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القوّة البحرّية
ال�سابق  ُتّثل يف  الدول، وهي كانت  اهتماِم  وا�سٍع من  الع�سكرّية بحّيٍز  البحرّية  القّوة  حتظى 
رمًزا من رموز التمدُّد الأمرباطورّي وال�سيطرة على طرق املالحة والتجارة وتو�سيع بقعة انت�سار 
اجلي�ش، اإىل جانب حماية املياه الإقليمّية وما حتويه من موارد نفطّية وغازّية وثروات طبيعّية 
املفاهيم  من  الكثري  وتبدُّل  التاريخي،  مبعناها  الأمرباطورّيات  زوال  من  الرغم  وعلى  اأخرى. 
الع�سكرّية بفعل التقدُّم التكنولوجّي وتغريُّ العديد من اأُ�س�ش العالقات بني الدول منُذ نهاية احلرب 
�سيا�سات  حولها  تدور  التي  ال�سرتاتيجّية  اأهمّيتها  للبحار  تبقى  اليوم،  حتى  الثانية  العاملّية 
الت�سليح والتجهيز. فال  البلدان وعقائد اجليو�ش، وُتخا�ش ب�ساأنها املفاو�سات وحُت�ضَّ ُخطط 
ُيكن لبلٍد ما اأْن ي�سبَط حدوَده ويحفظ اأمنه وا�ستقراره وي�ستغّل ثرواته كاملًة اإّل اإذا طّور قدراته 

الربّية والبحرّية بالتوازي.
ال�ساحلّي  اخلّط  طول  اأبرُزها  اأ�سباٍب  لعّدة  ا  خا�سًّ معًنى  املبداأ  هذا  فيكت�سُب  لبنان،  يف  اأّما 
بالن�سبة اإىل م�ساحة البلد، وحجم الرثوات الطبيعّية التي تكتنُزها مياُهنا الإقليمّية، وخطر العدو 
الإ�ضائيلّي واأطماعه التاريخّية يف اأر�سنا ومياهنا وخروقاته املتوا�سلة لل�سيادة اللبنانّية بًرا 
وبحًرا وجوًّا، والتهديد امل�ستمّر لالقت�ساد وال�ستقرار الداخلّي بفعل حماولت الت�سلُّل والتهريب 

عرب البحر. 
لالأطماع  والت�سدي  البحرّية  احلدود  ل�سبط  عنايًة ق�سوى  اجلي�ش  قيادة  ُتْويل  �سبق،  ما  لكّل 
الإ�ضائيلّية بحًرا مبا  تي�ّض من اإمكانات، ووفق ما ُتليه امل�سلحة الوطنّية والقوانني الدولّية، 
التدريب  عن  ف�ساًل  واأ�سلحة  زوارق  من  البحرّي  العتاد  اأحدث  ا�ستقدام  على  دائًما  تعمل  وهي 
التقنّية غري  املفاو�سات  اأّن  �سّك يف  البحرّية. ول  القّوات  والع�سكرّيني يف  لل�سباط  الحرتايّف 
املبا�ضة لرت�سيم احلدود البحرّية ت�سبُّ يف جزء كبري منها يف هذا الّتاه، بحيث ُتبقي حقوق 

لبنان على راأ�ش الأولوّيات، ول تدع جماًل للرتاجع عن اأّي مقدار منها.
اإّنه الواجب الع�سكرّي بوجٍه اآخر يتوّله اجلي�ش بت�سميم وثبات، من دون اأن يقف عند حدود 
الإمكانات احلالّية، متطلًّعا اإىل م�ستقبٍل ي�ستفيد فيه اأبناوؤنا من خريات اأر�سهم ويحّققون اآمالهم 

وينعمون بالطماأنينة وال�سالم.
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تشرتط املجلة يف األعامل الواردة عليها أال تكون قد نرشت سابًقا أو مقدمة للنرش يف مطبوعات أخرى.  -2
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املرسل  الخ.( ومبلخص ملقاله  املؤلفات،  العلمية،  الدرجة  )التخّصص،   c.v.ببيان سرية ُيرفق عمله  أن  الكاتب  نتمنى عىل  املصادر واملراجع. كام 

باإلنكليزية أو بالفرنسية.

املجلة محّكمة وتحيل األعامل املقدمة إليها قبل نرشها عىل لجنة من ذوي االختصاص تقرر مدى صالحية هذه األعامل للنرش.  -4
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بحقها يف أن تقرتح عىل الكاتب إجراء أي تعديالت يف النص تزكيها هيئة التحكيم.

تتوقع املجلة يف الكتابات املرسلة أن تكون مطبوعة أو مكتوبة بواسطة Microsoft Word وأن يكون حجم املقال ما بني ٦٠٠٠ و٦5٠٠ كلمة.  -٦

تعترب »الدفاع الوطني اللبناين« جميع ما ُينرش فيها ناطًقا باسم أصحابه، وال يعرب بالرضورة عن رأي املجلة أو قيادة الجيش.  -٧
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األهمية الجيو - استراتيجية لبحر الصين 
الجنوبي، والصراع األميركي - الصيني 

حوله

 العميد الركن حيدر علي سكينه

املقدمة
ويربط  الهادئ،  املحيط  غرب  اجلنوبي  ال�سني  بحر  يقع 
اآ�سيا  �ضق  وب�سمال  الهندية  القارة  مبنطقة  الأو�سط  ال�ضق 
املتو�سط  البحر  مع  ويعد  كلم2،  مليون   3،5 م�ساحته  وتبلغ 
وبخا�سٍة  ا�سرتاتيجية  اأهمية  اكت�سب  وقد  العامل.  بحار  اأكرب 
بعد منو التجارة العاملية، حيث تر به ثلث ال�سحنات البحرية 
�سعف   15 اأي  دولر،  تريليون   7 من  اأكرث  بقيمة  العاملية 
اأهميته  زادت  كما  ال�سوي�ش،  قناة  اأ�سعاف  وثالثة  بنما  قناة 
كاحتياطٍي  نفط  برميل  مليار   7 يحوي  كونه  ال�سرتاتيجية 
الطبيعي،  الغاز  من  مكعب  مرت  تريليون  و900  حمتمل، 
الدول  جعل  ما  وهو  الغنية.  الأ�سماك  م�سائد  اإىل  بالإ�سافة 
املطلة عليه تتناف�ش يف ال�ستيالء على اجلزر املتناثرة فيه، 
و�سرباتلي  برا�سيل  اأ�سهرها  جزر،   205 عددها  يتجاوز  التي 

*ضابط في 
اجليش اللبناني



٦

غري  معظمها  املرجانية،  وال�سعاب  الرملية  والكثبان  ال�سخور  من  وعدد 
ماأهولة بال�سكان، ويت�سكل بع�سها من عدد قليل من ال�سخور.

القليلة  ال�سنوات  مدار  على  كربى  اأزمة  اجلنوبي  ال�سني  بحر  �سكل  وقد 
حتّولها  باحتمال  ُتنذر  املنطقة  هذه  يف  الأو�ساع  واأ�سبحت  املا�سية، 
و�سهدت  املحدق،  اخلطر  هذا  لوقف  التدخل  عدم  ظل  يف  نزاع،  منطقة  اإىل 
عليها  املتنازع  ال�سيادة  ظل  يف  املتقاطعة  الإقليمية  النزاعات  من  عدًدا 
دول  ثمة  لل�سني،  التو�سعية  املزاعم  اإىل  بالإ�سافة  الدول.  من  العديد  بني 
الفيليبني  مثل  املنطقة،  هذه  على  ال�سيادة  يف  نف�سها  املزاعم  لها  اأخرى 
على  القائمة  النزاعات  تقت�ض  ول  وتايوان،  وبروناي  وماليزيا  وفييتنام 
الوليات  جانب  من  حقيقي  قلق  هناك  بل  وح�سب،  املوارد  ا�ستغالل  حق 
حرية  تقييد  ال�سني  حماولت  من  املتنازعة  والدول  الأمريكية  املتحدة 
الأمم  اتفاقية  حددتها  التي  القيود  مراعاة  دون  من  املنطقة  يف  املالحة 

املتحدة لقانون البحار))).

ال�صني  وبحر  لل�صني  اجلغرايف  الأول:املوقع  الق�صم 

اجلنوبي
ي�سغله  ما  اإىل  نظًرا  مهمة  انطالق  نقطة  اجلغرايف  املوقع  حتديد  يعد 
اجلوار  عوامل  من  به  يتاز  وما  املوقع  اإبراز  يف  اأهمية  من  التحديد  هذا 
اأّن ت�سمية بحر ال�سني  اجلغرايف، وما يكت�سب من اأهمية ا�سرتاتيجية. ومبا 
اجلنوبي ذات عالقة بال�سني، على الأقل من ناحية الت�سابه بال�سم، فذلك 
يوجب اإبراز موقع ال�سني وعالقته بالت�سمية، وما اإذا كانت الأخرية جاءت 

دينا شرين محمد شفيق إبراهيم، معضلة بحر الصين الجنوبي وإمكانية حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين أميركا والصين – المركز الديموقراطي   -(
العربي موجودة على الرابط: -http://democraticac.de/?p=40233 21 نوفمبر 6)20.



٧

لتعك�ش اأحقية ال�سني يف البحر، اأم املوقع اجلغرايف هو الذي ي�سهم يف تلك 
فح�سب؟ الت�سمية 

تطل ال�سني على بحر ال�سني اجلنوبي من جهة ال�ضق واجلنوب ال�ضقي، 
وهي تعد من بني اأطول دول العامل حدوًدا من حيث اإطاللتها البحرية، يبلغ 
طول �ساحلها 18000 كلم من م�سب يالو على احلدود ال�سينية - الكورية 
الفييتنامية يف  ال�سينية -  بيلون على احلدود  نهر  اإىل م�سب  ال�سمال  يف 
يف  عليا  ا�سرتاتيجية  قيمة  ت�سغل  كثرية  مهمة  بحار  على  وتطل  اجلنوب، 
العامل، ومن بينها: بحر بوهاي، البحر الأ�سفر، بحر ال�سني ال�ضقي وبحر 
بالن�سبة  ال�سرتاتيجية  الناحية  من  اأهمها  يعد  والذي  اجلنوبي  ال�سني 
من  الهندي  واملحيط  ال�ضق  من  الهادئ  املحيط  بني  يقع  وهو  لل�سني، 
اإىل  ي�سل  وبعمٍق  كلم2  مليون   3،5 اإىل  ت�سل  م�ساحة  ويغطي  الغرب، 
دول  بت�سع  يحاط  البحري،  مانيال  خندق  عند  الأعلى  حده  يف  245،5م 
�سنغافورة،  ماليزيا،  تايالند،  كمبوديا،  فييتنام،  ال�سني،  هي:  رئي�سية 
م�سيقي  عرب  الهادئ  باملحيط  ويرتبط  وبروناي)2)،  الفيليبني  اأندوني�سيا، 
تايوان وبا�سي، وببحَري �سولو و�سياأتيب�ش عرب م�سيَقي مينداناو وبالباك، 
الهندي عرب م�سيق ملقا، وببحر جافا عرب م�سيَقي كاليمنتان  وباملحيط 
تبادل  �سوء  يف  اأهمية  الأكرث  وبا�سي  ملقا  م�سيقا  يعد  وبذلك  وكا�سبا، 

املياه بني بحر ال�سني اجلنوبي وباقي امل�سطحات املائية))).

االأهمية اال�صرتاتيجية لبحر ال�صني اجلنوبي
ما  ومرور  مهم،  مائي  كممٍر  اجلنوبي  ال�سني  لبحر  اجلغرايف  املوقع  اإّن 
عربه  البحري  النقل  ون�سف  العاملية،  التجارة  �سحن  �سفن  ثلث  من  يقرب 

مايكل كلير، الحروب على الموارد الجغرافية الجديدة للنزاعات العالمية، ترجمة: عدنان حسن، بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، 2002، ص   -2
.(26-(25

 UNEP, GEF, SCS, Lnad-Based Pollution in The South China sea Gullaya Wattayakorn & John C. Pernett, eds,  -(
Bangkok, 2007, p.1
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تقدر  والغاز  النفط  من  اأي  الطاقة  من  �سخمة  احتياطات  على  واحتوائه 
الغاز  من  مكعب  مرت  ترياأتيون  و16  النفط  من  طن  مليار  و30   23 بني 
يف  ي�سم  وما  وال�سمكية،  املعدنية  بالرثوات  غناه  اإىل  اإ�سافة  الطبيعي، 
الدولية، كل ذلك جعله  الت�سالت  الكابالت احليوية خلدمات  اأعماقه من 
اأنظار الدول البعيدة والقريبة، لأّن ال�سيطرة عليه يعد مدخاًل للتاأثري  حمط 
العامليَتني. وي�سم جمموعة من اجلزر ذات  التجارة واملالحة  يف حركَتي 
والتهديد  البحر،  لهذا  جغرافية  مداخل  كونها  كربى،  ا�سرتاتيجية  اأهمية 
باإمكان اإغالقها يرتك اآثاًرا �سلبية جمة على الدول التي تعتمد على ال�سفن 
اجلزر  اأو  دونغ�سا  وهي:  اجلزر،  من  اأربع جمموعات  وهنالك  يف تارتها، 
الو�سطى - نا�سا  اأو اجلزر  – ت�سونغ�سا  الغربية  اأو اجلزر  – �سي�سا  ال�ضقية 
اأو اجلزر اجلنوبية. ويف ظل الإدراك املتنامي لأهمية بحر ال�سني اجلنوبي 
الدولية عموًما،  العالقات  املوؤثرة يف  اخلارجية  والقوى  الإقليم  لدى دول 
الواحد  للقرن  اجليوبوليتيكية  التفاعالت  �سميم  يدخل  البحر  هذا  بداأ 
خريطة  على  ال�ساخنة  النقاط  اأهم  من  واحدة  اإىل  حتّوله  عرب  والع�ضين، 
املقبلة  الفرتة  يف  الدويل  النظام  م�ستقبل  اأّن  بحيث  الدولية،  التفاعالت 
يف  �ستحدث  التي  التطورات  من  مهمة  جمموعة  بفعل  �سيتحدد  الزمن  من 
�سمن  اجلنوبي  ال�سني  بحر  ويقع  العامل،  من  حمددة  جغرافية  نطاقات 

النطاقات الأوىل منها))).
اجلنوبي  ال�سني  بحر  مقارنة  اإىل  رو�سن�سكي  ج.  �ستيفن  الباحث  ويذهب 
من  وذلك  ال�سرتاتيجية  الأهمية  حيث  من  قزوين  وبحر  العربي  باخلليج 

زاويَتني:

عبد الصمد سعدون عبد اللـه، الصراع على موارد الطاقة دراسة لمقومات القوة في السلوك الدولي للصين، المجلة العربية للعلوم السياسية،   -(
بيروت، لبنان، العدد 5)، الجمعية العربية للعلوم السياسية، صيف 2007، ص 07).
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امل�سطحات  على  املطلة  الدول  بني  الطاقة  من  موارده  تداخل  الأوىل: 
املائية.

املائية  امل�سطحات  هذه  يف  جغرافًيا  امل�سرتكة  الدول  ا�ستعداد  الثانية: 
حيوية  وطنية  م�سلحة  تراه  عما  الدفاع  اأجل  من  الع�سكرية  قواتها  لن�ض 

لها)5).
بحر  اإقليم  دول  بني  اليوم  يدور  حاد  خالف  ثمة  احلقائق،  هذه  واأمام 
تبعات  من  عليها  يرتتب  وما  ال�سيادة  حقوق  حول  اجلنوبي،  ال�سني 
الع�سكرية  املختلفة،  البحري  الن�ساط  �ضوب  مبمار�سة  تتعلق  قانونية 
والقت�سادية والتجارية وال�سياحية. يف حني تّدعي ال�سني �سيادتها على 
80% من م�ساحته، يف املقابل ترف�ش باقي دول الإقليم هذه الدعاءات، 
وقانون  الدولية  املحاكم  اإىل  والحتكام  الأزمة  تدويل  على  للعمل  وتدعو 

الأمم املتحدة للبحار املوقع يف العام 1982، والذي حدد ما ياأتي:
تاأ�سي�ش حقوق حرية املالحة.  -

تعيني احلدود البحرية الإقليمية 12 مياًل بحرًيا من ال�ساطئ.  -
تعيني املناطق القت�سادية اخلال�سة اإىل 200 ميل بحري من ال�ساطئ.  -

اإىل  ت�سل  والتي  القاري  اجلرف  حقوق  نطاق  لتو�سيع  قواعد  تعيني   -
350 مياًل بحرًيا من ال�ساطئ.

اإن�ساء �سلطة دولية لقاع البحار.  -
اأخرى حلل النزاع على �سبيل املثال، جلنة الأمم املتحدة  اآليات  و�سع   -

حلدود اجلرف القاري.
يف  الدائمة  التحكيم  حمكمة  اأمام  دعوى  برفع  الفيليبني  قامت  وبالفعل 
اأّن  لهاي لإثبات حقها يف مياه بحر ال�سني اجلنوبي، واعتربت املحكمة 

دياري صالح مجيد، بحر الصين الجنوبي: تحليل جيوبوليتيكي، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات بيروت - لبنان تشرين الثاني 8)20   -5
.https://books.google.com.lb/books?id :منشور على الرابط
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ال�سني ل تتلك حًقا تاريخًيا يف هذا البحر، واأّنها انتهكت حقوق الفيليبني 
وقاطعت  ال�سني  رف�سته  الذي  الأمر  اجلنوبي.  ال�سني  بحر  يف  ال�سيادية 
وم�ساحلها  �سيادتها  �ستحمي  امل�سلحة  قواتها  اأّن  معدة  املحكمة  جل�سات 
األَفي عام يف هذا البحر،  اأّن لديها تاريًخا يتد لأكرث من  الوطنية، مدعية 
العام 1948، وهي  الت�سعة يف  القطاعات  للعامل خريطة خط  اعلنت  واأّنها 

لن تقبل مطلًقا اأي زعم اأو عمل ي�ستند اإىل ذلك احلكم)6).
ال�سني  بحر  �سوؤون  يف  خارجي  تدّخل  لأي  املطلق  ال�سني  رف�ش  ياأتي 
اجلنوبي، انطالًقا من تخّوفها الناجت من حماولة الوليات املتحدة الأمريكية 
ا�ستغالل نفوذها يف مناطق نفطية كثرية من العامل، بهدف اإحراجها والتاأثري 
وموؤثر،  فاعل  دور  باأي  القيام  من  وحرمانها  امل�ستقبلية،  مكانتها  يف 
وبخا�سٍة واأّن ا�ستثمارها للرثوات الواعدة يف بحر ال�سني اجلنوبي يقلل من 
اعتمادها على النفط امل�ستورد من منطقة اخلليج العربي ب�سكٍل اأ�سا�سي، اإذ اإّن 
ا�ستريادها للنفط من هذه املنطقة ارتفع من 39% يف العام 1990 اإىل 60 % 

يف العام 2003 ويتوقع اأن ي�سل اإىل 80% يف العام 2020.
اإىل حتقيقها عرب  لديها طموحات تهدف  ال�سني  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وينبغي 

ا�ستخدام القوة يف �سل�سلَتي �سرباتلي وبارا�سيل وذلك بهدف)7):
بالطاقة  التي تدها  البحرية  املوا�سالت  -ال�سيطرة على طرق وخطوط 

وبخا�سٍة القادمة من اخلليج العربي.
الأهمية  ذات  امل�سائق  من  وغريه  ملقا  م�سيق  مداخل  على  -ال�سيطرة 

لها. بالن�سبة  ال�سرتاتيجية 
القيادة ال�سينية لبحر ال�سني  اأ�سبح منظور  الباردة،  اإّنه وبعد احلرب  اإذ 

أزاد أحمد علي، األبعاد الجيو استراتيجية للخالف األميركي الصيني حول تشييد الجزر االصطناعية، مركز رووداو للدراسات، 6)20، ص   -6
.(0 - 8

جامعة  نموذًجا،  الصيني  الطاقة  أمن  على  وأثره  ملكا  مضيق  الطاقة  إمدادات  وأمن  االستراتيجية  البحرية  المضائق  جوسياسة  بلمادي،  سفيان   -7
الجزائر، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية تخصص دراسات أمنية دولية، الجزائر، سنة 5)20، ص 2)-)).
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تثل  باتت  بحرية،  موا�سالت  خطوط  من  يحويه  ما  على  يرتكز  اجلنوبي 
�ضيان احلياة لالقت�ساد ال�سيني، وعاماًل حمدًدا يف حتقيق اأمنها وبالتايل 
لأهدافها التنموية ال�سرتاتيجية، واحلفاظ على �ضعية نظامها ال�سيوعي.

وقد حتّول بحر ال�سني اجلنوبي يف ال�سنوات الأخرية اإىل اأحد اأكرث خطوط 
النقل البحرية الدولية ازدحاًما، حيث ير عرب م�سائق: ملقا – لومبوك – 
�سوندا، اأكرث من ن�سف ال�سحن العاملي لل�سلع. ويّثل النفط والغاز الطبيعي 
امل�سال والفحم واحلديد اأغلبية ال�سحنات العابرة، بحيث اأّن اأكرث من 100 
�سنوًيا.  امل�سائق  تلك  تعرب  اأخرى  تارية  و�سفن  للحاويات  ناقلة  األف 
من  اإّن  مينه  كانغ  فام  الفييتنامي  الباحث  قال  كما  املبالغة  من  ولي�ش 
دام  ما  العاملي،  القت�ساد  ي�سيطر على  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  ي�سيطر على 
غالبية  الهادئ، وتر عربه  املحيط  الهندي وغرب  املحيط  الرابط بني  هو 
اجلنوبية  وكوريا  واليابان  ال�سني  من:  كل  اإىل  املتجهة  الطاقة  اإمدادات 

وتايوان، لذلك يعد متنف�ش احلياة لقت�ساديات �ضق اآ�سيا)8).
جعلهما  اجلنوبي  ال�سني  وبحر  ملقا  مل�سيق  اجلغرايف  الرتابط  اإّن 
من  ملقا  م�سيق  ينتهي  اإذ  العامل،  يف  اأهمية  املالحية  املمرات  اأكرث  من 
بالن�سبة  ا  وخ�سو�سً البحر،  لهذا  اجلنوبي  املدخل  عند  اجلغرافية  الناحية 
م�سيق  اإغالق  فاإّن  لذا  للنفط،  م�ستوردة  غالبيتها  تعد  التي  الإقليم  لدول 
ملقا يرتك اآثاًرا �سلبية على اقت�سادات هذه الدول. وتربز اخل�سية ال�سينية 
البحرية  اأ�ساطيلها  عرب  الع�سكري  لتفّوقها  املتحدة  الوليات  ا�ستغالل  من 
اأقدامها يف  املوجودة يف املنطقة، لذلك ت�سعى جاهدة للعمل على تر�سيخ 

م�سيق ملقا وبحر ال�سني اجلنوبي.
وتزداد هذه الأهمية كونه اأق�ض الطرق التي ت�سل بني املحيَطني الهادئ 

عبد الصمد سعدون عبد اللـه، الصراع على موارد الطاقة دراسة لمقومات القوة في السلوك الدولي للصين، مرجع سابق، ص 2)).  -8
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والهندي، من هنا ترى ال�سني �ضورة حمايته من اأي قوى اأخرى، اإقليمية 
قد  ملا  فيه،  املالحة  حركة  تعطيل  يف  تت�سبب  اأن  يكن  دولية،  اأم  كانت 

تلحقه من �ضر يف اقت�سادها، واقت�ساد املنطقة عموًما.
اأهمية بحر ال�سني اجلنوبي على ال�سني وحدها، بل يعد من  ول تقت�ض 
الأهمية مبكاٍن لباقي الدول الإقليمية، بغية تنمية اقت�سادها. فالفييتنام 
لقت�سادها  البحرية  احل�سة  يف   %7 بن�سبة  زيادة  حتقيق  اإىل  تهدف  مثاًل 
لي�ش  �ضورًيا  البحري  الربط  تعد  والفيليبني   ،2020 العام  بحلول 
مواطنيها  �سجعت  لذلك  ا،  اأي�سً ال�سيا�سية  لوحدتها  واإمّنا  فقط  لزدهارها 

من �سكان املناطق ال�ساحلية على التجارة بحًرا.

جزر بحر ال�صني اجلنوبي واأهميتها
تتاز جزر بحر ال�سني اجلنوبي باأهميٍة ا�سرتاتيجية كربى، ما جعلها حمل 
اأهمية وهي:  الأكرث  ال�سيطرة على اجلزر  ال�سني  لذا حتاول  نزاع بني دوله، 

�سرباتلي، برا�سيل، براتا�ش، ماكل�سفيلد، وتتنازع عليها مع دول اأخرى.
جمموعة جزر �سرباتلي وتفوق 100 جزيرة، تتوزع على اأحد ع�ض اإقليما، 
على م�ساحة 1000كلم2، وانح�ض فيها النزاع بني ال�سني وفييتنام، حيث 
وبنتيجتها   1974 الثاين  كانون   19 يف  الع�سكري  ال�سدام  حد  اإىل  و�سل 

اأ�سبحت �سرباتلي حتت �سيطرة ال�سني.
اجلنوبي  ال�ساحل  بني  امل�سافة  تتو�سط  وهي  بارا�سيل  جزر  جمموعة 
وجروف  جزر  ع�ض  من  وتتكون  الأو�سط  فييتنام  و�ساحل  هاينان  جلزيرة 
�سخرية، وت�سغل م�ساحة 200كلم2، وقد اأ�سبح هذا الأرخبيل حتت ال�سيطرة 

ال�سينية بعد انت�سارها على فييتنام يف العام 1974.
ُبعد 300 كلم جنوب �ضق هونغ كونغ  جمموعة جزر براتا�ش تقع على 
و548 كلم جنوب تايوان، و500 كلم �سمال غرب جزيرة ليزون اأكرب جزر 
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الفيليبني، وقد بقيت ملدٍة طويلة من الزمن حتت ال�سيطرة التايوانية.
اأرخبيل  �ضق  جنوب  كلم   300 حواىل  بعد  على  يقع  ماكل�سفيلد  قطاع 
بارا�سيل، وطوله 140 كلم وعر�سه 60 كلم، وهو جرف رملي يتكون من 

جمموعة جزر �سغرية منخف�سة.
وحتاول اأطراف النزاع اإثبات اأحقيتها يف هذه اجلزر بادعاءاٍت تاريخية، 
من  اأول  تعد  اإذ  ال�سعيد،  هذا  على  الأف�سل  املوقع  يف  ال�سني  اأّن  وجند 
نظًرا  خا�ش  ب�سكٍل  وبرا�سيل  �سرباتلي  جزر  على  النزاع  وي�ستد  اكت�سفها، 

لأهميتها وبن�سبٍة اأقل على جزر براتا�ش وقطاع ماكل�سفيلد.

الق�صم الثاين: تطور ال�رصاع حول بحر ال�صني اجلنوبي
طوال الفرتة املمتدة من العام 1900 وحتى بداية احلرب العاملية الأوىل، 
اجلنوبي  ال�سني  بحر  على  املطلة  الدول  قبل  من  كبرًيا  اهتماًما  ن�سهد  مل 
اأّنه بعد ذلك �سهد  اإل  اأي �سدام دويل حوله،  القوى العظمى، ومل يح�سل  اأو 
باتخاذه  واليابان  واأملانيا  فرن�سا  بني  وال�سدامات  النزاعات  من  العديد 

قواعد بحرية اأو مراكز خلطوط اإمداداتها))).
عمدت الدول املطلة على هذا البحر اإىل تقدمي الأدلة التي تثبت ادعاءاتها 
حول ال�سيادة على هذه اجلزر: فال�سني تّدعي اأّن تلك املناطق �ُسلبت منها عرب 
اتفاقيات غري عادلة، واأّن جزر �سرباتلي كانت جزًءا مندجًما فيها لقرابة األَفي 
عام، م�ستعينة بال�سواهد الأثرية، والبعثات البحرية ال�سينية نحوها يف عهد 
العاَمني 1403 و1433.  العام 110 و�ساللة مينغ ما بني  �ساللة هان يف 
ويف العام 1947، و�سعت خريطة تف�سيلية حلدودها ذات 11 خًطا، وتت 

باهر مردان، الصين ونزاعات بحر الصين الجنوبي والشرقي، ص 2 - )، دراسة بنسخة pdf منشورة على الموقع:   -(
.https://www.academia.edu/6003157
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مراجعتها لت�سبح ت�سعة خطوط توؤ�ض ل�سيادتها على جزر بارا�سيل و�سرباتلي. 
ولكن فييتنام ردت باأحقيتها يف ملكية تلك اجلزر، عرب القول اإّن ال�سني مل 
تّدِع ملكيتها على هذه اجلزر قبل العام 1940، بينما اعلنت فييتنام ذلك منذ 
القرن ال�سابع ع�ض، والفيليبني هي الأخرى تّدعي ال�سيادة على ال�سل�سلَتني، 
متخذة من قربها اجلغرايف ل�سل�سلة �سرباتلي �سبب كاف لأحقيتها، كما تّدعي 
ماليزيا وبروناي �سيادتهما على منطقة يف بحر ال�سني اجلنوبي، وتقولن 
اإّنها تقع �سمن منطقَتيهما القت�ساديَتني كما عرفهما ميثاق الأمم املتحدة 

حول قانون البحار.
فعر�ش املنطقة القت�سادية اخلال�سة ل يتد لأكرث من 200 ميل بحري 
من خطوط الأ�سا�ش التي يقا�ش منها عر�ش البحر الإقليمي وفق املادة 57.
وتتمتع الدول �ساحلية كانت اأو غري �ساحلية كافة، يف املنطقة القت�سادية 
باملالحة  املتعلقة  باحلريات  التفاقية  هذه  من   58 املادة  وفق  اخلال�سة 
والتحليق وو�سع الكابالت وخطوط الأنابيب املغمورة وغري ذلك مما يت�سل 
املرتبطة  كتلك  دولًيا،  امل�ضوعة  البحر  ا�ستخدام  اأوجه  من  احلريات  بهذه 
مع  واملتفقة  املغمورة  وخطوط  والكابالت  والطائرات  ال�سفن  بت�سغيل 

الأحكام الأخرى من هذه التفاقية.
هذه  مبوجب  لواجباتها  واأدائها  حلقوقها  ممار�ستها  يف  الدول  تويل  كما 
التفاقية يف املنطقة القت�سادية اخلال�سة، املراعاة الواجبة حلقوق الدول 
الدولة  تعتمدها  التي  والأنظمة  للقوانني  وتتثل  وواجباتها،  ال�ساحلية 

ال�ساحلية وفق اأحكام هذه التفاقية وغريها من قواعد القانون الدويل.
ما  اجلنوبي  ال�سني  اإىل �سدامات ع�سكرية يف بحر  الدعاءات  ثم تطورت 

بني 1988و1999 والتي ن�سنفها اإىل �سنَفني، وهما)0)):

مايكل كلير، الحروب على موارد الجغرافيا الجديدة للنزاعات العالمية، مرجع سابق، ص 2)).  -(0
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حيث  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  ودول  ال�سني  بني  النزاع  الأول:  ال�سنف 
ال�سينية  البحريتان  ا�سطدمت   1988 العام  ففي  �سدامات،  عدة  �سهدت 
غرق  عنه:  نتج  �سرباتلي،  جزر  يف  جون�سون  ر�سيف  على  والفييتنامية 
ب�سعة زوارق فييتنامية، كذلك اأودى بحياة 72 بحاًرا فييتنامًيا، وتدد 
 20 م�سادرة  اإىل  ال�سني  عمدت  حيث   ،1992 العام  يف  بينهما  ال�سدام 
�سفينة �سحن فييتنامية تنقل الب�سائع من هونغ كونغ، ويف العام 1994 
لفييتنام  دولًيا  بها  املعرتف  الإقليمية  املياه  يف  بينهما  مواجهة  ن�سبت 
مع  ال�سني  ا�سطدمت   1995 العام  ويف  النفط،  ا�ستك�ساف  من�سات  فوق 
الفيليبني  تّدعي  الذي  والدي"  "الذي  ر�سيف  احتاللها  عند  الفيليبني 
اأحقيتها فيه وتقيم عليه موقًعا ع�سكرًيا، ويف العام 1999 قّدمت ال�سني 
فيليبينية  مدفعية  �سفينة  هجوم  ب�سبب  للفيليبني  غا�سًبا  احتجاًجا 
النار  ماليزية  زوارق  اأطلقت  نف�سه  العام  ويف  �سينية.  �سيد  قوارب  على 
العام  يف  بينهما  النزاع  وتدد  "�ساراواك"  بـ  �سينية  �سيد  �سفينة  على 
جزيرة  قرب  ون�سف  �ساعة  ملدة  باملدفعية  ا�ستباك  ح�سول  عرب   1996

كامبو�ش)))).
نار  اإطالق  �سهد  اإذ  �سينية،  نكهة  دون  من  �سدام  هو  الثاين:  ال�سنف 
على  "اآيتواآبو"  يف  التايوانية  املدفعية  طرف  من   ((2(1995 العام  يف 
الفيليبني وفييتنام  ا�سطدام بني  بينما ح�سل  اإمدادات فييتنامية.  �سفينة 
عاَمي 1998و 1999 )))) عرب اإطالق الفييتناميني النار على قارب �سيد 
الفييتنام  اأطلقت  ذاته  الر�سيف  وعلى  "تننت"،  ر�سيف  قرب  فيليبيني 
العام  ويف  الفيليبينية،  اجلوية  للقوات  تابعة  ا�ستطالع  طائرة  على  النار 

مايكل كلير، الحروب على موارد الجغرافيا الجديدة للنزاعات العالمية، مرجع سابق.   -((
سونغ أي قوه، حقائق قضية بحر الصين الجنوبي، منشور بجريدة األهرام، مرجع سابق، تم االطالع عليه بتاريخ: 5)/0)/))20 على الرابط:   -(2

.http://www.chinabelaraby.com
لبنى جصاص، دور التكتالت اإلقليمية في تحقيق األمن اإلقليمي، دراسة حالة: رابطة دول جنوب شرق آسيا، رسالة ماستر، جامعة محمد خضير،   -((

بسكرة، 0)20، ص ))).
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اأن يح�سل �سدام بني ماليزيا والفيليبني فوق ر�سيف حتتله  1999 كاد 
"�سرباتلي". ماليزيا يف �سل�سلة 

اجلنوبي  ال�سني  بحر  يف  ال�ضاع  �سبغ  ال�سني  حماولة  من  الرغم  وعلى 
وعدم  اجلوار  ح�سن  ومببداأ  باملفاو�سات  ت�سكها  عرب  الثنائية،  بال�سبغة 
ا�ستخدام القوة يف حل النزاعات، رغم القدرات الع�سكرية املتفاوتة، اإل اأّن هذا 
اإىل ال�ضاع العاملي، وذلك  النزاع �سهد حتوًل منطًيا من النزاعات الثنائية 

ل�سبَبني هما:
-توقيع ما عرف بـ"مدونة ال�سلوك" يف العام 2002 التي تتيح معاجلة 

النزاع يف اإطار رابطة الآ�سيان، اأي اإ�سفاء ال�سفة الإقليمية على هذا النزاع.
-تدّخل الوليات املتحدة الأمريكية يف النزاع والعمل على تدويله بدًءا من 

العام 2010.
عن  الدولية  ال�سفة  بغياب   2002 العام  قبل  ما  مرحلة  تيزت  هنا  من 
من  دولة  وكل  ال�سني  بني  الثنائي  نطاقه  يف  حم�سوًرا  ظل  بحيث  النزاع، 
بتاأكيد  دولة  كل  ا�ستمرار  مع  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  على  املتنازعة  الدول 
عليها،  املتنازع  واملناطق  اجلزر  ملكية  يف  والقانونية  التاريخية  حقوقها 

وتميد النزاع.
اإطار  اإيجاد  حماولة  و2010   2002 العاَمني  بني  املمتدة  الفرتة  �سهدت 
اإقليمي ملعاجلة النزاع، وهو ما حتقق بالفعل عرب توقيع مدونة ال�سلوك يف 
4 نوفمرب 2002 خالل القمة الثامنة لرابطة الآ�سيان، وذلك بهدف تخفيف 
حدة ال�ضاع، خا�سة بني ال�سني والفيليبني. حيث تعهدت الأطراف املوقعة 
على املدونة اللتزام باأهداف ميثاق الأمم املتحدة ومبادئه واتفاقية الأمم 
عن  بالبحث  واللتزام   ،1982 العام  يف  املوقعة  البحار  لقانون  املتحدة 
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و�سائل بناء الثقة عرب الطرق ال�سلمية، من خالل الآتي)))):
املالحة  بحرية  واللتزام  املتبادل،  والحرتام  امل�ساواة  مبداأ  -تطبيق 

والطريان يف منطقة بحر ال�سني اجلنوبي وفق مبادئ القانون الدويل.
-الت�ساور والتفاو�ش املبا�ض من دون اللجوء اأو التهديد با�ستخدام القوة.

-المتناع عن القيام باأي اأن�سطة من �ساأنها تعقيد النزاعات وت�سعيدها اأو 
التاأثري يف ال�سالم وال�ستقرار، مبا يف ذلك التوطني يف اجلزر غري املاأهولة.

البحرية،  البيئة  حماية  مثل  املجالت،  من  عدد  يف  الطوعي  -التعاون 
والبحث العلمي، واجلرية املنظمة.

اأما املرحلة من العام 2010 ولغاية 2016 فقد �سهدت انعطافة حا�سمة يف 
تاريخ النزاع واإعطائه ال�سبغة الدولية، عرب التحول املهم يف موقف الوليات 
"هيالري  الأمريكية  اخلارجية  وزيرة  عنه  عرّبت  التي  الأمريكية،  املتحدة 
الإقليمي لالآ�سيان، بت�سديدها على  كلينتون" خالل م�ساركتها يف املنتدى 

ما ياأتي )5)):
الإقليمي  ال�ستقرار  على  اأهمية  من  له  ملا  النزاع  ت�سوية  �ضورة   -)1(

واإيجاد اآلية لذلك.
احرتام القانون الدويل، من حيث �سمان حرية املالحة والنفاد اإىل   -)2(
املناطق املائية الآ�سيوية امل�سرتكة، والتي تثل م�سالح اأ�سا�سية للوليات 

املتحدة الأمريكية.
ال�سني  �سكوى �سد  تقدمي  الفيليبني على  �سجعت  الأمريكية  ال�سيا�سة  هذه 
الدائمة يف لهاي، والذي جاء حكمها ل�سالح  اإىل حمكمة التحكيم الدولية 
الفيليبني، الأمر الذي رف�سته ال�سني مطلًقا ملنع اأي تدويل للنزاع والتم�سك 
مدونة  وفق  الإقليمي  والتعاون  حلله،  وحيدة  كاآليٍة  الثنائية  باملفاو�سات 

ال�سلوك املوقعة يف العام 2002.
هدي متيكس، وصدقي عابدين، قضايا األمن في آسيا، مركز الدراسات األسيوية، القاهرة، مصر، )200، ص 205.  -((

هدي متيكس، وصدقي عابدين، قضايا األمن في آسيا، المرجع نفسه، ص 206.  -(5
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الُبعد  على  والإ�ضار  ونتائجها  باملحكمة  العرتاف  ال�سني  رف�ش  وجاء 
التاريخي ببع�ش احلجج منها:

الدولية  التفاقيات  مع  يتوافق  ل  للفيليبني  املوؤيد  املحكمة  قرار  اإّن   -
العام  واإ�سبانيا يف  اأمريكا  باري�ش املربمة بني  اتفاقية  املوقعة، وبخا�سٍة 
1898، وغريها من التفاقيات التي اأُقرت وحددت جميعها احلدود الغربية 
اإىل خط الطول 118 درجة  اأق�سى درجة  الفيليبينية الإقليمية، بحيث تتد 
هذا  الغربي من  اجلانب  الفيليبينية جميعها يف  املطالب  تقع  بينما  �ضًقا، 

اخلط.
يف  املوقعة  البحار  لقانون  املتحدة  الأمم  اتفاقية  مع  التحكيم  تنايف   -
العام 1982، والتي تن�ش على احرتام حق الدول املوقعة عليها يف اختيار 
�سبل حل النزاع، ل �سيما املادة 22 التي تعد اأّنه يجوز اإحالة املنازعات طبق 
اتفاقيات اأخرى، اإذا اتفق على ذلك الأطراف كافة يف معاهدة اأو اتفاقية نافذة 
تتعلق باملو�سوع التي تتناوله هذه التفاقية. وبالتايل، ل يحق للفيليبني 
منفردة اللجوء اإىل التحكيم، كما اأكدت مدونة ال�سلوك على حل النزاعات عن 

طريق املفاو�سات املبا�ضة. 
- جلوء الفيليبني اإىل التحكيم �سجع دوًل اأخرى مثل اأندوني�سيا على التهديد 

ا حلل خالفاتها مع ال�سني. باللجوء اإليه اأي�سً
ال�سيني  اإىل توجيه راأي عام عاملي ملحا�ضة املوقف  - كل ذلك هدف 
اإىل  دفعها  ما  وهذا  اجلنوبي.  ال�سني  بحر  منطقة  يف  ال�سينية  وال�سيا�سة 
ما  لأ�سطولها،  بحرية  قاعدة  اإن�ساء  عرب  هناك،  الع�سكرية  قدراتها  حت�سني 

اأ�سهم يف انطالق �سباق ت�سلح بني الدول الإقليمية، نوجزه بالآتي)6)):
- قامت فييتنام املعروفة بتقاليدها البحرية برفع م�ستوى وترية حتديث 

عبد القادر دندن، االستراتيجية الصينية ألمن الطاقة في محيطها اإلقليمي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية تخصص: عالقات   -(6
دولية، جامعة الحاج لخضر، باتتة، ))20، ص 280.
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على  القت�سادية، فح�سلت  الرغم من �سعوباتها  على  الع�سكري  برناجمها 
فرقاطَتني وكا�سحَتي األغام وع�ضة قوارب هجومية من رو�سيا.

- ا�سرتت ماليزيا يف العام 2009 غوا�سَتني من طراز "�سكوربني" لرفع 
قدراتها على حماية مياهها.

- تخطط اأندوني�سيا لبناء 12 غوا�سة بحلول العام 2024 و�ضاء غوا�سات 
كورية جنوبية من طراز �سانبوغو، واحل�سول على غوا�سات رو�سية من طراز 

كليو.
للدفاع عن املناطق  الفيليبني فال تتمتع بقدراٍت ع�سكرية حقيقية  اأما   -
مع  املوقعة  امل�سرتك  الدفاع  اتفاقية  على  تعتمد  ولكّنها  عليها،  املتنازع 

الوليات املتحدة الأمريكية حلماية م�ساحلها يف تلك املناطق.
التي  ال�سني،  ل�سالح  القوى  اختالًفا كبرًيا يف موازين  اأّن هناك  يبدو   -
والتناف�ش  تايوان،  بق�سية  متاأثًرا  مطرد،  ب�سكٍل  الع�سكري  اإنفاقها  منا 
وال�سعور  البا�سفيك،  يف  الأمريكي  الوجود  وتطور  الهند،  مع  ال�سرتاتيجي 
بات�ساع الفجوة التكنولوجية بني القوة ال�سينية ومثيالتها الغربية عامة، 
ال�سباق  Senaku DiaoyU، وهذا  اليابان على جزر  النزاع مع  ف�ساًل عن 
اآ�سيا،  �ضق  جنوب  دول  ملعظم  القت�سادي  النمو  من  الناجت  الت�سلح  اإىل 

ي�سع املنطقة برّمتها على �سفيح �ساخن.
ونلخ�صها  اجلنوبي  ال�صني  لبحر  ال�صينية  االأمنية  الرتتيبات 

باالآتي)7)) 
- ا�ستعادة جزيرة تايوان وهو يثل توجًها ا�سرتاتيجًيا لها، بحيث اأجرت 
عمليات تهديد وح�سد ع�سكري فعلي، وقامت بن�ض �سواريخ ق�سرية املدى 
املتحدة  الوليات  تعار�ش  حني  يف  فرموزا،  م�سيق  يف   2010 العام  يف 

للنشر  المستقبلية، األكاديميون  الباردة وآفاقها  التوازن االستراتيجي في آسيا بعد الحرب  الكبرى في  القوى اآلسيوية  يونس مؤيد يونس، أدوار   -(7
والتوزيع، عمان، األردن، 5)20، ص )7).
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الأمريكية واليابان هذا اخليار ملا �سينتج عنه من اختالل للتوازن يف جنوب 
و�سمال �ضق اآ�سيا.

التفاقات  اإىل  والحتكام  القانونية،  والآليات  ال�سلمية  الطرق  اعتماد   -
التي  الدول  كافة مع  الإقليمية  النزاعات  الآ�سيان، حلل  قمة  املوقعة خالل 

تتنازع معها على اجلزر.
بقية  وعلى  املنطقة  يف  باأكمله  املنظور  مركز  هي  ال�سني  اأّن  التاأكيد   -
الدول التعامل مع قوتها القت�سادية الكا�سحة، وتطورها الع�سكري ورغبتها 

املتزايدة يف الهيمنة.
الهندي،  �ساحلية من املحيط  اإقامة من�ساآت وقواعد بحرية يف مناطق   -
حلماية طرقها التجارية ووارداتها النفطية، وهو ما يطلق عليه ا�سرتاتيجية 
عقد اللوؤلوؤ، لأّنها تعاين مع�سلة م�سيق ملقا. ومل تقت�ض الرتتيبات الأمنية 
لل�سني على بحر ال�سني اجلنوبي، بل تتعداه لت�سل اإىل اأعايل البحار، وال�سبب 

هو حماية م�ساحتها ال�سا�سعة من اأي هجوم اأمريكي حمتمل.
الرتتيبات االأمنية لدول بحر ال�صني اجلنوبي

وتتجلى يف التم�سك بقرار حمكمة التحكيم الدولية وباملنطقة القت�سادية 
املتحدة  الوليات  مع  واقت�سادية  اأمنية  �ضاكات  يف  والدخول  اخلال�سة، 

الأمريكية واليابان، لكن ب�سكٍل عام، نلخ�ش �سلوكها وفق ما ياأتي:
- تهديد بع�ش دول املنطقة باللجوء اإىل حماكاة احلالة الفيليبينية، بهدف 
احل�سول على اأحكام مماثلة لإ�سعاف املوقف ال�سيني يف النزاع كما ح�سل 

مع ماليزيا.
الأمريكية  املتحدة  الوليات  والدفاعية مع  الع�سكرية  - تعميق عالقاتها 
كاآليٍة رئي�سية ملوازنة ال�سعود ال�سيني، وهذا يعتمد يف ا�ستمراره على جناح 
التاأثري يف دول املنطقة وا�ستمالتها  كل من ال�سني والوليات املتحدة يف 

ل�ساحلها.
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�صيا�صة الواليات املتحدة االأمريكية جتاه بحر ال�صني اجلنوبي
�ضق  جنوب  يف  �سيا�ستها  تغيري  اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  عمدت 
اآ�سيا، من الحتواء القت�سادي والدبلوما�سية الناعمة اإىل الحتواء الع�سكري 

ملواجهة التحديات الإقليمية، ويتجلى ذلك يف:
يف  تعتمد  فهي  الأمريكية:  املتحدة  للوليات  الع�سكري  الوجود  -تعزيز 
�سمال �ضق  الع�سكري يف دول  ا�سرتاتيجيتها اجلديدة على تفعيل وجودها 
اجلنوبية  وكوريا  اليابان  من:  كل  يف  قاعدة،   29 عددها  والبالغ  اآ�سيا، 
املحيط  يف  غار�سيا  دييغو  وجزيرة  جوام،  جزيرة  يف  حتديًدا  واأ�سرتاليا، 
الهندي، اإ�سافة اإىل اإر�سال اأعداد كبرية من جنودها اإىل املنطقة. كما تري 
مفاو�سات جادة لن�ض �سفن حربية تابعة ل�سالح البحرية يف كوريا اجلنوبية، 

وت�سيري دوريات بحرية انطالًقا من اليابان، يف اإطار احتواء ال�سني.
-تو�سيع التحالف الع�سكري الإقليمي: ويتمثل يف تقوية الخرتاق للمجال 
جديدة  دول  لي�سمل  الإقليمي،  التحالف  نطاق  بتو�سيع  ال�سيني،  احليوي 
جنوب �ضق اآ�سيا. مع زيادة ت�سدير الأ�سلحة لدول املنطقة، و�ضعت وا�سنطن 
القريب  الأم�ش  حتى  كانت  التي  فييتنام،  مع  الع�سكري  التعاون  توثيق  يف 
مناوئة للوجود الأمريكي يف اآ�سيا، وبداأت منذ العام 2011 با�ستقبال بوارج 
البحرية الأمريكية يف موانئها على �سكل بعثات تدريبية، والقيام بعمليات 
يف  ال�سينية  الأن�سطة  مواجهة  على  قدرتها  لدعم  احلربية،  ال�سفن  اإ�سالح 
اجلزر املتنازع عليها. وت�ساعدت وترية هذا التعاون باإجراء مناورات بحرية 
م�سرتكة يف بحر ال�سني اجلنوبي خالل العام 2013، ويف اإطار ال�سرتاتيجية 
احلليف  ميامنار،  مع  تدريًجا  عالقاتها  ا�ستعادة  وا�سنطن  حاولت  ذاتها، 
حتالف  خلق  على  تعمل  كما  اآ�سيا)8)).  �ضق  جنوب  يف  لل�سني  التقليدي 

أندريا بومن وآخرون، انعدام األمن البحري في شرق آسيا، ترجمة: إيمان سويد، تاريخ: ) آذار ))20، تم االطالع عليه بتاريخ: 7)/0)/))20،   -(8
 http://www.rsgleb.org/article.php?id :منشور على الرابط
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اإقليمًيا،  ال�سيني  املد  احتواء  بهدف  الأطل�سي،  �سمال  حلف  يحاكي  اآ�سيوي 
حواىل  باإجراء  ذلك  وتثل  اآ�سيا،  �ضق  وجنوب  الهادئ  املحيط  عرب  ويتد 
300 مناورة بحرية كربى يف ال�سنَتني الأخريَتني، كان من اأهمها التدريبات 
الع�سكرية الأمريكية يف "خان كوي�ست" يف منغوليا على احلدود ال�سمالية 
لل�سني، مب�ساركة "اأملانيا وفرن�سا وكندا واليابان وكوريا اجلنوبية والهند 
الع�سكري فهو تعزيز  اأهمية عن احل�سد  الذي ل يقل  الأمر  اأما  و�سنغافورة". 
مراكز  بو�سع  املحليني،  و�ضكائها  املتحدة  الوليات  بني  الأمني  التعاون 
من  والتي  و�سنغافورة،  واأ�سرتاليا  وتايالند  الفيليبني  من:  كل  يف  اإ�سافية 
اأي  ن�سوب  الأمريكي يف حال  للجي�ش  بالن�سبة  انطالق  ت�سكيل نقطة  �ساأنها 

نزاع م�سلح)))).
اأما الرهان الأبرز فتمثل يف ت�سليح تايوان بقيمة 12 مليار دولر تقريًبا، 
ما اأثار احتجاج بكني ودفعها يف العام 2013 اإىل تميد العالقات الع�سكرية 

مع الوليات املتحدة واإىل اتهام وا�سنطن مبناواأة وحدة اأرا�سي ال�سني.
- ال�ضاكات القت�سادية: يثل التعاون القت�سادي مع كل من: اليابان 
الأمريكية،  القت�سادية  للم�سالح  ا�سرتاتيجية  اأهمية  اجلنوبية  وكوريا 
وتعمل  التجارة،  لتحرير  جديدة  اتفاقيات  معهما  وا�سنطن  وّقعت  حيث 
على م�ساعفة �سادراتها لالإقليم. اإل اأّن هناك حتديات تقف اأمام ال�سيا�سة 

الأمريكية يف جنوب �ضق اآ�سيا، نحددها يف النقاط الآتية:
الع�سكري  الوجود  اأمام  رئي�سًيا  عائًقا  �سكل  والذي  املايل:  العجز   -
الأمريكي يف هذه املنطقة، واملقدر بـ 700 مليار دولر، وهذا ما يفر�ش 
الع�سكرية،  بالتزاماتها  الوفاء  بني  التوازن  حتقيق  الأمريكية  الإدارة  على 

الع�سكري. انت�سارها  وخف�ش تكلفة 
ال�سني  بحر  دول  ترى  بحيث  واأمريكا:  املنطقة  دول  بني  الثقة  غياب   -

أندريا بومن وآخرون، انعدام األمن البحري في شرق آسيا، مرجع سابق.  -((
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اجلنوبي اأّن الوليات املتحدة الأمريكية غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها 
الأمنية يف املنطقة.

بني  العالقات  تتاأثر  مل  الإقليم:  دول  مع  ال�سينية  العالقات  مركزية   -
وثيقة  عالقات  كونها  احلدودية،  اخلالفات  ب�سبب  الإقليم  ودول  ال�سني 
وقائمة على �سيا�سة ح�سن اجلوار، بحيث و�سل حجم التبادل التجاري بني 
الطرَفني اإىل م�ستويات قيا�سية مع دخول اتفاقية التجارة احلرة املوقعة بني 
دول الآ�سيان حيز التنفيذ، وهو ما ي�سعب مهمة الوليات املتحدة الأمريكية، 
كون دول الإقليم تعتمد ب�سفٍة اأ�سا�سية يف منوها القت�سادي ووارداتها على 
التحالف مع ال�سني، مثل ميامنار وفييتنام)20). يف حني تعد اليابان وكوريا 
اجلنوبية اأّن الدور ال�سيني حموري يف احلد من الطموحات النووية لكوريا 
ال�سمالية، ف�ساًل عن اأّن غالبية دول الإقليم ت�سم اأقليات �سينية تقّدر بنحو 

40 مليون ن�سمة، تثل قاعدة قوية لتوثيق عالقات دولهم مع ال�سني.
الهادئ  املحيط  الأمريكية يف  املتحدة  الوليات  ا�سرتاتيجية  اأّن  ن�ستنتج 
تهدف اإىل احتواء ال�سني، واإدخالها يف �سبكة اأو�سع من العالقات التعاونية، 
جديد  مفهوم  يربز  وبالتايل  العاملية،  ال�ضاكة  �سياغة  يف  ت�سهم  والتي 
لالأمن الإقليمي، غري قائم على التعريف اجلغرايف بل دخول قوة من خارج 
الإقليم، لنقر مبا قاله مري�ساير: "اإّن املهيمن الإقليمي ل يكنه ال�سيطرة 
الوليات  تفعله  ما  وهو  البحار،  �سطح  على  ي�سيطر  مل  ما  اآخر  اإقليم  على 
ال�سرتاتيجية  �سمن  ا  اأي�سً حتقيقه  ال�سني  وتريد  الأمريكية،  املتحدة 

البحرية مبدى زمني اأق�ساه يف العام 2040 ))2)".

المرجع نفسه.  -20
ممدوح الشومان، الواقعية الهجومية: المهيمن اإلقليمي ومحدودية هيمنته، تاريخ النشر )/))/6)20، تم االطالع عليه بتاريخ 7)/0)/))20   -2(

.https://a3wadqash.com/?p=284 :منشور على الرابط
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امل�صالح ال�صينية - االأمريكية يف بحر ال�صني اجلنوبي
امل�سالح ال�سينية وتتلخ�ش يف الآتي:

ال�سيني،  التا�سع  اخلط  تاأمني  عرب  ممراتها  وتاأمني  ال�ستقرار  حماية   -
بحر  يف  احليوية  مل�ساحلها  امل�سّكلة  الأوىل  العنا�ض  بني  من  ليكون 
ا�سرتاتيجيتها  اإ�سدار  على   2013 اأيلول   6 يف  وعملت  اجلنوبي.  ال�سني 
ال�سالم يف املنطقة، ومن �سمنها فكرة مهمة حتت عنوان  اخلا�سة لتنمية 
التي ت�ستمل على عنا�ض حيوية يتم الرتكيز فيها  "امل�سالح الأ�سا�سية"، 
اأي  الوطني"،  التوا�سل  اجلغرايف،  التكامل  الوطني،  "ال�ستقالل  على: 
�ضورة األ تنتهك اأي قوة خارجية اأو داخلية ال�سيادة الوطنية، واإل فاإّنها 
قوة  لأي  ت�سمح  ولن  م�ساحلها،  حماية  اأجل  من  القوة  ل�ستخدام  م�ستعدة 
بتهديد نظامها ال�سيا�سي اأو انتهاكه، اإ�سافة اإىل تاأكيد الإجراءات الرئي�سية 
ف�ساًل  امل�ستدامة،  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  حماية  فكرة  لرت�سيخ 

عن الأمن املايل وال�ستقرار القت�سادي.
اإقليمية  دول  مع  التعاونية  ال�سرتاتيجية  العالقات  من  �سبكة  -اإقامـة 
تايالند،  اأندوني�سيا،  باك�ستان،  رو�سيا،  ال�سمالية،  كوريا  مثل:  مهمة، 
بذلك  وهي  املتحدة،  الوليات  مع  وثيقة  بعالقاٍت  ترتبط  التي  الفيليبني 
امل�سرتكة  امل�سالح  يحقق  مبا  الإقليمي  التعاون  نطاق  تو�سيع  على  تعمل 

بني ال�سني وهذه الدول من خالل:
اإقامة م�ضوعات كربى تربط بني ال�سني ودول مهمة ا�سرتاتيجًيا يف   -
الإقليمي )احلزام القت�سادي لطريق احلرير(، واملمر القت�سادي  حميطها 
بنغالدي�ش  بني  القت�سادي  املمر  عن  ف�ساًل  الباك�ستاين،   – ال�سيني 
اإىل  اجلديد  الربي  احلرير  طريق  حزام  وي�سعى  وميامنار،  والهند  وال�سني 
واأوروبا،  الو�سطى  واآ�سيا  اآ�سيا  وجنوب  �ضق  باقت�ساديات  ال�سني  ربط 
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و�سبكات  ال�ضيعة،  والطرق  احلديدية،  ال�سكك  �سبكات ممتدة من  من خالل 
الطاقة، وكابالت الألياف ال�سوئية، وغري ذلك من ال�سبكات، بهدف تعزيز 

التجارة عرب املحيط بني منطقة �ضق اآ�سيا واملحيط الهندي.
الدولَتني،  بني  القائم  التعاون  تر�سيخ  عرب  رو�سيا  مع  عالقتها  تعزيز   -
والبنك  املتحدة  الأمم  يف  والتن�سيق   Brics الدولية  املوؤ�س�سات  خالل  من 
الدويل، وغريها من املوؤ�س�سات الدولية القائمة بالفعل، كذلك تعزيز التبادل 

التجاري يف جمال الطاقة، ف�ساًل عن دعم التبادل الع�سكري بينهما)22).
الو�سيط  اإدخال  باتاه  الإقليم  دول  اندفاع  من  التقليل  اإىل  تيل  وهي 
النفط  حقول  ا�ستثمار  يف  للم�ساهمة  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  اإىل  الغربي 
اإ�سعاف رغبة ال�سني يف فر�ش  اإىل  والغاز الطبيعي فيه، لأّن ذلك �سيقود 
احلجة  الغربي  اجلانب  واإعطاء  وثرواته،  البحر  هذا  م�ستقبل  على  كلمتها 
الكافية للتدخل يف �سوؤونه، لذلك توؤكد ال�سني اأّن احلل ال�سلمي مل�سكلة بحر 
ال�سني اجلنوبي تتم عرب املحادثات الثنائية ولي�ش عرب الأطراف الدولية.

كقوٍة  ت�ساعدها  يف  �ست�ستمر  اأّنها  فيبدو  الطاقة  لأمن  بالن�سبة  اأما 
بتزايد  مرتبط  اأمر  وهو  والع�ضين،  الواحد  القرن  يف  مهمة  اقت�سادية 
على  اأكرب  ب�سكٍل  العتماد  عليها  يحتم  ما  والتح�ض،  الت�سنيع  معدلت 
ا�سترياد املزيد من موارد الطاقة من اخلارج، يف ظل عدم امتالكها املوارد 

الكافية التي تتيح لها اإمكان �سد حاجاتها املحلية من النفط والغاز.
العربي  اخلليج  دول  من  امل�ستورد  النفط  على  كبري  ب�سكٍل  تعتمد  وهي 
نقل هذه  ويتم  الطاقة،  ميدان  % من حاجتها يف   70 قرابة  ل�سد  واأفريقيا 
الكمية بوا�سطة �سفن عرب املحيط الهندي، لتدخل اإىل بحر ال�سني اجلنوبي، 

نهى خالد، موازين القوى في شرق آسيا، تاريخ النشر: )0/)5/0)20، تم االطالع بتاريخ: 7)/0)/))20، منشور على الرابط:  -22
www.noonpost.org/content/4970.
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عرب جمموعة مهمة من امل�سائق التي تعد ج�ًضا للو�سل مع باقي املحيط 
ت�سهم  اأن  يكن  حرجة  نقطة  النطاق  هذا  يف  ال�سني  ترى  لذا  الهادئ. 
ا�سُتغلت هذه احلتمية  اإذا ما  �سلًبا يف م�ستقبلها،  التاأثري  جيوبوليتيكًيا يف 
حليفتها  قبل  من  اأو  املتحدة،  الوليات  قبل  من  خا�ش  ب�سكٍل  اجلغرافية 
حركة  وتخريب  تعطيل  يف  مهمة  م�سلحة  الأخرى  هي  لها  التي  الهند، 
املالحة واأمنها عرب هذه املمرات، و�سوًل اإىل بحر ال�سني اجلنوبي، بهدف 

احليلولة دون خ�سوعه لل�سيطرة ال�سينية ب�سكٍل كامل.
املناطق  اإحدى  باعتباره  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  نحو  التوجه  حتاول  لذا 
يحتمل  التي  الحتياطات  ظل  يف  النفطي،  الإنتاج  جمال  يف  الواعدة 
ب�سورٍة مطلقة  العتماد  انك�سافها عرب عدم  يقلل من  ما  اكت�سافها هناك، 
على ما يجري ا�سترياده من نفط اخلليج العربي ومناطق اأخرى من العامل.
مهًما  م�سدًرا  الطبيعي  الغاز  اأهمية  ازدياد  النفط،  اأهمية  اإىل  ي�ساف 
للطاقة، ما يجعل بحر ال�سني اجلنوبي يحظى باأهميٍة �سديدة بفعل احلقيقة 
التي ت�سري اإىل اأّن العام 2011 �سهد مرور ن�سف حركة التجارة العاملية من 
الغاز الطبيعي عرب هذا البحر اإىل دول كال�سني واليابان وكوريا ال�سمالية. 
الأمر الذي يعني اأّن تاأمني ال�سني ممرات املالحة يف بحر ال�سني اجلنوبي 
اأو�سع، يعد حجر الزاوية  ب�سكٍل خا�ش كنقطة انطالق نحو جمالت بحرية 
ت�سهم  التي  بالطريقة  تددها  ويف  جهة،  من  البحرية  �سيادتها  تاأمني  يف 
من خاللها يف التحكم مب�سري تارة النفط والغاز الطبيعي اإىل دول مهمة 
النقل  �سالمة  على  ينعك�ش  ما  ثانية،  جهة  من  الهادئ  ـــ  اآ�سيا  اإقليم  يف 
وا�ستدامته عرب هذه املمرات البحرية، ويف فر�ش اإرادتها على باقي الدول 

التي تعتمد على ا�سترياد الطاقة.
املالحة  خطوط  لتاأمني  حمددة  ا�سرتاتيجية  اعتماد  على  ال�سني  وعملت 
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هذا  يف  الع�سكرية  قواعدها  ن�ض  عرب  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  يف  البحرية 
النطاق، وذلك وفق ا�سرتاتيجية تف�سي اإىل ما ياأتي))2):

البحرية  القوة  مواجهة  اإىل  يهدف  ال�سينية  للبحرية  القوي  ال�سعود  "اإّن 
الأمريكية على طول خطوط التوا�سل البحري التي تربط ال�سني مبوارد الطاقة 
املهمة يف اخلليج العربي واأفريقيا - لذا و�سعت ا�سرتاتيجية ا�سمها "�سل�سلة 
الالآلئ" التي ت�سف مظهًرا مهًما من مظاهر ال�سعود للنفوذ اجليوبوليتيكي 
لل�سني، عرب اجلهد الذي تبذله لت�سهيل و�سولها اإىل املوانئ والقواعد احليوية، 
وتطوير عالقات دبلوما�سية خا�سة، وحتديث قواتها الع�سكرية التي تتد من 
اإىل اخلليج  الهندي و�سوًل  ال�سني اجلنوبي عرب م�سيق ملقا واملحيط  بحر 

العربي، وهذا ما اأ�سهم يف بروزها كدولٍة قوية ومتمكنة.
م�سادر  على  اجلنوبي  ال�سني  بحر  يف  ال�سينية  امل�سالح  تقت�ض  ومل 
اأبعاده  اأحد  يف  ومت�سابك  متداخل  اآخر  مو�سوع  اإىل  تتعداها  بل  الطاقة، 
التي  النووية  بال�سرتاتيجية  وثيقة  عالقة  وذات  ا،  اأي�سً بالطاقة  اخلا�سة 
تعتمدها ال�سني وت�سعى اإىل حتقيق اأهدافها كم�سلحٍة عليا للبالد يف الفرتة 

ا))2). املقبلة، ول تقت�ض على الرب، بل تتعداه اإىل النطاق البحري اأي�سً
امل�صالح االأمريكية يف بحر ال�صني اجلنوبي

القرار  �سناع  اهتمام  دائرة  عن  اجلنوبي  ال�سني  بحر  يخرج  مل 
هذا  على  املتعاقبة  الإدارات  يف  ال�سرتاتيجيات  وخمططي  الأمريكي 
ال�سني  وتوجه  الباردة  احلرب  نهاية  منذ  الأهمية  هذه  وت�ساعدت  البلد، 
القدرات  فيها  مبا  الت�سليحية،  الدفاعية  قدراتها  بناء  اإىل  حثيث  ب�سكٍل 
دوله  ومن  حلركتها،  جماًل  البحر  هذا  من  تتخذ  بداأت  التي  البحرية، 

Christopher J. Pehrson, String of Pearls: Meeting the Challenge of China’s Power Across the Asian Littoral  -2(
Strategic Studies Institute, July 2006.

Christopher J. Pehrson, String of Pearls مرجع سابق.  -2(
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اإىل قوة عاملية  للتحول  الذي ت�سعى من خالله  نطاًقا جغرافًيا لنفوذها، 
اأمام  نف�سها  الأمريكية  الإدارة  تد  هنا  ومن  الأمريكية.  القوة  ت�ساهي 
املتنوعة  وم�ساحلها  وجودها  م�ستقبل  يهدد  خطر،  جيوبوليتيكي  حتد 
يف هذا البحر، والذي بداأ يعيد اإىل الأذهان كيفية تاأثري اجليوبوليتيك يف 
تعتمده  الذي  ال�سلوك  تف�سري  ويف  العامل،  عن  الأمريكية  الت�سورات  ر�سم 
اإليها.  بالن�سبة  ا�سرتاتيجية  حماور  ت�سكل  التي  الق�سايا  مع  للتفاعل 
مبنزلٍة  �سيكون  اجلنوبي  ال�سني  بحر  اإّن  القول  اإىل  يدفعنا  الذي  الأمر 
عليها  يتوقف  التي  ال�ساخنة  اجليوبوليتيكية  النطاقات  من  واحدة 
اإقليمية  لقوى  ال�سرتاتيجية  امل�سالح  تعار�ش  ظل  يف  العامل،  م�سري 
اإىل  نظرتها  يف  حيوية  مرتكزات  ي�سكل  ما  وهو  هناك،  كثرية  ودولية 

اجلنوبي. ال�سني  بحر 
اأّن الوليات املتحدة الأمريكية ل ترغب يف النخراط  وعلى الرغم من 
هذا  على  ال�سيادة  مو�سوع  حول  املت�ساربة  الروؤى  يف  مبا�ض  ب�سكٍل 
الأطراف حيال  بع�ش  به  يت�سم  الذي  التح�س�ش  تدرك حجم  كونها  البحر، 
اأي دور تقوم به يف هذا ال�سدد. فاإّنها تد نف�سها جمربة لعدة اعتبارات 
جيوبوليتيكية، اأن تكون طرًفا م�سارًكا يف هذا اخلالف، لإدراكها الأهمية 
ال�سرتاتيجية التي يحظى بها بحر ال�سني اجلنوبي، يف �سوء الإمكانات 
بقوٍة  املناه�سة  العظمى  القوة  دور  ممار�سة  بغية  لل�سني  يوفرها  التي 
واجلغرافية  القانونية  الثغر  تفعيل  اإىل  ت�سعى  فاإّنها  لذا  الأمريكي،  للدور 
هذا  يكون  ل  كي  هناك،  تدّخلها  مل�سلحة  ت�ستغلها  اأن  يكن  التي  كافة، 

الكامل. ونفوذها  �سيطرتها  خارج  النطاق 
بحر  الأمريكي يف  للدور  الأ�سا�ش  احلجر  تعد  التي  الرئي�سية  وامل�سلحة 
حرية  احرتام  ب�ضورة  لل�سني  مطالبتها  يف  تتمثل  اجلنوبي،  ال�سني 
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الذي  للبحار،  الدويل  القانون  اإىل  ا�ستناًدا  النطاق،  هذا  يف  املالحة 
النطاقات  ا�ستخدام  جميًعا  للدول  يجيز  اأّنه  له  تف�سريها  بح�سب  ترى 
القت�سادية اخلال�سة يف اأي نطاق بحري، ما يحّتم على ال�سني يف مثل 
اأن تكون �سمن  تريد  فعاًل  اإن كانت  الدويل،  القانون  احرتام  احلالة  هذه 
منظومة الدول الديوقراطية يف العامل. وهي تتخوف من تهديد وجودها 
اأ�سطولها لدى دخوله اإىل  الكامل يف غرب املحيط الهادئ، عرب اعرتا�ش 
على  �ستعمل  اأّنها  ال�سني  توؤكد  الإطار  هذا  ويف  اجلنوبي،  ال�سني  بحر 
تكون  اأن  �ضط  النطاق،  هذا  عرب  والطائرات  ال�سفن  مرور  حرية  احرتام 
بيانات  جمع  اأو  ع�سكرية  مناورة  باأي  تقوم  واأل  اآخر،  مكان  اإىل  متجهة 
بحر  اأّن  وا�سنطن على  ا�ستخبارية، يف حني ت�ض  اأو  ع�سكرية  فائدة  ذات 
تخ�سع  وهي  دولية،  مياًها  تعد  اإليه  املوؤدية  واملمرات  اجلنوبي  ال�سني 
الع�سكرية  بالتمارين  القيام  مبوجبه  ُي�سمح  الذي  املالحة،  حرية  لقانون 
هنا،  ومن  وال�ستخبارية)25).  الع�سكرية  الطبيعة  ذات  املعلومات  وجمع 
باأّن  الدعاء  على  قانوًنا  ُتبنى  الأمريكية  اجليوبوليتيكية  امل�سلحة  فاإّن 
بنوده،  بتطبيق  ملزمة  وهي  للبحار،  املتحدة  الأمم  اتفاق  وّقعت  ال�سني 
ال�سني  بحر  ومنها  الدولية،  البحار  يف  املالحة  حرية  فكرة  تبيح  التي 

اجلنوبي.
املتحدة  الوليات  متهمة  الدعاء،  هذا  على  ال�سني  ترّد  املقابل،  يف 
ي�ض  مل  الذي  التفاق،  هذا  يف  القانونية  الثَُّغر  ا�ستغالل  اإىل  بال�سعي 
اأو  ع�سكري  ن�ساط  وجود  ي�سمن  مبا  املالحة  حرية  فكرة  اإىل  �ضاحة 
ح�سل  واإن  للدول.  اخلال�سة  القت�سادية  النطاقات  يف  ا�ستخباري 

 Michael Wesley, China Flexes: the dispute over the South China Sea will come to affect more than just China's   -25
 near neighbours, September 2016, p.2.
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الدول  من  الأخ�ض  ال�سوء  اأخذ  دون  من  ممكن  غري  فهو  الأمر،  هذا  مثل 
لل�سيادة،  خرًقا  يعد  فاإّنه  واإل  البحر،  هذا  مثل  على  املطلة  ال�ساحلية 
باأّنه  ُيعرف  ما  تنتهك  التي  الأجنبية  ال�سفن  على  الرد  يف  احلق  ولها 

�سيادتها. نطاق 
النطاق  هذا  يف  الأمريكية  اجليوبوليتيكية  العقيدة  عن  وللتعبري 
الأمريكية  اخلارجية  وزيرة  قالته  ما  اإىل  بالإ�سارة  يجدر  البحري، 
"اإّن  الآ�سيوي يف توز2010  الإقليمي  املنتدى  "هيالري كلينتون" يف 
املالحة  ال�سينية حلرية  التحديات  تقبل  لن  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
يف  وطنية  م�سلحة  ولها  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  يف  الع�سكرية  لالأغرا�ش 
�ساأن  �ساأنها  امل�سرتكة،  الآ�سيوية  البحار  اإىل  والو�سول  املالحة  حرية 

الدويل)26)". القانون  احرتامها  الأمم، وهي تعمل على ذلك وفق  بقية 
هذه الروؤية ت�سطدم عادة باملوقف ال�سيني املت�سلب يف هذا املو�سوع، 
اإىل  وا�ستدراجها  قوتها  ا�ستنزاف  م�سادر  من  م�سدًرا  فيه  ترى  والذي 
القوى  مع  واأخرى  الأمريكي،  الأ�سطول  مع  تارة  مبا�ضة،  مواجهات 
نيتها احلقيقية،  الق�سية  الإقليم، وتخفي وراء هذه  ال�سديقة لأمريكا يف 
لذا،  ال�سينية.  للم�سالح  م�ساد  اإقليمي  حتالف  بناء  على  العمل  عرب 
ال�سينية  ال�سيادة  حماية  يف  اأعمالها  �ستبا�ض  ال�ضطة  اأّن  ال�سني  اأعلنت 
تر  التي  الأجنبية  ال�سفن  تفتي�ش  خالل  من  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  على 
من  بالقرب  يجري  مرورها  كان  اإذا  �سيما  ول  �ضعي،  غري  ب�سكٍل  عربه 

لها. بالن�سبة  ال�سرتاتيجيَتني  و�سرباتلي  هاينان  جزيرَتي 
اخلطرة  احلوادث  من  كثري  وقوع  اإىل  قادت  املت�ساربة  امل�سالح  هذه 

 Petter Dutton, Three Disoutes and Three Objectives-China and the South China sea, Naval War College  -26
Review, vol. 64, no. 4, Autumn 2011, p.25.
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جم�سات  ت�سكل  اأّنها  على  اإليها  ُينظر  والتي  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  يف 
يف  �سلبية  تطورات  من  النطاق،  هذا  يف  يحدث  اأن  يكن  ملا  حقيقية 
هما:  مهمَتني  قوَتني  بني  مبا�ضة  ع�سكرية  مبواجهة  تنذر  امل�ستقبل، 

واأمريكا. ال�سني 
فعلى �سبيل املثال، حدث يف ني�سان 2001 اأن اعرت�ست طائرة مقاتلة 
ال�ضقي  اجلنوب  اإىل  كلم   70 بعد  على  اأمريكية،  ت�س�ش  طائرة  �سينية 
اأّن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  واعتربت  هاينان.  جزيرة  �ساحل  من 
الطائرة التابعة لها كانت حتلّق فوق املياه الدولية، ولها احلق يف حرية 
النطاق  فوق  حتلّق  كانت  باأّنها  ال�سني  فرّدت  النطاق،  هذا  يف  الطريان 
والتنظيمات  للقوانني  تخ�سع  فهي  وبذلك  لها،  اخلال�ش  القت�سادي 
وتوّقف  ال�سينية   - الأمريكية  العالقات  توتر  اإىل  اأدى  ما  ال�سينية)27)، 

موؤقتة)28). ب�سورٍة  بينهما  الدفاعية  املعلومات  تبادل 
بحر  يف  اأمريكية  �سفينة  �سينية  �سفن  اعرت�ست   ،2009 العام  ويف 
وكانت  حربية،  غري  اإّنها  الأمريكي  اجلانب  قال  حيث  اجلنوبي،  ال�سني 
يهدد  ن�ساط  اأي  عن  املعلومات  جمع  بهدف  املحيط،  مبراقبة  تقوم 
واأجربتها  هاينان،  جزيرة  من  كلم   120 بعد  على  الأمريكي،  الأ�سطول 

�سفنها. تاه  عدائًيا  �سلوًكا  ذلك  معتربة  النطاق،  هذا  مغادرة  على 
مداخل  على  ال�سيطرة  اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ت�سعى  هنا  ومن 
م�سائق:  وبخا�سٍة  ال�سيني  النفوذ  حتجيم  بهدف  اجلنوبي،  ال�سني  بحر 
لل�سني  حرجة  �سعف  نقطة  ت�سكل  كونها  وملقا،  ولوزن  ولومبوك  �سوندا 

Ji Guoxing, Rough Waters in the South China Sea: Navigation Issues and Confidence-Building Measures, East  -27
-Wast Analysis, no. 53 August 2001, p.2.
 Michael Richardson, Maritime Lines of conflict in South China Sea, The Japan Times, 15/3/2009, accessed on  -28
 .at: https://goo.gl/hk58Up ,30/10/2019.
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متحالفة  اآ�سيوية  قوى  �سيطرة  حتت  وتقع  البحرية،  ا�سرتاتيجيتها  يف 
اإىل تعزيز حتالفها مع هذه  مع الوليات املتحدة الأمريكية، التي ت�سعى 
لبتزاز  حماولة  يف  هناك.  الأمريكية  امل�سالح  مب�سري  لربطها  الدول، 
خنق  بهدف  اإليها،  الطاقة  اإمدادات  يف  ال�سلبي  التاأثري  عرب  ال�سني، 

اقت�سادها.
الأمريكية  ال�سرتاتيجية  �سانعو  �سي�سعى  الإطار))2)،  هذا  ويف 
البحري  تعزيز دورهم ونفوذهم  بكل جهدهم باتاه  العمل  اإىل  م�ستقباًل 
هذه  لها  تتبع  التي  الدول  يف  والقت�سادي  وال�سيا�سي  والع�سكري 
للتحكم  ال�سني  اأمام  املجال  ف�سح  اأجل عدم  املهمة، من  البحرية  املنافذ 
على  باتت  التي  وخمارجه  ومداخله  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  جممل  يف 
احلاجز  هذا  ك�ض  اإىل  بدوره  ي�سعى  الذي  ال�سيني،  الأ�سطول  من  مقربة 
تقيم  التي  ال�سديقة  الدول  مياه  البحرية يف  القواعد  ن�ض  اجلغرايف، عرب 
ففي  اأمريكا.  بها  تقوم  التي  لتلك  م�سادة  ا�سرتاتيجية  حتالفات  معها 
اأجل  من  الأمريكية   - ال�سينية  املناف�سة  حدة  فيه  تتزايد  الذي  الوقت 
التناف�ش  هذا  اأّن  جند  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  يثلها  التي  اجلائزة  ك�سب 
الفيليبني  مثل  دوًل  اأّن  جند  اإذ  الآ�سيوي،  احلياد  مبداأ  جوهره  يف  يهدد 
عالقاتها  تقوية  على  تعمل  واأندوني�سيا  و�سنغافورة  وماليزيا  وفييتنام 
التي  ذاتها  بالطريقة  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  مع  ال�سرتاتيجية 
تقوية  على  وتايالند  ولو�ش  كمبوديا  مثل  اأخرى،  اأطراف  فيها  تعمل 
اخلا�سة  القواعد  �سل�سلة  ن�ض  حماولة  بداأت  التي  ال�سني،  مع  عالقاتها 
فيه  ترى  التي  ال�سينية  الالآلئ  �سل�سلة  ت�سمية  عرب  حلفائها  مياه  يف  بها 
احليوي  جمالها  لتو�سيع  �سينية  حماولة  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

Michael Wesley, China Flexes, p. 2.  -2(



33

جعل  الذي  الأمر  النطاق.  هذا  يف  وا�سنطن  مب�سالح  ي�ض  مبا  البحري، 
ال�سني  لبحر  جغرافية  كمداخل  البحرية  امل�سائق  يف  التحكم  فكرة  من 
التي  الأمريكية،  امل�سالح  قائمة  يف  جوهرًيا  م�سدًرا  ت�سكل  اجلنوبي 

"ال�سني". الآ�سيوي  غريها  م�سالح  مع  بال�ضورة  فيها  تتقاطع 
يتيح  فراغ  اأي  ترك  عدم  اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ت�سعى  كما 
الإدارة  اأّن  ا  خ�سو�سً م�سلحتها،  ح�ساب  على  ملئه  اإمكان  لل�سني 
اأو  منفردين  القدرة  لهم  لي�ست  هناك  حلفاءها  اأّن  جيًدا  تدرك  الأمريكية 
تدخلها  عرب  تعمل  لذا،  لل�سني.  املتنامية  القوة  مواجهة  على  جمتمعني 
احليلولة  اإىل  وال�سني،  الدول  هذه  ُترى بني  اأن  التي يكن  الت�سوية  يف 
مع  التوازن  فكرة  لتحقيق  العليا،  ال�سرتاتيجية  م�ساحلها  تغييب  دون 

اجلنوبي. ال�سني  بحر  يف  ال�سيني  الطرف 

والوليات  ال�صني  بني  امل�صتقبلية  التعاون  جمالت 

املتحدة الأمريكية
القت�سادي  ال�سيا�سي  املجال  على  خمت�ض  ب�سكٍل  الإ�ساءة  �سنحاول 

واملجال الأمني الع�سكري لنبنّي مدى اإمكان التعاون بينهما:
على ال�صعيد ال�صيا�صي االقت�صادي: انطوت التحولت التي �سهدتها 
من  الت�سعينيات  عقد  بداية  و  الثمانينيات  عقد  نهاية  يف  الدولية  البيئة 
طغت  الأمريكية،  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  كبري  تاأثري  على  املا�سي  القرن 
غري  واقت�سادية  ع�سكرية  قدرات  من  به  تتمتع  ملا  الهيمنة،  روح  عليها 
م�سبوقة، اإل اأّن ذلك ل يلغي عدم قدرتها على تاأمني ال�سيادة احلقيقية على 

ل�سبَبني)0)): العامل 

William Pfaff, The Question of Hegemony, Foreign Affairs Vol. 80, no. 1, 2001: pp. 221-223.  -(0
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القيم  اإذ ل تلك  الداخل،  النموذج احل�ساري الأمريكي من  الأول: تداعي 
احل�سارية التي ير�سى عنها اجلميع، والتي توؤهلها للمحافظة على دورها 

القيادي العاملي خالل القرن الواحد والع�ضين)))).
الثاين: موقف القوى العاملية الأخرى الراف�ش بدرجاٍت متفاوتة لهيمنتها 
الزعامة  من  قدر  اإىل  الأخرى  هي  وتطلعها  العامل  على  الكلية  و�سيطرتها 
والنفوذ على امل�ستوَيني الإقليمي والدويل، ففي الفرتة ال�سابقة على نهاية 
العاملية  الأحداث  الدخول يف لب  ال�سني على  الباردة، كانت قدرة  احلرب 
وتفاعالتها ل تزال منخف�سة، وبعد ذلك بداأت تتجه اإىل النغما�ش اأكرث يف 
التفاعالت الدولية، بال�سكل الذي جعل الوليات املتحدة تاأخذ يف ح�ساباتها 
هذا النغما�ش، ومن هنا يربز اتاه ال�سني نحو ت�سكيل بيئة دولية موؤاتية، 
غري  التوتر  وتقلي�ش  مثاًل،  و�سنغافوره  اأندوني�سيا  مع  ال�سداقة  تاأكيد  عرب 
مع  التعاون  عالقات  تو�سيع  اإىل  اإ�سافة  اجلنوبية،  كوريا  مع  ال�ضوري 
اإ�سهام القت�ساد الأمريكي  اأّن  اأما على ال�سعيد القت�سادي فيبدو  رو�سيا. 
يف الناجت القومي العاملي الذي يفوق 20% حالًيا �سينخف�ش اإىل حدود 10 
اأوروبا وال�سني واليابان  اإ�سهام  اإىل 15% يف العام 2021، نظًرا لزدياد 
من  الرغم  وعلى  باقت�سادهم،  الأمريكيني  ثقة  اهتزاز  اإىل  اإ�سافة  فيه، 
اإل  ال�سعد،  خمتلف  على  الكا�سحة  قوتها  خالل  من  العامل  على  هيمنتها 
اأّن ذلك ل يغنيها عن اإقامة �ضاكات اقت�سادية مع دول اأخرى مهمة على 

ال�سعيد العاملي كال�سني مثاًل، كونها ت�سكل قوة اقت�سادية �ساعدة)2)).
التي  املجالت  اأعقد  من  يعد  وهو  الع�صكري:  االأمني  ال�صعيد  على 
تفاعالت  وجود  على  دلت  وقد  ال�سينية،  الأمريكية  العالقات  به  تقرتن 

 Zbigniew Brzezinski, Out of Control, Global Turmoil on the Eve of Twenty-First Century, New York, NY  -((
Charles Scribner’s, 1993, pp. 85-202.

Jeffre Madrick, The End of Affluence, The National Interest no. 45, 1996, p. 89.  -(2
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انتهاء  على  ال�سابقة  املرحلة  خالل  ال�سيا�سي  هيكلها  م�سمون  حكمت 
على  بينهما  ما  يف  الدولتان  تتبعها  التي  فال�سيا�سات  الباردة،  احلرب 
ثم  التوتر يف عالقتهما، ومن  زيادة حدة  امل�ستوى عملت على  �سعيد هذا 

ال�ضاع وحتديًدا ال�سيا�سة تاه ق�سية تايوان.
م�سالح  تاوز  ال�سعوبة  من  �سار  الباردة،  احلرب  بعد  ما  فرتة  ويف 

الدولَتني الأمنية والع�سكرية على م�ستوى العالقات الثنائية.

عالقة بحر ال�صني اجلنوبي والدول العربية
ب�سكٍل  وي�سمل  مت�سعًبا  بات  ال�سيني   - الأمريكي  النفوذ  �ضاع  اأّن  مبا 
خا�ش مناطق اإنتاج الطاقة وطرق اإمداداتها، فال بد من الوقوف قلياًل عند 
وجود  عدم  من  الرغم  فعلى  العربية،  بالدول  اجلنوبي  ال�سني  بحر  عالقة 
الوا�سعة  البحرية  امل�ساحة  فاإّن  النطاَقني،  بني  بري   - جغرايف  توا�سل 
الرتابط اجليوبوليتيكي  اأقاليم متنوعة، تعل من  تربط بني  التي  المتداد 
العربي على وجه  ال�سني اجلنوبي ومنطقة اخلليج  بني ما يجري يف بحر 
هذه  �سمن  يجري  ملا  الأو�سع  التحليل  �سياق  يف  طبيعًيا،  اأمًرا  اخل�سو�ش 
لل�ضاع  اأّن  ا  خ�سو�سً تداعياتها.  يف  منعزلة  غري  باتت  التي  النطاقات 
الأمريكي - ال�سيني اأ�سداء متوا�سلة يف كال الإقليَمني، وقد زادت الروابط 
املثال  �سبيل  على  ال�سعودية  �سدَّرت  حيث  العربية،  واملنطقة  ال�سني  بني 
وا�سنطن. ويف  اإىل  التي �سدرتها  تلك  تفوق  ال�سني،  اإىل  النفط  من  كميات 
حجم  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  على  ال�سني  تفوقت   2009 العام 
تاريخ  يف  الأوىل  للمرة  عملت  كما  عموًما،  الأو�سط  ال�ضق  اإىل  ال�سادرات 
دبلوما�سيتها البحرية املعا�ضة على التفكري ب�سكٍل جدي يف القرتاب من 
املياة العربية، عرب م�ساريع ا�سرتاتيجية واعدة، اإ�سافة اإىل اأّن خوفها من 
الإ�ضار باأمن املمرات يف وقت الأزمات مع وا�سنطن اأو الهند دفعها جدًيا 
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البحرية  اإمكاناتها  اآليات خمتلفة، ت�ستطيع من خاللها مد  التفكري يف  اإىل 
على  تطل  التي  امل�سطحات  باتاه  الهندي،  املحيط  من  اأبعد  جمالت  اإىل 

الدول العربية، من اأجل تاأمني امل�سارات البحرية لنقل الطاقة)))).
من  وطهران،  بكني  بني  املتنامية  العالقات  حجم  العربية  الدول  وتدرك 
خاللها  من  تعزز  الطاقة،  جمال  يف  كبرية  ا�ستثمارية  عقود  توقيع  خالل 
مكانة القت�ساد الإيراين. لذا وجدت نف�سها م�سطرة اإىل التعامل مع ال�سني 
فعمدت  كثرًيا،  وا�سنطن  ت�ست�سيغها  ل  رمبا  التي  الرباغماتية،  من  ب�سيٍء 
�ساأن  يف  الدويل  للتحكيم  اللجوء  اإىل  الدعوة  رف�ش  يف  ال�سني  تاأييد  اإىل 
العربي مرتبط بالعتماد  النزاع حول بحر ال�سني اجلنوبي، وهذا املوقف 
ال�سني  مكانة  ا�ستثمار  باإمكان  كذلك  الطرَفني.  بني  املتبادل  القت�سادي 
يف التخفيف من وترية الأزمات التي خلقها التناف�ش الإيراين - ال�سعودي 

يف املنطقة، حيث تكون هناك �ضورة للقيام بهذا الدور م�ستقباًل.
اإغالق  اإىل  يوؤدي  قد  ا�سطراب  اأي  ح�سول  من  العربية  الدول  وتخّوف 
ال�سني  بحر   - ملقا   – البحري هرمز  احلرير  ال�سني طريق  عليه  تطلق  ما 
اجلنوبي، ما �سيحدث هزة اقت�سادية عنيفة توؤثر فيها �سلًبا، دفعها للجنوح 
اإىل  ال�سلمي مل�سكلة بحر ال�سني اجلنوبي، والتوقعات ت�سري  اإىل فكرة احلل 
على   2030 العام  يف  �ستعتمد  ال�سني،  راأ�سها  وعلى  الآ�سيوية،  الدول  اأّن 
حتمية  من  املتحدة  الوليات  �ستتحرر  بينما   .%90 مبعدل  العربي  النفط 
يعني  ما  اأمامها،  متاحة  اأخرى  بدائل  ظل  يف  النفط،  هذا  على  العتماد 
القوى  ت�سهده  قد  لحق  جيوبوليتيكي  ا�سطراب  باأي  �ستتاأثر  ال�سني  اأّن 
ذلك  كان  �سواء  الأو�سط،  ال�ضق  يف  النفطية  الإنتاجية  اخلريطة  يف  الأهم 

يف ال�سعودية اأو يف اإيران.

Leszek Buszynski & Christopher Roberts, The South China Sea and Australia’s Regional Security Environment  -((
National Security College Occasional, no. 5, September 2013, pp. 4-5.
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ال�صيناريوهات املحتملة يف بحر ال�صني اجلنوبي
يبدو اأّن هناك ثالثة �سيناريوهات متحكمة حتى اللحظة يف �سوغ م�ستقبل 

بحر ال�سني اجلنوبي، وهي:
�صيناريو الواقع القائم)))): وهو يقوم على اأ�سا�ش ا�ستمرار احلال على ما 
هو عليه بني دول بحر ال�سني اجلنوبي، من خالل ت�سك كل منها بالنطاقات 
البحرية التي تهيمن عليها، يف مقابل ا�ستمرار امل�ساعي الدبلوما�سية لإقناع 
الدول  تراه  ما  وفق  الدويل  القانون  ملبادئ  الر�سوخ  على  بالعمل  ال�سني 
اجلهد  هذا  اأّن  ا  خ�سو�سً ال�سينية.  التوجهات  مع  تتعار�ش  التي  الأخرى 
الإبقاء على ميزان  اإىل  �سيقود  الأمريكية، وهو  الإدارة  �سيكون مدعوًما من 
الن�سبي،  وال�ستقرار  التوازن  من  حالة  يف  اجلغرايف  النطاق  هذا  يف  القوى 

الذي ي�سمن باحلد الأدنى كثرًيا من م�سالح القوى املختلفة يف هذا البحر.
البحرية: هذا ال�سيناريو  اإعادة تر�صيم احلدود  الت�صوية  �صيناريو 
النطاقات  ترتيب  اإعادة  على  ويقوم  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  له  تروج 
اجلغرافية للدول يف بحر ال�سني اجلنوبي، بطريقٍة ل تخلو من دهاء �سّناع 

القرار ال�سيا�سي يف البيت الأبي�ش، وتتمثل بالآتي:
- تخ�سي�ش جممل بحر ال�سني اجلنوبي من طريق اخلطوط املت�ساوية اإىل 
خطوط ال�ساحل، مع اإهمال جزر �سرباتلي وبارا�سيل، وبذلك ت�ستح�سل كل من: 
ال�سني وتايوان وفييتنام والفيليبني على م�ساحات مت�ساوية، على الرغم من 
اأّن هذا التق�سيم اجلغرايف �سيقود اإىل جعل املظاهر كافة واجلزر الرئي�سية مبا 
فيها بارا�سيل حتت ال�سيادة ال�سينية، اإل اأّن الكتلة اجليولوجية جلزر بارا�سيل 

لن تكون من ح�سة ال�سني وحدها، بل مق�سمة بني هذه الدول ب�سكٍل عادل.

 Angguntari C. Sari, Three Possible Scenarios in South China Sea, Jakarata Post Newspaper, 31/12/2012  -((
accessed on 20/10/2019, at: https://goo.gl/K13w7x.
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- وجود روؤية اأخرى م�سابهة، با�ستثناء اإعطاء ال�سني جزر بارا�سيل، ويكون 
اإ�سايف  على جزء  الثاين  �ستح�سل يف  ال�سني  باأّن  ال�سيناريَوين  بني  الفرق 
والفيليبني،  فييتنام  من:  كل  ح�سة  ح�ساب  على  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  من 
لكنها يف املقابل، �ستتمكن بالكاد من الو�سول اإىل الكتلة اجليولوجية التي 
تثلها جزر �سرباتلي، ما يجعلها م�ستبعدة من الهيمنة على هذه اجلزر الغنية 

مبواردها النفطية.
الأ�سا�سية  احل�س�ش  على  بالعتماد  �سرباتلي  جزر  مظاهر  تخ�سي�ش   -
واملخاوف ال�سيا�سية. وقد ح�سم هذا املنهج لإعطاء كل دولة قطاًعا رئي�ًسا 
من بحر ال�سني اجلنوبي، بالعتماد على درجة الدعاء، والوجود يف النطاق 
الدولة املدعية، ومت ر�سم  التي تلكها  القوة  الذي يجري ادعاوؤه، وعالقات 
امل�سيطر  اجلزر  هي:  ثالثة،  رئي�سية  عوامل  وفق  لل�سيادة  اجلغرافية  احلدود 
اجلرف  حدود  اجلزر،  جمموعات  بني  تف�سل  التي  اجلغرافية  احلدود  عليها، 

القاري الذي تّدعيه الأطراف املختلفة)5)).
يف  اخلالف  ت�سوية  م�سادر  من  مهًما  م�سدًرا  ال�سيناريو  هذا  يكون  وقد 
مو�سوع بحر ال�سني اجلنوبي، باعتبار اأّن الدول كافة �ستكون رابحة فيه، 
حتميات،  �ست  تاأكيد  خالل  من  لل�سني،  كبرية  خ�سارة  هناك  تكون  ولن 
اأّنها  كما  البحر،  هذا  يف  ال�سينية  للم�سالح  التعر�ش  اإمكان  من  �ستقلل 

�ستكون من املفاتيح الأ�سا�سية لإدامة التوازن وال�ستقرار فيه، وهي:
والدافع  القدرة  لديها  عظمى  كقوٍة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  -وجود 

خللق نظام م�ستقر يف هذا الإقليم.
-التوزيع اجلغرايف املتوازي للقوى الع�سكرية.

-تقوية املعايري الدولية للت�سوية ال�سلمية للخالفات حول هذا البحر.
 Mark J. Valencia, JON M. Van Dyke & Noel A. Ludwig, Sharing the Resources of the South China Sea  -(5
Hawaii: University of Hawaii Press, 1999, pp. 143-146.
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النطاق  هذا  يف  الدولية  القت�سادية  العالقات  اإدامة  اجلميع  -تف�سيل 
�سلمي وم�ستمر. ب�سكٍل 

-وجود املوؤ�س�سات املختلفة لرتتيب احلوار والتعاون بني دول هذا البحر.
-وجود هيئات حملية كثرية تف�سل هذا ال�سيناريو، الذي تتوافر يف ظله 

للجميع. ال�سلمية  احللول 
اأ�سواأ  من  ال�سيناريو  هذا  ُيعد  الع�صكرية)6)):  املواجهة  �صيناريو 
وهي  والبحري.  الربي  بجزاأَيه  اجلغرايف  النطاق  هذا  تنتظر  التي  امل�ساهد 
لعتباراٍت  الأمريكية  املتحدة  الوليات  على  �ستفر�ش  التي  املرحلة 
هناك،  يجري  �ضاع  اأي  يف  م�ساهمة  تكون  اأن  متعددة،  جيوبوليتيكية 
�سيء  فيه  دبلوما�سي  دور  اأي  عن  التخلي  على  �ستجربها  التي  بالطريقة 
من احليادية، ويدفعها حلفاوؤها باتاه ممار�سة كل ال�سيا�سات الت�سليحية 
م�ساحة  اإىل  وتدخله  الإقليم  هذا  حترق  اأن  �ساأنها  من  التي  والعدوانية، 

وا�سعة من الفو�سى والقتتال.
اإحدى ال�سفن  "تقوم  اأن يتدحرج على ال�سكل الآتي:  يكن لهذا ال�سيناريو 
ال�سيني بالإبحار يف املياه املحيطة يف جزر �سرباتلي،  العلم  التي حتمل 
التي تّدعي الدول الباقية �سيادتها عليها، تقوم هذه الدول بال�سيطرة على 
القيام باأي ن�ساط  اأو  ال�سيد  اإىل  اإبحارها و�سعيها  ال�سينية ب�سبب  ال�سفينة 
اآخر بطريقٍة غري قانونية. �ستعرت�ش ال�سني وترّد باأحقيتها يف هذا العمل 
من خالل القانون الدويل للبحار، يف اإثر ذلك، �سيت�ساعد اخلالف بني هذه 
ت�سمح  حني  ذاته  ال�سيء  و�سيح�سل  الدويل،  القانون  تف�سري  على  الأطراف 
الدول الآ�سيوية لل�ضكات الأجنبية باإجراء امل�سح الزلزايل يف هذا النطاق 
من اأجل املوارد الهيدروكربونية، وكذلك من اأجل القيام باأعمال حفر الآبار 

 Robert Beckman, The Unclos Dispute Settlement System and the South China sea, paper presented at: The  -(6
South China sea: Recent Developments and Implications Towards Peaceful Dispute Resolution, Kuala Lumpur
Malaysia, 12-13 December 2011, pp. 13-14.
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النفطية هناك، حيث يتوقع اأن تقوم ال�سني بعرقلة هذه امل�ساريع واإجبار 
ال�ضكات على التوقف عن العمل هناك. عندئذ، �ستعرت�ش الدول الآ�سيوية، 
م�ستخدمة ادعاءاتها اخلا�سة بذلك. وهو ما يهيئ املنطقة مل�ستقبٍل دموي 
القيادات هناك يف مو�سوع  ال�سيطرة، وف�سلت  الأمور من زمام  انفلتت  اإذا 
اإدارة الأزمة التي يبدو اأّن اجلميع لن يتحمل نتائجها الكارثية اإن ح�سلت، 
�سماًنا  واأقلها  خطورة  امل�ساهد  اأكرث  من  ال�سيناريو  هذا  يجعل  ما  وهو 
طريقه  وتاأمني  النفطية  موارده  من  وال�ستفادة  البحر  هذا  تنمية  لعملية 

املالحي ذي القيمة ال�سرتاتيجية العالية.
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*

اتفاقية الهدنة اللبنانية - اإلسرائيلية 
للعام 1949

أبعادها، إطارها القانوني، وأهميتها

العميد الركن املتقاعد د. رياض شـّيا

املقدمة
 1949 للعام  الإ�ضائيلية   – اللبنانية  الهدنة  اتفاقية  تعد 
حدًثا بارًزا ومهًما يف تاريخ لبنان احلديث ويف م�سار النزاع، 
ل بل ال�ضاع اللبناين – الإ�ضائيلي الذي ا�ستحوذ على م�ساحة 
وا�سعة من هذا التاريخ، ول يزال يّثل العامل الأكرث اإثارة يف 

تقلّب الأو�ساع اللبنانية وتطورها.
يف  "اإ�ضائيل"  قيام  اإعالن  وقوده  اأ�سعل  ال�ضاع،الذي  هذا 
14 اأيار 1948، �سيمتد ردًحا طوياًل – حتى يومنا هذا – مثقاًل 
بالعنف والقتل والتدمري والت�ضيد))). اإن الطابع امل�سلح الدموي 
لرتباطه  الأول،  ل�سبَبني:  يعود  ال�ضاع  هذا  على  غلب  الذي 
بال�ضاع العربي - الإ�ضائيلي املفتوح، والذي ت�سكل الق�سية 
الفل�سطينية باأبعادها كافة حموًرا له. اأما ال�سبب الثاين فيتعلق 

راجع: االعتداءات اإلسرائيلية/1949-1985، المركز العربي للمعلومات، ط1، بيروت 1985.  -(

* ضابط متقاعد 
في اجليش اللبناني
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بالأيديولوجية ال�سهيونية لإ�ضائيل القائمة على العدوان والتو�سع، والذي 
على  "اإ�ضائيل"  ُوجدت  فمنذ  احليوية.  جمالتها  من  واحًدا  لبنان  ي�سّكل 
ا  احلدود اجلنوبية للبنان، وهي م�ستمرة يف الحتفاظ باجلنوب اللبناين اأر�سً

ومياًها يف دائرة اأطماعها)2).
جاءت الهدنة التي اأعلنتها التفاقية اللبنانية - الإ�ضائيلية، كما التفاقيات 
اإعالن قيام  اندلع فور  الذي  القتال  لتوقف  الأخرى،  الإ�ضائيلية  العربية - 
"اإ�ضائيل"، ولتتّوج م�ساعَي حثيثة بذلتها منظمة الأمم املتحدة، �سواء يف 
جمل�ش الأمن اأم يف اجلمعية العامة، اأم يف جهود ممثليها الذين انتدبتهم اإىل 
فل�سطني. فالو�سع على ال�ساحة الفل�سطينية قد �سّكل يومها ول يزال تهديًدا 
لالأمن وال�سلم الدوليَّني، كما و�سفه قرار جمل�ش الأمن الرقم 54 ال�سادر يف 
15 توز1948))). فا�ستدعى ذلك تدخاًل من املنظمة الدولية، ول �سيما من 
جمل�ش الأمن، الذي ُت�سّكل حماية الأمن وال�سلم اأهم واجباته واأبرز ن�ساطه، 
وبخا�سٍة يف اإجراءات املجل�ش الزجرية التي ن�ش عليها الف�سل ال�سابع من 
امليثاق يف حالت تهديد الأمن وال�سلم الدوليَّني. وبعد عدة اإعالنات لوقف 
اإطالق النار، وبال�ستناد اإىل الف�سل ال�سابع، اأمر املجل�ش يف قراَريه الرقَمني 
اأطراف   (((1948 نوفمرب  الثاين/  ت�ضين  و16   4 يف  ال�سادَرين  و62   61
النزاع يف فل�سطني، م�ض، �سوريا، الأردن، لبنان و"اإ�ضائيل" باإعالن هدنة 
ا  عامة تت�سمن اإقامة خطوط هدنة دائمة ُينع تاوزها، وان�سحاًبا وتخفي�سً
للقوى امل�سلحة من جانَبي هذه اخلطوط �سماًنا لها. فالتزم الأطراف جميًعا 
تنفيذ هذين القراَرين، ووقعوا اأربع اتفاقيات، من بينها اتفاقية الهدنة العامة 

بني لبنان و"اإ�ضائيل" يف 23 اآذار 1949.

ياسين سويد، »عملية الليطاني«، نظرة استراتيجية، مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت 1992، ص 8.  -2
راجع: قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي - اإلسرائيلي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت )))).  -(

المرجع نفسه.  -(
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من هذا املنطلق، اكت�سبت اتفاقية الهدنة اللبنانية - الإ�ضائيلية اأهمية يف 
البعَدين الإقليمي والدويل. فهي بالن�سبة لطرَفيها املبا�َضين، اإطار قانوين 
املتحدة وجمل�ش  الأمم  نف�سه، تاه  الوقت  بينهما. وهي يف  النزاع  ل�سبط 

الأمن اأداة للحفاظ على الأمن وال�سلم الدولَيني.
على ال�سعيد الأول، ا�ستمرت التفاقية منذ توقيعها ولغاية العام 1967، 
نظاًما فّعاًل ملراقبة الأمن يف منطقة احلدود بني لبنان و"اإ�ضائيل". لكّن 
اإعالن تخلّيها  اإىل  بـ"اإ�ضائيل"  حرب اخلام�ش من حزيران 1967، دفعت 
عنها وعن النظام الذي اأن�ساأته تلك التفاقية الدولية، خمالفًة يف ذلك مبادئ 
وقواعد القانون الدويل امل�ستقرة املتعلقة بالتعامل بني الدول، واللتزامات 

التي ترتبها التفاقيات الدولية.
توقيع  منذ  الأمن،  وجمل�ش  املتحدة  الأمم  فاإن  الثاين،  ال�سعيد  على  اأما 
التفاقية حتى يومنا هذا، ل يزالن يعتربان باأنها اإطار قانوين دويل قائم 

و�سالح وواجب التطبيق للحفاظ على الأمن وال�سلم الإقليمي والدويل.
املنطقة  يف  "اإ�ضائيل"  تنتهجها  التي  والغطر�سة  العدوان  �سيا�سة  لكن 
اأظهرت باأنها غري مكرتثة للقانون الدويل ول  عامة وتاه لبنان خا�سة، 
العامل.  وال�سلم يف هذه املنطقة من  بالأمن  الدولية، وغري معنية  لل�ضعية 
الأمم  عجز  اإىل  اأدى  لـ"اإ�ضائيل"،  عاملية  قوى  عدة  وّفرته  الذي  فالدعم 
اإرغامها التقّيد بالقرارات واملواثيق والتفاقات الدولية، ول  املتحدة على 

�سيما تلك التي وّقعت هي عليها ومن �سمنها اتفاقية الهدنة مع لبنان.
مل يقلل ذلك من اأهمية التفاقية ومن ا�ستمرار وجودها �سواء يف نظر فقه 
القانون الدويل اأو الأمم املتحدة بهيئاتها املختلفة التي اأ�سدرت عدًدا كبرًيا 
من القرارات التي تدعو اإىل احلفاظ على التفاقية وتفعيل اأجهزتها والعمل 
للبنان،  وعملًيا  قانونًيا  �سماًنا  �سّكلت  التفاقية  فاإن  وهكذا،  مب�سمونها. 
الأمن  اآلية ل�سمان  املتحدة  بالن�سبة لالأمم  �سّكلت  اأُح�سن تطبيقها؛ كما  اإذا 

وال�سلم وال�ستقرار الدويل.
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اأكرث  الذي ُيطرح: ملاذا هذا العتبار لتفاقية كهذه م�سى عليها  ال�سوؤال 
ويجب  قائمة  لتبقى  املدة  هذه  بعد  الأهمية  لها  فهل  عاًما؟  �سبعني  من 
لبنان  بني  النزاع  ل�سبط  قانونًيا  اإطاًرا  فعاًل  ت�سكل  وهل  بها؟  التم�سك 

و"اإ�ضائيل"؟
الهدنة  اتفاقية  اأهمية  فن�ستعر�ش  بحثنا،  مو�سع  �ستكون  الأ�سئلة  هذه 
الق�سم  يف  منها  وموقف"اإ�ضائيل"   1949 للعام  الإ�ضائيلية   - اللبنانية 
الو�سع  الذي ت�سكله هذه التفاقية لإدارة  القانوين  الأول، ونتناول الإطار 
على احلدود بني لبنان و"اإ�ضائيل" يف الق�سم الثاين، ومن ثم اأهم م�سامني 
اإليه  تو�سل  ملا  عامة  خال�سة  اإىل  بالإ�سافة  الثالث،  الق�سم  يف  التفاقية 

البحث والتو�سيات التي اقرُتحت.

1- اأهمية التفاقية وموقف"اإ�رصائيل" منها:

ترجع  الإ�ضائيلية   - اللبنانية  الهدنة  اتفاقية  تكت�سبها  التي  الأهمية  اإن 
ممت لتكون اأداة يف يد الأمم  لأ�سباٍب متعددة، يندرج اأكرثها يف كونها �سُ
املتحدة لالإم�ساك بالو�سع الأمني بني لبنان و"اإ�ضائيل" باأكمله وخلدمة 
الأمن وال�ستقرار يف املنطقة ويف العامل، �سيما والأمم املتحدة هي الطرف 
الطرفان  اإليه  يحتكم  مرجًعا  تالًيا  ولتكون  التفاقية،  على  املوّقع  الثالث 

اأمنًيا فيما بينهما.

هي  الإ�ضائيلية   - اللبنانية  الهدنة  اتفاقية  اإن  القول  من  بد  ل  بداية، 
الدويل،  القانون  حددها  التي  املوا�سفات  بكل  تتمتع  دولية  معاهدة 
لبنان املعرتف بها دولًيا. فاملادة  "اإ�ضائيل" باحرتام حدود  ُتلزم  وهي 
يتبع  الهدنة  »خط  اأن  على  تن�ش  التفاقية  من  الأوىل  الفقرة   – اخلام�سة 

احلدود الدولية بني لبنان وفل�سطني«)5).

راجع نص المادة الخامسة من اتفاقية الهدنة اللبنانية – اإلسرائيلية في ملحق هذا البحث.  -5
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ي�ستدعي  وفل�سطني  لبنان  بني  الدولية  للحدود  ال�ضيحة  الإ�سارة  هذه 
اإلقاء نظرة �ضيعة اإىل تاريخ هذه احلدود واملراحل التي مرت بها.

احلدود بني لبنان و"اإ�رسائيل":

يكن العودة باحلدود الدولية بني لبنان و"اإ�ضائيل"، من الناحية القانونية، 
فرن�سا  النتداب  دولتا  وّقعت  عندما   ،1920 الأول  كانون   23 تاريخ  اإىل 
 Hardinge of Penshurst عن الأوىل وG. Leyques وبريطانيا ممثَّلَتني بـ
عن الثانية، حول تنظيم �سوؤون احلدود واملياه و�سكك احلديد وما اإليها من 
ُكلّفت  التفاق،  الثانية من هذا  املادة  النتداب. ووفق  تربط مناطق  �سوؤون 
جلنة برت�سيم اخلط احلدودي على الأر�ش وعلى خرائط ميدانية بني لبنان 
و�سوريا من جهة وفل�سطني من جهة ثانية. ويف اأوائل حزيران 1921، بداأت 
جلنة تر�سيم احلدود عملها على الأر�ش، وكان على راأ�سها من اجلانب الفرن�سي 
املقدم بوليه Paulet ومن اجلانب الربيطاين املقدم )Newcomb(6. ورفعت 
هذه اللجنة، امل�سماة »جلنة بوليه – نيوكومب«، تقريرها اخلتامي املت�سمن 
اخلتامي  »التقرير  عنوان  حتت   1922 �سباط   3 يف  احلدود  تر�سيم  وثيقة 
لتثبيت احلدود بني لبنان الكبري و�سوريا من جهة وفل�سطني من جهة اأخرى، 
ومن البحر املتو�سط حتى احلمة )وادي الريموك ال�سفلي()7). ت�سّمن التقرير 
حتديد 71 نقطة ف�سل، 38 منها على احلدود اللبنانية - الفل�سطينية، اأي من 
النقطة رقم 1 حتى النقطة رقم 38، والباقي من النقطة 39 اإىل النقطة 71 
على احلدود ال�سورية – الفل�سطينية، وقد اأُرفق هذا التقرير بخريطٍة ميدانية 
عليها الرت�سيم املنجز للحدود. ويف 7 اآذار 1923 وبعد تبادل املذكرات بني 
فرن�سا وبريطانيا، اأُبرم اتفاق بوليه – نيوكومب، واأ�سبح الرت�سيم معموًل به 

راجع: عصام خليفة، لبنان/ الحدود والمياه )1916 – 1975(، بيروت 1996، ص81.  -6
المرجع نفسه ، ص 76.  -7
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ابتداء من 10 اآذار 1923. وعلى اأثر ذلك، اأُودع التفاق ع�سبة الأمم واأ�سبح 
له طابع دويل؛ واإن القرارات الدولية العديدة املتعلقة بلبنان التي ت�سري اإىل 
حدوده املعرتف بها دولًيا يف اجلنوب، اإمنا تق�سد احلدود التي عّينها اتفاق 

بوليه – نيوكومب هذا.

 - اللبنانية  الهدنة  اتفاقية  توقيع  بعد  للحدود  الثاين  الرت�سيم  جرى 
اللبنانية  الهدنة  اأجرت جلنة مراقبة  اآذار 1949، حيث  الإ�ضائيلية يف 23 
- الإ�ضائيلية امل�سّكلة �سنًدا لتلك التفاقية تر�سيًما جديًدا للحدود، هو نف�سه 
تر�سيم بوليه - نيوكومب، واأعادت اإحياء نقاط احلدود الـ 38، وو�سعت نقاط 
ف�سل ثانوية وو�سيطة فيما بينها، ليبلغ العدد الإجمايل 143 نقطة. هنا ل 
بد من الإ�سارة اإىل وقوع خالٍف على تر�سيم احلدود بني النقطة الأخرية رقم 
38 واحلدود ال�سورية ب�سبب عدم التزام "اإ�ضائيل" باحلدود التي ُر�سمت يف 

اتفاق بوليه - نيوكومب، وهو ل يزال قائًما اإىل اليوم.
لبنان  جنوب  من  الإ�ضائيلي  الن�سحاب  بعد  فح�سل  الثالث  الرت�سيم  اأما 
يف العام 2000 تطبيًقا للقراَرين 425 و426 ال�سادَرين عن جمل�ش الأمن 
الدويل يف 19 اآذار 1978 بعد احتالل "اإ�ضائيل" لأجزاٍء من اجلنوب اللبناين 
يف العام 1978)8). هذا الرت�سيم مل يكن للحدود، بل ملا اُتفق على ت�سميته 
احلدود  خط  يعد  ل  وهو  الإ�ضائيلية،  للقوات  ان�سحاب  كخط  الأزرق  باخلط 
ا�ستمرار  ب�سبب  وذلك  اإليها،  الأقرب  بل  و"اإ�ضائيل"،  لبنان  بني  الدولية 
"اإ�ضائيل" لثالث ع�ضة نقطة خمتلفة امل�ساحة على احلدود وتعد  احتالل 

خرًقا للحدود الدولية))).
فائقة  هي  الهدنة  اتفاقية  ت�سمنتها  التي  اخلام�سة  املادة  فاإن  وهكذا، 

راجع: عفيف أيوب، قرارات ومقررات مجلس األمن الدولي حول لبنان/ 1946 – 1990، دار الخلود، بيروت 1991، ص 123 – 125.  -8
راجع: أنطوان مراد، حقوق بين الخطوط/ الحدود اللبنانية الجنوبية/ تحّوالت تاريخية وإشكاليات حدودية، د. ن.، 2020، ص 175 – 180.  -(
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وت�سع  لبنان،  جنوب  يف  الدولية  احلدود  فتكر�ش  للبنان،  بالن�سبة  الأهمية 
"اإ�ضائيل"  واأن  �سيما  ل  اللبنانية،  الأرا�سي  يف  "اإ�ضائيل"  لأطماع  حًدا 
اإىل طموحاتها الإقليمية. وقد تكون هذه  ترف�ش تعيني حدودها، ما يوؤ�ض 
تتحنّي  "اإ�ضائيل"  جعلت  التي  ال�سمنية  الأ�سباب  من  هي  بالذات  املادة 
هذا  عنها.  تخلّيها  واإعالن  الهدنة  اتفاقية  موجبات  من  للتملّ�ش  الفر�ش 

يقودنا للتعرف على موقف "اإ�ضائيل" من اتفاقية الهدنة.
موقف "اإ�رسائيل" من اتفاقية الهدنة:

مل يكن التزام "اإ�ضائيل" بالتفاقية منذ توقيعها يف العام 1949 م�ستقيًما 
وثابًتا، ومل تعِطها الأهمية التي ت�ستحقها كاتفاقيٍة دولية هي طرف فيها، 
كانت  "اإ�ضائيل"  فـ  الدويل.  الأمن  جمل�ش  ب�سمانة  وم�ستمرة  قائمة  وهي 
حني  يف  مل�ساحلها،  خدمة  بها  وتعرتف  وت�ستخدمها  لالتفاقية  ترجع 
وخمططاتها  �سيا�ساتها  اأمام  عقبة  اأنها  ترى  عندما  بها  تعرتف  ل  كانت 
و"اإ�ضائيل"  لبنان  بني  �ضاًعا  اأعقبه  عليها  والتوقيع  �سيما  وطموحاتها، 
ملدة عام. ففي العام 1948، احتلت الع�سابات ال�سهيونية جزًءا من اجلنوب 
يف  مرّوعة  جمزرة  ارتكبت  كما  الليطاين،  م�سارف  على  واأ�سبحت  اللبناين 

قرية حول اللبنانية �سقط فيها اأكرث من �سبعني �سحية من اأبنائها )0)).
لذلك بدا املوقف الإ�ضائيلي من التفاقية متقلًبا ومرتجرًجا. ففي الفرتة 
الأوىل املمتدة منذ توقيعها لغاية العام 1967، كان التزام "اإ�ضائيل" بها 
مقبوًل ب�سورٍة عامة. فقد كانت التفاقية عن حق هي التي حتكم الأو�ساع 
على احلدود يف جمالت �ستى. فلجنة الهدنة اللبنانية - الإ�ضائيلية امل�سرتكة 
املنبثقة عنها كانت مم�سكة بالو�سع هناك ب�سورٍة تامة، وتعقد الجتماعات 
وتتلقى ال�سكاوى وتراقب خط الهدنة من دون �سعوبات؛ وكان يراأ�سها ممثل 

راجع: محمود حيدر، لبنان في تحوالت المشروع اإلسرائيلي، منشورات المجلس الثقافي الجنوبي، ص 7.  -(0
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�سخ�سًيا  هو  يراأ�سها  اأو  الهدنة،  ملراقبة  املتحدة  الأمم  جلنة  اأركان  لرئي�ش 
 Frederick هوف  فريدريك  يقول  الإطار،  هذا  يف  احلاجة.  تدعو  عندما 
Hof )�ساحب اخلط ال�سهري يف املنطقة البحرية املتنازع عليها بني لبنان 
و "اإ�ضائيل" اليوم(: »كان للجانَبني اللبناين والإ�ضائيلي اأ�سبابهما اجليدة 

لروؤية جلنة الهدنة اللبنانية - الإ�ضائيلية امل�سرتكة تعمل بفعاليٍة.
فلبنان اأراد تّنب اأي عمل مثري قد يوؤدي اإىل اإعادة دخول القوات الإ�ضائيلية 
لتمنع  لبنان،  التعاون مع  فقد رغبت يف  "اإ�ضائيل"،  اأما  اللبناين.  اجلنوب 
عودة الالجئني العرب يف الوقت الذي عززت فيه خط امل�ستوطنات اليهودية 
بالتفاقية،  ن�سبًيا  الرا�سي  "اإ�ضائيل"  موقف  لكن  احلدود«)))).  طول  على 
�ضعان ما تبّدل بعد حرب حزيران 1967 بينها وبني م�ض و�سوريا والأردن، 
فاأعلنت �سقوط الهدنة مع لبنان كما �سقطت مع الدول العربية الأخرى. فبعد 
احلرب و�سدور قرارات جمل�ش الأمن 233 و234، بات املوقف الإ�ضائيلي 
اأن  معترًبا  احلرب،  هذه  قبل  عليه  كان  ملا  بالكامل  مغايًرا  التفاقية  من 
التفاقية اأ�سبحت لغية. وامتنعت "اإ�ضائيل" عن ح�سور اجتماعات جلنة 
لبنان  اإن  كقولها  للواقع،  ومغايرة  واهية  بحجٍج  متذرعة  امل�سرتكة  الهدنة 
وهي  احلرب،  يف  �ساركت  التي  العربية  الدول  كما  عليها  احلرب  اأعلن  قد 
حجة غري �سحيحة مطلًقا، وهو ما اأّكده رئي�ش هيئة الأمم املتحدة ملراقبة 
والذريعة   .((2(1967 حرب  اأثناء  يف   Odd Bull بول  اأود  اجلرنال  الهدنة 
الأخرى التي اتخذتها "اإ�ضائيل" لتربير تخليها عن اتفاقية الهدنة لحًقا، 
العام  يف  وملكارت   1969 العام  يف  القاهرة  لتفاَقي  لبنان  توقيع  كانت 
يف  قانوين  نقا�ش  يف  الدخول  دون  ومن  الفل�سطينية.  املقاومة  مع   1973
اكت�سبت  اأن  بعد  "اإ�ضائيل"  �سد  امل�سلح  بالعمل  الفل�سطينية  املقاومة  حق 

Galilée Divided, The Israel – Lebanon Frontier, 1916-1984, West View Press, p. 64 ,Hof .C Frederick :راجع  -((
 Ibid p.p. 66-67  -(2
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اعرتاًفا دولًيا بها، وبات ن�ساطها مقبوًل من املجتمع الدويل. وهذا العرتاف 
الدويل هو امتداد حلق تقرير امل�سري الذي اكت�سبه ال�سعب الفل�سطيني مبوجب 
قرار الأمم املتحدة الرقم 2672 ال�سادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف 8 دي�سمرب/كانون الأول 1970)))). لكن لبنان، ولعدة اأ�سباب قام باإلغاء 
اأقره  الذي   87/25 الرقم  القانون  مبوجب  اأعالهما  املذكوَرين  التفاَقني 
وذرائعها  الإ�ضائيلية  الدعاءات  دابر  لقطع  وذلك  اللبناين،  النواب  جمل�ش 

لإلغاء اتفاقية الهدنة.
اأوًل  يتمثل  الهدنة  اتفاقية  من  الإ�ضائيلي  للموقف  احلقيقية  الأ�سباب  اإن 
دونها،  حائاًل  الهدنة  اتفاقية  تقف  التي  الإ�ضائيلية  الإقليمية  بالأطماع 
والثاين يتعلق بال�ضاع العربي - الإ�ضائيلي و�سقوط نظام الهدنة واحتاللها 
لأرا�ٍش عربية وا�سعة يف اأعقاب حرب حزيران 1967. لذلك راأت "اإ�ضائيل" 
كّر�ست  التي  لبنان  مع  الهدنة  اتفاقية  وجود  با�ستمرار  لها  م�سلحة  ل  اأن 
الإقليمية.  لطموحاتها  عائًقا  ي�سّكل  ما  اجتيازها،  ومنعت  بينهما  احلدود 
الإ�ضائيلية،  والذرائع  باحلجج  ياأخذا  مل  الأمن  وجمل�ش  املتحدة  الأمم  لكن 

وحافًظا على التم�سك بالتفاقية كما اأ�سلفنا.
باأنها  التذكري  بد من  ا، ل  اأي�سً الهدنة  اتفاقية  اأهمية  تبيان  ويف معر�ش 
املعاهدة الدولية الثنائية الوحيدة بني لبنان و"اإ�ضائيل". وحتمل �سفات 
املعاهدة الدولية كافة كما ن�ش عليها القانون الدويل، وهي يف هذا الإطار 
فيينا  اتفاقية  كّر�سته  الذي  الدولية  املعاهدات  قانون  مع  متوافقة  اأتت  قد 
اأو  خطية،  كونها  و�ضورة  باملعاهدة  تعريفه  جلهة  �سواء   ،1969 للعام 
الفقرة  ن�ست  فقد  باملعاهدة.  اللتزام  على  املتعاقدة  الدول  موافقة  جلهة 
الأوىل من املادة الثانية من قانون املعاهدات »على اأن املعاهدة هي اتفاق 

))-  راجع نص القرار في: قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي - اإلسرائيلي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 1993.
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دويل معقود ب�سورٍة خطية...«، واملادة 12 من هذا القانون، تن�ش على اأن 
التوقيع هو اأحد اأ�سكال التعبري عن التزام الدولة باملعاهدة. وهذا ما ينطبق 
التي وّقعها �سباط عن احلكومَتني  الإ�ضائيلية  اللبنانية -  التفاقية  على 
طابًعا  اتخذت  الهدنة  هذه  اأّن  اإىل  الإ�سارة  مع  والإ�ضائيلية))))،  اللبنانية 

تقنًيا.
ولكون اتفاقية الهدنة هي املعاهدة الوحيدة املوقعة بني الطرَفني، تدر 
الإ�سارة اإىل اأن "اإ�ضائيل" رغم حماولتها املتكررة، اإل اأنها ف�سلت يف اإرغام 
لبنان على توقيعه لأي اتفاقية �سالم معها، مبعزٍل عن احلل العادل وال�سامل 
وعلى  الدويل  القانون  مبادئ  على  يرتكز  اأن  يجب  والذي  املنطقة،  لأزمة 

القرارات الدولية ذات ال�سلة.

2- الإطار القانوين لتفاقية الهدنة

النزاع  ل�سبط  �سالحيتها  ومدى  لالتفاقية،  القانوين  لالإطار  بالن�سبة 
باحلروب  حافل  طويل  زمن  عليها  مّر  اأن  بعد  الإ�ضائيلي   - اللبناين 
التطورات  اإنه رغم كل  القول  الذي مل ينقطع، فيمكن  والحتاللت والتوتر 
توقيع  منذ  و"اإ�ضائيل"  لبنان  بني  الأو�ساع  �سهدتها  التي  والتقلبات 
اتفاقية الهدنة بني الدولَتني يف العام 1949، ول �سيما دخول "اإ�ضائيل" 
اللبناين ملدٍة  اللبنانية عدة مرات واحتاللها لأجزاٍء من اجلنوب  الأرا�سي 
ال�ضاع  اإىل  اأُ�سيفت  التي  اخلارجية  العوامل  من  الرغم  وعلى  طويلة. 
اللبناين - الإ�ضائيلي، والعامل الفل�سطيني والكفاح امل�سلح الذي مار�سته 
اأحياًنا  لبنان  من  انطالًقا  "اإ�ضائيل"  �سد  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
وملكارت  القاهرة  كاتفاَقي  ذلك  اأثناء  يف  عقدت  التي  والتفاقات  كثرية، 

/org.un.treaties//:https :على الموقع اإللكتروني Treaties of Law the on Convention Vienna   راجع قانون المعاهدات   -((
 en_=clang&23=chapter&1-XXIII=no_mtdsg&TREATY=src?aspx.ViewDetails/Pages
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اجلنوب  يف  الدولية  الطوارئ  قوات  ووجود  و1973؛   1969 العاَمني  يف 
ا�ستناًدا للقراَرين 425 و426 يف العام 1978؛ وارتباط الو�سع بني لبنان 
"اإ�ضائيل" بتطورات ال�ضاع العربي - الإ�ضائيلي وتقلباته الذي �سهد  و 
الأعوام 1956، 1967، 1973، و1982، و�سقوط  اأربع حروب كبرية يف 
و�سوريا  والأردن  "اإ�ضائيل" وكل من م�ض  الثالثة بني  الهدنة  اتفاقيات 
بعد حرب 1967، وتوقيع م�ض والأردن ملعاهدَتي ال�سلح مع "اإ�ضائيل" 
يف كامب دايفيد ووادي عربة واتفاق اأو�سلو مع الفل�سطينيني، واأخرًيا ولي�ش 
اآخًرا خروج القوات الإ�ضائيلية من لبنان يف العام 2000 وادعاء تطبيقها 
للقرار 425 و�سدور القرار 1701 يف اأعقاب حرب توز 2006، فاإن هذه 
التطورات والأو�ساع وتداعياتها مل تنل على الإطالق من اتفاقية الهدنة، 
املتوافر  والوحيد  ال�سحيح  القانوين  الإطار  الدوام  على  تّثل  بقيت  التي 
قد جاء  فاإنه  القرار 1701،  الطرفني، حتى مع �سدور  الو�سع بني  ل�سبط 
م�ستنًدا لتفاقية الهدنة ومكماًل لها وقد طّور ملحق الدفاع الذي ت�سمنته 
اجلنوب.  يف  �ستنت�ض  التي  الع�سكرية  القوى  حلجم  بالن�سبة  التفاقية 
والدليل القاطع على الثبات وال�ستمرارية يف اتفاقية الهدنة هو وجودها 
بالو�سع بني  الدويل املتعلقة  الأمن  ال�سادرة عن جمل�ش  القرارات  يف كل 
التي  املراجع  كاأحد  الهدنة  اتفاقية  ذكر  جرى  حيث  "اإ�ضائيل"،  و  لبنان 
اتفاقية  اأن  الن�ش ب�ضاحٍة على  القرارات، واأحياًنا جرى  اإليها تلك  ت�ستند 
الرقم  الأمن  جمل�ش  قرار  يف  كما  التنفيذ  وواجبة  �ساحلة  تزال  ل  الهدنة 

450 تاريخ 14 حزيران 1979 )5)) وغريه.
الإ�ضائيلية  اللبنانية -  الهدنة  اتفاقية  التي حتظى بها  الأهمية  اإن هذه 
وثباتها وا�ستمرار �سالحيتها لغاية اليوم، ولعتبارها اإطاًرا قانونًيا لإدارة 

5)-  راجع نص القرار في: قرارات األمم المتحدة، مرجع سابق. 
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هذا  اأ�سباب  ملعرفة  بالطبع  ذلك  يدعونا  "اإ�ضائيل"،  و  لبنان  بني  الو�سع 
الثبات يف التفاقية.

اإن الأ�سباب والدواعي التي وّفرت لتفاقية الهدنة هذه القوة والقدرة على 
اأهمها:  ال�ستمرار والبقاء كاأداٍة �سابطة للنزاع رغم تقادمها عديدة، وهذه 

التفاقية جاءت مندرجة حتت الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة.
- التفاقية حظيت بت�سديق جمل�ش الأمن.

- التفاقية اأ�س�ست هيئة دولية ملراقبة الهدنة ول تزال تعمل اإىل اليوم.
- اإن التفاقية كانت حمايدة ووفرت عدة �سمانات للفريَقني.

ويف ما ياأتي �ساأحاول �ضح هذه الأ�سباب باخت�سار:

املتحدة،  الأمم  مليثاق  ال�سابع  الف�سل  �سمن  التفاقية  لوقوع  بالن�سبة 
الهدنة  اتفاقية  باأن  القول  من  بد  فال  الأمن،  جمل�ش  من  م�سّدقة  وكونها 
اأ�سا�ًسا ا�ستجابة لقرار جمل�ش الأمن رقم  اللبنانية - الإ�ضائيلية قد ُوجدت 
62 تاريخ 16 ت�ضين الثاين/ نوفمرب 1948 الذي �سدر بال�ستناد للف�سل 

ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة.

والف�سل ال�سابع، كما هو معلوم، ين�ش على الإجراءات التي يُخَوّل جمل�ش 
الأمن اتخاذها ملعاجلة اأعمال العدوان والأو�ساع التي تهدد الأمن وال�سالم 
اآلية متدرجة تبداأ باتخاذ تدابري موؤقتة  )املادة 39(، وذلك وفق  العامل  يف 
القوة  ا�ستعمال  حلد  ت�سل  وزجرية  ق�ضية  تدابري  اتخاذ  ثم   )40 )املادة 

الع�سكرية )املادتان 41 و42()6)).

الأمن  جمل�ش  اأخذها  التي  الت�سل�سلية  الآلية  هذه  يف  الأوىل  واخلطوة 

/nations-united-charter/en/org.un.www//:https :6)-  راجع الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة على الموقع اإللكتروني
html.index
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ملعاجلة الو�سع الذي كان متفجًرا يف فل�سطني، كان اإ�سداره للقرار الرقم 54 
تاريخ 15 توز 1948، الذي قرر فيه اأن الو�سع يف فل�سطني ي�سكل تهديًدا 
لل�سالم وفق ما تعنيه املادة 39، ثم جاء القرار 62 تاريخ 16 ت�ضين الثاين 
1948 كخطوٍة ثانية وكتدبرٍي موؤقت وفق املادة 40 الذي ياأمر باإقامة هدنة 
دائمة بني لبنان و "اإ�ضائيل" حُتدد فيها خطوط هدنة دائمة ُينع تاوزها 
فا�ستجاب  للهدنة.  �سماًنا  امل�سلحة  الفريَقني  لقوى  ا  وتخفي�سً وان�سحاًبا 

الفريقان للقرار واأجنزا اتفاقية الهدنة.

من هنا يكن اأن ُتفهم اأهمية هذه التفاقية بالن�سبة ملجل�ش الأمن، اإذ اإنها 
اأتت ا�ستجابة لقراره ووفق الآلية املقررة يف الف�سل ال�سابع، وهي بالتايل 
ان�ساعا  اللذين  النزاع  لفريَقي  رغبة  منها  اأكرث  دولية  واإرادة  رغبة  تّثل 
لإرادة جمل�ش الأمن الذي كان �سيبادر لتخاذ تدابري زجرية فيما لو مل يذعن 
اأن املفاو�سات التي جرت لإجناز الهدنة وتوقيع  الفريقان للقرار 62. كما 
وتوقيع  املتحدة  الأمم  وم�ساركة  برعاية  تت  الناقورة  راأ�ش  يف  التفاقية 

ممثلها على التفاقية كطرٍف ثالث.

ولقتناعه  الدولَتني،  بني  والنزاع  بالو�سع  اإم�ساكه  ا�ستمرار  ولتاأكيده 
مبخالفة  ال�سماح  وعدم  ورعايتها  اأجُنزت  التي  الهدنة  اتفاقية  باأهمية 
القرار  مبوجب  التفاقية  هذه  على  بالت�سديق  الأمن  جمل�ش  قام  اأحكامها، 

الرقم 73 بتاريخ 1949/8/11.

قوة  يعطيها  ال�سابع  الف�سل  �سمن  الهدنة  اتفاقية  حتتله  الذي  فاملوقع 
ال�ستجابة  عدم  اأما  اإلزامًيا.  اأطرافها  قبل  من  تطبيقها  ويجعل  مطلقة، 
"اإ�ضائيل"، فيحّمل  اأو عدم تنفيذها باملطلق، كما هو احلال مع  ل�ضوطها 

الطرف املمتنع امل�سوؤولية الدولية.

ومن ثم فقد تاأكدت هذه الأهمية التي يوليها جمل�ش الأمن لالتفاقية، كاأداٍة 
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قانونية �سابطة للو�سع بني لبنان و "اإ�ضائيل"، من خالل ع�ضات القرارات 
التي اتخذها يف اأثناء تدخله ملعاجلة تقلبات هذا الو�سع وحتى يومنا هذا، 

فكان ُيذّكر فيها با�ستمراٍر ب�ضورة التقيد باأحكام اتفاقية الهدنة.

ا على اأهميتها وعلى جديتها واإ�ضارها على �سبط الو�سع  وللتاأكيد اأي�سً
ت التفاقية على اإن�ساء جلنة دائمة ملراقبة الهدنة  الأمني على احلدود، فقد ن�سّ
الهدنة«  ملراقبة  اللبنانية   - الإ�ضائيلية  »اللجنة  هي  املتحدة  لالأمم  تتبع 
 )The Israeli Lebanese Mixed Armistice Commission ILMAC(
مهمتها الإ�ضاف على تنفيذ الهدنة ومراقبتها، ويراأ�سها رئي�ش اأركان هيئة 
الهدنة التابعة لالأمم املتحدة الـ )UNTSO((7 اأو اأحد كبار ال�سباط من هيئة 
اليوم، وهي  العام 1949 حتى  قائمة منذ  تزال  اللجنة ل  املراقبني. وهذه 

تعمل حالًيا يف اإطار قوات الطوارئ الدولية العاملة يف اجلنوب.

القانونية  القوة  التفاقية  تعطي  التي  الأربعة  الأ�سباب  هذه  اإىل  اإ�سافة 
واحليادية  التوازن  هو  قوة  الأكرث  املو�سوعي  الأ�سا�ش  فاإن  ل�ستمرارها، 
التي  ال�سمانات  من  م�ستمدة  ال�سفة  وهذه  التفاقية.  بهما  �سيغت  اللذان 
اأمن  احرتام  على  حر�ست  قد  فهي  بالتوازي.  للفريَقني  التفاقية  اأعطتها 
الفريَقني والطمئنان لعدم تعر�ش اأي منهما لهجوم ٍم�سلح من الفريق الآخر، 
النظامية جلهة  النظامية وغري  القوات  قيًدا على  ب�سكٍل �ضيح  كما فر�ست 
عدم اعتدائها على قوات الفريق الآخر وب�سكٍل خا�ش �سد املدنيني اأو تاوز 

خط الهدنة )اأي احلدود(.

املتعلقة  الأخرية  الفقرة  اأثارتها  م�ساألة  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل  هنا 
ب�سمان  تتعلق  امل�ساألة  هذه  للفريَقني.  التفاقية  توفرها  التي  بال�سمانات 

UNTSO: United Nations Truce Supervision Organization.  -(7
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عدم خرق اتفاقية الهدنة، وهو اأمر ُطرح بقوٍة بعد توقيع التفاقية مبا�ضة 
ول يزال قائًما اإىل اليوم، وذلك ب�سبب اخلرق الإ�ضائيلي املتوا�سل للهدنة. 
اإن امل�سوؤولية تقع من دون �سك،  الذي يكن قوله، هو  البديهي  ال�سيء  لكن 
وقبل اأي �سيء اآخر، على عاتق جمل�ش الأمن الدويل. فاملجل�ش هو الذي اأمر 
ا�ستمرار العمل بها وعدم  اأوًل، وهو الذي �سّدقها ثانًيا، و�سمن  بالتفاقية 
خرقها. اإل اأن "اإ�ضائيل" قد �سّكلت، ولالأ�سف، حالة خا�سة و�ساذة يف الأمم 
املتحدة ويف املجتمع الدويل. فهي ل تهاب القرارات الدولية، وتخرق ما ل 
يروق لها من دون وجل. فالرعاية والدعم اللذان توّفرهما لها الدول الكربى 
يبقيانها مباأمٍن من اأي عقوبة قد يفكر بها جمل�ش الأمن لدى خرقها قراراته 

كما يفعل مع غريها من الدول.

من هنا نقول اإنه ل يكن التفكري باأي نوع من ال�سمانات التي تكفل عدم 
فيها  تتحكم  التي  ال�سائدة  العاملية  الظروف  ظل  يف  الهدنة  اتفاقية  خرق 

م�سالح الدول العظمى مب�سائر ال�سعوب.

٣ - م�صمون التفاقية)8))

حجم  يحّدد  وملحق  مواد  وثماين  )ديباجة(  مقدمة  من  التفاقية  تتاألف 
وتدر  احلدود.  منطقة  يف  قواهما  وتركز  والإ�ضائيلي  اللبناين  اجلي�َسني 
الدكتور  الدويل  الو�سيط  اأُعّدت من قبل  التفاقية قد  اأن م�سّودة  اإىل  الإ�سارة 
رالف بان�ش، وهي م�سابهة لبقية التفاقيات العربية - الإ�ضائيلية الأخرى، 
اللبنانية -  الأو�ساع اخلا�سة على اجلبهة  اقت�ستها  التي  ال�ستثناءات  مع 
الإ�سارة  التفاقية مع  ياأتي عر�ش مقت�سب مل�سمون  ما  الإ�ضائيلية. ويف 

اإىل الن�ش الكامل لالتفاقية موجود يف ملحق خا�ش يف ختام هذا البحث.

راجع نص اتفاقية الهدنة اللبنانية – اإلسرائيلية في ملحق هذا البحث.  -(8
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املقدمة )الديباجة(: ت�ستهل املقدمة باإ�سارٍة وا�سحة اإىل اأن التفاقية جاءت 
تنفيًذا لقرار جمل�ش الأمن الرقم 62 تاريخ 16 نوفمرب/ ت�ضين الثاين 1948 
امل�ستند بدوره اإىل الف�سل ال�سابع من امليثاق. هذا يقود مبا�ضة اإىل نتيجة 
اأن التفاقية نف�سها باتت م�ستندة اإىل الف�سل ال�سابع، الأمر الذي يعطيها وزًنا 
الأمن  اأمر يحّرك جمل�ش  اأحكامها هو  اأن خمالفة  واأهمية بالَغني؛ ما يعني 
لتخاذ ما يلزم من عقوبات بحق الطرف املخالف. ثم ت�سري املقدمة اإىل اأن 
بالإكراه،  لي�ست مفرو�سة  اأنها  اأي  الفريَقني،  تفاو�ش  نتيجة  التفاقية هي 
الذي ت�سري  الثالث  الفريَقني ب�ضوطها قد مت ب�سورٍة طوعية. والأمر  وقبول 
التفاقية  اأنتجت  التي  للمفاو�سات  الأمم املتحدة  الديباجة هو تروؤ�ش  اإليه 
عليها  يرّتب  فيها  ثالًثا  طرًفا  املتحدة  الأمم  يجعل  ما  الفريَقني،  من  بقراٍر 
تاه  حقوًقا  يعطيها  كما  التفاقية،  على  املحافظة  جلهة  معّينة  التزامات 

الطرَفني الآخَرين �سوف تظهر يف مكان اآخر من ن�ش التفاقية.

�ضط عدم العتداء: ن�ست املادة الأوىل على اأربعة مبادئ ت�سّكل ما يكن 
و�سفه ب�ضط عدم العتداء، وهي: عدم اللجوء اإىل القوة الع�سكرية يف ت�سوية 
الق�سية الفل�سطينية، عدم جواز القيام باأي عمل ع�سكري �سد مواطني الفريق 
اإىل  واطمئنانه  باأمنه  الفريَقني  احرتام حق كل من  امل�سلحة،  وقواته  الآخر 
عدم الهجوم امل�سلح عليه، واأخرًيا اعتبار الهدنة خطوة لت�سفية النزاع امل�سلح 

واإعادة ال�سلم اإىل فل�سطني.

ت عليه اتفاقية الهدنة اللبنانية - الإ�ضائيلية  وهكذا »فاإن اأول تدبري ن�سّ
التدبري يّثل عن�ًضا دائًما يف اتفاقيات  العدائية. وهذا  كان وقف الأعمال 
الهدنة كافة، ولو اختلف النموذج اأحياًنا«)))). كما اأن النطباع الذي نخرج 
املبادئ  اإن  اإذ  لالتفاقية.  الع�سكري  الطابع  هو  الأوىل  املادة  ن�ش  من  به 

 André Gervais, Les Enseignments des Armistices Récents, Annuaire Français du Droit International, :راجع   -((
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الأربعة امل�سار اإليها تنح�ض يف النواحي الأمنية والع�سكرية. وهذا يدح�ش 
املوقف الإ�ضائيلي الذي حاول اإ�سفاء �سبغة �سيا�سية على اتفاقيات الهدنة 
العربية - الإ�ضائيلية، ومن �سمنها التفاقية اللبنانية - الإ�ضائيلية، على 
اأنها تكر�ش العرتاف الواقعي بـ"دولة اإ�ضائيل"، على ما ذكره ع�سو الوفد 

الإ�ضائيلي يف مفاو�سات الهدنة مع لبنان �سبطاي روزين)20).

ا يف اإطار املبادئ  احلفاظ على احلقوق القائمة: املادة الثانية، بقيت اأي�سً
احلالية  ومواقفهما  الطرَفني  حقوق  على  املحافظة  اإىل  الهادفة  العامة 
الفل�سطينية.  للم�ساألة  النهائي  احلل  يف  اأم  الهدنة  يف  �سواء  وامل�ستقبلية، 
هذا الإطار الذي و�سعته هذه املادة، يعطي التفاقية طابًعا حمايًدا، يوؤدي 
بالتايل اإىل ا�ستقرار هو من �سفات املعاهدات الدولية الأ�سيلة. من ناحية 
اأخرى، توؤكد املادة الثانية ما جاء يف املقدمة، اإن املبادئ التي تن�ش عليها 
الثاين  نوفمرب/ت�ضين  تاريخ 16  الرقم 62  الأمن  قرار جمل�ش  على  ترتكز 
1948، وذلك بهدف اإ�سفاء مرجعية جمل�ش الأمن و�سمانته للمبادئ التي 

ارتكزت عليها التفاقية.

ت على طبيعة الهدنة التي طلبها جمل�ش  نظام الهدنة: املادة الثالثة ن�سّ
الأمن يف قراره رقم 62 امل�سار اإليه اأعاله. فجاءت الفقرة الأوىل لتعلن هدنة 
ل هذه  عامة بني القوات امل�سلحة اللبنانية والإ�ضائيلية، والفقرة الثانية تف�سّ
النظامية  النظامية وغري  القوى امل�سلحة  اأنواع  الهدنة وحتّرم على خمتلف 
من ارتكاب اأي عمل عدائي، وعدم جواز تخّطي خط الهدنة املبنّي يف املادة 

اخلام�سة اأو التدخل عرب املجال اجلوي اأو املياه الإقليمية للفريق الآخر.

ت�سكالن  التفاقية  من  واخلام�سة  الرابعة  املادتان  واحلدود:  الهدنة  خط 
ت�ستمل  هدنة  باإقامة  اأمر  الذي  وغايته،   62 رقم  الأمن  جمل�ش  قرار  هدف 

 Rosenne Shabtai, Arab- Israeli Armistice Agreements, 1952, p.42.  -20
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للفريَقني،  امل�سلحة  القوى  تتجاوزها  ل  للهدنة  دائمة  خطوط  حتديد  على 
وان�سحاب وتخفي�ش للقوى امل�سلحة حفًظا لهذه الهدنة. لذلك و�سفت الفقرة 
الأوىل من املادة الرابعة اخلط املحدد يف املادة اخلام�سة بـ »خط الهدنة«؛ 
يف حني جاءت الفقرة الأوىل من املادة اخلام�سة لتن�ش على ما ياأتي: »يتبع 
خط الهدنة احلدود الدولية بني لبنان وفل�سطني«. فالتفاقية قد اأ�سارت اإىل 
الدولية بني لبنان وفل�سطني كخٍط للهدنة لأن هذه احلدود وا�سحة  احلدود 

ومر�ّسمة ول التبا�ش اأو خالف فيها.

وهنا ل بد من الإ�سارة اإىل اأن الأهمية القانونية امل�ستفادة من ن�ش الفقرة 
الأوىل من املادة اخلام�سة هي تكري�ش احلدود الدولية بني لبنان وفل�سطني 
اتفاقية  على  توقيعها  مبجرد  احلدود  بهذه  "اإ�ضائيل"  واعرتاف  جهة،  من 

الهدنة من جهة اأخرى.

الرابعة  املادتان  عليها  ن�ست  التي  الفقرات  بع�ش  ذكر،  ما  اإىل  ي�ساف 
خط  جانَبي  على  امل�سلحة  القوى  وتخفي�ش  بال�سكان  تتعلقان  واخلام�سة 

الهدنة.

عادة  احلروب  تعقب  التي  الهدنة  اأن  من  الرغم  على  بال�سكان:  العالقة 
كانت ت�سعى ملعاجلة اأو�ساع املدنيني املوجودين يف مناطق القتال، اإل اأن 
اتفاقية الهدنة اللبنانية - الإ�ضائيلية مل تتناول يف اأو�ساع املدنيني �سوى 
حالة واحدة ن�ست عليها الفقرة الثالثة من املادة الرابعة من التفاقية، التي 
حّرمت على املدنيني اجتياز خط الهدنة املحدد يف املادة اخلام�سة. فب�سبب 
ا�ستمرار حالة احلرب بني لبنان و"اإ�ضائيل"، رغم الهدنة بينهما، كان ل بد 

من منع املدنيني من القرتاب من خط الهدنة اأو اجتيازه.

اأ�ضى احلرب: املادة ال�ساد�سة من التفاقية ن�ست على تبادل فوري لأ�ضى 
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الأمم املتحدة، ولي�سمل  الناقورة وباإ�ضاف  راأ�ش  اأن يجري يف  احلرب على 
الع�سكريني املالحقني جزائًيا اأو الذين �سدرت بحقهم اأحكام جنائية، وعلى 
اإعادة اأغرا�سهم ووثائقهم واأمتعتهم ال�سخ�سية، على اأن تتوىل جلنة الهدنة 
امل�سرتكة البحث عن املفقودين؛ واأخرًيا ن�ست على �ضورة العودة لتفاقية 
عليه  تن�ش  مل  ما  كل  يف  احلرب،  اأ�ضى  مبعاملة  املتعلقة   ،1929 جنيف 

اتفاقية الهدنة �ضاحة.

جلنة الهدنة امل�سرتكة: ن�ست املادة ال�سابعة على تاأليف جلنة لالإ�ضاف 
على تنفيذ الهدنة، فتاألفت »اللجنة الإ�ضائيلية - اللبنانية امل�سرتكة ملراقبة 
 The Israeli Lebanese Mixed Armistice Commission( الهدنة« 
ILMAC(، لت�سكل اجلزء الأخري من نظام الهدنة الذي كّونته التفاقية الذي 
اثنني منهم كل  اأع�ساء، يعنّي  اللجنة من خم�سة  اأعاله. وتتاألف  اإليه  اأ�ضنا 
من فريَقي اتفاقية الهدنة، وتكون برئا�سة رئي�ش اأركان هيئة مراقبة الهدنة 
اللجنة  اأحد كبار �سباطها. واتخذت  اأو   UNTSO الـ  املتحدة  التابعة لالأمم 
خمفر  يف  اأحدهما  لها،  مقّرين  نف�سها،  املادة  من  الثانية  الفقرة  مبوجب 
م�ستعمرة املطلة الإ�ضائيلي، والثاين يف خمفر راأ�ش الناقورة اللبناين. وقد 
اأُنيط بها، بالإ�سافة اإىل مراقبة تنفيذ الهدنة، �سالحية تف�سري بنود التفاقية، 
اإطار  واأُعطيت عدة ت�سهيالت لإجناز مهماتها. واللجنة ل تزال تعمل �سمن 

قوات اليونيفل املوجودة يف جنوب لبنان اليوم.

الإ�ضائيلية   - اللبنانية  الهدنة  »جلنة  اأن  ن�ستنتج  اأن  يكننا  وهكذا 
الأهمية،  بالغة  دولية  جلنة  هي  الهدنة،  اتفاقية  اأن�ساأتها  التي  امل�سرتكة« 
اإجنازها. فاللجنة  بالنظر لل�سفات التي تتوافر فيها واملهمات املناط بها 
هي دولية ت�سم ثالثة اأطراف : لبنان، "اإ�ضائيل" والأمم املتحدة؛ وهي جلنة 
تنفيذًيا  فعالة لمتالكها جهاًزا  اأنها جلنة  كما  ودقيقة؛  ومتوازنة  حمايدة 
تنت�ض عنا�ضه ومراكزه على طول خط الهدنة؛ وهي اأخرًيا تعمل باإ�ضاف 
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جمل�ش الأمن الدويل، ما يّكن هذا الأخري من الإم�ساك بالو�سع بني الدولَتني 
وي�سّهل عليه املحافظة على الأمن وال�ستقرار الدولَيني.

عليها  ن�ست  الأحكام  من  مبجموعٍة  التفاقية  ُختمت  ختامية:  اأحكام 
وعدد  تعديلها  واإمكانية  ومدتها  التفاقية  اإبرام  تناولت  الثامنة،  املادة 

الن�سخ واإجراءات التوقيع.

قوى  تركز  على  لالتفاقية  التابع  الدفاع  ملحق  ن�ش  الدفاع:  ملحق 
ع�سكرية ذات طابع دفاعي على طريَف خط الهدنة، على األ يتجاوز حجمها 
اأكرث من 1500 ع�سكري من كل طرف، مع اأ�سلحة وتهيزات حمددة. وتتمركز 
القوى يف اجلانب اللبناين اإىل اجلنوب من اخلط املمتد من القا�سمية غرًبا اإىل 
حا�سبيا �ضًقا مروًرا بالنبطية التحتا، ويف اجلانب الإ�ضائيلي اإىل ال�سمال 
من اخلط املمتد من نهاريا غرًبا اإىل مارو�ش �ضًقا مروًرا برت�سيحا واجل�ش. 
اإن هذا التخفي�ش حلجم القوى املتقابلة يف منطقة خط الهدنة وحتديد نوعية 
الحتكاك  منع  اإىل  بالأ�سا�ش  يهدف  فقط،  الدفاعية  على  لتقت�ض  اأ�سلحتها 
املبا�ض واحتمال تدد ال�ستباكات وتهديد الهدنة نف�سها تالًيا. اإل اأن ذلك 
مل ينع "اإ�ضائيل" من ا�ستخدام قواتها امل�سلحة �سد لبنان يف اأحيان كثرية، 
قيمتهما  ال�سالح  من  جمردة   - الن�سف  واملنطقة  الهدنة  خط  عن  نزع  مما 

العملية، ما جعل الن�ش بالتايل غري واقعي.

وقد  التفاقية،  ت�سمنتها  التي  الثمانية  املواد  عناوين  اأبرز  كانت  هذه 
ويلقي  �ساماًل  ليكون  البحث  ي�ستوجبه هذا  الذي  وبالقدر  باإيجاٍز  اأوردناها 
ال�سوء على هذه التفاقية املهمة وعلى امل�سلحة اللبنانية يف احلفاظ عليها 
منطقة  يف  الدوام  على  املاأزوم  بالو�سع  يتعلق  ما  كل  يف  عنها  والدفاع 
اإيراد ختام هذا البحث،  احلدود اجلنوبية ب�سبب الأطماع الإ�ضائيلية. وقبل 
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املفاو�سات  ولو باخت�ساٍر على م�ساألة  ال�سوء  اإلقاء  ياأتي  �سنحاول يف ما 
تر�سيم  و"اإ�ضائيل" حول  لبنان  بني  احلا�سل  اخلالف  اجلارية حالًيا حلل 

احلدود البحرية بينهما، والعالقة التي تربطها باتفاقية الهدنة.

اخلامتة

يف اخلتام، وبعد اأن ا�ستعر�سنا الظروف التاريخية والإطار ال�سرتاتيجي 
الإ�ضائيلية   - اللبنانية  الهدنة  اتفاقية  فيه  ُولدت  الذي  والدويل  الإقليمي 
يف العام 1949؛ وبعد اأن بّينا الإطار القانوين لهذه التفاقية، ومرجعيتها 
الأمن  على  للحفاظ  كاأداٍة  اأهميتها  بّيـنا  اأن  وبعد  الدويل؛  القانون  وفق 
اأهمية  الأكرث  ال�سابع،  الف�سل  يف  وقوعها  جلهة  والدويل،  الإقليمي  وال�سلم 
لالتفاقية  املطلقة  الأهمية  لنا  تبنّي  كما  املتحدة،  الأمم  ميثاق  يف  وقوة 
بالن�سبة للبنان جلهة احلفاظ على �سيادته وحماية حدوده واأمنه الإقليمي 
من  الأوىل  الفقرة  ن�ش  من  امل�ستفادة  الوطنية  برثواته  التفريط  وعدم 
و�سوًل  الدولية،  لبنان  بحدود  تعرتف  التي  التفاقية  من  اخلام�سة  املادة 
اإىل حماولت تر�سيم احلدود البحرية. ويف اإطار التو�سية ب�ضورة الت�سدد 
يف املحافظة على اتفاقية الهدنة، راأيت من املنا�سب ال�ست�سهاد مبا كتبه 
املغفور له الأ�ستاذ غ�سان تويني يف تقديه لكتاب اتفاقية الهدنة اإذ يقول: 
»يطيب يل - اأنا بالذات – اأن اأوؤكد، من زاوية م�ساركتي يف مداولت جمل�ش 
الأمن وجل�ساته التي تناولت الجتياح الإ�ضائيلي يف العام 1978 ثم العام 
اتفاقات  عقد  العربية  والدول  "اإ�ضائيل"  األزمت  التي  القرارات  اأن   ،1982
الهدنة العربية - الإ�ضائيلية يف العام 1948، ثم كر�ستها يف العام 1949، 
هي اليوم، بالن�سبة اإىل لبنان، اأهم واأفعل من القرارات 425، 426، 508، 

509، اإىل اآخر ال�سل�سلة«.
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اأن يتم�سك لبنان بو�سوٍح وعلى  اأولوية واأهمية  اإىل  نخل�ش من هذا كله 
القانون  �سمنه  للبنان  حًقا  باعتبارها  الهدنة،  باتفاقية  امل�ستويات  كل 
الدويل ول يزال. فذلك ي�سّكل منوذًجا دولًيا يف كيفية احلفاظ على املواثيق 
ال�ستقرار  يف  البارز  الدور  ذات  الهدنة  اتفاقيات  وعلى  عموًما،  الدولية 
العتبار  دوًما بعني  اآخذين  تقادم بع�سها.  الرغم من  الدويل خا�سة، على 
الظروف التي اأحاطت بن�ساأتها وبررتها واأعطتها ال�ضعية، والأ�سباب التي 

وّفرت لها ال�ستمرار.
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ملحق:

ن�ص اتفاقية الهدنة اللبنانية - االإ�رسائيلية
(2((

اتفاق الهدنة العامة بين لبنان و"إسرائيل" 1949 

رأس الناقورة 2 آذار ))))

مقدمة:

اإن الفريَقني يف هذا االتفاق،

ا�ستجابة منهما اإىل قرار جمل�ش الأمن ال�سادر يف 16 ت�ضين الثاين )نوفمرب( 1948 
الذي دعاهما، كتدبرٍي اإ�سايف موؤّقت مبقت�سى املادة 40 من ميثاق الأمم املتحدة ومن 
التفاو�ش  اإىل  �سلم دائم يف فل�سطني،  اإىل  النتقال من املهادنة احلالية  اأجل ت�سهيل 

لعقد هدنة.

اأنهما قّررا الدخول يف مفاو�سات برئا�سة الأمم املتحدة ب�سدد تنفيذ قرار  وحيث 
جمل�ش الأمن ال�سادر يف 16 ت�ضين الثاين 1948، وعّينا ممثلني معتمدين للمفاو�سة 

وعقد اتفاق هدنة.

فاإن املمثلني املوّقعني اأدناه، بعد اأن تبادلوا وثائق اعتمادهم املطلق التي وجدت 
م�ستوفية ال�ضوط كافة، اتفقوا على الأحكام الآتية:

املادة االأوىل:

يف �سبيل ت�سهيل اإعادة ال�سلم الدائم اإىل فل�سطني واعرتاًفا مبا لل�سمانات املتبادلة 
حول العمليات الع�سكرية املقبلة للفريَقني من اأهمية يف هذا ال�ساأن، يوؤكد هذا التفاق 

)2-  اتفاقات الهدنة العربية - اإلسرائيلية، شباط)فبراير( – تموز )يوليو( 1949، )نصوص األمم المتحدة وملحقاتها(، منشورات مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية – بيروت 1968، ص 48-37.
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املبادئ الآتية التي ينبغي على كال الفريَقني التقّيد بها تقيًدا تاًما يف اأثناء الهدنة:

يجب على الفريَقني كليهما من الآن ف�ساعًدا اأن يحرتما بكل اأمانة تو�سية جمل�ش 
الأمن بعدم اللجوء اإىل القوة الع�سكرية يف ت�سوية الق�سية الفل�سطينية.

ل يجوز للقوات امل�سلحة الربية اأو البحرية اأو اجلوية التابعة لأي من الفريَقني القيام 
باأي عمل عدواين اأو التخطيط له اأو التهديد به �سد �سعب الفريق الآخر اأو قواته امل�سلحة، 
مع العلم باأن عبارة »التخطيط« امل�ستعملة يف هذا ال�سياق ل تتناول التخطيط املعتاد 

الذي تريه القيادات يف املنظمات الع�سكرية عموًما.

يحرتم احرتاًما تاًما حق كل من الفريَقني يف اأمنه واطمئنانه اإىل عدم الهجوم عليه 
من جانب القوات امل�سلحة التابعة للفريق الآخر.

�سبيل ت�سفية  الفريَقني امل�سلحة خطوة ل بد منها يف  اإقامة هدنة بني قوات  تعد 
النزاع امل�سلح واإعادة ال�سلم اإىل فل�سطني.

املادة الثانية:

وجه  على   ،1948 الثاين  ت�ضين   16 يف  ال�سادر  الأمن  جمل�ش  لقرار  تنفيًذا 
التخ�سي�ش، يوؤكد هذا التفاق املبادئ والغايات الآتية:

اأو �سيا�سية من جراء املهادنة التي اأمر  ُيعرتف مببداأ عدم ك�سب اأي ميزة ع�سكرية 
بها جمل�ش الأمن.

ا باأنه ل يكن ب�سكل من الأ�سكال لأي من بنود هذا التفاق اأن ي�ّش  وُيعرتف اأي�سً
لق�سية  النهائية  ال�سلمية  الت�سوية  يف  مواقفه  اأو  مطالبه  اأو  الفريَقني  من  اأي  حقوق 

فل�سطني، اإذ اإن اأحكام هذا التفاق مبنية على العتبارات الع�سكرية وحدها.
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املادة الثالثة:

اأعاله ولقرار جمل�ش الأمن ال�سادر يف 16 ت�ضين الثاين  تطبيًقا للمبادئ الواردة 
1948، اأقرت بهذا التفاق هدنة عامة بني القوات امل�سلحة الربية والبحرية واجلوية 

للفريَقني.

ل يجوز لأي فئة من القوات الربية اأو البحرية اأو اجلوية، الع�سكرية اأو �سبه الع�سكرية، 
التابعة لأي من الفريَقني، مبا يف ذلك القوات غري النظامية، اأن ترتكب اأي عمل حربي 
يف  املدنيني  �سد  اأو  الع�سكرية،  �سبه  اأو  الع�سكرية  الآخر  الفريق  قوات  �سد  عدائي  اأو 
الأرا�سي التي ي�سيطر عليها الفريق الآخر، ول يجوز لها لأي غر�ش كان اأن تتخطى اأو 
تعرب خط الهدنة املبني يف املادة اخلام�سة من هذا التفاق، اأو اأن تدخل اأو تعرب املجال 
ال�ساحلي  اخلط  اأميال من  الواقعة �سمن ثالثة  املياه  اأو  الآخر  للفريق  التابع  اجلوي 

التابع للفريق الآخر.

ل يجوز توجيه اأي عمل حربي اأو عمل عدائي من اأرا�ش ي�سيطر عليها اأحد فريَقي 
هذا التفاق �سد الفريق الآخر.

املادة الرابعة:

ي�سمى اخلط املو�سوف يف املادة اخلام�سة من هذا التفاق »خط الهدنة«، ويحدد 
طبًقا للغاية والق�سد اللذين ينطوي عليهما قرار جمل�ش الأمن ال�سادر يف 16 ت�ضين 

الثاين 1948.

اإن الغاية الأ�سا�سية من خط الهدنة هي حتديد اخلط الذي ل يجوز اأن تتخطاه القوات 
امل�سلحة التابعة لكل من الفريَقني.

اجتياز  املدنيني  على  حتّرم  التي  واأنظمتها  امل�سلحة  الفريَقني  قوات  تعليمات  اإن 
خطوط القتال اأو دخول املنطقة الواقعة بني هذه اخلطوط تبقى �سارية بعد توقيع هذا 

التفاق، وذلك بالن�سبة اإىل خط الهدنة املحدد يف املادة اخلام�سة.
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املادة اخلام�صة:

يتبع خط الهدنة احلدود الدولية بني لبنان وفل�سطني.

يف منطقة خط الهدنة تتاألف القوات الع�سكرية للفريَقني من قوات دفاعية فقط كما 
هي حمددة يف ملحق هذا التفاق.

اأحكام  وفق  الدفاعي  امل�ستوى  اإىل  وتخفي�سها  الهدنة  خط  اإىل  القوات  �سحب  يتم 
الفقرة ال�سابقة خالل ع�ضة اأيام من تاريخ توقيع هذا التفاق. وكذلك يتم يف املدة 
الفريَقني،  من  كل  يخليها  التي  امللغومة  واملناطق  الطرق  من  الألغام  نزع  عينها 

واإر�سال املخططات التي تبني مواقع حقول الألغام اإىل الفريق الآخر.

املادة ال�صاد�صة:

للقوات  والتابعني  الفريَقني  من  اأي  يحتجزهم  الذين  احلرب  اأ�ضى  تبادل  يجرى 
امل�سلحة النظامية اأو غري النظامية للفريق الآخر، كما ياأتي:

يجرى تبادل اأ�ضى احلرب حتت اإ�ضاف الأمم املتحدة ومراقبتها يف املراحل.كافة 
يجرى التبادل يف راأ�ش الناقورة خالل اأربع وع�ضين �ساعة من توقيع هذا التفاق.

�سدرت  الذين  وكذلك  جزائًيا  املالحقني  احلرب  اأ�ضى  هذا،  الأ�ضى  تبادل  ي�سمل 
بحقهم اأحكام جنائية اأو غريها.

ُترّد اإىل اأ�ضى احلرب املتبادلني الأ�سياء ذات ال�ستعمال ال�سخ�سي والأ�سياء القيمة 
والر�سائل والوثائق وم�ستندات الهوية و�سواها من الأمتعة ال�سخ�سية اأًيا كان نوعها، 
قواته  اإىل  هوؤلء  ينتمي  الذي  الفريق  اإىل  ترد  توفوا  اأو  هربوا  قد  الأ�ضى  كان  واإذا 

امل�سلحة.

املبادئ  تقرر وفق  التفاق  يرد عليها ن�ش �ضيح يف هذا  التي مل  ال�سوؤون كافة 
الواردة يف التفاقية الدولية املتعلقة مبعاملة اأ�ضى احلرب واملوقعة يف جنيف يف 

27 توز/يوليو 1929.
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تتوىل جلنة الهدنة امل�سرتكة املن�سو�ش عليها يف املادة ال�سابعة من هذا التفاق 
م�سوؤولية البحث عن املفقودين، من ع�سكريني ومدنيني، داخل املناطق التي ي�سيطر 
ال�ضعة. ويتعهد كل فريق  الفريَقني، وذلك لت�سهيل تبادلهم على وجه  عليها كل من 

باأن يقّدم للجنة كل تعاون وم�ساعدة يف القيام بهذه املهمة.

املادة ال�صابعة:

ت�ضف على تنفيذ اأحكام هذا التفاق جلنة هدنة م�سرتكة تتاألف من خم�سة اأع�ساء 
يعني اثنني منهم كل من فريَقي هذا التفاق، ويكون رئي�سها رئي�ش اأركان هيئة مراقبة 
الهدنة التابعة لالأمم املتحدة اأو اأحد كبار ال�سباط من هيئة املراقبني يف تلك املنظمة 

يعينه رئي�ش الأركان املذكور بعد الت�ساور مع فريَقي هذا التفاق.

ويف  املطلة،  من  ال�سمال  اإىل  احلدود  خمفر  يف  امل�سرتكة  الهدنة  جلنة  مقر  يكون 
خمفر احلدود اللبناين يف الناقورة، وتتمع اللجنة يف الأماكن والأوقات التي تراها 

�ضورية لت�ضيف اأعمالها ب�سورٍة فعالة.

تعقد جلنة الهدنة امل�سرتكة اجتماعها الأول بدعوٍة من رئي�ش اأركان هيئة مراقبة 
الهدنة التابعة لالأمم املتحدة يف موعد ل يتجاوز اأ�سبوًعا واحًدا من توقيع هذا التفاق.

تكون قرارات جلنة الهدنة امل�سرتكة بالإجماع كلما تي�ّض ذلك، واإل اتخذت القرارات 
باأكرثية اأ�سوات اأع�ساء اللجنة احلا�ضين املقرتعني.

ت�سع جلنة الهدنة امل�سرتكة القواعد الإجرائية التي تتبعها. ول تتمع اإل بناء على 
دعوة يوجهها رئي�سها اإىل الأع�ساء بح�سب الأ�سول. ويكتمل الن�ساب بح�سور اأكرثية 

اأع�سائها.

تكون للجنة �سلطة ا�ستخدام املراقبني من بني املنظمات الع�سكرية التابعة للفريَقني، 
اأو من بني ع�سكريي هيئة مراقبة الهدنة التابعة لالأمم املتحدة، اأو من كلتا اجلهَتني، 
بالعدد الذي ُيعد �ضورًيا للقيام مبهماتها. ويف حال ا�ستخدام مراقبي الأمم املتحدة 
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لهذه الغاية فاإنهم يظلون حتت قيادة رئي�ش اأركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لالأمم 
الأمم  مراقبي  اإىل  ت�ستند  التي  اخلا�ش  اأو  العام  الطابع  ذات  املهمات  اأما  املتحدة. 
املتحدة امللحقني بلجنة الهدنة امل�سرتكة فتكون خا�سعة ملوافقة رئي�ش اأركان الأمم 

املتحدة اأو ممثله املعنّي يف اللجنة اأيهما كان متولًيا رئا�ستها.

حُتال ب�سكٍل فوري املطالب اأو ال�سكاوى التي يتقدم بها اأي من الفريَقني، واملتعلقة 
بتطبيق هذا التفاق، اإىل جلنة الهدنة امل�سرتكة بوا�سطة رئي�سها. تتخذ اللجنة ب�ساأن 
هذه املطالب اأو ال�سكاوى الإجراءات التي تراها منا�سبة، وذلك بوا�سطة اأجهزة املراقبة 

والتحقيق لديها، بغية الو�سول اإىل ت�سوية عادلة مقبولة لدى الفريَقني.

اإذا اختلف على تف�سري معنى بند معني من بنود هذا التفاق، عدا املقدمة واملادَتني 
دعت  وكلما  تقديرها  مبح�ش  للجنة،  ويجوز  اللجنة.  بتف�سري  يعمل  والثانية،  الأوىل 

احلاجة، اأن تقرتح على الفريَقني من وقت اإىل اآخر تعديالت يف اأحكام هذا التفاق.

ذلك  راأت  كلما  اأعمالها  عن  تقارير  الفريقني  اإىل كال  امل�سرتكة  الهدنة  ترفع جلنة 
املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  اإىل  التقارير  هذه  من  كل  عن  �سورة  وتر�سل  �ضورًيا. 

ة يف الأمم املتحدة. لإحالتها اإىل الإدارة اأو الوكالة املخت�سّ

 ينح اأع�ساء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والو�سول يف املناطق امل�سمولة بهذا 
هذه  اللجنة  اتخاذ  حال  يف  اأنه  على  �ضورًيا،  اللجنة  تراه  الذي  املدى  اإىل  التفاق 

املقررات باأكرثية الأ�سوات، ي�ستخدم مراقبو الأمم املتحدة وحدهم.

الأمم املتحدة بني فريَقي هذا  اإىل مراقبي  العائدة  اللجنة، غري تلك   توزع نفقات 
التفاق بالت�ساوي.
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املادة الثامنة:

ل يخ�سع هذا التفاق لالإبرام، بل ي�سبح نافًذا فور التوقيع عليه.

الأمن  لقرار جمل�ش  ا�ستجابة  التفاق قد جرت املفاو�سة فيه، وعقد  اأن هذا  حيث 
ال�سادر يف 16 ت�ضين الثاين 1948 الذي دعا اإىل اإقرار هدنة لدرء اخلطر الذي يهدد 
ال�سلم يف فل�سطني ولت�سهيل النتقال من املهادنة احلالية اإىل �سلم دائم يف فل�سطني، 
فاإنه يبقى نافًذا حتى الو�سول اإىل ت�سوية �سلمية بني الفريَقني، با�ستثناء ما ورد يف 

البند 3 من هذه املادة.

يجوز لفريَقي هذا التفاق بالر�سى املتبادل تعديله هو اأو اأي من اأحكامه ويجوز 
لهما وقف تطبيقه، فيما عدا املادَتني الأوىل والثالثة، يف اأي وقت. واإذا مل يتو�سل اإىل 
التفاق مو�سع  �سنة واحدة على و�سع هذا  اأنفقت  قد  اأن تكون  ر�سى متبادل، وبعد 
العام لالأمم  الأمني  اإىل  اأن يطلب  الفريَقني  التنفيذ من تاريخ توقيعه، يجوز لأي من 
اأي من  تعليق  اأو  تعديل  اأو  اإىل موؤتر غايته مراجعة  الفريَقني  املتحدة دعوة ممثلي 
الأحكام الواردة يف هذا التفاق با�ستثناء املادَتني الأوىل والثالثة. ويكون ال�سرتاك 

يف موؤتر كهذا اإلزامًيا للفريَقني.

اإذا مل ي�سفر املوؤتر امل�سار اإليه يف البند 3 من هذه املادة عن حل متفق عليه لنقطٍة 
لهيئة  التابع  الأمن  اإىل جمل�ش  الأمر  اأن يرفع  الفريَقني  خمتلف عليها، جاز لأي من 
الأمم املتحدة طلًبا للحل املن�سود على اأ�سا�ش اأن هذا التفاق اإمنا عقد ا�ستجابة لقرار 

جمل�ش الأمن يف �سبيل اإقرار ال�سلم يف فل�سطني.

اإىل  ن�سختان  وت�سلم  بن�سخة،  فريق  ن�سخ، يحتفظ كل  التفاق على خم�ش  وقع هذا 
الأمني العام لالأمم املتحدة لإر�سالهما اإىل جمل�ش الأمن واإىل جلنة التوفيق اخلا�سة 

بفل�سطني التابعة لالأمم املتحدة ون�سخة اإىل الو�سيط لفل�سطني بالوكالة.

كتب يف راأ�ش الناقورة يف الثالث والع�ضين من �سهر اآذار/مار�ش �سنة األف وت�سعمئة 



٧4

واأربعني بح�سور املندوب ال�سخ�سي لو�سيط الأمم املتحدة لفل�سطني بالوكالة ورئي�ش 
اأركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لالأمم املتحدة.

عن حكومة"اإ�ضائيل"                                                     عن حكومة لبنان

تواقيع: املقّدم مردخاي ماكليف                                          تواقيع: املقّدم توفيق �سامل

يهو�سوع بلمان                                                                الرائد ج. حرب

�سبطاي روزين

ملحق حتديد قوات الدفاع

اأوًل: اإن قوات الدفاع الع�سكرية امل�سار اإليها يف البند 2 من املادة اخلام�سة يجب األ 
تتجاوز ما ياأتي:

يف ما يتعلق بلبنان:

كتيبتان و�ضيتان من م�ساة اجلي�ش اللبناين النظامي، وبطارية ميدان موؤلفة من 
4 مدافع، و�ضية واحدة موؤلفة من 12 �سيارة م�سفحة خفيفة جمهزة بالر�سا�سات و6 

دبابات خفيفة جمهزة مبدافع خفيفة )20 �سيارة( 

املجموع: 1500 من ال�سباط والأفراد املجندين.

ل يجوز ا�ستخدام اأي قوات ع�سكرية غري تلك املذكورة يف البند )اأ( اأعاله اإىل اجلنوب 
من اخلط العام املمتد من القا�سمية اإىل النبطية التحتا وحا�سبيا.

يف ما يتعلق باإ�رسائيل:

و�ستة  هاون  مدافع  �ستة  مع  واحدة  م�ساندة  و�ضية  امل�ساة،  من  واحدة  كتيبة 
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جيب  �سيارات  و�ست  م�سفحة  �سيارات  �ست  مع  واحدة  ا�ستك�ساف  و�ضية  ر�سا�سات، 
من  واحدة  وف�سيلة  مدافع،  باأربعة  امليدان  مدفعية  من  واحدة  وبطارية  م�سفحة 
املجموع  يتعدى  األ  على  والتجهيزات،  للتموين  اإدارية  ووحدات  امليدان  مهند�سي 

1500 من ال�سباط والأفراد املجندين.

اإىل  اأعاله  اأ(  اأي قوات ع�سكرية غري تلك املذكورة يف الفقرة )2،  ل يجوز ا�ستخدام 
ال�سمال من اخلط العام املمتد من نهارية اإىل تر�سيحا واجل�ش ومارو�ش.

ثانًيا: ل تفر�ش اأي قيود على تنقالت اأي من الفريَقني يف ما يتعلق بتموين هذه 
القوات الدفاعية و/اأو حتركاتها وراء خط الهدنة.



٧٦

املراجع
- اأيوب، عفيف: قرارات ومقررات جمل�ش الأمن الدويل حول لبنان / 1946 - 1990، 

دار اخللود، بريوت 1991.
- تويني، غ�سان: اأتركوا �سعبي يعي�ش، دار النهار للن�ض، بريوت 1948.

النهار  دار  والأبعاد،  الوقائع،  اخللفيات،  املقدمات،  القرار 425/  غ�سان:  تويني،   -
للن�ض، بريوت 1996.

الفل�سطينية، مركز  )اإعداد(، يو�سف �سايغ )حترير(: ملف الق�سية  - حمداوي، �سامي 
الأبحاث الفل�سطينية - �سل�سلة اأبحاث فل�سطينية رقم 7.

- حيدر، حممود: لبنان يف حتولت امل�ضوع الإ�ضائيلي، من�سورات املجل�ش الثقايف 
اجلنوبي.

- خليفة، ع�سام: لبنان احلدود واملياه )1916 - 1975(، بريوت 1996.
ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  ا�سرتاتيجية،  نظرة  الليطاين،  عملية  يا�سني:  �سويد،   -

والبحوث والتوثيق، بريوت 1992.
- مراد، اأنطوان: حقوق بني اخلطوط / احلدود اللبنانية اجلنوبية / حتّولت تاريخية 

واإ�سكاليات حدودية، د. ن.، 2020.
- Frederick C. Hof, Galilée Divided, The Israel – Lebanon Frontier, 
1916-1984, West View Press

- André Gervais, Les Enseignments des Armistices Récents, Annuaire 
Français du Droit International, Centre National de la Recherche 
Scientifique 1975

Shabtai Rosenne, Arab-Israeli Armistice Agreements, 1952

ملفات ووثائق  
موؤ�س�سة  الإ�ضائيلي،   - العربي  وال�ضاع  فل�سطني  ب�ساأن  املتحدة  الأمم  قرارات   -

الدرا�سات الفل�سطينية، بريوت 1993.

- ملف العتداءات الإ�ضائيلية  1949 - 1985، املركز العربي للمعلومات، ط1، 
بريوت 1986.



ملخصــــات
تســهياًل الســتفادة المهتّمين من األبحاث المنشــورة، تعمل 
مجلــة "الدفــاع الوطنــي اللبنانــي" على نشــر خالصات 
باللغة العربيــة لألبحاث المحّررة بالفرنســية واإلنكليزية، 

وخالصات بهاتين اللغتين لألبحاث المنشورة بالعربية.

سالٌح آخر: لَم  ُيعتبر االتصال االستراتيجي سالًحا رئيسًيا 
في العمليات العسكرية التقليدية وغير المتماثلة؟ 
٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرائد غوز كورزيغا  .

التضخم المفرط المتكرر في لبنان... أي دروس 

النقدية؟ للسياسة 
٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د. سهام رزق اللـه  .
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ل يكن للمرء الإحجام عن التوا�سل �سواء يف حماربة داع�ش يف �سيف العام 
فريو�ش  جائحة  اأو  اإرهابية،  اأعماًل  بارتكابهم  امل�ستبه  الأ�سخا�ش  اأو   ،2017
كورونا والكارثة الإن�سانية يف العام 2020؛ اكت�سف اجلي�ش اللبناين احلاجات 
بالأن�سطة  الأن�سطة  هذه  اقرتان  مع  بها.  واهتمَّ  الإعالمية  بالأن�سطة  املتعلقة 
كبرًيا  اأثًرا  )�سرتاتكوم(  ال�سرتاتيجي"  "الت�سال  اأ�سلوب  ُينِتج  العمالنّية، 
الت�سال  ماهية  نناق�ش  املقال  هذا  يف  اأجزائه.  جمموع  من  بكثري  اأعظم  ُيعترب 

ال�سرتاتيجي واأف�سل ال�سبل ل�ستخدامه.
�سرتاتكوم: هو تعزيز امل�سالح الوطنية من خالل ا�ستخدام جميع و�سائل الدفاع 

ب�سكل متنا�سق للتاأثري يف مواقف النا�ش و�سلوكهم.
القدرات،  جلميع  ق  املن�سَّ ال�ستخدام  ذلك:  لتحقيق  رئي�سيان  عن�ضان  هناك 
والغاية املرجوة هي اإحداث تغرّي يف ال�سلوك. ف�سلوك النا�ش هو املفتاح اإذ اإّنهم 
من يخو�سون احلروب، حتى يف اأكرث املقاربات كال�سيكّيًة )على نهج كالو�سفيتز( 
على  ال�سيا�سة.  تلك  يقررون  من  هم  والنا�ش  لل�سيا�سة،  ا�ستمرار  احلرب  حيث 
امل�ستوى التكتي، اجلنود ب�ض ويكن اإقناعهم على هذا الأ�سا�ش. اإّن تركيز قدراتنا 

يف التاأثري على تلك ال�سلوكيات يوؤدي اإىل حتجيم �ضاع مكلف اأو حتى تّنبه.
وكلماتنا  اأفعالنا  كانت  اإذا  و�سلوكهم  الآخرين  اأكرب يف مواقف  تاأثرينا  يكون 
عند  دّبابات  تركيز  اإّن  ر�سالة.  لإر�سال  التحدث  يلزمنا  ل  نف�سه.  املعنى  حتمل 
ل ر�سالًة بالغة القوة مفاُدها "ل تقرتب"، بفاعلّية  احلدود مع دولة اأخرى يو�سِ

سالٌح آخر: لَم  ُيعتبر االتصال االستراتيجي سالًحا 
ا في العمليات العسكرية التقليدية وغير  رئيسّيً

المتماثلة؟
الرائد غوز كورزيغا*

*ضابط في اجليش البريطاني
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قدراتنا متزامًنا  ا�ستخدام جميع  يكون  اأن  لذلك، يجب  �سفهي.  بيان  اأي  تتجاوز 
ومتنا�سًقا.

اأّننا نتعامل مع  يف كل ما نقوم به، كع�سكريني حمرتفني، يجب اأن نتاأكد من 
كل ق�سية بجميع الإمكانات املتاحة لنا. على امل�ستوى الوطني، ل تقت�ض هذه 
والدبلوما�سية  القت�سادية  القدرات  ت�سمل  بل  الع�سكرية،  القوة  على  القدرات 
هذه  ا�ستخدام  يجب  الوطنية.  القوة  "روافع"  تّثل  التي  واملادية  والإعالمية 
الروافع بتن�سيق الن�ساَطني العمالين واملعلوماتي عرب الأفعال والكلمات وال�سور.

وبالتايل، فاإن جناح هذه الأ�ساليب يعتمد على الفهم ال�سامل لالأ�سخا�ش الذين 
نحاول التاأثري عليهم، وعلى فاعلية اأ�ساليبنا يف تغيري �سلوكهم. نقوم بذلك من 
خالل درا�سة بيئة املعلومات التي يعي�سون �سمنها - من �سيتلّقى ر�سالتنا وكيف 
بناًء  يت�ضف  وكيف  ترده  التي  املعلومات  تلقي  على  اجلمهور  قدرة  ومدى   –
عليها. الهدف هو التغري ال�سلوكي من خالل الإدراك. هناك عبء كبري على الق�سم 
الثاين )ق�سم الأمن والتوجيه( وعالقة وثيقة بني اأولئك الذين يخططون وينفذون 

هذا الن�ساط، والطالع على الن�ساط هو اأمر �ضوري.
نحن، كع�سكريني حمرتفني، يجب اأن نتاأكد من اأننا ن�ستخدم جميع روافع القوة 
اأكرث  املطاف  نهاية  يف  يجعلنا  ذلك  الأقوى.  التاأثري  لتحقيق  متنا�سق،  ب�سكل 
جناًحا يف �ساحة املعركة، ويحّد من احلاجة اإىل ال�ستباك امليداين، ويحفظ اأمن 

جنودنا وجمتمعاتنا.
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�سهدتها  التي  الأوىل  التجربة  بعد  لبنان من جديد  املفرط يف  الت�سخم  يتكرر 
اللرية  الهرب من  اإىل  اللبنانيني  الثمانينيات، ودفعت  اللبنانية يف  فرتة احلرب 
القدرة  على  للمحافظة  �سعًيا  الأمريكي،  بالدولر  تلقائًيا  وا�ستبدالها  اللبنانية 
الدولرة واعتمد امل�ضف املركزي �سيا�سة  اأن تو�ّسعت  اإىل  ال�ضائية ملدخراتهم، 

ربط العملة الوطنية بالعملة الأجنبية اإىل جانبها ب�سكٍل تلقائي.
ت�سييل  بينها  من  عوامل،  عدة  اجتماع  عن  ينتج  املفرط  فالت�سّخم  اليوم  اأما 
الدولة  اأعلنت  والذي  امل�ضيف،  النظام  رئي�ش  ب�سكٍل  يلكه  الذي  العام  الدين 
عجزها عن �سداده، وارتباط الت�سخم املفرط ب�سكٍل اأ�سا�سي "بالت�سخم امل�ستورد" 
الذي يت�ساعف مع اأزمة العملة التي نواجهها اليوم مع �سقوط �سيا�سة ربط �سعر 

ال�ضف املتبعة منذ 1997.
الأجنبية وانك�ساف امل�سارف على  ا�ستنزاف الحتياطي بالعمالت  ولكن بعد 
وعلى  الأمريكي(،  بالدولر  )الدين  الأوروبوند  على  منها  وخا�سة  الدولة  دين 
دولرة  فقدت  الأمريكي،  بالدولر  املركزي  امل�ضف  اإيداع  ب�سهادات  الكتتاب 
الودائع ميزتها بحماية القدرة ال�ضائية للمودعني، ل بل دفعت امل�سارف على 
ح�ض �سحب الودائع باللرية اللبنانية، مبا هو نقي�ش نتائج تربة الثمانينيات، 
فازداد �سخ ال�سيولة باللرية اللبنانية وت�ساعف معه الت�سخم املفرط. اأما اليوم 
منها  �سيما  ل  ال�ضف  �سعر  ربط  �سيا�سة  عن  البدائل  خمتلف  يتناول  فالبحث 
اإمكانية ا�ستهداف الت�سخم، وتو�سيع نطاق التدخل يف �سوق القطع، اإن�ساء جمل�ش 

النقد، والدولرة الكاملة �سعًيا حللوٍل م�ستدامة.

التضخم المفرط المتكرر في لبنان... أي 
دروس للسياسة النقدية؟

د. سهام رزق اللـه
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Navy Forces
The military navy force is a subject of great attention in world countries. It 

previously represented a symbol of imperial expansion and control over navigation 
routes and the expansion of the army deployment zone. It was also a symbol for 
protection of regional waters as well as the oil, gas and other natural resources they 
contain. 

Despite the fact that empires in their historical sense have faded away, and 
that several military concepts have changed due to technological progress and 
the alteration of many principals within the relations between countries since 
the beginning of World War II up until nowadays, seas still hold their strategic 
importance, around which the policies of countries and doctrines of armies revolve. 
They hold an importance due to which negotiations are made and equipment 
plans are prepared, for it is not possible for a country to control its borders and 
preserve its security and stability as well as fully benefit from its resources unless it 
developed its capability on land and at sea in parallel. 

As for Lebanon, this principle acquires a special meaning for several reasons, 
the most prominent of which is the length of the coastline in relation to the area 
of the country, the size of the natural resources that our territorial waters hold, 
the danger of the Israeli enemy and its historical greed in our land and waters 
and its continuous violations of Lebanese sovereignty by land, sea and air, and 
the constant threat to the economy and internal stability due to infiltration and 
smuggling attempts by sea.

For those reasons, LAF pays utmost attention to controlling maritime borders and 
confronting Israeli greed by sea with the available capabilities, and in accordance 
with the national interest and international laws. The LAF always aims to bring 
in the latest naval equipment such as boats and weapons, as well as professional 
training for officers and soldiers in the navy forces. There is no doubt that the 
indirect technical negotiations to demarcate the maritime borders are largely part 
of this same goal, so as to keep Lebanon's rights a top priority without conceding 
any part of it.

It is another side of the military duty, which the army undertakes with 
determination and steadfastness, without stopping at the limits of current 
capabilities, looking forward to a future in which our sons benefit from the goods 
of their land, realize their hopes, and enjoy tranquility and peace.
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Introduction

The extremely successful Lebanese Armed 
Forces operation against Daesh in summer 

2017 highlighted areas of great capability, and 
demonstrated that the non-traditional fields of 
military activity can be just as powerful as artillery 
and infantry. Media engagement and international 
reporting of the events internationally have shown 
that the effect of military action can extend well 
beyond those directly involved in the hostilities. 
This wider effect is necessarily facilitated through 
the information environment and supports the 
narrative of the conflict from the perspective of 
those who exploit it most successfully. Military 
activity within the information environment is 
therefore contributory to physical activity and 
as such must be properly coordinated to achieve 
maximum effect.

Officer in the 
British Army

Major Guz Kurzeja

Adding to the Armoury: Why 
Strategic Communication is a key 
weapon in both conventional and 
asymmetric military operations

*
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The UK military definition of Strategic Communication 
(StratCom) is ‘advancing national interests by using all Defence 
means of communication to influence the attitudes and 
behaviours of people’.(1) It’s broadly in line with the NATO 
definition of Strategic Communications: ‘the coordinated 
and appropriate use of NATO communications activities and 
capabilities in support of Alliance policies, operations and 
activities, and in order to advance NATO’s aims’.(2) Both of 
these definitions include reference to means of communication. 
So, what are Defence’s means of communication? They 
obviously include traditional and digital media: newspapers, 
radio, television, blogs, Twitter, Facebook etc., but also 
includes everything people see us do. Physical actions often 
tell people more about our intent than our words ever could, 
and with significantly more potency. It could be said therefore 
that both definitions include superfluous words. If all our 
activities communicate to those that experience them, then all 
our activities are ‘means of communication’. The key is that all 
these means are integrated to ensure that one coherent message 
is told by all levers of defence. Therefore, perhaps the definition 
should more accurately state that StratCom is:

Advancing national interests through cohering use of all Defence means 
to influence the attitudes and behaviours of people

Another thing to consider is how to influence behaviours… 
Behaviour, that is what human or group of humans do, is based 
upon a whole range of both internal and external factors, be they 
physical, mental or environmental. There are numerous models 
that attempt to explain the decision-making processes behind 
human behaviour; but the agreed underlying psychological 
components of it are perception, learning, attitudes and motives.(3)

1-  (Development, Concepts and Doctrine Centre 2012, 1-1)
2-  (NATO StratCom Center of Excellence n.d.)
3-  (Bell. D. 1988)
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In order to show that StratCom is a key weapon for the military 
in both conventional and asymmetric operations, this paper will 
outline the enormous benefit of an integrated StratCom approach 
to military operations. It will therefore consider the ability of 
StratCom to change the behaviours of people, including the risks 
of getting it wrong; the most critical concepts in the employment 
of StratCom in both conventional and asymmetric operations, 
with supporting vignettes and counter arguments; before 
outlining the principle steps in the application of StratCom to 
any military operation.

Some would argue that it is not the military place to be 
conducting any form of communication activity, that the 
military’s purpose is to fight and therefore diplomacy and 
military activity should be well separated.(4) But that would 
be misunderstanding the role of the military. The more 
Clausewitzian approach is to state that war is a natural extension 
of politics.(5) The military is not there simply to fight once our 
interests are threatened, but to protect our interests from being 
threatened. On an international stage of continuous conflict, 
often below the threshold of NATO Article 5 or a UN Security 
Council mandate, the military must be constantly vigilant and 
prepared to protect a nation and ally’s sovereignty, integrity 
and, most importantly, its people, against a myriad of threats 
that traditionally were not its concern. To do so it must utilise 
every lever at its disposal.

We cannot, not communicate…
Everything is StratCom: ‘One cannot not communicate.’(6) That 

is not the same as ‘we must communicate’. The latter implies 
we have a choice. We do not. Everything we do and do not do, 

4-  (Lemmon 2014)
5-  (von Clausewitz 1908)
6-  (Watzlawick 2011, 30)
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everything we say and do not say, tells the audience something. 
If we do not engage on a topic we are telling the world we do not 
care about them. If we move forces from one place to another, 
we are signalling intent. We are telling the new location’s friendly 
population that we are there to protect them, and we are telling 
the hostile population that we are there to oppose them. Equally, 
we are telling the friendly population of the area from where we 
withdrew our force something, and dependent on how we do 
it, that message might be that they are now safe and no longer 
need us. Or it may be that we no longer care. Our actions speak 
louder than our words. With that declaration, it becomes clear 
that what we do and say must communicate a coherent message 
and be tailored to its audience. The narrative of our actions must 
be consistent. Any ‘say-do’ gap will undermine our credibility as 
a trusted source.(7)

Importantly if we do not consider the use of StratCom, we 
will lose the battle of narratives, because our enemies are using 
it against us. “We use information to explain what we’re doing 
on the ground. The enemy does the opposite – they decide 
what message they would send, and then design an operation to 
send that message.”(8) Organisations such as Daesh have become 
masters of combining media operations and physical activity for 
maximum effect, and have proven its success and worth on the 
battlefield.

Traditional use
StratCom has long been an integral part of conventional 

operations. All militaries use it, perhaps without even knowing 
they are doing it. Let us consider an artillery strike: those effected 
are not limited to those within the fragmentation radius. All 
those who witness the strike, see its aftermath or hear of its 

7-  (Defence 2012)
8-  (Kilcullen 2009)
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effects are affected. They may choose to lay down their weapons 
and surrender, or flee. They may experience increased fear in 
the face of additional bombardment. We may be able to assume 
that message will be passed among the enemy ranks freely. If 
not we can help that through firepower demonstrations, a show 
of force, leaflets or broadcasts. Conversely, not all reactions will 
be ones we would hope for. Such bombardment may cement 
their resolve, particularly when facing a more fanatical foe. 
There will equally be an effect on our own troops. They may 
see our overwhelming firepower or surgical precision and be 
emboldened to fight the enemy. Equally our supporters at home 
may consider the violence unnecessary and their support for our 
efforts may fade. 

Audiences
All those who witness, feel the effects of, or are influenced by 

our statements and actions (collectively called “activity”) are the 
audience. Some of those will not react to our activity, they may 
be disinterested, or undecided, but whatever their reason, they 
do not act based on that action. They are still relevant to the 
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attainment of our objectives by virtue of their ability to act even 
if they choose not to. Our aim may be to ensure they choose not 
to. Within the audience will be a smaller group who do decide 
to act – the actors. That action may be physical, or purely in the 
information domain. It may be supportive of our efforts; it may 
be against them. It may be totally agnostic of our aims such as 
criminal activity and influential journalistic reporting – that is 
not to imply that those groups have anything else in common… 
Some of those actors will want to see us succeed, they are the 
supporters; some will want to see us fail, they are the adversaries. 
They may provide propaganda, funding, logistical or other 
support short of combatants. Those involved in direct hostilities 
are either allies or enemies.(9) And it is more complicated yet, as 
each of those groups is made up of many sub-groups that may 
have differing aims, influences and capabilities. Each of these 
will respond differently to a message, and therefore require a 
message tailored to them.(10) These groups are also not fixed into 
position. It can be very easy for an individual or a group to cross 
those divisions and move from one area to another. Arguably 
this is our primary aim: to move those on the right of the above 
diagram as far to the left as we can push them(11).

But it is not enough to simply identify the audiences, we 
must understand them and their intent. Once we do, and we 
understand the nature of StratCom, we can learn much more 
from their actions and words. What are they giving away through 
their actions that they try to hide with their words? As a recent 
example, a Russian General told a western liberal newspaper that 
Russia’s military is more afraid of British light infantry troops 
than of nuclear weapons.(12) While it is possible that he let slip 

9-  (British Army 2017, 4-2)
10-  (Grassegger 2017)
11-  (British Army 2010, 3-7)
12-  (Galeotti 2018)
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something he should not, it is more credible, given Russia’s media 
savvy military and the chosen newspaper’s leaning on the UK’s 
nuclear deterrent, that the Russian General was commanded 
to tell a western newspaper exactly what they wanted to hear. 
Russia’s actions tell us more. It is likely we can learn more from 
what threat they prepare to face through training and capability 
procurement and development. The Russians are training 
with tanks and heavy long-range artillery, they maintain a large 
submarine fleet and their own very expensive nuclear weapons...(13) 
In a world of discretionary conflicts and highly constrained 
economies, where our opponents are spending their money is 
often the most telling. Follow the money!

The finest example of a StratCom effect is that of deterrence. 
Deterrence is a change in behaviour of a targeted group of people 
through military activity that communicates an intent and a 
credible capability.(14) As such deterrence is a communication effect 
that can only be achieved by the military. It could be argued that 
deterrence could be achieved even if the threat of military force 
was unfounded in capability. But many behavioural scientists 
would disagree. Known as Information Asymmetry, because 
the defender knows that the threat of force is not supported 
by physical capability, the behaviour of the defender would be 
affected. That behavioural change will be recognised by the 
opponent (consciously or not), and will alter their perceptions 
and in turn their behaviour(15).

There are two types of deterrence: that which aims to influence 
through fear of punishment, and that which attempts to deny the 
coveted object from the aggressor.(16) The first relies on the threat 
of retribution being credible in the eyes of the aggressor. That 

13-  (Arms Control Association 2018)
14-  (van der Putten 2015)
15-  (Jackson 2011)
16-  (Mitchell 2015)
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retaliation need not be military, it could also be economic such 
as the sanctions applied to Iraq prior the 2003 US led invasion. 
Either way, the aggressor must believe that the defender has both 
the capability and intent to carry out a retaliation against either 
their people or their economy so severe as to make the aggression 
too painful. It is therefore very difficult to apply deterrence 
through punishment to a non-state actor as they rarely have 
legitimate financial backing or a recognised populous, and their 
forces are often fanatical.(17) In this case the intent must be clearly 
demonstrated by all representing that nation. When President 
Obama came into office after President Bush, he stated clearly 
“I will not send our troops into harm’s way unless it is truly 
necessary, nor will I allow our sons and daughters to be mired in 
open-ended conflicts”. This was seen by some to indicate that his 
threshold for conducting military action would be much higher 
than that of his predecessor. Some might argue that this gave 
freedoms to a few international actors to push the boundaries, 
safe in the knowledge that the US would not intervene. It has also 
been argued that this lack of early intervention is a contributory 
factor for the current situation in Syria.(18) This undermined 
the US’s tough stance on defence and made the US military’s 
job harder over all. At a human level, the actions of nations 
within the international rules based system can be compared to 
those of individuals within society. Studies conducted into the 
effectiveness of tougher sentencing on crime rates indicate that 
harder sentences do not feature in a criminal’s thought process 
or rationale for committing crimes. This assumes that this is a 
rational decision to be made, but often the conduct of the crime 
is the result of a series of previous decisions that have led to an 
inevitable choice. Since these criminals are acting on short term 
drivers, any future punishment is not relevant, even ones as 

17-  (van der Putten 2015)
18-  (Lemmon 2014)
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extreme as the death penalty. But rational decisions are still made. 
Burglars will usually avoid properties that are occupied to avoid 
conflict as the outcome of such an encounter is undeterminable. 
The criminal avoids the conflict, not the punishment.(19) This 
theory can be elevated to consider the conflict of military action. 
Therefore, deterrence by punishment is undermined as a concept.

The second method of deterrence is through denial: making the 
seizing of the coveted object too painful to the aggressor. This is 
often the better option for smaller nations, thanks to the lack of a 
requirement to conduct expeditionary operations, or those with 
weaker economies where sanctions would not be painful enough 
to the aggressor.(20) Any cost/benefit analysis requires an in depth 
understanding of the aggressor’s rationale for acting. Ultimately 
understanding what the ‘benefit’ is. In some cases, the benefit may 
be simply to be seen as the aggressor. After Israel’s victory in the 
1967 Yom Kippur war, many Arab nations felt their reputations 
on the international stage had been damaged. A joint offensive 
between Syria and Egypt against Israel was designed less to defeat 
Israel, but to demonstrate military strength and intent. In this 
case the “benefit” is not in a victory, but in conducting the battle 
and therefore denying Israel the reputation of the region’s most 
capable military power, deterring them from future aggression. 
Despite losing the war (albeit gaining the Sinai) Egypt’s standing 
on the international stage did benefit from the conflict.(21) Denial 
is therefore predicated on a thorough understanding of our 
adversary’s threshold for acceptable losses.(22) Where those losses 
may be physical, through the destruction of forces; economic, 
through the cost of such an assault; or reputational, through 
undermining the attacker’s intended status gains. These, like 

19-  (Koerth-Baker 2016)
20-  (Mitchell 2015)
21-  (Horvits 1993)
22-  (Mitchell 2015)
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all, effects are more powerful when combined and as such a 
multifaceted approach to tackling the aggressors.

By employing deterrence a nation can use StratCom to reduce 
the number of times that physical intervention is required, 
preserving its forces for more critical battles. In order to maximise 
impact, all activities need to be integrated and coordinated in 
time and space, while contradictory messages must be avoided.

It must be remembered that physical activity, including lethal 
acts, have a huge information effect. In 1863 the US Civil War 
was raging; the Confederate Armies of the South were marching 
north defeating the Northern Union Armies time and again. 
The Union Armies made a stand at Chancellorsville in Virginia 
to stop their advance. The Unionists lined up their 134000 men 
in well prepared defensive positions in front of the advancing 
60000 Confederate troops. The Confederate troops had suffered 
a difficult winter and their commander, General Lee, had been 
forced to split his troops and sent some foraging for supplies. 
When faced with this overwhelming number of soldiers Lee 
decided to again split his troops. He remained in front of his 
enemies while his second in command, General Jackson, took 
half his forces on a bold flanking manoeuvre to the end of the 
defensive line. From an oblique angle, he attached the end of 
the defensive line. The orientation of the defensive positions 
afforded the Union forces no protection and the first division 
was overcome in minutes. The speed and ferocity of the attack 
was such that the second division broke and fled before being 
decisively engaged. This triggered a chain reaction and many of 
the Union formations followed suit and fled the battle field. The 
physical act of destruction had a clear information effect on those 
that witnessed it(23).

These examples show that the military can have a significant 

23-  (Sears 1998)
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effect in both defensive and offensive action through its ability 
to wield force and communicate. That effect is significantly 
enhanced through the combination of methods. However, they 
must be carefully coordinated to ensure they are understood by 
our opponent and therefore gain maximum effect.

Unconventional application
Use of StratCom in counter-terrorism operations can be equally 

effective, although the nuances of the target audiences make the 
process more complex. It is not just the fighting forces, or the 
political backers we must now consider, but also the individuals 
caught in the middle. Those individuals who the violent extremist 
organisations are trying to recruit into their ranks are the new key 
terrain(24).

The most obvious current example of the use of StratCom in 
this environment is the Counter Daesh Communication Cell, 
part of the Global Coalition against Daesh, who have worked 
tirelessly to defeat Daesh in the information space and to reduce 
their ability to recruit and gain support through their propaganda. 
In the early days, the Daesh tactic of “weaponizing the media”, 
along with their promises to create a caliphate and their military 
successes, turned them into a globally recognised brand. Videos 
of their military successes against Iraqi Security Forces provided 
a significant boost to Daesh’s online recruitment campaign(25).

That brand was based on the concept of providing a physical 
caliphate within which they care for their people who would live 
peaceful lives under Sharia Law, using the themes of Success 
(Military), Statehood (Caliphate) and Supremacy (Champion of 
all Sunnis)(26).

Reports emerging from within their brutal regime showed that 

24-  Any area which affords a marked advantage to either combatant. (British Army 2014, 3-14-3)
25-  (Chugg 2018)
26-  (Michael 2018)
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to be a false claim. Their subjects were starving, exposed to intense 
brutality and violence, and constantly living in fear. Rather than 
amplify Daesh violence, atrocities and brutality, the Coalition 
used the media to demonstrate the gap between what Daesh had 
promised through its propaganda and the reality of what life was 
truly like under their rule. This was the Coalition’s primary tactic. 
They focused on amplifying first hand testimonies from those 
fighters and supporters disillusioned with Daesh based on their 
front-line experience to demonstrate Daesh failure: failure to 
win battles and keep territory; failure to provide basic necessities 
such as food and water; failure to act in the interests of the Sunni 
communities it claimed to protect(27). “The narrative has, indeed, 
changed. Following the fall of Mosul in Iraq and Raqqa in Syria, 
Daesh has, for some time now, been seen globally as a failing, 
disintegrating organisation.”(28) Demonstrated not least by the 
disappearance of their flagship magazine ‘Dabiq’ since the loss of 
the town(29).

Organisations such as Daesh need a strong presence and 
brand in order to recruit more followers to their cause. Activity 
within the information domain will attract some, but it must 
be supported by successes in the physical world; people will 
want to support a winning team(30). While there is no one single 
profile for a supporter of an organisation like Daesh, there are 
commonly identified drivers of radicalisation: “Ideas, Violence, 
People, Needs, and Grievance”(31). Ideas refers to an extremist’s 
or an extremist organisation’s specific and unique ideology. Use 
of such a “single narrative” to justify, recruit and motivate is near 
universal among extremist groups(32). Al Qaeda for example, 

27-  Ibid
28-  (Chugg 2018)
29-  (Michael 2018)
30-  Ibid
31-  (Neumann 2017, 17-18)
32-  (Allan 2015, 6)
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claim that the historic and continued oppression of Muslims 
by the West, termed the “War on Islam”, is their motivation for 
attacking Western targets(33).  Many would suggest this is the single 
greatest driver of radicalisation, while other research shows that 
an exposure to violence is of greater significance(34). Exposure to 
violence can cause individuals to become “brutalised” and often 
leads to complicit involvement in violence. While this factor is 
most associated with those living within a violent conflict,(35) it 
is not always the case. Children raised within the ISIS proto-
state are routinely subjected to intense violence and increasing 
levels of subjugation to ensure loyalty and reduce resistance to 
authority before being trained for specific roles(36). Conversely, 
some extremists are self-radicalised and may have searched for 
videos of violence on the internet or other sources(37). Hussain 
Osman, one of those convicted for the July 2007 bombings in 
London, claimed to have been radicalised by video footage of the 
conflict in Iraq and reading online propaganda(38). 

The individuals and networks that surround and influence the 
radicalised individual are referred to as People(39). Critically the 
radicalised individual must identify the source of the radicalising 
information as having innate authority by being an individual 
and/or a spokesperson for a larger authoritative organisation 
therefore giving that individual derived authority(40). This is often 
completed by entrepreneurial leader-types rather than as an 
organisational effort(41). In turn this allows the recruiter’s authority 
to be undermined by separation from the organisation, but risks 

33-  (Sageman 2008, 223)
34-  (Crone 2016)
35-  (Neumann 2017, 18)
36-  (Horgan 2017, 656)
37-  (Coolsaet 2005, 6)
38-  (Conway 2008, 109)
39-  (Neumann 2017, 18)
40-  (Dalgaard-Nielsen 2010, 808)
41-  (Dalgaard-Nielsen 2010, 807)
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the increase of cellular constructs. Needs refers to the radicalised 
individual’s personal vulnerabilities, exploited by isolation from 
those the individual identifies with, either through geography or 
socially acceptable behavioural norms.(42) Search for individual 
identity, “identity formation”, is a normal and psychologically 
verified process in which an individual understands and solidifies a 
self-image. This process can be hijacked by vulnerable individuals 
who are then driven to extremism by external influence.(43) Finally, 
Grievances embedded within the community or demographic 
show themselves as localised but societal vulnerabilities. Those 
vulnerabilities are then exposed and played upon by the narrative, 
furthering the social divide and sense of isolation from the norm 
and inclusion into the extremist organisation. By understanding 
these drivers and how they are exploited by the organisation, 
counter arguments can be created and communicated, exposing 
a gap between propaganda claims and reality, for example. This 
will ensure that the right message is conveyed to the right people 
in the target audience at the right point to affect behavioural 
change.

Employing StratCom – Identifying Audiences 
and defining the strategy

Setting out a requirement for military activity to affect the 
perceptions and behaviours of humans is the easy part. The 
difficult bit is becoming a practitioner. But as professional military 
officers, we must all understand the tools of our trade and the 
capabilities available to us. So how do we implement the processes 
described here?

The first step is always to understand who is out there, how 
they get their information, and how they use it to make decisions. 
In some cases, we may believe we already know that, experience 

42-  (USAID 2009, 22)
43-  (Allan 2015, 4)
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tells us that invariably we do not. An Information Environment 
Assessment considers the methods of passing information to 
and from the target audience. It also determines which of those 
methods carries most weight with the target audience and who 
that message should originate from.(44) As humans evolved into 
social creatures, we developed the ability and need to identify 
people we know and trust. The size of our social group is limited 
by our brains ability to remember distinct individuals.(45) An 
individual will believe information from one of these trusted 
sources, so information coming into the group second hand must 
be delivered through a trusted source. In the modern era, these 
trusted individuals outside our social group may well be Twitter 
handles, social media sites or news broadcasters. Therefore, the 
delivery mechanism of any message must be considered against the 
target audience. A thorough understanding of the target audience, 
through Target Audience Analysis, is vital. For the messages to 
create perception or behavioural change, they must link to the 
information the audience uses to make decisions. Their values, 
motivations and requirements must be considered. A useful tool 
is to consider each grouping against Maslow’s Hierarchy of needs. 
What is it they are trying to gain, and how can we offer them 
what they need? While some commentators would suggest that 
the “psychological needs” are more important to humans than 
“safety” and some other “basic needs”,(46) Maslow’s model still 
has great merit. It intrinsically feels right. There are some things 
that we require that are essential to our survival. Humans will 
try to achieve/procure those things before they move onto more 
sophisticated desires. These essentials for survival may well change 
for different demographics based on religion, race, culture, gender 
etc. In order to appeal to those things deemed most important by 
the audience, the audience must be properly understood, further 
reinforcing the requirement for a proper target audience analysis.

44-  (Defence 2012)
45-  (Dunbar 1992)
46-  (Lieberman 2014)
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Maslow’s Hierarchy of Needs(47)

It is also worth considering why a society is fighting. Is it an 
existential war? Is the society fighting for it’s very survival? In 
which case the individuals’ motivations in question are why they 
have chosen to be part of that society, rather than why have they 
chosen to fight. The example of Daesh is again relevant. People 
travelled from across the world to join their manufactured society 
and were then flung into a fight for its survival. In a discretionary 
war the society engages because it believes it is the right thing 
to do. In this case the motivations of the individual fighters are 
much more relevant. In Homeric literacy tradition, the hero is 
one who fights on behalf of his society, and is therefore influenced 
by the choices of his society. The “complete” hero however is 
one who fights for the expression of fighting, for the mastery of 
his trade, and is therefore less concerned for the motive of his 
society.(48) Each of these groups can be influenced by well targeted 
messaging, but neither are likely to succumb to messages aimed 
at the other.

Once the audience is properly understood, and the desired 

47-  (Maslow 1943)
48-  (Payne 2015)
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end state has been determined, the difference between those 
two positions can be assessed. The Effects that are required to 
be achieved in order to move the audience from their current 
perception to the one desired can be found. Activity can then be 
designed to achieve those Effects. Since we started with a thorough 
understanding of the audience in their current state, the effect 
of that activity can be measured against the starting conditions. 
That “Measure of Effect” can be considered against the amount 
of effort it required which gives a Measure of Effectiveness and 
thus a method to steer future efforts and activity to ensure we are 
having the maximum Effect with our limited resources.

That all sounds very simple… The reality of measuring that 
Effect, however, can be very difficult! Measuring the number 
of Tweets produced (measure of activity), or how many people 
read them (measure of reach) is not enough when trying to assess 
if people’s perceptions have really changed. But it is possible. A 
layered approach including both quantitative (numbers of people 
who have done or said something) and qualitative (the sentiment 
of Tweets, interactions and high level engagements) measures 
should be employed. At all times these measurements should be 
related to the Effect we are trying to have and the end state we 
are trying to achieve.

Constructing an argument
If we want to persuade someone to agree with us, we must 

focus on the things they value, not on what we do. This is true 
when trying to sell a car, sway a voter, or deter an aggressor. We 
must frame the argument in such a way that it is reinforced by 
already accepted knowledge and in line with current beliefs. 
In an experiment conducted in the US, a group of liberals and 
conservatives were presented with one of two arguments for 
increased military spending. The first message stated that they 
should be proud of their military as it “unifies us at home and 
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abroad”. The second argument focussed on the militaries ability 
to provide opportunities to the poor and disadvantaged giving 
them equal standing by ensuring “a reliable salary and a future 
apart from the challenges of poverty and inequality”. For the 
conservatives in the group it did not matter which argument they 
were given, their support for the military was the same. They 
focussed on the military itself as the worthy cause. For the liberals, 
those that received the argument based on fairness showed 
significantly higher support for increased military spending than 
those who received the patriotism argument. The argument that 
resonated with their already established beliefs and understanding 
had much more traction. This only goes to reinforce the critical 
requirement to fully understand the audiences when attempting 
to change behaviours. We must understand their reasons for 
acting and the values upon which they are making decisions(49).

In order to achieve consistency across acts, words and images, 
in line with the argument we are making and the existing 
values of the audience, our intentions and reasons should 
be constructed into a story. Humans are social creatures, we 
have evolved to need a society, a network of other humans 
around us. In the early days of what we now call society, people 
would tell stories in order to deliver a message. The story is 
more memorable than the moral and so it would be packaged 
up to ensure its understanding. As such we evolved to favour 
this method of communication, and today we, as humans, 
still react positively to message delivered through storytelling. 
Some studies have shown that a message delivered as part of a 
story releases chemical in the brain to allow the message to be 
more permanently engrained(50). The Actant Narrative model 
is a simple mechanism for constructing a basic hero narrative. 
It requires the identification of six elements. A sender – the 

49-  (Willer 2015)
50-  (Zak 2014)
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authority on which the action is taken. An object – those on 
whose behalf the action is to take place. A subject – the person(s) 
or organisation taking the action. A helper – the thing that will 
allow the subject to complete their task. An opponent – the 
thing to be overcome. And the Receiver – the positive outcome 
of completing the task(51). By way of an example, lets tell a story: 
A King’s daughter is held captive by a troll. He gives a Knight 
a magic sword and tells him to free the princess. He does and 
they all live happily ever after! A very simple example, but the 
principle works at all levels. Let’s try one closer to reality: There 
was due to be major flooding in the UK and people were at risk 
of being stranded without food or clean water. The Government 
(King) sent the Army (Knight) to help the stranded people 
(Princess), they had engineers and boats to help them (Sword) 
to protect the people from the flood (Troll) so their homes 
were not destroyed (Happy Kingdom).

Actant Narrative Model
Once the story has been completed, it should be delivered in a 

structure to ensure it is presented in a simple and understandable 
fashion. The British Military uses the “POSH” framework. 
By setting out the Problem, Opportunity, Strategy and Happy 
Ending, the receiver is walked through the story of the current 
problem, who will fix it and how, and what improvement they will 

51-  (Franzosi 1998)
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experience. The Problem states what the current or impending 
situation is, why it is bad and what the adverse effects might be 
– it describes the Opponent and the Object. The Opportunity 
lays out why this is the right time to do something about that, 
describes the Subject and the Sender. The Strategy describes 
what will be done to address the problem and the tools to be used 
– the Helper. Finally, the Happy Ending describes the Receiver 
and the positive change that has occurred thanks to the Subject’s 
actions.

By using clear, simple and structured arguments or stories that 
are tailored to the target audience, you are more likely to have the 
desired effect. Messaging should be like a sniper: one shot one 
kill. Messaging should not be a GPMG suppressing a target. We 
should consider that message as a bullet. Every bullet that misses 
its target becomes ammunition in the pocket of our enemy, for 
him to fire back at us at the time and location of his choosing. We 
must be clinical with our information weapons.

Military use of the information environment to communicate to 
audiences and affect behaviours is achievable. It can be less costly 
than other forms of military activity in terms of both blood and 
treasure, but it is not free. It takes understanding and a detailed 
approach to planning, but its effects can be significant.

Strategic Communication is a key weapon
Any national response to threat must be a fully coordinated 

“whole of government” or “Full Spectrum approach”(52). 
This must therefore include all the available levers of power: 
economic, diplomatic and physical force. This theory works 
for both conventional threats, such as hostile nation-states; 
and non-conventional threats, such as terrorism. As the sole 
actor with physical capability, the military necessarily operates 
in the information as well as the physical environment. It must 

52-  (HM Government 2017)
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harness the possibilities the information environment provides 
to reinforce its physical activity. Physical and informational 
activity must be coordinated across actions, words and images. 
Coordination must therefore be planned in advance, like any 
other military activity, and executed alongside it. Success is based 
on a thorough understanding of the information environment – 
who will ‘see’ it and how – and the audience’s perceptions of the 
information they receive and, how they act upon it. Behavioural 
change through perception change is the aim.

We, as military professionals, must ensure we are therefore 
utilising this lever of power for maximum effect. It will ultimately 
make us more successful on the battlefield, reduce the frequency 
with which we must engage in physical combat, and keep our 
soldiers and societies safer.
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Introduction 
Depuis la crise des années quatre- vingt qui 

a été marquée par l’hyperinflation de 487% 
en 1987, le Liban connait en 2020 une deuxième 
crise d’inflation qui a commencé à fin 2019 avec la 
dégradation du taux de change avec l’incapacité de 
la Banque Centrale du Liban (BDL) de maintenir 
la politique d’ancrage du taux de change adoptée 
depuis 1997 et 2019. En dépit de la différence des 
contextes, de l’ampleur et des caractéristiques des 
deux expériences hyper inflationnistes, il s’avère 
intéressant de déterminer les leçons tirées en 
matière de choix stratégiques pour la politique 
monétaire et les perspectives possibles. Pour cela, 
il s’agit d’étudier dans un premier lieu les enjeux 
des hyperinflations au Liban, souligner dans un 
deuxième temps les choix monétaires qui les 
accompagnaient et leur efficacité pour finir dans un 
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troisième temps par présenter les perspectives pour l’avenir et 
les possibilités de passage au ciblage de l’inflation et d’adoption 
d’autres solutions alternatives de stabilisation monétaire.

1. Caractéristiques de l’Hyperinflation des années 
80 et celle de 2020

L’éclatement des crises d’hyperinflation au Liban est 
principalement lié à l’existence d’une «inflation importée» 
dans un pays ou l’importation est estimée de l’ordre de 80% de 
la consommation. Toutefois, cette chute de l’ancrage du taux 
de change s’accompagnait encore avec une insoutenabilité de 
la dette publique de l’Etat libanais qui finit par annoncer son 
défaut de paiement avec l’atteinte du taux de Dette publique/
PIB l’ordre de 176% dont le tiers est en devises étrangères... 
ce qui justifie également les tensions sur le marché de change 
et les réserves en devises de la Banque Centrale et sa marge 
d’intervention sur le marché de change surtout après plusieurs 
années de déficit de la Balance des Paiements… 

En plus d’une crise du système bancaire fortement impliquée 
dans le financement de la dette donc souffrant de l’incapacité 
de remboursement de la dette souveraine, ce qui se traduit par 
un arrêt des retraits des billets en devises étrangères des dépôts 
en devises pour la première fois dans l’histoire du Liban connu 
par le caractère sein de son secteur bancaire, le secret bancaire 
et ses avantages comparatifs d’attrait de capitaux par rapport 
aux autres pays de son entourage…

D’où la crise d’instabilité monétaire et de forte inflation de 
2020 s’avère plus compliquée que celle des années puisqu’elle 
n’est pas seulement reliée à la création monétaire mais 
également à la monétisation d’une partie de la dette publique 
et à l’implication du système bancaire dans le financement 
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de la dette publique, même celle en devises étrangères qui 
n’existait pas dans les années 80, en plus de la crise de change 
et des déficits de la balance des paiements…

La trajectoire de l'inflation est principalement liée aujourd'hui 
à la vague de dégradation du taux de change de la livre libanaise 
vis-à-vis du dollar américain, surtout dans un pays qui dépend 
à 80% de sa consommation des importations.

De plus, la hausse des prix se nourrit d'elle-même, car elle 
nécessite l'injection de plus de liquidités pour compenser 
la baisse du pouvoir d'achat et la demande de plus d'argent, 
notamment pour financer le secteur public et ses salaires et 
dépenses, si l'inflation coïncide avec la baisse des recettes 
de l'Etat, ou si elles sont majoritairement en état de déficits 
budgétaires qui constituent les bases de la détérioration 
des conditions monétaires, comme c'est le cas au Liban. Le 
problème principal n'est pas le taux d'inflation lui-même, ni 
même ses diverses implications, mais le défi d'atteindre un 
taux de croissance qui dépasse le taux d'inflation, pour que le 
taux d'intérêt réel ne tombe pas en dessous de zéro! 

Les nouveaux classiques Sargent et Wallace [1981](1) ont 
mis en évidence que même si la Banque Centrale contrôle 
strictement le taux de croissance de la masse monétaire à court 
terme, un endettement croissant de l’Etat peut provoquer des 
anticipations de monétisation, donc d’inflation, à plus long 
terme. Ces anticipations vont alors alimenter les tensions 
inflationnistes et se traduire par une augmentation et une 
accélération de l’inflation, ce qui représente une des approches 
les plus appropriées au cas du Liban dans la période récente, 
à partir des années quatre-vingt-dix et l’accroissement de 

1- Sargent T., Wallace N. «Some unpleasant monetarist arithmetics», Federal Resrve Bank on Minneapolis 
Quarterly Reviews, No 5, 1981, p. 1-17.
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l’endettement public durant la période d’après-guerre.
Sargent et Wallace [1981] et la littérature récente sur les 

théories budgétaires du niveau des prix montre que la politique 
budgétaire met des pressions sur les autorités monétaires 
pour monétiser leur dette, ce qui produit un accroissement 
monétaire rapide, une forte inflation et provoque des pressions 
sur le marché de change. 

Calvo et Vegh [1996](2) font remarquer que les agents 
économiques dans les économies émergentes réagissent en 
s’attendant toujours à la possibilité chutes dramatiques de 
la valeur de leur monnaie nationale, soit à travers l’inflation 
soit à travers la dégradation du taux de change, c’est pourquoi 
il sont tendance à substituer une devise étrangère forte et 
internationale (généralement le dollar américain) à leur 
monnaie nationale.

La substitution monétaire est surtout due à des expériences 
inflationnistes passées mais aussi du fait que le dollar américain 
est une unité de compte internationale pour les transactions. 

Les dépôts en devises étrangères amènent les banques- en 
partie pour des raisons de réglementation qui font prévenir les 
banques de prendre le risque de change- les banques à offrir des 
crédits en devises étrangères généralement  le dollar américain, 
pouvant conduire à ce qu’on appelle «liability dollarization» 
qui peut amener à un impact entièrement différent de toute 
dévaluation tranchante dans un pays émergent.

Dans les économies émergentes, une forte dépréciation 
réelle du taux de change provoque une situation où ceux qui 
avaient emprunté en dollar sont incapables de rembourser. 

2- Calvo G et Vegh C, “From currency substitution to dollarization and beyond: Analytical and policy issues”, 
January 1996, https://www.researchgate.net/publication/246248413_From_currency_substitution_to_
dollarization_and_beyond_Analytical_and_policy_issues
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Leurs revenus sont acquis en monnaie nationale alors que 
leur dette est en devises étrangères. La «liability dollarization» 
peut devenir particulièrement élevée et/ou l’économie est 
relativement fermée, ce qui fait que la plupart des revenus est 
acquise en monnaie nationale. 

Au fait, le problème de l’inflation au Liban réside dans 
les facteurs qui sont à l’origine de son apparition et de 
l’amplification de son ampleur et constituent des contraintes 
à la stabilité monétaire, notamment les déficits budgétaires et 
l’endettement public, la dollarisation et le besoin de stabiliser 
le taux de change face à des déficits continus de la balance 
des paiements. Notons que plus l’écart entre le taux de 
croissance et le taux d’intérêt est faible, plus le ratio dette/
revenu d’équilibre à long terme sera élevé, et dans ce cas de 
forte croissance, l’économie ne subit pas de contrainte de 
solvabilité inter temporelle. Dans ce cas, on n’assiste pas à 
un problème de soutenabilité de la dette publique, mais au 
contraire on assistera à une situation d’équilibre dite situation 
de Ponzi», ce qui s’est produit exactement au Liban favorisant 
l’apparition de la deuxième expérience hyper-inflationniste 
après l’éclatement de la crise budgétaire et le défaut de 
paiement de la dette publique annonce par l’Etat en mars 2020. 
L’absence d’un jeu de Ponzi, qui consiste à emprunter pour 
payer notamment les charges d’intérêt de l’ancienne dette 
arrivée à maturité, est nécessaire pour respecter la contrainte 
budgétaire intertemporelle.
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2. Politiques traditionnelles de stabilisation de 
l’inflation au Liban 

Depuis 1992, les gouvernements libanais consécutifs ont 
adopté une politique de stabilisation monétaire qui vise à 
stabiliser le taux de change et à réduire et maîtriser l’inflation et 
réduire le taux de croissance de la Masse Monétaire. La stabilité 
monétaire était un objectif principal des autorités monétaires 
de la période d’après-guerre, après que le pays ait souffert de 
dégradation dans le taux de change de la monnaie nationale et 
puis des taux d’inflation très élevés surtout dans la 2ëme moitié 
des années 80. 

Les principaux instruments qui ont été utilisés sont 
l’intervention des la Banque Centrale sur le marché de change, 
avec l’augmentation des taux d’intérêt, émission de Bons du 
Trésor pour ponctionner la liquidité et réaliser les objectifs 
monétaires annoncés. 

A partir de là, nous remarquons qu’il est possible d’étudier 
l’impact de la politique monétaire sur l’économie des années 
90 selon deux périodes: 

- la première s’étale entre 1992 et 1995: elle est caractérisée par 
des taux d’intérêt élevés dont la moyenne est de 6.5% (après la 
guerre, la reconstruction, les besoins d’attirer des souscripteurs 
en Bons du Trésor, besoins d’attirer des capitaux et encourager 
les dépôts en livre libanaise et réaliser la stabilité monétaire avec 
une politique monétaire restrictive de la Banque Centrale). 

- la deuxième s’étale sur la 2ème moitié des années 90: elle 
est caractérisée par la baisse de la croissance et la récession 
économique. Les secteurs productifs (agricole, industriel…) 
ont connu un net recul et une baisse des exportations et 
une augmentation du chômage et la fermeture de plusieurs 
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entreprises. La part des crédits accordés à l’agriculture était 
de 1.5%, celle de l’industrie 11.8% en moyenne… L’Etat n’a 
adopté aucune politique de relance des secteurs productifs, sauf 
l’adoption des taux d’intérêt bonifiés soutenus par la Banque 
centrale par 7% pour assurer des crédits à taux d’intérêt réduits 
aux secteurs productifs…

3. Inefficacité des politiques de stabilisation 
monétaire et de change au Liban 

La politique de stabilisation monétaire appliquée par les 
Banque centrale a été critiquée pour son incapacité de favoriser la 
croissance et le développement durable. Les autorités monétaires 
et le gouvernement considéraient que la stabilisation du taux 
de change permettrait d’assurer une crédibilité aux projets de 
reconstruction, et d’encourager l’attrait (afflux de capitaux) et 
de pousser dans le sens de la baisse de la dollarisation.

Mais après plusieurs années d’application de cette politique, 
on a réalisé que la croissance économique n’a pas fait que 
diminuer (biensûr du fait de plusieurs facteurs, mais entre 
autres la politique monétaire restrictive et la stabilisation du 
taux de change supportent une partie de la responsabilité) et 
le taux de dollarisation est maintenu élevé et les mouvements 
de capitaux sont toujours soumises aux tensions politiques et à 
l’instabilité économique.

Plusieurs économistes libanais considéraient que le taux de 
change de la livre libanaise est toujours supérieur en taux de 
change effectif (Livre Libanaise surévaluée) et la poursuite de 
sa stabilité nécessite une intervention continue de la part de 
la BDL sur le marché de change. Quant au taux d’inflation 
dont la maîtrise a été considérée comme une des réalisations 
principales de la politique de stabilisation sans aucun doute, 
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il a été fortement maîtrisé jusqu’au point qu’il est devenu 
négatif (désinflation) qui a affecté négativement la croissance 
économique. 

Mais l’indicateur principal de l’échec de la politique de 
stabilisation du taux de change résidait dans l’incapacité des 
autorités budgétaires à réduire les taux d’intérêt à des niveaux 
normaux sans recourir à l’aide internationale comme ça s’est 
produit lors de la conférence de Paris-2 pour l’aide internationale 
du Liban. 

De plus, les banques commerciales n’étaient pas à l’abri de cette 
politique malgré leur appui pour cette politique étant donné 
que leur «exposition» à la dette publique en Livre libanaise et en 
dollar américain n’a fait qu’augmenter, ce qui a été considéré 
par les agences de notation internationales comme des facteurs 
d’avertissement de la santé financière du secteur bancaire 
libanais. 

A cela, s’ajoute l’interaction des facteurs budgétaires- 
monétaires- bancaires qui ont contribué à l’éclatement de la 
crise généralisée en 2019 avec la crise des Finances Publiques et 
l’annonce du Défaut de paiement de la dette publique dont plus 
du tiers est en USD par les eurobonds et détenus en grande 
partie par le système bancaire (BDL et banques commerciales). 
L’ampleur de la crise s’est accentuée par l’implication du 
système bancaire dans le financement et le rôle encourageant 
de la BDL par les «ingénieries financières» dans ce sens et son 
besoin d’amplifier de manière continue ses réserves en devises 
orientant la plupart des dépôts bancaires en USD vers elle par 
des certificats de dépôts en devises en plus de la souscription 
des banques aux eurobonds de l’Etat. Le cumul de déficits de la 
balance des paiements depuis 2011 au Liban avec la dégradation 
de la situation économique depuis le déclenchement des conflits 
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en Syrie durant cette période et la dépendance du Liban de 
l’étranger a raison de 80% de sa consommation ont contribué à 
renforcer l’impact de l’ nflation importée» et la dégradation du 
pouvoir d’achat de la livre libanaise qui souffre de l’apparition 
d’un marché de change parallèle qui affiche un taux change 
beaucoup plus élevé que le taux de change officiel (1507.5 USD/
LBP) ou celui de la plateforme de la BDL avec les banques et les 
changeurs officiels (3900 USD/LBP).

4. Perspectives pour l’avenir et Possibilités de 
Passage au ciblage de l’inflation

Depuis que l’inflation faible continue à être reconnu comme 
un objectif primaire de politique monétaire, l’adoption de 
l’objectif d’inflation est conçue comme une anticipation 
d’ancrage et de guide de décisions de la politique monétaire. 

Transition vers l’objectif d’inflation
L’expérience de plusieurs pays dans le recours à l’objectif 

d’inflation montre la nécessité de plusieurs pré-requis pour 
l’adoption d’un objectif d’inflation :

- Premièrement: la Banque Centrale devrait être dotée 
d’une complète indépendance pour ajuster librement ses 
instruments de politique monétaire pour réaliser l’objectif 
d’inflation. Sachant que l’instrument d’indépendance implique 
principalement que la Banque Centrale ne devrait pas être 
contrainte par le besoin de financer le budget public.

- Deuxièmement: la Banque centrale devrait avoir un 
instrument de politique monétaire efficace, un instrument qui 
a une relation relativement stable avec l’inflation. 

- Troisièmement: L’indépendance de la Banque Centrale 
avec un objectif devrait être accompagnée d’une responsabilité 



40

importante et publier sa vision globale pour l’économie.
- Finalement, l’objectif d’inflation nécessite une bonne 

communication avec le public. Ceci est important pour assurer 
la compréhension du public de l’objectif d’inflation et de son 
rôle comme ancrage des anticipations inflationnistes.

Objectif d’inflation et arbitrage flexibilité - crédibilité
L’expérience de l’application de l’objectif d’inflation met en 

relief un arbitrage entre flexibilité et crédibilité. 
Le choix d’une mesure particulière du taux d’inflation (usage 

de «cure» mesure, l’adoption de mesure pour augmenter la 
crédibilité (transparence et communication fréquente avec le 
public) et le choix de l’horizon de la politique monétaire…
tous affectant l’arbitrage des autorités monétaires.

Aussi, il importe de mentionner qu’avec un objectif 
d’inflation, les autorités monétaires peuvent aussi percevoir 
des objectifs additionnels, mais seulement pour une extension 
consistante avec l’objectif d’inflation. 

L’expérience d’objectif d’inflation clair montre que la 
coexistence d’ancrages multiples (typiquement, un ancrage 
de bandes de taux de change et un objectif d’inflation, ou un 
objectif de Masse Monétaire en même temps avec un objectif 
d’inflation) est une source de conflits potentiels de politique 
avec une atteinte à la crédibilité de la politique.

Pour le cas du Liban, parallèlement à l’élargissement des 
marges de fluctuation du taux de change, la Banque centrale 
vise à réaliser trois objectifs : la stabilité des prix, la préservation 
d’un taux de change convenable et stable pour la stabilité 
monétaire nationale ainsi que la contribution à réaliser la 
stabilité financière qui dépasse la stabilité monétaire. 
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En même temps, la lutte contre l’inflation peut se réaliser par 
l’intermédiaire de la stabilisation du taux de change (ancrage 
du taux de change national à une devise ou à un panier de 
devises dans une marge de fluctuation 1501-1514, et un taux 
moyen de 1507.5.

Plusieurs pays ne permettent un flottement libre du taux 
de change, mais la Banque Centrale intervient soit par 
l’intermédiaire du taux d’intérêt soit par l’intervention directe 
sur le marché de change. 

Dans la littérature économique sur le ciblage de l’inflation, 
Svensson [1995](3) montre qu’il est possible de faire disparaître 
le biais inflationniste en choisissant une cible d’inflation 
permettant d’atteindre le taux d’inflation socialement 
optimal. Pour cela, le gouvernement choisit un Banquier 
Central qui minimise l’écart entre l’inflation effective et une 
cible d’inflation qui n’est plus nécessairement égale au taux 
d’inflation socialement optimal. 

Sous une cible de niveau des prix, les écarts du niveau de prix 
à sa cible sont corrigés. Une hausse temporaire de l’inflation 
au-dessus de sa cible est donc suivie d’une baisse (également 
temporaire, mais plus ou moins longue selon la vigueur de la 
réaction de la Banque Centrale) de l’inflation en-dessous de 
sa cible. Sachant que cette différence de fonctionnement des 
deux types de cible est comprise par les agents économiques 
qui adoptent leurs anticipations en conséquence. A partir de 
là, en anticipant une inflation inférieure à sa cible sous la cible 
de niveau de prix à la période suivant le choc) cas d’un choc 
positif sur les prix), les agents font en quelque sorte «une 

3- Lars E.O. Svensson, "Optimal Inflation Targets, Conservative Central Banks, and Linear Inflation Contracts," 
NBER Working Papers 5251, 1995, National Bureau of Economic Research, Inc.
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partie» du travail de stabilisation de la Banque Centrale. Dans 
ce type de modèle, l’inflation courante dépend positivement 
de l’inflation future anticipée. Ainsi, une baisse de l’inflation 
future anticipée conduit, toutes choses égales par ailleurs, à 
une diminution de l’inflation courante. 

A la base, un des arguments reporté dans la littérature 
économique en faveur d’une cible d‘inflation, par rapport 
à d’autres modes de gestion de la politique monétaire, était 
de réduire l’incertitude à long terme sur les développements 
des prix futurs (la limitation des erreurs de prévision est 
bénéfique à l’établissement des plans de consommation et 
d’investissement). Or, il est connu qu’une cible de niveau 
de prix va encore plus loin.. En écartant tout mouvement de 
base aléatoire dans le niveau tendanciel des prix, une cible de 
niveau de prix (relativement à la cible d’inflation) simplifie 
les comparaisons inter temporelles, encourage les contrats 
de long terme, évite la redistribution de revenu survenants 
d’anticipations incorrectes dans le niveau de prix; en d’autres 
termes, elle améliore l’allocation des ressources des ressources 
et l’efficacité économique. Ainsi, un régime de niveau de prix 
véhicule plus d’information qu’un régime d’inflation ce qui 
autorise une allocation plus efficace des ressources. 

Toutefois, une cible de niveau de prix génère une variabilité 
à court terme exagérée de l’output  gap (de la production) et 
de l’inflation du fait que les chocs non anticipés sur le niveau 
des prix doivent être contrebalancés par des mouvements en 
sens inverse du niveau des prix. Cela induit mécaniquement 
une volatilité plus élevée de la politique monétaire et du taux 
d’inflation, et en raison de la rigidité des prix, de l’économie 
réelle de court terme. Cependant, ces résultats sont soutenus 
si le seul acteur économique comprenant et intégrant le 
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fonctionnement et les implications de la cible de niveau des 
prix était la Banque Centrale. Autrement dit, ces résultats sont 
soutenus par l’existence d’anticipations formées de manière 
rétroactive (backward-looking) par les agents économiques 
privés. Avec l’introduction des anticipations rationnelles, 
la cible de niveau de prix tendrait, relativement à une cible 
d’inflation, à améliorer à court terme l’arbitrage entre la 
variabilité de la production et la variabilité de l’inflation, et 
également à réduire la volatilité des taux d’intérêt nominaux. 

Svensson [1999](4), Clarida, Gali et Gertler [2000](5) montrent 
que la politique optimale en régime de ciblage de l’inflation 
sous engagement conduit à la stationnarité du niveau de 
prix (auto - corrélation des prix de pt à pt-1). Parallèlement, 
il faudrait noter que le respect de l’objectif annoncé par la 
Banque Centrale en matière de ciblage de l’inflation joue un 
rôle primordial dans l’affirmation de la crédibilité de l’autorité 
monétaire.  

L’expérience des années récentes tend à montrer que les 
Banques Centrales ont plutôt réussi à imposer au public et 
aux marchés leurs objectifs d’inflation. Toutefois, il n’est pas 
encore clair si les Banques Centrales pouvaient également 
imposer aux agents privés un objectif de niveau de prix. 
Néamoins, se plaçant dans le cadre des modèles de Barro et 
Gordon(6), Rogoff  conçoit qu’un moyen de s’assurer que la 
Banque Centrale suivra(7) effectivement une cible de niveau de 

4- Lars Svensson, “Inflation targeting as a monetary policy rule”, Journal of Monetary Economics, 1999, vol. 43, 
issue 3, 607-654

5- Richard Clarida, Jordi Galí, Mark Gertler, “Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence 
and Some Theory”, The Quarterly Journal of Economics, Volume 115, Issue 1, February 2000, Pages 147–
180, https://doi.org/10.1162/003355300554692

6- Barro et Gordon, “Rules, discretion and reputation in a model of monetary policy”,
Journal of Monetary Economics, Volume 12, Issue 1, 1983, Pages 101-121, https://doi.org/10.1016/0304-

3932(83)90051-X
7- Rogoff, Kenneth, “Reputational constraints on monetary policy”, in Robert J. Barro, ed., Modern business 

cycle theory (Harvard University Press, Cambridge, MA), 1989.
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prix, consiste à déléguer la politique monétaire à un Banquier 
Central indépendant dont les préférences propres reflètent 
parfaitement ce choix. A partir de là, le choix crédible de la 
cible d’inflation peut se concevoir comme la délégation de la 
politique monétaire à un Banquier Central dont les préférences 
sont conformes à celles qui maximisent le Bien-être social. 

Finalement, le choix crédible de la cible peut être vu 
comme un outil mis au service de la crédibilité de la politique 
monétaire. De son côté, Mourouganne A. [1998](8) montre 
qu’il est préférable de combiner un contrat à la Walsh avec 
une cible d’inflation. Une telle combinaison permet de limiter 
le biais inflationniste et l’effet de l’incertitude des préférences 
sur l’inflation et la croissance. Mais, il faut noter également 
que l’interaction du choc d’offre et de l’effet de l’incertitude 
entourant les préférences, engendre une variabilité trop forte, 
empêchant la Banque Centrale d’atteindre le taux d’inflation 
socialement optimal.

Selon Walsh [1995](9), Banquier Central à choisir un niveau 
d’inflation égal au taux d’inflation socialement optimal. Alors 
si la Banque Centrale répond aux incitations qu’elle reçoit et 
que si la conduite de la politique monétaire est affectée par 
un contrat que le gouvernement politique offre au Banquier 
Central, il convient de rechercher le contrat optimal. 

A partir de là, et en se référant au modèle de Barro et Gordon 
[1983], Walsh indique l’existence d’un contrat qui élimine le 
biais inflationniste et assure que la politique monétaire répond 

8- Mourougane Annabelle. Indépendance de la Banque centrale et politique monétaire: application à la Banque 
centrale euopéenne. In: Revue française d'économie, volume 13, n°1, 1998. pp. 135-197.DOI : https://doi.
org/10.3406/rfeco.1998.1043 

9- C. Walsh [1995], Optimal Contracts for Central Bankers, the American Economic Review.
 C. Walsh [1995], Recent Central-Bank Reforms and the Role of Price Stability as the Sole Objective of Monetary 

Policy, NBER Macroeconomics Annual.  C. Walsh [1995], Inflation and Central Bank Indépendance : Is 
Japan Really an Outlier ? IMES discussion paper n° 96- E-31.
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de manière optimale aux chocs d’offre agrégée. Dans ce modèle, 
le gouvernement politique verse un transfert budgétaire à 
l’autorité monétaire, dépendant des résultats obtenus en 
matière d’inflation et de variabilité de l’activité économique. 
Le Banquier Central cherche à maximiser la différence entre 
le montant du transfert qui lui est accordé et les coûts sociaux, 
en termes d’inflation et d’emplois et le problème pour le 
gouvernement est de déterminer la pondération optimale entre 
l’inflation et le chômage dans la fonction de transfert. Une 
interprétation de cette équation de transfert peut être la mise 
en place d’une cible de masse monétaire; si la Banque Centrale 
ne la respecte pas, elle encourt une punition proportionnelle 
au niveau de la déviation. L’introduction d’une telle pénalité 
linéaire sur l’inflation suffit pour que la politique monétaire 
n’occasionne aucun biais inflationniste, tout en assurant une 
stabilisation optimale de l’activité économique. 

Notons qu’un tel contrat optimal même si la Banque 
Centrale dispose d’une information privilégiée, le contrat est 
donc insensible à l’information privée de l’autorité monétaire 
et peut être établi sur des variables observables telles que le 
taux d’inflation. En effet, dans le modèle de Barro et Gordon, 
le biais inflationniste de la politique monétaire est constant (il 
ne dépend pas des états de la nature). 

L’arbitrage du modèle de Rogoff [1985] entre inflation et 
stabilisation disparaît sous le contrat optimal: pleine crédibilité et 
flexibilité sont atteintes simultanément. Dans cette perspective, 
si le contrat optimal est réalisable, il établit la crédibilité de 
la politique monétaire sans sacrifice de stabilisation, même 
si la Banque Centrale possède de l’information privée. Cette 
approche rejette le fait que l’acquisition de crédibilité par la 
Banque Centrale grâce à la délégation de la politique monétaire 
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à un agent indépendant serait coûteuse en termes d’activité 
économique. Ce résultat semble compatible avec les travaux 
empiriques de Grilli [1991](10), Alesina et Summers [1993](11), 
Cukierman et Alii [1993](12) qui ont montré que dans les pays 
développés, les performances en termes de chômage et d’activité 
ne sont pas liées à l’indépendance de la Banque Centrale, ni en 
moyenne, ni en variabilité. 

Ainsi, les bénéfices de l’indépendance de la Banque Centrale 
semblent n’être compensés par aucun coût. Toutefois, la 
théorie des contrats de Walsh a fait face à plusieurs critiques. 
Herrendorf [1996](13) a montré que de tels contrats sont 
nécessairement incomplets et ne peut par suite résoudre le 
problème d’incohérence temporelle. 

Herrendorf introduit la possibilité d’une connaissance 
imparfaite par les syndicats du choc qui va toucher les 
fondamentaux de l’économie à la période suivante; cette 
connaissance étant à la base de leurs anticipations inflationnistes 
qu’ils prennent en considération lors de la formation des 
salaires. D’où Mc Callum [1997](14) trouve que la délégation 
de la politique monétaire selon la solution du gouverneur 
conservateur proposée par Rogoff ou celle de la conclusion 
d’un contrat à la Walsh, ne permet pas de résoudre le problème 
de l’incohérence temporelle, mais seulement elle la transmet à 
un autre niveau. 

10- GRILLI V, MASCIANDARO D and TABELLINI G, «Political and monetary institutions and public financial 
policies in the industrialised countires», Economic Policy, 13, 1991, p 342-392.

11- ALESINA A and LAURENS S, «Central bank independence and macroeconomic performance, Journal of 
Money, Credit and Banking, 25, 1993, p 151-162.

12- CUKIERMAN A, KALAITZIDAKIS S, and WEBB S, «Central bank independence, growth, investment and 
real rate», Carnegie-Rochester, Conference series on public policy, Fall, 1993

13- HERRENDORF B and LOCKWOOD B, «Rogoff’s conservative central banker restored», Journal of Money, 
Credit and Banking, vol 29, No.4, 1997.

14- Mc CALLUM B, «Crucial issues concerning central bank independence», Journal of Monetary Economics, 
39, 1997, p 99-112
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Pour Mc Callum, lorsque le gouvernement n’est pas 
suffisamment crédible pour mener une politique monétaire 
efficace, rien ne garantie que la délégation de la politique 
monétaire à la Banque Centrale sera crédible aux yeux des 
agents économiques. De son côté, Jensen [1997](15) montre 
que s’il n’existe pas de «coût de rupture de contrat», le recours 
à la délégation de la politique monétaire n’apporte aucun gain 
de crédibilité. 

Par contre, s’il n’existe des coûts positifs qu’en cas de rupture 
de contrat, la délégation se traduira par une amélioration par 
rapport à la situation où le gouvernement ne peut pas s’engager. 
Toutefois, le problème de l’incohérence temporelle ne sera 
résolu que dans le cas où les coûts de rupture de contrat seraient 
infinis. En outre, lorsqu’il existe des coûts de renégociation, 
il devient plus difficile d’inciter le gouvernement à respecter 
ses engagements, la condition de non-déviation telle qu’elle a 
été définie dans le modèle de Barro-Gordon n’étant respectée 
que pour des taux d’escompte plus élevés que dans le cas de 
délégation. 

Objectif d’inflation et l’objectif de taux de change en 
même temps?

La Banque Centrale peut faire face à une adoption d’un 
objectif d’inflation et de taux de change en même temps. Une 
telle situation est caractérisée par une «appréciation réelle du 
taux de change» et un large déficit du compte courant. 

Toutefois, le débat n’est pas encore tranché sur le fait si la 
politique monétaire dans un régime de flottement du taux de 
change devrait être utilisée sur le Court Terme pour affecter le 
taux de change réel.

15-  JENSEN H, «Credibility of monetary delegation», American Economic Review, vol 87, No. 5, 1997
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Si le taux de change nominal fluctue plus rapidement que le 
taux de change réel, alors la politique monétaire peut influencer 
le taux de change de Court Terme. Cette situation s’avère 
similaire à celle se demandant comment la politique monétaire 
dans une optique d’objectifs d’inflation devrait elle répondre 
aux mouvements de croissance et d’emploi. 

En général, il existe une relation de Court Terme entre le 
taux de change réel et le taux d’inflation analogue à la courbe 
de Phillips.

Comme la Banque centrale prend en considération l’impact 
de ses actions à Court Terme sur la croissance te l’emploi tout 
en considérant que les effets à Long Terme seront négligeables, 
il est nécessaire de répondre à la question concernant le 
comportement aces la relation de Court Terme entre le Taux 
de change réel. 

Au-delà de l’usage du taux d’intérêt, plusieurs pays 
interviennent directement de temps à autre sur le marché de 
change en essayant de stabiliser le taux de change.

D’autres propositions pour l’avenir:
Suite à l’éclatement actuel de la crise d’hyper-inflation et la 

chute en pratique de l’ancrage du taux de change de la libre 
libanaise au dollar américain après épuisement des réserves 
en devises de la BDL plusieurs propositions de solutions 
alternatives s’avèrent au centre des débats dans les milieux 
académiques et professionnelles dont notamment la possibilité 
de créer une caisse d’émission Currency Board, l’adoption d’un 
Banking Board ou même le passage à la dollarisation complète 
officielle au lieu de la dollarisation partielle officieuse.

La caisse d'émission, caisse d'émission monétaire, ou office 
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de stabilisation des changes, en anglais currency board, est 
un système particulier de gestion de l'émission de la monnaie 
nationale. On utilise une caisse d'émission lorsqu'on veut 
disposer d'une monnaie locale mais dont l’émission nécessite 
qu’elle soit couverte par des réserves étrangères et la valeur 
reliée à celle d'une autre monnaie qui sert seule aux règlements 
internationaux. La banque centrale perd son pouvoir propre 
d'émission. Le système du currency board instaure à la fois une 
parité fixe en principe irrévocable entre la monnaie nationale et 
une monnaie externe, et une règle d’émission stricte au niveau 
de l’institution monétaire, la caisse d’émission. Cette règle 
stipule que la base monétaire – constituée des dépôts détenus 
par les banques et mobilisés pour régler leurs positions, et 
des billets émis par la caisse d’émission – doit être couverte 
intégralement et à la marge par de la monnaie de réserve. Cette 
règle des 100 % de réserves instaure de facto une inélasticité 
de la monnaie de base et elle est censée asseoir définitivement 
la crédibilité des autorités monétaires et l’irrévocabilité du 
taux de change. Le pays risque de perdre toute autonomie de 
politique monétaire et de change: il suit le destin de la monnaie 
de référence. La possibilité de passer à un tel choix dépend à 
la base de l’existence suffisante de réserves étrangères et de la 
possibilité de défendre le taux de change qui devrait relier la 
monnaie nationale à la devise étrangère de référence…En plus 
des points d’interrogations qui se posent sur la souveraineté de 
la politique monétaire nationale et les possibilités de poursuivre 
le du rôle de Préteur en dernier ressort la Banque Centrale. 
Une critique du currency board se rapporte à la fixité du taux de 
change et à l’impossibilité des autorités monétaires à procéder 
à un ajustement du change afin de gérer avec plus de souplesse 
les chocs macro-économiques externes.
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Par contre, sous le banking board, il n’y a ni règle d’émission 
ni réserve unique, mais un prêteur en dernier ressort, tandis 
que sous le currency board, il n’y a pas de prêteur en dernier 
ressort, mais une règle et une réserve unique. Le banking 
board répond au principe de la convertibilité en une monnaie 
externe (monnaie métallique ou monnaie allogène) et instaure 
une hiérarchisation bancaire entre les banques commerciales 
à la base et une banque supérieure souveraine au sommet. Les 
émissions des banques sous forme scripturale sont directement 
convertibles au pair (par exemple, au taux de un pour un) en 
monnaie externe. Ces émissions sont conditionnées par la 
demande de monnaie de crédit et par la contrainte de liquidité 
des banques. Ces émissions sont conditionnées par la demande 
de monnaie de crédit et par la contrainte de liquidité des 
banques. 

La Banking Board diffère du Currency Board par le fait 
qu’il n’assure pas seule la convertibilité; elle se porte toutefois 
garante de la liquidité du système bancaire compte tenu du fait 
que les émissions des banques sont convertibles en monnaie 
externe et en monnaie supérieure (ou centrale). Par ailleurs, la 
banque supérieure ne mène pas une politique monétaire ayant 
pour objectif la stabilisation du niveau général des prix ou le 
maintien de l’emploi; elle ne mène pas a priori de politique de 
change .

Par ailleurs, la substitution monétaire consiste à remplacer la 
monnaie nationale de manière partielle ou totale par une devise 
étrangère (plus stable reconnue et forte a l’échelle internationale) 
par libre choix des agents économiques (dollarisation 
officieuse) ou par reconnaissance des autorités publiques 
(dollarisation officielle). , la dollarisation désigne l’abandon 
d’une monnaie domestique au profit du dollar américain. 
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Salama (1989) définit la dollarisation comme l’évolution selon 
laquelle "le dollar s’impose de plus en plus comme réserve de 
valeur, unité de compte et parfois intermédiaire des échanges 
pour certains produits". Si au Liban, la dollarisation actuelle 
est toujours officieuse et partielle résultant du libre choix des 
agents économiques depuis la première crise monétaire des 
années quatre-vingt est toujours, le passage à la dollarisation 
complète et intégrale signifie une élimination du rôle de la 
Banque Centrale aussi bien en tant que préteur en dernier 
ressort qu’en matière de perte des droits de Seigneuriage en 
arrêtant d’imprimer la monnaie nationale. Ce qui pose encore 
un problème plus loin que l’aspect monétaire et économique et 
concerne la souveraineté monétaire et l’abolition de la monnaie 
nationale qui constitue un symbole d’unité et d’indépendance 
du pays du Cèdre .

Conclusion
Pour conclure, nous pouvons dire que l’hyperinflation au 

Liban n’a jamais été le résultat d’une simple politique monétaire 
indépendamment de la pertinence des choix déjà pris ou de 
l’efficacité de éventuelles propositions en cours de discussion  
mais plutôt le résultat d’une complexité de facteurs qui se 
montraient toujours au croisement de crise budgétaire, de 
change et économique générale à laquelle s’ajoute des facteurs 
externes dont notamment aujourd’hui le cumul de déficits de 
la balance des paiements épuisant les réserves en devises de 
la BDL sans garantir la stabilité de change. S’il est vrai que le 
Liban a connu une répétition de l’expérience de l’hyper inflation, 
toutefois la gravite de la crise actuelle et surtout l’implication de 
l’ensemble du système bancaire dans le financement public et 
l’épuisement complet des réserves en devises étrangères amène 
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la réflexion au-delà des politique monétaires conventionnelles et 
non conventionnelles vers des options qui risquent de remettre 
en cause la souveraineté et l’autonomie monétaire tant défendue 
dans une tentative de sauver ce qui reste du pouvoir d’achat des 
agents économiques, ce qui nécessite d’approfondir les recherches 
sur les atouts et défis des différents choix évoqués pour définir 
celui qui est le plus adéquat tenant compte des spécificités de 
l’économie libanaise. 
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The geostrategic importance of the South China Sea 
and the Chinese-American rivality  

B.Gen. P.S.C. Haydar Ali Skayneh

After a long time during which the South China Sea did not 
have a significant importance, things changed dramatically 
after the end of the First World War, and the major countries 
became aware of the importance of its geographical location 
and the complex of maritime transportation that it represents, 
as more than half of the world trade passes through it and gives 
power to those who govern it to control the most important 
international trade routes. In addition to what this sea contains 
in terms of huge reserves in the field of energy (oil and gas), 
furthermore to its richness in fish resources, on which about 
(300) million people of the region’s population depend for their 
livelihood. This made the South China Sea occupies the ladder 
of international concerns, and the most prominent element for 
developing strategies. The big countries, led by the United States 
of America, have worked to fuel conflicts between the countries 
bordering the South China Sea.
The conflict over the South China Sea witnessed a typical shift 

through multiple stages, and the United States of America entered 
the crisis line immediately after the year 2010 by encouraging 
countries in conflict with China to file lawsuits to the International 
Court of Arbitration, as happened with the Philippines.
There have also been several direct frictions between the United 

States of America and China, including what happened in 2001 
and 2009.
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Basing on these facts, there will be four disctint results about 
the destiny of South Shina Sea:
-  The current situation: It is based on the continuation of the 

situation as it is.
- Redrawing maritime borders: in a manner that satisfies the 

conflicting countries, with adequate guarantees.
- Military confrontation: This scenario is considered one of the 

worst scenes, which prepares the region for a bloody future.
- Resorting to international arbitration: The countries in 

conflict with China seek a legal justification to prove their rights 
in parts of the South China Sea and to show China a country 
outside international law and this matter is not without the risk 
of escalation.
Finally, a comprehensive framework must be put in place to 

resolve the dispute over the South China Sea, in a manner that 
guarantees the interests of the conflicting countries, and tends 
towards collective cooperation in exploiting the resources of this 
sea for the sake of sustainable development and securing the 
well-being of its people.
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The Lebanese - Israeli Armistice Agreement of 1949:
Its dimensions, legal framework, and importance

Retried B.Gen P.C.S Dr. Riyad Chayya

The Lebanese-Israeli Armistice Agreement which was signed 
between Lebanon and Israel on March 23rd, 1949, is considered a 
prominent and important event in the history of modern Lebanon. 
It was one of four Arab-Israeli armistice agreements that ended 
the first war with Israel in 1948, in response to Security Council 
resolutions 61 and 62 issued on 4 and 16 November 1948.
The Lebanese-Israeli armistice agreement gained importance 

in the regional and international dimensions because it is a legal 
framework controlling the conflict between the two States, and 
at the same time, towards the United Nations and the Security 
Council, it is a tool for maintaining international peace and security. 
It is an international treaty that enjoys all the specifications set 
by international law, and it obligates Israel to respect Lebanon's 
internationally recognized borders. It also forbids the crossing 
of the line of truce which coincides with the Lebanese- Israeli 
international borders.
 Israel's commitment to the agreement since its signing in 1949 

has not been straightforward, and it announced the fall of the 
armistice with Lebanon just as it fell with other Arab countries 
after the war of June 1967. However, the United Nations and the 
Security Council did not accept the Israeli arguments and excuses, 
and maintained adherence to the agreement considering it still 
valid and enforceable. Thus, the agreement constituted a legal 
and practical guarantee for Lebanon, if properly implemented. It 
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also constituted a mechanism for the United Nations to ensure 
international security, peace and stability.
In the light of the fluctuations of the conflict between Israel and 

Lebanon, many questions are raised: Why is this consideration 
for such an agreement that is more than seventy years old? Is 
it important after this period to remain standing and should be 
adhered to? Does it really constitute a legal framework to control 
the conflict between Lebanon and Israel? 
These questions will be the subject of this article which will be 

divided into three sections discussing: The importance of the 
Lebanese-Israeli Armistice Agreement of 1949 and Israel's position 
on it in the first section, and in the second section we address the 
legal framework that this agreement constitutes to manage the 
situation on the borders between Lebanon and Israel, and then we 
review the most important contents the agreement is in the third 
section, in addition to a general summary of the research findings 
and the suggested recommendations.
This research shows finally the absolute importance of the 

agreement for Lebanon in terms of preserving its sovereignty, 
protecting its borders and its regional security.
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Depuis longtemps, la mer de Chine méridionale représente 
un enjeu peu significatif. Or la situation a radicalement changé 
après la fin de la Première Guerre Mondiale, surtout quand les 
grands pays ont pris conscience de l’importance de sa situation 
géographique étant un point de rencontre pour le transport 
maritime et parce qu’il occupe plus que la moitié du commerce 
mondial. Pour cela, ceux qui ont le pouvoir de le diriger, peuvent 
également contrôler les routes commerciales internationales 
les plus essentielles. De plus, ce qui fait de cette mer d’une 
importance significative, c’est qu’elle présente un enorme réserve 
de ressources non renouvelables (pétrole et gaz) et des ressources 
halieutiques, desquelles dépend environ (300) millions de 
personnes de la population de la région pour leur survie. En 
conséquence, la mer de Chine méridionale occupe l'échelle des 
préoccupations internationales et constitue l'élément le plus 
fondamental afin de fixer des decisions stratégiques. Il en résulte 
de cela que les grands pays, dirigés par les États-Unis, cherchent 
à alimenter les conflits entre les pays voisins de la mer de Chine 
méridionale.
Le conflit sur la mer de Chine méridionale a connu un 

changement à travers plusieurs phases. Après l’année 2010, les 
États-Unis est entré directement dans le conflit en encourageant 
les pays adversaires de la Chine pour se plaigner devant la Cour 
Internationale d'Arbitrage, comme il s'est produit avec Les 
Philippines. Outre cela, il y a eu également plusieurs frictions 

L'importance géostratégique de la mer de Chine 
mériodionale et la rivalité Chinoise-Américaine 

B. Gén. B.E.M. Haydar Ali Skayneh
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directes entre les États-Unis et la Chine, notamment ce qui s'est 
passé en 2001 et 2009. 
Vu cette réalité, quatre possibilités semblent contrôler l'avenir 

de la mer de Chine méridionale. Nous en citons : 
- Le statu quo: il est basé sur le maintien de la situation telle 

qu'elle est. 
- Redessiner les frontières maritimes: d'une manière à satisfaire 

les pays en conflit avec des garanties adéquates.
- Affrontement militaire: Ce scénario est considéré comme la 

scène la plus pire, qui prépare la région à un avenir sanglant.
- Recours à l'arbitrage international: les pays en conflit avec 

la Chine cherchent une justification légale pour prouver leur 
éligibilité dans certaines zones de la mer de Chine méridionale 
et montrer que la Chine est un pays qui ne respecte pas les droits 
internationaux ce qui peut agraver la situation. 
Enfin, il est primordial de mettre en place un cadre global pour 

résoudre les différences sur la mer de Chine méridionale, d'une 
manière à garantir les intérêts des pays en conflit et assurer une 
coopération collective pour exploiter les ressources de cette mer 
afin de réaliser le développement durable et assurer le bien-être 
de la population.
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L'accord d'armistice libano-israélien, signé entre le Liban et Israël 
le 23 mars 1949, est considéré comme un événement important 
dans l'histoire du Liban moderne. Il était l'un des quatre accords 
d'armistice israélo-arabe qui ont mis fin à la première guerre avec 
Israël en 1948, en réponse aux résolutions 61 et 62 du Conseil de 
sécurité publiées les 4 et 16 novembre 1948. 
L'accord d'armistice israélo-libanais a pris de l'importance dans 

les dimensions régionales et internationales car il constitue un 
cadre juridique contrôlant le conflit entre les deux États et, 
en même temps, vis-à-vis des Nations unies et du Conseil de 
sécurité, il est un outil de maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. C'est un traité international qui bénéficie de 
toutes les spécifications fixées par le droit international, et il oblige 
Israël à respecter les frontières internationalement reconnues 
du Liban. Il interdit également le franchissement de la ligne 
de trêve qui coïncide avec les frontières internationales libano-
israéliennes.
L'engagement d'Israël envers cet accord depuis sa signature en 

1949 n'a pas été simple, et il a annoncé la chute de l'armistice 
avec le Liban tout comme il l'avait fait avec d'autres pays arabes 
après la guerre de juin 1967. Toutefois, les Nations unies et le 
Conseil de sécurité n'ont pas accepté les arguments et les excuses 
d'Israël et ont maintenu leur adhésion à l'accord, le considérant 
comme toujours valable et applicable. Ainsi, l'accord constituait 
une garantie juridique et pratique pour le Liban, s'il était 
correctement appliqué. Il constituait également un mécanisme 

L'accord d'armistice libano-israélien de 1949 :

Ses dimensions, son cadre juridique et son 
importance. 

B.Gén. B.E.M. retraité Dr. Riyad Chayya
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permettant aux Nations unies d'assurer la sécurité, la paix et la 
stabilité internationales.
À la lumière des fluctuations du conflit entre Israël et le Liban, de 

nombreuses questions se posent : Pourquoi cette considération 
pour un tel accord qui a plus de soixante-dix ans ? Est-il important, 
après cette période, de rester en place et de s'y tenir ? Constitue-
t-il réellement un cadre juridique pour contrôler le conflit entre 
le Liban et Israël ? 
Ces questions feront l'objet de cet article qui sera divisé en 

trois sections de discussion: L'importance de l'accord d'armistice 
libano-israélien de 1949 et la position d'Israël à ce sujet dans la 
première section. Dans la deuxième section, nous abordons le 
cadre juridique que cet accord constitue pour gérer la situation 
aux frontières entre le Liban et Israël, puis nous passons en revue 
les contenus les plus importants de l'accord dans la troisième 
section, en plus d'un résumé général des résultats des recherches 
et des recommandations suggérées.
Cette recherche montre enfin l'importance absolue de l'accord 

pour le Liban en termes de préservation de sa souveraineté, de 
protection de ses frontières et de sa sécurité régionale.
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