
the Russian position, once recognized as extremely essential, 
the Russians could claim a solid gained ground in the Arab East 
and in the Middle East as buffer zone to their interests in the 
Caspian Sea basin.
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Introduction 

La présente étude traite le problème du 
changement par l’implantation des technologies 

de l’information et de la communication (TIC) au 
sein de l’administration publique libanaise. En effet, 
les gestionnaires on comprit que l’impact des TIC 
sur l’évolution de l’organisation se révèle de plus en 
plus remarquable, lorsque le recours à celles-ci est 
perçu comme un facteur clef de succès et la meilleure 
façon d’améliorer le niveau de compétitivité. Leurs 
utilisations comme levier de transformation et 
d’innovation, aide les organisations à être plus 
productives et contribue au bien-être des citoyens. 
L’organisation n’a plus le choix et elle doit être à 
l’écoute. Donc il est impossible d’échapper aux 
changements technologiques et ceux-ci touchent 
toutes les sphères de l’organisation, pour cela aucun 
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travailleur ne peut prétendre pouvoir échapper à la nouvelle 
technologie. Toutefois, on observe plusieurs résistances de la 
part des fonctionnaires suite à la mise en place de ce changement.

Aussi, notre objectif est d’évaluer les avantages et les 
inconvénients de l’avènement des TIC, d’analyser les causes 
et les conséquences de la résistance des fonctionnaires afin de 
pouvoir proposer les options nécessaires pour y remédier et 
donc pour conduire et réussir ce changement. 

Ce travail est divisé en deux parties. La première partie est 
consacrée à la présentation et à l’explication du changement par 
l’implantation des TIC.

La deuxième partie sera consacrée à la présentation du plan 
d’action déclarée par l’administration, à la résistance des 
fonctionnaires au changement, et ensuite aux recommandations 
pour remédier à la résistance.

I- Revue de la littérature: le changement par 
l’implantation des TIC

Nous allons examiner tout d’abord les fondements de la mise 
en place des TIC (A), et ensuite nous nous pencherons sur les 
étapes à suivre pour réussir l’implantation des TIC (B), et enfin 
nous évoquerons ses avantages et ses inconvénients (C). 

A- les fondements de la mise en place des TIC:

«Les mutations technologiques et en particulier les NTIC 
(nouvelles technologies de l’information et de la communication) 
concernent toutes les branches d’activités et les fonctions 
de l’entreprise. Les conséquences en matière d’emploi, de 
compétences, de conditions de travail et d’aménagement des 
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temps, de formation, de motivation et de rémunération sont 
considérables. Maintenir en permanence une adéquation 
qualitative et quantitative de l’emploi implique une approche 
dynamique, une veille technologique, un suivi de l’employabilité 
de chacun, une gestion préventive, un effort permanent de 
qualification et de requalification du personnel en place, le 
développement de la mobilité et de nouveaux recrutements 
dans le cadre d’une gestion proactive des compétences»(1).

En effet, l’essor fantastique des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (NTIC) pousse 
les organisations publiques ou privées à se redéfinir et, à cet 
égard, l’avenir est certes porteur de tensions. La technologie 
transforme le monde et donc l’organisation, elle bâtit un monde 
nouveau et à un rythme rapide. L’adoption des technologies 
implique des changements organisationnels plus ou moins 
importants. Tout changement s’accompagne d’une incertitude 
réelle ou perçue pour les employés, et dans ce sens, il comporte 
un risque. Il comporte aussi des coûts et des bénéfices pour 
l’organisation. Ces coûts et bénéfices peuvent être financières 
comme la variation du salaire, mais aussi non financières, tels 
un changement de situation de fait, une modification de la 
charge de travail, l’apprentissage d’une nouvelle technologie, 
etc. Les employés à la suite d’un changement, peuvent voir leur 
sort ou bien s’améliorer, ou bien se détériorer.

Ensuite, vu la constance des changements, il est fort 
possible qu’un travailleur et qu’une organisation doivent 
s’adapter continuellement à une multitude de changements 
technologiques. Cette adaptation nécessite une formation et un 

1- JEAN-MARIE PERETTI (2008), Gestion des ressources humaines, 15e édition, page 3.
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développement continus afin de minimiser les effets négatifs 
de ces changements et de ces implantations. Or, pour réussir 
ces changements, l’organisation doit savoir composer avec les 
différents acteurs touchés par ces changements. Puisque les 
enjeux soulevés par l’introduction d’une nouvelle technologie 
sont nombreux, il est essentiel d’obtenir la participation de tous 
les acteurs dans le processus d’adoption et de mise en œuvre 
d’une technologie par une organisation, d’où la nécessité 
d’un leadership de haut niveau afin de conduire et réussir le 
changement parce qu’il définit et communique la vision, guide 
ses employés dans l’atteinte des objectifs communs, sert de 
modèle et récompense la prise de risques raisonnables. Ainsi, 
le personnel agit de façon plus responsable, prend davantage de 
décisions, mais à l’intérieur des balises préétablies.

En effet, Hackett et Spurgeon démontrent la nécessité d’un 
leadership de haut niveau comme la deuxième composante 
essentielle du changement organisationnel permettant de 
bouger les choses lorsqu’elles sont bloquées et d’opérer le 
changement avec succès: «it is invariably difficult to enact change 
without understanding at least three essential components of 
organisational change: the organisation’s culture, the need for 
top-level leadership of the change process, and the existing 
network of power in the organization››(2).

Tout d’abord, la relation fondamentale qui lie l’organisation 
et la technologie repose sur une fonction de rendement de la 
technologie, fonction maximisée par le rendement optimal 
de trois variables, soit la variable économique, la variable 
structurelle et la variable sociale. 

2- HACKETT, M. et SPURGEON, P. (1998), Developing Our Leaders in the Future, vol. 24, n 5, page 172.
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En plus, le développement stratégique de l’organisation, en 
situation de changement technologique tout particulièrement, 
repose donc de plus en plus sur la capacité des gestionnaires à 
concevoir des stratégies de GRH non seulement d’alignement, 
mais aussi d’influence.

Enfin, il faut noter que les changements reliés à l’implantation 
des TIC diffèrent des autres changements parce qu’ils(3):

- Changent radicalement les processus de contrôle, les 
rôles et les compétences des individus.

- Changent profondément l’organisation.

- Affectent les connaissances et le pouvoir.

- Accélèrent le temps de cycles de processus.

- Changent les méthodes de travail.

B- Le processus de mise en place des TIC:

Dans toute intention de changement dans une organisation, il 
est critique qu’une bonne préparation y soit réalisée. À priori, un 
diagnostic précis de l’état de l’organisation est nécessaire pour 
bien situer le point de départ du changement et de bien mesurer 
la nécessité et l’ampleur des changements projetés. Ce diagnostic 
permettra aux intervenants, tant internes qu’externes, et plus 
particulièrement les leaders de l’organisation, de connaître avec 
la même perspective le point de départ de cette démarche de 
changement.

Donc, la conduite du changement est un art pour toutes les 
organisations et celles qui y survivent sont peu nombreuses. 
Pour qu’un changement s’instaure et réussisse, employés, 

3- Professeur YVAN LAUZON (2010), Changements technologiques et GRH, Conférence tenue à l’ENAP 
Québec, le 2 octobre 2010.



36

cadres et supérieurs doivent penser et agir en conséquence. Pour 
amener les différents groupes et individus concernés à accepter 
et à exécuter le changement visé, il faut d’abord connaître le 
processus de changement d’une organisation et ce que vivent les 
individus à chacune des étapes, car une stratégie de changement 
repose sur l’intégration des besoins de l’organisation et des 
besoins des personnes touchées par le changement.

Le changement organisationnel suit un processus en trois 
étapes:(4)

1- Le déséquilibre: dans un premier temps, le besoin de 
changement émerge et l’organisation, confrontée à des 
problèmes de performance donnés, commence à se mettre 
en mouvement, à la recherche d’une nouvelle situation. Les 
individus sont en déséquilibre: l’organisation leur demande 
d’abandonner une partie de la réalité à laquelle ils se sont 
identifiés (salaire, conditions de travail, statut, façon de 
travailler, etc.) pour adopter une nouvelle réalité qui n’est pas 
encore nécessairement définie, qui a été souvent déterminée 
par d’autres ou à laquelle ils n’adhèrent peut-être pas.

2- La transition: puis, l’organisation entre de plain-pied dans 
la réalisation du changement. Les individus se retrouvent dans 
une espèce de "zone neutre" entre l’ancienne et la nouvelle 
réalité. Durant cette période, les individus expérimentent la 
nouvelle réalité proposée.

3- L’intégration: finalement, l’organisation atteint une nouvelle 
situation d’équilibre. Les résultats atteints sont satisfaisants, 
le changement est réalisé. Les individus se sont appropriés 

4- Professeur YVAN LAUZON (2010), Changements technologiques et GRH, Conférence tenue à l’ENAP 
Québec, le 2 octobre 2010.
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le changement, ont réussi à faire le deuil de ce qu’ils étaient 
auparavant et à accepter ce qu’ils sont maintenant.

Gérer un changement, c’est avant tout gérer des êtres humains. 
Le processus d’adaptation au changement débute par le choc 
que provoque l’annonce du changement. Celle là signifie que la 
situation actuelle ne durera pas et que sa réalité va changer. Son 
attention est d’abord dirigée vers cette réalité qui va disparaître. 
L’anticipation des pertes personnelles que ce changement 
organisationnel occasionnera, provoque des réactions émotives 
qui peuvent être intenses (anxiété, colère, etc). Les pertes 
anticipées sont diverses: perte de privilèges, perte de pouvoir, 
perte de statut, perte de relations sociales, perte d’autonomie, 
perte de revenus, perte d’emploi ou perte de sécurité. À un 
niveau plus profond, la personne a l’impression que quelque 
chose lui échappe, qu’elle perd le contrôle qu’elle pensait avoir 
sur son présent et son futur. Cette impression de perte de 
contrôle, bien que généralement plus difficile à détecter, n’en 
constitue pas moins le facteur déterminant du changement et le 
plus mobilisateur dans la résistance au changement.

La gestion du changement technologique nécessite donc des 
expertises variées. Il faut gérer, notamment, les dimensions 
technique, financière, administrative, culturelle, sociale et 
humaine, ce qui nécessite un leadership de haut niveau vis-à-
vis des employés dans le cadre du changement qui doit:

- Présenter clairement le changement et sa nécessité.

- Présenter les appuis, les ressources et le soutien qui seront 
offerts.

- Expliquer le plan prévu pour mettre en place le changement;

- Préciser ce qui ne change pas.
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- Montrer les avantages et les possibilités liés à la nouvelle 
situation.

- Appuyer les employés touchés par le changement.

- Détecter les individus pour qui le changement aura un 
impact plus douloureux.

- Confirmer la place et l’importance des individus dans 
l’organisation.

- Donner la même information à tout le monde.

- Mettre en place des mécanismes de communication formelle, 
d’échange et de partage.

- Utiliser l’information et la communication pour susciter chez 
les personnes touchées le désir de contribuer au changement;

- Écouter les individus et les groupes et favoriser l’expression 
des émotions.

- Porter attention aux personnes qui s’isolent et favoriser leur 
intégration.

- Favoriser la participation et l’engagement, ce qui améliore la 
planification du changement par l’augmentation de la quantité 
d’information disponible et favorise l’engagement des personnes 
touchées.

- Exprimer sa confiance envers les personnes qui vivront le 
changement.

- Faire un suivi périodique.

- Parler des expériences passées qui peuvent servir d’exemples 
et montrer la continuité.

- Intensifier les interventions de coaching.

- Valoriser les changements accomplis et les succès obtenus.
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- Accepter l’erreur et en faire une occasion d’apprentissage.

- Préciser clairement ce qui est terminé.

- Préparer le terrain pour la réalisation de la transition.

Enfin, la collaboration des acteurs est importante surtout au 
moment de l’implantation. C’est à ce moment que les résultats 
commencent à se faire sentir. Ainsi, les compromis entre les 
dimensions deviennent le centre des relations entre les groupes 
d’acteurs.

Pour Kurt Lewin, le changement est la modification des forces 
qui contribuent à la stabilité d'une situation. Toute situation 
stable ou équilibre «quasi-stationnaire» est le résultat de deux 
séries de «forces»: celles qui cherchent à maintenir le statu 
quo, les autres qui cherchent à le changer. Le changement peut 
s’opérer par l’affaiblissement des forces qui appuient le statu 
quo ou le renforcement des forces qui veulent le changement. 
Lewin indique que d’affaiblir les forces en appui au statu quo 
exige souvent moins d'énergie que de renforcer les forces 
voulant modifier le statu quo(5) .

La résistance au changement est souvent l’élément le plus 
difficile de la gestion du changement. Il ne faut jamais la sous-
estimer. La résistance peut provenir de plusieurs sources tel que: 
le manque d’information, la divergence d’opinions, la peur de 
la perte d’emploi, le changement dans les habitudes et la peur 
de l’inconnu. Elle peut provenir aussi de la part de personnes 
qui sont continuellement en lutte contre le système.

Pour reconnaître la résistance au changement, il faut être 
attentif à diverses manifestations et à divers indices. Bien 
que celle-ci soit parfois très explicite, il arrive très souvent 

5- KURT LEWIN (1947), Quasi-Stationary Social Equilibria and the Problem of Permanent Change, page 74.
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qu’elle soit indirecte et implicite. Les diverses résistances 
au changement peuvent révéler à l’agent de changement des 
informations qui se révéleront très importantes pour la suite 
du processus. Collerette, Delisle et Perron(6) proposent quatre 
types de renseignement que l’on peut recueillir en analysant 
les réticences. Premièrement, le degré de résistance nous 
renseigne sur l’importance que le système accorde à l’aspect 
ciblé par le changement. Les résistances nous fournissent 
également beaucoup d’informations sur le degré d’ouverture de 
l’organisation au changement. Ensuite, elles nous permettent 
de découvrir certains effets systémiques qui n’auraient pas 
été prévus lors du diagnostic. Cette information primordiale 
peut amener l’agent de changement à modifier ce diagnostic. 
Enfin, les résistances peuvent signifier que des erreurs ont été 
commises dans l’élaboration du projet de changement.

En général, la gestion d’un tel changement passe par les étapes 
suivantes: créer un sentiment d’urgence en rendant les employés 
conscients de la faiblesse de l’organisation, créer une coalition 
composée de gens influents et ainsi favoriser le changement, 
établir et communiquer une vision partagée, habiliter les 
employés en leurs fournissant les compétences nécessaires, 
générer des victoires à court terme, consolider les gains et éviter 
que la complaisance ne s’installe, changer les valeurs communes 
des employés et finalement surveiller le progrès et ajuster la 
vision au besoin.

6- COLLERETTE, DELISLE et PERRON (1997), Le Changement Organisationnel, Chapitre 7.
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Aussi il faut noter que les facteurs principaux de réussir tel 
changement sont:

-  Bon diagnostic (acteurs, cibles).

- Bonne planification (démarche d’implantation, plan 
stratégique, plan d’action, plan de communication, plan de 
formation).

- Bon support (documentation, assistance dépannage).

- Bon suivi.

- Sens d’humour & détermination.

Ensuite, dans un monde caractérisé par des changements 
rapides et une complexité croissante, la survie de toute 
organisation dépend de sa capacité à s'adapter et donc à changer. 
Par conséquent, l’orientation vers le leadership des organisations 
est devenue plus pertinente. Selon Pierre Collerette et Robert 
Schneider, «le leadership donne à celui qui en jouit la possibilité 
d’influencer les autres, sur la base de leur choix volontaire; ce 
sont les gens qui choisissent de suivre le leader»(7). 

Enfin, Dionne, Pierre et Jean Roger(8) (1997, chapitre 4) 
proposent une discipline, à six niveaux, dans la gestion du 
changement:

1. Discipline du marketing: pour vendre le changement.

2. Discipline des faits: pour bien illustrer l’état de situation de 
l’organisation.

3. Discipline de l’interprétation: pour que tous comprennent 
la même chose.

4. Discipline des objectifs: pour que tous sachent où ils vont.

7- PIERRE COLLERETTE et ROBERT SCHNEIDER (1996), Le Pilotage du Changement, page 162.
8- DIONNE, PIERRE et JEAN ROGER (1997), Le Stratège du XXIè Siècle: Vers une Organisation Apprenante, 

Chapitre 4.
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5. Discipline de l’exécution: pour assurer la réalisation du 
changement.

6. Discipline du contrôle: pour mesurer l’état de réalisation.

C- Avantages et inconvénients des TIC:

L’étude empirique de plusieurs cas de changements 
technologiques montre que ces innovations ont pour effet de 
créer des tâches nouvelles, souvent plus exigeantes en matière 
d’aptitudes professionnelles, et d’éliminer des tâches existantes 
ou d’en réduire l’importance. 

D’autre part, il ressort de plusieurs études que les technologies 
de l’information et de la communication peuvent avoir des 
effets aussi bien positifs que négatifs sur le travail. Le recours 
aux NTIC peut bel et bien entraîner une banalisation du travail, 
c'est-à-dire le rendre de plus en plus routinier, simplifier les 
tâches, isoler les fonctionnaires et exiger d’eux de moins en 
moins de compétences. Mais il peut aussi avoir l’effet inverse, 
c'est-à-dire entraîner une plus grande spécialisation du travail 
en incitant le personnel à utiliser des concepts plus abstraits, à 
adopter un mode de raisonnement inférentiel et à développer 
leurs connaissances procédurales.

a. Avantages des TIC 

- Améliorer la rapidité de la circulation de l’information.

- Accès rapide et économique aux informations et 
connaissances.

- Faciliter la prise de décision et amender les structures 
organisationnelles.

- Faciliter le stockage des informations et leur traitement.
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- Favoriser la mobilité, la souplesse et l’anticipation de 
compétences humaines dans l’organisation.

- Contribuer à la réalisation des gains de productivité et 
à l’amélioration de la qualité des services fournis pour les 
«clients internes» de l’organisation.

- Faciliter les communications entre les diverses personnes 
au sein de l’organisation.

- Faciliter la production de l’information et la planification 
des actions à distance.

- Optimiser l’efficacité de l’organisation à travers une 
meilleure gestion de l’information.

- Réduction des frais indirects liés au travail comme le 
transport, hébergement, habillement, repas au restaurant, 
salaire du temps perdu, etc..

- Contribution à la satisfaction au travail.

- Augmentation de la flexibilité de l’organisation et de la 
performance.

- Contribution à la résolution de nombreux problèmes.

- Réalisation de certains travaux sans avoir à se déplacer.

- La maîtrise des coûts et des délais de mise en œuvre et de 
déploiement.

- Améliorer la position concurrentielle de l’organisation et 
augmenter son volume de production et sa main-d’œuvre.

- Renforcer la croissance dans l’emploi, la mobilité et la 
promotion interne, ce qui favorise le développement de 
carrières.

- Réduction des temps morts et amélioration de la courbe 
d’apprentissage.
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- Favoriser l’innovation et contribuer à l’amélioration de la 
qualité des produits.

- Augmentation de la qualité du travail effectué.

- Possibilités pour les employés de mieux assurer l’équilibre 
travail-famille (la possibilité de travailler à domicile) et de tenir 
compte des contraintes auxquelles ils sont soumis.

- Évitement de déplacement dans la chaleur ou le froid intense 
et dans les tempêtes de neige.

- Optimisation des horaires de travail, horaire plus souple.

- La technologie d’information peut pallier à la pénurie de main 
d’œuvre.

- Accroissement de la capacité d’attraction et de conservation 
du personnel.

b. Inconvénients des TIC

- Bouleversement des habitudes de travail, ce qui peut causer 
de sérieux conflits.

- Apparition du stress, tension et anxiété chez les salariés en 
parallèle aux nouvelles technologies de l’information (parce 
qu’ils craignent de perdre leur emploi).

- Il peut entraîner des sureffectifs dans certaines fonctions;
- Coût trop élevé pour l’achat et l’installation initiale 

d’équipements et de machines (rentabilité visée à moyen ou long 
terme).

- Coût élevé concernant la formation des utilisateurs et le 
service.

- Beaucoup des problèmes d’adaptation avec l’implémentation 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication 
comme les difficultés d’apprentissage par le personnel.
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- Nécessité d’une maintenance régulière.

- Coûts importants de maintenance.

- Obligation d’implanter de nouveaux modes de supervision;

- Possibilité d’indiscrétions nombreuses.

- Problèmes possibles de sécurité des informations et de 
protection des renseignements personnels et confidentiels.

- Nombre insuffisant d’employés pouvant répondre au 
changement.

- Grand risque organisationnel car il faut modifier les pratiques 
d’affaires (processus d’affaires, tâches, responsabilités, structure 
organisationnelle, etc.).

- Coûts importants de la modification des systèmes et des 
processus d’affaires.

- Usage parfois inappropriés.

À la fin de cette première partie, il apparaît clair que 
l’introduction des TIC en milieu organisationnel comporte 
non seulement des avantages mais aussi des inconvénients. 
Au registre des avantages, nous pouvons citer par exemple: 
l’accélération du rythme de traitement des dossiers qui met 
en mal les pratiques de corruption tout en augmentant la 
satisfaction des citoyens grâce aux services de qualité. Comme 
inconvénients, nous pouvons noter les problèmes techniques 
comme les bogues informatiques qui peuvent créer des goulots 
d’étranglement. Chaque organisation qui veut pouvoir tirer 
avantage des bénéfices des TIC, doit chercher à maîtriser les 
risques techniques et les résistances individuelles et collectives 
des salariés par rapport à leur implantation. C’est dans ce cadre 
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qu’il convient de situer la mise en place des TIC au sein de 
l’administration publique libanaise. 

II- La pratique des TIC au sein de l’administration 
publique libanaise

Avant d’arriver aux recommandations (C), il serait intéressant 
de montrer ce qu’il a déjà fait en termes de l’implantation des 
TIC (A), tout en faisant ressortir la problématique des résistances 
à ce chantier (B).

A- Plan d’action déclarée par l’administration 
publique à l’égard des TIC:

Le changement le plus important figurant dans ce plan 
d’action a été celui ayant trait à l’implantation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Pratiquement, 
le changement consistait: à automatiser le travail de bureau 
par l’introduction des matériels tels que les ordinateurs, les 
appareils de traitement de texte, les livres de paie informatisés, le 
système d’information de gestion, la prestation électronique des 
services, le télétravail et en plus fournir toutes les informations 
demandées par les citoyens sur le site Web de l’administration.

B- La problématique: la résistance à l’introduction 
des TIC au sein de l’administration:

L’implantation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) va introduire des changements dans 
le fonctionnement de l’administration publique. Sa réussite 
dépendra de la capacité à changer tant au niveau individuel 
qu’au niveau organisationnel. 
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Alors, le problème en principe est la résistance des fonctionnaires 
à l’introduction des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). En effet, l’introduction des TIC vient 
bouleverser profondément les vieilles habitudes des anciens 
fonctionnaires de l’administration dont la majorité est âgée et 
qui sont habitués à la paperasserie. La plupart des problèmes 
auxquels ils étaient confrontés provenaient en réalité de la 
façon dont ces changements avaient été mis en œuvre et du 
fait qu’ils n’avaient pas participé à leur implantation. Pour cela 
les fonctionnaires résistent au changement. Leurs résistances 
s’expriment de deux façons:

a- La résistance muette et implicite, laquelle se manifeste 
par: des retards, de l’absentéisme, une perte de motivation et 
d’attention, de la frustration, du scepticisme, une augmentation 
des accidents et des erreurs, etc.

b- La résistance ouverte et explicite, laquelle se manifeste 
par: une diminution volontaire de la productivité par un 
présentéisme, des négligences au travail, des critiques ouvertes 
et des blâmes, etc.

Selon Collerette, Delisle et Perron(9), les résistances au 
changement peuvent provenir de trois sources différentes: la 
personnalité, le système social et le mode d’introduction du 
changement. Au niveau des résistances liées à la personnalité, 
les auteurs considèrent notamment l’importance des habitudes, 
des besoins et la peur de l’inconnu. Pour le système social, ils 
soulignent le rôle joué par le caractère sacré de certaines choses, 
le rejet de ce qui est étranger et la conformité aux normes. Enfin, 
pour minimiser les résistances lorsqu’il introduit le changement, 

9- COLLERETTE, DELISLE et PERRON (1997), Le Changement Organisationnel, Chapitre 7.
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l’agent doit s’assurer d’avoir de la crédibilité auprès du système, 
de respecter les personnes et de leur accorder du temps et des 
moyens pour faire face au changement.

C- Les recommandations ou les options pour remédier 
à la résistance:

L’implantation des technologies de l’information et de la 
communication au sein de l’administration publique libanaise 
risque d’échouer si elle n’est pas dirigée et soutenue par des 
leaders de haut niveau qui savent bien gérer leurs équipes, parce 
que le leader de haut niveau a un pouvoir très important pour 
soulever les émotions des employés afin de les pousser vers 
l’enthousiasme et la performance. Il peut déceler les situations 
délicates, évaluer les défis, pondérer les exigences conflictuelles 
et intégrer les comportements différents pour pouvoir relever 
les défis correctement. 

Dans un autre sens, ce type de changement requiert un leader 
doué qui possède les compétences suivantes:

- Il crée un sens de la mission à accomplir.

- Il incite son entourage à la partager avec lui.

- Il met au point, à l’intention de ses collaborateurs une 
architecture sociale qui s’adapte à ces derniers.

- Il suscite la confiance et l’optimiste.

- Il obtient des résultats.

- Il communique la vision.

- Il anticipe les risques et les priorités.

La résistance au changement pourrait être désamorcé par 
l'utilisation: de l’information et de la communication, de la 
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participation et de l’engagement, du soutien aux fonctionnaires 
pour aplanir les manifestations de peur et d’anxiété, de la 
négociation et de l’entente, de la manipulation et enfin de la 
coercition pour imposer le changement. 

Ensuite, trois options s’offrent à nous pour remédier à ce 
problème (la résistance au changement):

La première option consisterait à motiver les fonctionnaires 
qui résistent au changement en procédant à la satisfaction de 
leurs besoins comme le prévoit Abraham Maslow à travers sa 
pyramide des besoins(10) pour les amener à travailler mieux et à 
oublier leur résistance au changement. Mais cette solution ne 
saurait tenir face à la résistance des fonctionnaires, parce que ce 
n’est pas seulement la satisfaction des besoins matériels qui peut 
plier les fonctionnaires à accepter un nouveau changement.

La seconde option consisterait à faire appel aux services 
temporaires de spécialistes en TIC pour mettre en œuvre un 
plan de formation destiné à mettre à niveau les connaissances 
des anciens fonctionnaires dans cette matière(11). Cette option 
ne peut toutefois résoudre qu’une partie du problème parce que 
ces spécialistes ne sauraient, en raison de leur statut externe, 
inculquer aux fonctionnaires la logique du changement 
nécessaire et convenable à l’organisation. En plus, et même 
avec le support technique fourni, il y a possibilité que les 
fonctionnaires refusent de travailler avec la nouvelle technologie 
parce qu’ils sont habitués à la paperasserie.

La troisième option que nous retenons consiste à:

1- Mettre en place des comités de communication ayant pour 

10- MASLOW with STEPHENS and HEIL (1998), Maslow on Management, John Wiley & sons, Inc.
11- BENOÎT G. et FRANCIS M. (1998), l’Entreprise en Mouvement, Conduire et Réussir le Changement, page 

288.
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mission d’élaborer et de diffuser une véritable stratégie de 
communication interne basée sur les avantages du changement 
et les menaces du statu quo, parce que la communication est 
en effet l’élément qui facilite la mobilisation, la participation, 
la suppression des résistances et donc la concrétisation de la 
vision.(12) Le plan de communication sera transversal à toutes 
les phases du changement. Il devra s’appuyer aussi sur les 
expériences réussies du passé. Une démonstration des avantages 
à partir de l’implantation des changements dans un des services 
favorables serait salutaire. Les comités de communication ont 
le mérite de créer de la cohésion en faisant participer toutes 
les parties prenantes au changement. En fin de compte, plus la 
participation est forte, plus le processus de changement peut 
capitaliser sur la mine d'expériences et d'idées que représente 
chaque fonctionnaire: la solution finale sera performante 
puisqu'elle tirera partie de la force de proposition que représente 
chaque fonctionnaire.

En effet, un fonctionnaire qui désire réduire les résistances au 
changement et créer un climat favorable à l’implantation des TIC 
devra donc avoir une stratégie de communication appropriée. 
Pour cela, nous devons associer au processus de changement 
un plan de communication complet traitant toute l’information 
nécessaire d’être connue et distribuée aux intervenants. Ceci 
est important car tous ne partent pas avec le même niveau de 
conscience de l’état de l’organisation. Par conséquent, il faut 
adopter le modèle en rayon (d’après les quatre modèles de 
communication organisationnelle)(13) où le leader qui orchestre 

12- BENOÎT G. et FRANCIS M. (1998), l’Entreprise en Mouvement, Conduire et Réussir le Changement, page 
309.

13- Professeure NANCY BRASSARD (2010), Habiletés de Direction, Présentation tenue à l’ENAP Québec, le 16 
Mai 2017.
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le changement a la responsabilité de transférer toutes les 
informations à tous les intervenants. Ainsi, tous obtiennent la 
même information en même temps. Donc, l’implantation de 
ce changement exige que le leader facilite les échanges entre les 
membres de son équipe et qu’il fasse une grande utilisation de 
mécanismes formels de communication, tels que:

- Réunions d’information et de consultation auprès de l’équipe.

- Rencontres individuelles de supervision.

- Documents écrits (journal d’entreprise, communiqués, 
affiches, etc.).

- Groupes de réflexion.

Fondamentalement, le plan de communication doit permettre 
de savoir qui dit quoi, à qui, comment et quel est l’effet souhaité. 
Ces éléments doivent permettre de couvrir les messages clés 
devant être livrés aux divers intervenants pour bien saisir leurs 
rôles et les résultats attendus dans la réalisation du changement.

Ce plan de communication devrait prévoir des rencontres 
avec les personnes concernées pour décider avec elles comment 
elles seront associées à la démarche. Ce plan devrait aussi 
envisager des rencontres avec les employés réfractaires à toute 
modification afin de les accompagner dans le processus.

2- Avec l’approche de gestion participative, l’implantation du 
changement et la communication interne sont si intimement 
liées qu’il n’est vraiment pas possible de mener les deux actions 
sans un leadership de haut niveau capable de choisir de bons 
outils de communication qui correspondent au contexte et qui 
permettent d'exprimer correctement les messages.

Par conséquent, pour réussir le projet, il faut faire de l’ensemble 
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des employés des partenaires, ce qui implique l’introduction de 
la gestion participative via une concertation en amont et en aval.

En effet, Il est plausible que l’approche managériale du 
leader qui est une approche bottom-up(14), fait impliquer les 
fonctionnaires à l’étape de planification du changement (phase 
de dégel) et augmente l’appropriation du projet par ces derniers 
en passant d’un milieu de travail axé sur le commandement et 
le contrôle à un environnement faisant place à la participation. 
En fait, les fonctionnaires résistent lorsque le changement leur 
est mal expliqué ou imposé. Donc, pour obtenir une adhésion 
au changement, on a besoin d’un leader de haut niveau qui 
a les aptitudes et les compétences essentielles suivantes: 
capacité d’influencer, perspicacité créative, sensibilité, capacité 
d’élaborer une vision de l’avenir, souplesse, faculté d’amener 
les gens à se concentrer sur un objectif, patience(15). Alors, il 
peut stimuler la participation, tracer la direction à suivre pour 
l’organisation et la communiquer aux fonctionnaires en leur 
disant où l’on va et pourquoi, harmoniser les différences, créer 
des interactions positives entre les membres et régulariser leurs 
modes de fonctionnement, ce qui conduit à désamorcer la 
résistance et à créer un climat de confiance, de satisfaction et de 
motivation accrue(16).

Ainsi, le leader doit préparer des mandats bien étoffés pour 
les intervenants décrivant les objectifs, les moyens dont 
ils disposeront, les acteurs sur qui ils peuvent compter, le 
mécanisme de suivi qui sera favorisé et les étapes d’évaluation 

14- MAZOUZ B. et LECLERC L. (2010), la Gestion Intégrée par Résultats, page 234.
15-  Professeure NANCY BRASSARD (2010), Habiletés de Direction, Présentation tenue à l’ENAP Québec, le 16 

Mai 2017.
16- DAVID L. GOETSCH (2005), Effective Leadership, Chapitre 7.
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qui seront réalisées, parce que le leader est là pour faciliter 
la situation et créer un climat propice au développement des 
personnes. On parle ici de «leadership transformationnel». Il 
encourage son personnel à offrir un rendement supérieur, il 
donne l’exemple, les motive avec des objectifs stimulants, 
répond à leurs besoins et propose les mesures appropriées au 
développement de chacun. 

3- Dans la même logique, les dits comités devaient aussi 
concevoir et mettre en œuvre un plan de formation à l’intention 
des anciens fonctionnaires afin de les mettre à niveau dans les 
TIC.

En effet, tout changement, en particulier tout changement 
technologique, nécessite une adaptation de nouvelles habiletés, 
de nouvelles connaissances et même de nouvelles stratégies de 
formation s’avèrent nécessaires. Pour cela, le facteur primordial 
dans l’implantation d’une nouvelle technologie demeure la 
formation qui constitue un bon indicateur du dynamisme de 
l’organisation. Cette dernière ne formant pas ses employés, 
est une organisation qui est en train de mourir. C’est un outil 
stratégique d’évolution de l’organisation à travers ses personnes 
et un vecteur important de motivation.

En plus, l’accélération des changements technologiques et 
l’évolution permanente des métiers obligent les employés à 
recourir à la formation de façon continue pour pouvoir s’adapter 
à la complexité du marché du travail, et les organisations à 
accorder une attention accrue au développement de leurs 
compétences. 

La formation est donc nécessaire en cas de changement. Elle 
doit permettre aussi de faire progresser chaque employé sur le 
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plan professionnel, lui donner une plus grande mobilité dans 
l’organisation et éviter les reclassements difficiles en cas de 
licenciement.

La formation permet aussi d’augmenter la masse des 
connaissances et l’habilité des employés, d’accroître l’efficacité 
de l’organisation et de développer le potentiel des personnes 
et ceci en améliorant leur capacité d’adaptation au travail, et 
d’augmenter leur chance d’évolution au sein de l’organisation. 
Ceci se répercute sur la compétence et la productivité de la main-
d’œuvre fournissant ainsi une meilleure qualité de produits ou 
services.

Par la suite, un plan de mobilisation définissant les efforts 
collectifs pour réaliser le changement souhaité, devra être produit. 
À ce niveau, il importe de travailler sur les compétences des 
intervenants pour s’assurer que tous seront capables de contribuer 
pleinement à la réalisation du changement. Donc on met l’accent 
sur le développement individuel des membres de l’organisation 
pour qu’ils soient en mesure de prendre de l’initiative et de créer. 

4- Il sera même possible, in fine, de tendre à l’enrichissement 
des tâches de certains fonctionnaires par le biais de l’habilitation 
au sens de Kernaghan et all. qui voient les effets bénéfiques 
comme: «la réduction des coûts, l’amélioration du service, 
l’accroissement de la créativité et de l’innovation, l’amélioration 
de la communication et du travail d’équipe, la résolution de 
problèmes en groupes, le développement des partenariats, la 
suppression des contraintes bureaucratiques en vue de favoriser 
l’épanouissement personnel et la flexibilité, une meilleure 
planification de carrière et finalement une diminution de 
l’absentéisme et du roulement du personnel»(17).

17- KERNAGHAN K., MARSON B. et BORINS S. (2004), l’Administration Publique de l’Avenir, pages 183 et 
184.
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Selon les auteurs, «l’habilitation décrit les efforts entrepris afin 
d’accroître le pouvoir et l’efficacité des individus, des groupes 
et des organisations au sein de la société».

Donc, l’habilitation consiste à responsabiliser le personnel 
en lui donnant du pouvoir. Elle impliquerait davantage les 
employés en leur redonnant la confiance et la motivation. Enfin, 
par l’habilitation, les besoins des employés seront satisfaits ce qui 
augmentera la satisfaction au travail et un degré d’engagement 
supérieur dans le processus de changement.

En fin de compte, il est clair que la résistance à l’implantation des 
TIC au sein de l’administration publique libanaise par certains 
fonctionnaires découle en partie du mode de management et 
du sentiment de certains qui se sentent désemparés. Pourtant, 
aucune organisation de nos jours ne peut se passer de l’utilisation 
des TIC qui sont des puissants outils de facilitation. La gestion 
participative du changement qui passe par une communication 
stratégique et des formations ciblées sont là les missions 
principales des comités de communication qui seront mis en 
place sous l’impulsion d’un leadership de haut niveau dans le 
but de vaincre lesdites résistances. Les échanges d’informations 
et même l’entraide va s’installer parce que les enjeux ont été 
clarifiés.

Les formations envisagées vont permettre aux fonctionnaires 
d’acquérir de nouvelles compétences, ce qui va redonner 
confiance à certains. De même la gestion participative basée sur 
la communication, permettra à chacun de percevoir le rôle des 
TIC et surtout de comprendre leurs enjeux dans la performance 
de l’organisation.



56

Sur la base de ces recommandations, l’implication des 
intervenants dans le processus de réalisation du changement 
sera obtenue. Cette implication est susceptible de produire 
une meilleure intégration du changement et réduire le niveau 
de résistance au changement et les effets négatifs associés. Par 
la suite, on relève d’abord une motivation accrue au travail, 
une meilleure compréhension et acceptation des "nouvelles 
règles du jeu" résultant du processus de changement. Ensuite, 
la participation active des fonctionnaires est assurée, ainsi 
qu’une fluidité des communications internes, sans oublier la 
consolidation du réseau interne et de la coopération entre les 
services (une organisation moins cloisonnée et moins éclatée). 
Dans le même ordre d’idées on relève une meilleure gestion de 
l’information, un accroissement d’efficacité et du rendement et 
une optimisation des processus de travail.

Donc, les principaux résultats seront: l’introduction de 
l’approche managériale bottom-up qui rendra les employés 
plus participatifs, une formation en TIC qui fera que les 
fonctionnaires seront de plus en plus enclins à recourir à l’outil 
informatique dans l’accomplissement de leurs tâches et ce afin 
de devenir plus performant. Ainsi, les fonctionnaires acceptent 
de modifier leurs méthodes de travail pour atteindre les objectifs 
visés, et sont convaincus des trois faits suivants: ce changement 
est nécessaire, profitable et est une occasion de modification de 
culture de l’organisation.

En plus, et selon Alain Duluc: «Sans confiance et sans 
leader, rien ne se passe. Le leader se connaît, sait ce qu’il veut, 
pourquoi il le veut et comment, grâce à la confiance qui le lie 
à ses équipes, le communiquer pour obtenir leur coopération 
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et leur adhésion»(18). En effet, la confiance est un des éléments 
indispensables pour la réussite du changement. Le changement 
se construit avec des individus qui ont tous un bagage émotionnel 
différent des uns des autres, ce qui fait de l’organisation un 
jeu complexe de relations. D’où l’importance d’accorder une 
attention particulière aux sentiments. 

Aussi, ces solutions auront des conséquences sur la qualité, 
l’imputabilité et l’optimisation: les trois aspects du cadre de 
gestion élaboré par Mazouz, B. et Leclerc, J. (2010).

En effet, les formations seront conçues et vécues comme 
un investissement en vue de favoriser l'adaptation des 
fonctionnaires à de nouveaux services et à de nouveaux modes 
de fonctionnement et de prestation, et in fine, ceci va conduire 
à l’amélioration de la qualité des services grâce à l’augmentation 
du sentiment d’appartenance, à la confiance en soi et à la 
motivation retrouvée. 

En outre, l’enrichissement des tâches par le biais de 
l’habilitation augmenterait les imputabilités des fonctionnaires 
concernés, notamment en termes de pouvoirs de solution et 
d’obligation de rendre comptes.

De même, via la mise en œuvre du plan de communication, 
le leader de haut niveau inculque l’orientation à ses troupes 
en communiquant clairement la mission, la vision de 
l’organisation, ainsi que les objectifs du changement. Ainsi, 
les fonctionnaires vont mieux cerner le contexte, le but, et la 
nécessité du changement qui devient souhaitable. Il en découle 
une meilleure appropriation de l’information (production de 
l’information et planification des actions à distance), avec pour 

18- ALAIN DULUC (2008), Leadership et Confiance, 2e édition.
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corollaire la baisse du présentéisme et des critiques négatives et 
l’accroissement de la performance de l’organisation.

Enfin, au cours de la mise en œuvre des solutions préconisées, 
un système d’évaluation inscrit dans le cahier de charges des 
différentes activités à mener, permettra d’en faire le suivi du 
rapport afin d’assurer le changement continu dans l’organisation.

Ensuite, avant la première évaluation globale au bout d’un an, 
le suivi pourra se faire à travers des éléments d’incitation tels que: 
la valorisation des changements accomplis et les succès obtenus 
(reconnaissance des personnels ou groupe de personnels), le 
contrôle systématique de la gestion informatisée des données, 
des sondages tous les trois mois et des interviews auprès de tous 
les acteurs en présence, pour évaluer le niveau d’intégration et 
le degré d’adaptation aux nouvelles TIC implantées et ce, en 
lien avec le rehaussement de la satisfaction des clients.

- Réserves:

En général, deux dimensions sont présentes dans chaque 
changement, la dimension stratégique et la dimension 
humaine(19). Avec un leadership de haut niveau et une stratégie 
de communication et de formation, la dimension stratégique, 
qui répond à quatre questions: le pourquoi, le quoi, le comment 
et le quand, est généralement bien traité. Par contre, le manque 
de diligence dans le traitement de la dimension humaine 
provoque des problématiques, entre autres un échec total ou 
partiel du changement ou un ralentissement de celui-ci du fait 
de la résistance des fonctionnaires qui ne sont pas associés à 
la planification du changement. Par ailleurs, cette négligence 
génère des conflits et laisse souvent des séquelles.

19- CHRISTOPHE A. et LÉGERON P. (1999), Gérer la Dimension Psychologue du Changement, pages 131 – 151.
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Pour cela, la prise en considération de la dimension humaine 
du changement permet sa réussite, la diminution du coût 
psychologique lié à celui-ci (mesures préventives de gestion 
des états émotionnels) et la crédibilité pour une mobilisation 
ultérieure (André Christophe et Patrick Légeron, 1999). Aussi, 
il faudra veiller à l’accompagnement des personnels dans les 
diverses situations, le renforcement des capacités des personnels 
qui se sentiraient désemparés, la confirmation de la place et de 
l’importance des individus dans l’organisation, la favorisation 
de la participation ce qui encourage l’engagement des personnes 
touchées, et ensuite le développement de nouvelles compétences 
liées à la gestion du changement.

Ensuite, il est nécessaire de développer des compétences 
professionnelles dont l’une est liée à la prise en compte 
de la dimension humaine dans les diverses situations 
d’accompagnement. Dans ce cas, les services du gestionnaire 
coach apparaissent incontournables: grâce à son appui 
et à son encouragement, la performance des personnels 
qu’il guide sera assurée. Des formations spécifiques où le 
développement d’habiletés de gestion sont demandées, dans les 
domaines suivants: la communication, la gestion des réactions 
émotionnelles, le suivi du changement et la rétroaction. De 
plus, l’intelligence émotionnelle(20) et l’empathie devraient faire 
partie des savoir-faire indispensables des gestionnaires.

20- DANIEL GOLEMAN (1995), Emotional Intelligence, Bantman Books.
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Conclusion
Il est dit: «An army of sheep led by a lion will defeat an army of 

lions led by a sheep».
Le succès ou l'échec dépend de plus en plus de la capacité des 

leaders à comprendre et à réagir aux changements économiques, 
sociaux et technologiques. Pour cette raison, la capacité du 
leader est devenue une priorité urgente pour la plupart des 
organisations(21). Historiquement, les grandes nations se sont 
élevées et plus tard sont tombées à cause d’un succès ou d’un 
échec de leur leadership. Autrement dit, dans un environnement 
soumis aux turbulences, les bouleversements provoqués par les 
innovations et l’incertitude économique laissent peu de marges 
de manœuvre, ce qui suppose des leaders capables de s’adapter 
et de réagir aux circonstances. Pour cela, le leadership de haut 
niveau est essentiel à la réussite du processus de changement.

Ce projet met en exergue la communication interpersonnelle 
et la gestion participative. D’où la nécessité du maintien d’une 
communication interactive dans la préparation et l’animation du 
processus de changement. Il serait important de rappeler à cet 
égard que la communication est la force de vie de l’organisation, 
et plus particulièrement en période de changement. Dans les 
plans de changement, la stratégie de communication doit être 
présente dans tout le processus afin de diffuser les fondements, 
les enjeux, les orientations et les effets du changement, ainsi que 
les menaces du statu quo. 

En plus, sans une bonne circulation de l’information entre tous 
les membres de l’organisation, que ce soit verticale ou horizontale, 
on ne peut pas espérer la coopération et la compréhension. Faire 
appel à la collaboration et à la compréhension du personnel 
est essentiel à l’application de tout changement interne: les 
fonctionnaires, quel que soit leur positionnement dans la 

21-  PETER LARSON and ROBERT MINGIE (1992), Leadership for a Changing World, Page 1.



61

hiérarchie, doivent non seulement être informés, mais être 
invités à participer activement au processus de planification. 

Dans la même logique, la "formation" des employés se situe 
aussi au cœur de la gestion du changement. Pour cette raison, 
Peter Drucker affirme que la clé du succès est à portée de la main 
«en identifiant le potentiel des gens et en prenant le temps de le 
développer» (22).

En plus, selon Maltais D. et Mazouz B.: le leadership, la 
communication, la gestion de l’adaptabilité et de l’apprentissage 
continu sont des compétences clés de gestion pour relever les 
défis de la nouvelle gestion publique(23). Il est donc question 
que les gestionnaires intègrent tous les aspects modernes de la 
gestion tels que préconisés par Henri Mintzberg (2006)(24), ou 
par Maltais D. et Mazouz B. (2004).

22- DANIEL B. MELCHERS (2005), De Gestionnaire à Leader, page 99.
23- MALTAIS, D. et MAZOUZ, B. (2004), A Nouvelle Gouvernance, Nouvelles Compétences: les compétences-

clés des gestionnaires publics de demain, vol.29, no 3, page 86.
24- HENRI MINTZBERG (2006), le Manager au Quotidien, les Dix Rôles du Cadre, les éditions organisation.
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Russia's new foreign policy and its impact on the 
Middle East and Lebanon

Admin. COL. Georges el Khoury

Exploring the geography of a State is to discover its foreign policy.
This ancient saying of Napoleon Bonaparte corresponds to the 

situation of Russia. It explains to the reader the strategy adopted 
by Russia towards other countries in general and towards the 
Middle East in particular. The Middle East has witnessed a gradual 
Russian intervention, more specifically, following the victory of 
Vladimir Putin in the 2000 presidential elections. Putin still runs 
his country for the third mandate that will stretch until 2024.
Putin aimed at establishing inter-communal relations with 

neighboring states and particularly with the Muslim world (Iran, 
Turkey and Syria) in order to muffle the threats along the southern 
border of Russia while preserving its International stature as a 
state that dominates the corridors of pipelines better known as 
“the veins of the dominant powers”. 
The issue of the Iranian nuclear program and the flow of Iranian 

weapons has turned into a Russian vital interest. On one hand, 
this enables Russia to be the main supporter of Iran. On the other 
hand, this collaboration has created a strategic and rather political 
balance in Central Asia and the Caucasus region. In return, Russia 
is attempting to win over Ankara for multiple reasons especially 
after realizing the importance of Turkey in terms of security, 
politics and economy taking into consideration the Russian – U.S. 
relations.
The convention of popular security truly embodies how Russia is 

taking the initiative and working to change the rules of the game 
and the balance of powers at least on the regional level. However, 
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this convention shows clearly and for the first time that the U.S. 
and NATO represent a threat against Russia’s social security. 
Nevertheless, Russia is keeping its doors open toward any possible 
collaboration. On the other hand, this convention highlights the 
challenges of energy at the borders of the Russian Federation 
where International politics is concentrated. This incites us to 
understand that the decisions are no longer taken in order to prove 
the Russian stature and that they aim to preserve Russia’s interests 
during regional and international events that draw the fears of 
Russian foreign policy. In this regard, we can give the examples of 
Georgia, Crimea, the Iranian nuclear issue and the Syrian crisis.
Various are the elements that drive the evolution of the Russian 

position vis-à-vis the Syrian crisis since it supports the Syrian 
regime and intervenes militarily on the ground.
The geographic changes related to the regional and international 

balance push the “Russian Bear” to be highly alerted.
Nevertheless, the deep Russian involvement in the Syrian crisis 

enables Moscow to adopt a multidimensional policy toward 
the United States. In reality, the main solution to this crisis is 
exclusively in the hands of Moscow despite trump’s “modest” 
attempts to regain the United States role in drawing the new map 
of this country.
The political and military involvement of Russia in Syria clearly 

means a dual intervention in Damascus and Beirut in light of 
the correlation between these two countries, and this what led to 
bolster the role of Russia in Lebanon and positively influences 
several Lebanese issues.
How can Russia interpret its return to play role in the Middle 

East and in Lebanon?
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The siege and storming of Tyre by Alexander the Great 
in 332 B.C.

Maj. Ziad Jalbout

Alexander became king of Macedonia in 336 BC, he 
submitted Greece then undertook the conquest of Asia 
Minor. At Issos, he defeated the persian army and urged it to 
retreat to the Euphrates. The Persians, however, continued 
to master the Mediterranean through the phoenician fleets. 
To deprive Persia of its naval bases in Phoenicia, Alexander 
launched a military campaign on the levantine coast. He 
seized, without much effort, Byblos and Sidon. Arriving in 
front of Tyre, he expressed his willingness to offer a sacrifice 
in the intramural temple of this city. This attitude seems 
to be like a subterfuge to occupy Tyre. The Tyrians, aware 
of the intentions of Alexander, declined his demand by 
proclaiming that no foreigner can enter the fortified island. 
Thus, Alexander decided to seize the city by force, a project 
that he put into execution by building a 800 meters mole to 
connect the island to the continent.
Tyre was indeed an island that was 800 meters away from 

the coast. It was surrounded by massive fortifications and 
it had two ports that housed a large fleet. Construction 
work on the mole began in January 332 BC. The building 
materials were brought from the mainland while the woods 
came from the mountain of Lebanon. To hinder the project of 
Alexander, the tyrian archers embarked on ships and started 
attacking the Macedonians building the mole. The latters 
protected themselves by wearing cuirasses made of animal 
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skins and by building two wooden towers of observation. The 
Tyrians also filled a ship with flammable substances, burned 
it and sent it to the mole to burn the towers and damage the 
construction machineries. They continued to attack the mole 
trying to demolish it and succeeded at the end to destroy a 
part of it.
Trying not to be discouraged, Alexander gave the order to 

his soldiers to rebuild a wider mole. The Macedonian leader, 
however, became convinced that it is impossible to defeat 
Tyre without managing to undertake a double assault on it 
from both the land and the sea. He then assembled the ships 
of Byblos, Arwad, Sidon and Cyprus and started a naval 
siege of the city. Meanwhile the construction of the new mole 
was completed which encouraged Alexander to launch his 
main offensive in the month of August. The siege machines 
were placed on ships at the sea and on the floor of the mole, 
against the walls of Tyre. Those machines began to strike the 
walls of Tyre to demolish them.
The Macedonians finally managed to make a breach in 

the southern fortifications of the island through which they 
entered and dominated the city. Most Tyrians continued to 
fight heroically until the last breath. The Macedonians took 
revenge by savagely slaughtering 8000 Tyrians and selling 
30000 others in slavery. The battle of the siege of Tyre ended 
with Alexander's triumph, but it never ceased to be a Tyrian 
epic of heroism, bravery and sacrifice and a witness to the 
love of the homeland.
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This study aims to highlight the expenditures and revenues of 
the government budget, it proposes a state of equilibrium in 
the budget as a function of time during the period 2018-2031, 
we propose a simple mathematical model and achievable 
one that can gradually reduce the index of public debt to 
GDP to a level below 100%, the assumptions in this model 
are based on an analysis of the various economic indicators, 
social and financial ones that have been observed during the 
period 1970-2015.
The research is constituted by three sections:
In the first, we present the socio-economic and financial 

indicators for the period 1970-2015. We mainly calculated 
the losses of the Lebanese GDP since 1970, these losses being 
due to the financial political instability and the disturbances 
of the security, we show by a simple calculation that the GDP 
lost more than 80% of the level which it had to achieve, during 
the period 1970-2018, in case of stability. The total loss of 
this product has reached $ 111 billion since the beginning 
of military instability in the region, since 2011, with the 
recording of the massive exodus of Syrians since that date to 
Lebanon. The total annual direct and indirect value of GDP 
losses in 2018 is estimated at nearly $ 32 billion.
In the second section, we analyze the various socio-

economic, financial and monetary indicators recorded over 

The Lebanese economy and the public debt:
 Difference between calculated and real GDP since 

1970

Prof. Bechara Hanna
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the period 1970-2017 and we highlighted corruption, which 
is the main reason for the slowdown in GDP growth since 
1970.
 In the third section, based on the results of the various 

indicators recorded during the period 1970-2010, we 
presented the different assumptions that make it possible 
to calculate budget revenue and expenditure as well as the 
possible values of GDP. We conclude that state budgetary 
expenditures should increase by at least 3% annually.
These expenditures should be devoted to investment in the 
productive sectors.This hypothesis should be accompanied by 
strict measures to reduce corruption and apply appropriate 
control techniques to increase tax collection. This set of 
measures will reduce the level of public debt to GDP to less 
than 100% over the next ten years.
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Connaître la géographie d’un état c’est connaître sa politique à 
l’étranger.
Cet adage de Napoléon BONAPARTE correspond à la situation de la 

Russie. Il permet au lecteur de saisir une bonne part de la stratégie de 
cet état et de sa récente conduite à l’étranger en général et en particulier 
à l’égard du Moyen-Orient.
Le Moyen-Orient a connu une intervention progressive de l’activité 

étrangère de la Russie, plus précisément, après la victoire de Vladimir 
PUTIN aux élections présidentielles de 2000. Ce dernier qui continue 
diriger la Russie pour un troisième mandant qui va s’étendre jusqu’à 
l’an 2024.
PUTIN a voulu établir des relations communautaires avec les états 

voisins en particulier le monde musulman, «Arabe» (Iran, Turquie, 
Syrie…) afin d’amortir les forces des menaces le long des frontières 
SUD de la Russie et afin de préserver sa situation internationale qui 
consiste en la dominance des tuyaux de gaz connus par «les vaisseaux 
des pouvoirs dirigeants». 
L’affaire de l’énergie Nucléaire de l’Iran et de l’afflux de ses armes, 

est devenue un intérêt vital et nécessaire pour la Russie: d’un côté, 
ceci permet à la Russie d’être le support de l’Iran, de l’autre côté, cette 
collaboration crée un équilibre stratégique voire politique sur la scène 
régionale et crée aussi une armature protectrice géographique vis à vis 
de l’Asie-Centrale et du Caucase. En outre, la Russie essaie de mettre  
Ankara à ses côtés pour de multiples raisons telle que la réalisation de  
l’importance de la Turquie sur le plan de la sécurité, de l’économie et 
de la politique concernant la structure de la relation Russie-Amérique.

La nouvelle politique étrangère dela Russie et son 
impact sur le Moyen Orient et le Liban

COL. admin. Georges el Khoury
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La convention de la sécurité populaire (sociale) est une vraie 
incarnation du but de la Russie de prendre en main l’initiative 
et le changement des règles du jeu de l’équilibre du moins sur le 
plan régional. Cependant, cette convention fait clairement des 
USA et l’OTAN comme, et pour la première fois, une menace à sa 
sécurité sociale. Cependant, elle garde ouverte les portes pour une  
collaboration possible. En revanche, cette convention signale les 
défis de l’énergie sur les frontières de la Russie Fédérale où va se 
concentrer la politique internationale. On comprend alors, que les 
décisions ne sont plus précises seulement pour prouver sa place mais 
aussi pour les intérêts de la Russie à travers les événements régionaux  
et internationaux qui attirent le souci de la politique étrangère de 
ce pays; on assiste alors aux événements de la Géorgie, du KORM, 
l’affaire nucléaire de l’Iran, et la crise de la Syrie en sont les témoins.
Multiples sont les mobiles qui mènent à l’évolution de la position de 

la Russie vis à vis de la crise syrienne, elle soutient le régime politique, 
elle intervient militairement sur le terrain. Les mobiles géographiques 
en relation de l’équilibre des puissances régionales et internationales, 
tous ces mobiles, mettent «l’ours russe» en alerte et transforment la 
crise syrienne actuelle en une vraie étape internationale.
En revanche, la présence de la Russie au cours de la crise syrienne 

offre une occasion à poursuivre une politique pluridimensionnelle 
avec les États Unis de l’Amérique. En réalité, la clef de voute de 
cette crise est exclusivement entre les mains de Moscou, malgré les 
tentatives «Timides» de TRUMP de reprendre le rôle de l’Amérique 
pour tracer la nouvelle géographie de ce pays.
La présence politique et militaire de la Russie en Syrie marque une 

double intervention à Damas et à Beyrouth vu l’ingérence entre les 
deux pays. Ceci mène à améliorer la place de la Russie au Liban et 
affecte positivement plusieurs problèmes libanais.
Comment la Russie traduit t- elle sa présence reprise au Moyen-

Orient… au Liban?!
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Alexandre devient roi de Macédoine en 336 av. J.-C. Il soumet la 
Grèce, puis entreprend la conquête de l’Asie Mineure. À Issos, il 
refoule l’armée perse qui se retire jusqu’à l’Euphrate. Les Perses 
continuèrent cependant à maitriser la Méditerranée à travers les flottes 
phéniciennes. Pour les priver de leurs bases navales en Phénicie, 
Alexandre entreprend une campagne militaire sur la côte levantine. 
Il s'empare, sans effort d’Arwad, de Byblos et de Sidon. En arrivant 
devant Tyr, il exprime sa volonté d’offrir un sacrifice dans le temple 
intra-muros de la ville. Ce souhait n’était qu’un subterfuge pour 
occuper la ville. Les Tyriens, conscients des intentions d’Alexandre, 
déclinent sa demande en proclamant qu’aucun étranger ne pourra 
pénétrer dans l’île fortifiée. Ainsi, Alexandre décida de s'emparer de 
la ville par la force, un projet qu’il mit en exécution en construisant 
une digue de 800 mètres de long pour relier l'île au continent.
Tyr se constituait en effet d’une île qui se trouvait à 800 mètres de 

la côte. Elle était entourée par des fortifications massives et elle 
possédait deux ports qui abritaient une importante flotte. Les travaux 
de construction de la digue commencent en janvier 332 av. J.-C. Les 
pierres de construction provenaient de la ville continentale de Tyr et 
le bois de la montagne du Liban. Pour entraver le projet d’Alexandre, 
les archers tyriens montent au bord des navires légers et attaquent 
les Macédoniens qui construisent la digue. Ces derniers se protègent 
en portant des cuirasses en peaux d’animaux et en construisant deux 
tours de siège en bois. Les Tyriens remplissent un navire de substances 
inflammables, l’incendient et l’envoient jusqu'à la digue pour brûler 
les tours et endommager les machines de construction. Ils continuent 
à attaquer la digue en essayant de la démolir et réussissent à la 
transformer en un tas de décombres.

Le siège et la prise de Tyr par Alexandre le 
Grand en 332 av. J.-C.

Cdt. Ziad Jalbout
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Alexandre ne se laisse pas se décourager et donne l’ordre de 
reconstruire une digue plus large. Le chef macédonien fut cependant 
convaincu qu’il est impossible de vaincre Tyr qu’à l'issue d'un double 
assaut venant à la fois de la terre et de la mer. Il rassemble alors les 
navires de Byblos, d’Arwad, de Sidon et de Chypre et cerna Tyr par 
la mer. Entre temps la construction de la nouvelle digue fut achevée 
ce qui encourage Alexandre à lancer sa principale offensive au mois 
d’août. Les machines de siège se placent sur des trirèmes à la mer et 
sur le sol de la digue, contre les murs de Tyr et se mettent à frapper 
ces murs pour les démolir.
Les Macédoniens réussissent enfin à effectuer une brèche dans les 

fortifications sud de l’île à travers laquelle ils s’emparent des tours 
et affluent à l’intérieur de la ville. La plupart des Tyriens continuent 
à combattre héroïquement jusqu’au dernier souffle. Les Macédoniens 
se vengeaient en massacrant sauvagement 8000 Tyriens et en vendant 
en esclavage 30000 autre. La bataille du siège du Tyr s’est achevée 
donc par le triomphe d’Alexandre mais elle n’a jamais cessé d’être 
une épopée tyrienne d’héroïsme, de bravoure et de sacrifice et un 
témoin de l’amour de la patrie jusqu’à la mort en martyr. 
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 Cette étude vise à mettre en relief les dépenses et les recettes du 
budget de l’état, elle propose un état d’équilibre dans le budget en 
fonction du temps au cours de la période 2018-2031, on propose 
un modèle mathématique simple et réalisable qui peut ramener 
progressivement la dette publique par rapport au PIB à un niveau 
inférieur à 100%, les hypothèses retenues dans ce modèle se basent 
sur une analyse des différents indicateurs économiques, sociaux et 
financiers observés au cours de la période 1970-2015.
La recherche est constituée de trois sections: Dans la première, 

nous présentons les indicateurs socioéconomiques et financiers 
relatifs à la période 1970-2015. Nous avons principalement calculé 
les pertes du PIB libanais depuis 1970, ces pertes étant due à 
l’instabilité politique financière et aux perturbations de la sécurité, 
nous montrons par un calcul simple que le PIB a perdu plus de 
80% du niveau qu’il devait atteindre, au cours de la période 1970-
2018, en cas de stabilité. La perte totale de ce produit a atteint 111 
milliards de dollars depuis le début de l’instabilité militaire dans 
la région, depuis 2011, avec l’enregistrement de l’exode massif des 
syriens depuis cette date vers le Liban. La valeur annuelle totale 
directe et indirecte des pertes du PIB en 2018, est estimée à près de 
32 milliards de dollars.  
Dans la deuxième section, nous analysons les différents indicateurs 

socio-économiques, financiers et monétaires enregistrés au cours de 
la période 1970-2017, et nous avons mis en relief la corruption, qui 
est la principale raison du ralentissement de la croissance du PIB 
depuis 1970.  

L’économie libanaise et la dette publique:
Différence entre PIB calculé et PIB réel depuis 1970

Prof. Bechara Hanna
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Dans la troisième section, nous avons présenté les différentes 
hypothèses qui permettent de calculer les recettes et les dépenses 
budgétaires ainsi que les valeurs possibles du PIB, en se basant sur 
les résultats des différents indicateurs enregistrés au cours de la 
période 1970-2010. Nous concluons que les dépenses budgétaires 
de l’état devraient progresser au moins de 3% annuellement à 
condition que ces dépenses soient consacrées à l’investissement dans 
les secteurs productifs, cette hypothèse devrait être accompagnée 
par des mesures strictes pour réduire la corruption et améliorer les 
techniques de contrôle pour augmenter la collecte des taxes. Cet 
ensemble de mesures permettra de réduire le niveau de la dette 
publique par rapport au PIB à moins de 100% au cours des dix 
années qui suivent.  
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