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العدد التا�سع وال�سبعون - كانون الثاين/ يناير 2012

أ�صلح نف�صك ي�صلح الكون ا
أزمات عميقة ومت�شعبة جعلت  أ�شوية وتعاين � أحد�ث ما متر �ملنطقة �لعربية بتحوالت تاريخية و�
أزمة يف خلل �لتو�زن يف �لعالقة بني نخب  ك يف عدد كبري من دولها. وتتمثل هذه �ال �ل�شارع يتحرَّ
أدو�ر �لقوى �خلارجية،  أد�ئها، وتعاظم � ؤ�ش�شات �لدولة و� �حلكم و�ملو�طنني، وغياب قبول �ل�شعب مبو
�ل�شيادة  آكل  وتا �لدميقر�طية،  نحو  ل  �لتحوُّ م�شاعي  وتعرث  �لتنمية،  إعاقة  � هي  ؤكدة  �ملو و�لنتيجة 

أو�شال �ملجتمع. ع � ك �لدولة وتقطُّ �لوطنية، وتفكُّ
ماتها �ل�شحيحة كامل�شاو�ة بني �ملو�طنني و�مل�شاركة  لقد غابت �لدولة �ملدنية، و�نعدمت مقوِّ
أزمة فكانت  إثارة هذه �ال أدو�ت � أما � أجهزة �ل�شلطة. � �ل�شيا�شية، ووجود جمتمع مدين فاعل من خارج �
أدو�ت �لتو��شل �الجتماعي مثل "في�س بوك" و"تويرت" و�النرتنت و�لهو�تف �لنقالة وغريها، وكان  �
أفر�د  � بني  �لرثوة  توزيع  و�شوء  �حلرية،  و�نعد�م  و�ال�شتبد�د،  و�لقمع  �لظلم  �شد  �لوقوف  حمتو�ها 
أجل حتقيق حريته  إن�شان �لعربي يبحث عن ذ�ته، عن كفاح د�ئم وم�شتميت من � �ملجتمع. و��شتمر �ال

آمنة. وكر�مته يف حياة م�شتقرة و�
و�ملدر�شة  أ�رسة  و�ال �ملجتمع  لت�شمل  متتد  بل  ؤولني  �مل�شو حدود  عند  تقف  ال  أزمة  �ال هذه  ولكن 
و�الجتماعي  �لفكري  و�لن�شاط   – دينية  أم  � كانت  مدنية   – و�لثقافة  و�لرتبية  �لفردي  و�ل�شلوك 
ؤولية  �مل�شو ورمي  �لفردي،  �لتمايز  م�شرية  من  �ال�شتقالة  أزمة  � يعي�س  �ليوم  فعامل  �لعام.  مبدلوله 
إن�شان �ليوم  أل من عناء �لتمايز وت�شمن له �لنتائج. و� على مرجعية م�شمونة تريح من يبحث وي�شا
أمام ت�شارب �لقيم و�ملر�جع  أبعد من �ملح�شو�س. و� يحلم باحل�شول على �شمانات فائقة �لطبيعة، �
إىل  أمل، حتى لو كانت هذه �لعودة � إىل �لروحانيات، كونه ع�رس خيبة �ال يربز تعّط�س هذ� �لع�رس �
عامل �لروح ُتعا�س، وبخا�شة يف �لغرب، بطريقة غري منتظمة، ويف �ل�رسق بطريقة فيها كثري من 

أ�شولية. ب و�ال �لتع�شُّ
�لتنمية  �لوالء للوطن من دون غريه، وزيادة م�شاحة  أكيد  أزمات يجب تا �ال وللتخل�س من هذه 
أن تكون �ل�شعوب هي �شاحبة  إ�شاعة �لدميقر�طية و�لتعددية �ل�شيا�شية وتد�ول �ل�شلطة �شلمًيا، و� و�
أي،  أبو�ب م�شادرة �حلرية و�لر� إغالق كل � آخر، و� أوىل يف �لتنمية و�لتغيري و�العرت�ف باال �مل�شلحة �ال
�ال�شطهاد  أ�شكال  � وجميع  و�لف�شاد  �لفقر  وحماربة  وحمايتها،  �لدولة  ؤ�ش�شات  مو على  و�حلفاظ 
أن �لتغيري �ملطلوب يجب  إىل � إ�شارة � أو مذهبي. وهنا ال بد من �ال أو عرقي � أ�شا�س ديني � و�لتمييز على �
أخذ  ؤ�ش�شات وعرب �حلو�ر ال بغريها من �لو�شائل ال �شيما �لدموية منها الن ما � إطار �ملو أن يتم �شمن � �

ؤخذ، وعاقبة �لفو�شى هي خر�ب للجميع. بال�شيف بال�شيف يو
إمنا هما جت�شيد ملنطق يعتنقه �لكثريون،  أن �جلاهل و�ل�رسير لي�شا فرًد� و� � أن نعَي  � أخرًي� يجب  �

أكرثية مبو�ز�ة �لبارِّ �لفرد. وهو منطق �ملجموعة و�ال
أ�شلح نف�شك ي�شلح �لكون". أثور: "� ويبقى �حلل يف معاين �لقول �ملا

 العميد الركن ح�صن اأيوب 
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الن�ساطات  و�سائر  والع�سكرية،  الفكرية  والدرا�سات  باالأبحاث  تعنى  ف�سلية  اللبناين« جملة  الوطني  »الدفاع   -1
الثقافية ذات االخت�سا�س.

ت�سرتط املجلة يف االأعمال الواردة عليها اأال تكون قد ن�رصت �سابًقا اأو مقدمة للن�رص يف مطبوعات اأخرى.  -2

ا  ت�سرتط املجلة يف االأعمال املقدمة اإليها، االأ�سالة واالبتكار ومراعاة االأ�سول العلمية املعهودة، خ�سو�سً  -(
ما يتعلق منها باالإحاالت والتوثيق وذكر امل�سادر واملراجع. كما نتمنى على الكاتب اأن ُيرفق عمله ببيان 
�سرية .c.v )التخ�س�س، الدرجة العلمية، املوؤلفات، الخ.) ومبلخ�س ملقاله املر�سل باالإنكليزية اأو بالفرن�سية.

املجلة حمّكمة وحتيل االأعمال املقدمة اإليها قبل ن�رصها على جلنة من ذوي االخت�سا�س تقرر مدى �سالحية   -(
هذه االأعمال للن�رص.

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

التحكيم. تزكيها هيئة 
من  الواحد  الوجه  اعتماد  مع  بو�سوح  مكتوبة  اأو  مطبوعة  تكون  اأن  املر�سلة  الكتابات  يف  املجلة  تتوقع   -6

الورقة والف�سحات املزدوجة بني االأ�سطر.
ال تلتزم املجلة اإعادة االأعمال غري املقررة للن�رص اإىل اأ�سحابها.  -7

راأي  عن  بال�رصورة  يعرب  وال  اأ�سحابه،  با�سم  ناطًقا  فيها  ُين�رص  ما  جميع  اللبناين«  الوطني  »الدفاع  تعترب   -8
املجلة اأو قيادة اجلي�س.

حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رص والتوزيع، وال يجوز االإقتبا�س من املواد املن�سورة كلًيا اأو جزئًيا اإالّ باإذن منها.  -9

www.lebarmy.gov.lb  :.الأبحاث.املن�سورة.يف.اأعداد.»الدفاع.الوطني.اللبناين«.متي�رشة.على.موقع•	
.www.lebanesearmy.gov.lb

قيادة اجلي�س اللبناين، مديرية التوجيه، الريزة، لبنان، هاتف : 1701  : عنوان.املجلة.
tawjih@lebarmy.gov.lb  &  tawjih@lebanesearmy.gov.lb  : العنوان.اللكرتوين.

000) لرية لبنانية.  : ال�سعر.
100.000 لرية لبنانية. * يف لبنـــان :   : ال�سرتا.ال�سنوي.

150 دوالًرا اأمريكًيا. * يف اخلارج :    
جملة »الدفاع الوطني اللبناين«.  : العالنات.وال�سرتاكات.

�رصكة نا�رصون لتوزيع ال�سحف واملطبوعات �س.م.م.  : التوزيع.
* بدل االإ�سرتاك ال�سنوي يت�سّمن الر�سوم الربيدية
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باحث
و�أ�ستاذ 
جامعي

تقدمي.ومنهج
منذ مطلع ت�سعينيات القرن املن�رصم وحتى اليوم، برزت 
اجتاهات جديدة يف البحوث العلمية على م�ستوى املو�سوعات 
يف  املعتمدة  واملنهجيات  جهة،  من  بالدرا�سة  املق�سودة 

املعاجلة من جهة اأخرى.
اأما االأ�سباب الكامنة وراء تلك االجتاهات فتعود اإىل حدثني 
بارزين: االأول، �سقوط الدولة ال�سوفياتية، لي�س كاإطار موؤ�س�سي 
والرفاه  الرعاية  لدولة  كوظيفة  ا  اأي�سً واإمنا  وح�سب،  �سيا�سي 
قرابة  امتدت  التي  اال�سرتاكية  التجربة  �سوء  يف  االجتماعي 
فيتمثَّل  الثاين  احلدث  اأما   .)1991–1917( القرن  اأرباع  ثالثة 
ا مع تعاظم دور ال�رصكات العمالقة  بظاهرة العوملة وخ�سو�سً
التي راحت مت�سك باالقت�ساد العاملي، وتطلق العنان للراأ�سمال 
الرتاكمي املتفلِّت من قيود الدولة ال�سيادية، االأمر الذي اأ�ساف 
ات جديدة  ا يف بلدان العامل الثالث، تعثرُّ اإىل هذه الدولة، وخ�سو�سً
ال�سواء. على  والب�رصية  املادية  التنموية  ووظيفتها  اأدائها  يف 

د..حممد.مراد

التنمية الب�سرية امل�ستدامة
)حالة البلدان العربية(

*
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التنمية.الب�رشية.امل�ستدامة.)حالة.البلدان.العربية(
د. حممد مراد

االجتماعية  العدالة  ق�سايا  اإىل  الدويل  االهتمام  احلدثان  اأعاد هذان  لقد 
االقت�سادية  وال�سيا�سات  االنتاجي  التخطيط  الدولة يف  واإىل دور  والتنمية، 
التي متكِّنها من ال�سمود اأمام حتديات العوملة يف اخلارج، ويف قيادة عملية 
التنمية ال�ساملة يف الداخل. ففي موؤمتر قمة االألفية الذي عقدته االأمم املتحدة 
�س للبحث يف واقع العامل االجتماعي  يف اأيلول/�سبتمرب 2000، والذي ُخ�سِّ
واإمنا  وح�سب،  املادية  التنمية  ناحية  من  ولي�س  االإن�سان،  اأمن  منظور  من 
– الكائن الب�رصي-  الب�رصية على اعتبار االن�سان  التنمية  ا من ناحية  اأي�سً
هو الهدف االأعلى واالأ�سمى لعملية التنمية برمتها. ولقد توَّج املوؤمتر اأعماله 
باإعالن "االأهداف االإمنائية لالألفية")1)، والتي متحورت حول �سبل معاجلة الفقر 
امل�ساواة  وتعزيز  االأ�سا�سي،  التعليم  امل�ساركة يف  م�ساحة  وات�ساع  واجلوع، 
بني اجلن�سني ومتكني املراأة، وتخفي�س معدالت وفيات االأطفال، ومكافحة 
وكفالة  املعدية،  واالأمرا�س  واملالريا،  الب�رصية،  املناعة  نق�س  فريو�س 

اال�ستدامة البيئية، واإقامة تعاون و�رصاكة عامليني من اأجل التنمية)2).
اأ�سدر البنك  التنمية"،  اإطار. الإنفاق.يف. "توزيع. 2006، وحتت �سعار  العام 
والتنمية" وجاء  "الإن�ساف. التنمية يف العامل حتت عنوان:  الدويل تقريره عن 
فيه تعريف االإن�ساف اأنه احلالة التي تتوافر فيها "لالأ�سخا�س فر�س مت�ساوية 

يف عي�س احلياة التي يختارونها، ويف النجاة من احلرمان ال�سديد"))).
التوزيعية قد �سابتها عيوب متعدِّدة يف غري دولة من  العدالة  واإذا كانت 
الدول النامية يف العامل، فاإنها يف الدول العربية تكاد اأن تكون مغيَّبة اأو �سبه 
معدومة ب�سبب االختالالت الكثرية التي حكمت البناء العام للدولة العربية 

احلديثة من جهة، وتعث وظائفها التوزيعية والتنموية من جهة اخرى.
علي عبد القادر علي، "توجهات.ال�سالح.القت�سادي.والعدالة.الجتماعية.في.الدول.العربية"، بحوث اإقت�سادية، ال�سنة الرابعة ع�رصة، العدد 8)،   - 1

ربيع 2007، �س، 82.
82، حا�سية. املرجع نف�سه، �س   - 2

.8( املرجع نف�سه، �س   - (
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التنمية.الب�رشية.امل�ستدامة.)حالة.البلدان.العربية(
د. حممد مراد

اإّن العقود االجتماعية التي رفعتها النخب العربية ك�سعارات دعاية مكثّفة 
تتحوَّل  مل  الوطني،  اال�ستقالل  مرحلة  يف  ال�سلطة  اإىل  �سعودها  بداية  منذ 
العدالة  غياب  ظل  يف  تنذر،  راحت  واإمنا  وح�سب،  تنموية  اأزمة  عقود  اإىل 
االأمية  وانت�سار  االجتماعية،  ال�رصائح  بني  الفقر  فجوة  وات�ساع  التوزيعية، 
عميقة  تغيريات  اإحداث  بوجوب  املهم�ّسة،  القوى  حجم  وتعاظم  والبطالة، 
العادلة  الدولة  ت�سكيل  واإعادة  احلكم،  واأنظمة  ال�سلطة  هياكل  م�ستوى  على 
للفائ�س  �سحبها  االأول،  اثنني:  العدالة على م�ستويني  يف ممار�ستها وظيفة 
االجتماعي )ال�رصائب) من مواطنيها من ناحية، والثاين، اإعادة توزيع هذا 

الفائ�س توزيًعا عادالً عرب م�سار تنموي م�ستدمي وم�ستمر من ناحية اأخرى.
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل حتليل م�سار التنمية الب�رصية يف البلدان العربية، 
اإدارة  يف  اإخفاقها  وبالتايل  للدولة،  التنموية  الوظيفة  تعّث  اأ�سباب  حمللّة 
الب�رصية  التنمية  يف  االأ�سا�س  هي  موؤ�رصات  ثالثة  خالل  من  وذلك  التنمية 
امل�ستدامة: حجم ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االجتماعي، وحجم االنفاق 

على ال�سحة كن�سبة مئوية من هذا الناجت، واالإنفاق على التعليم.
اأما املنهج الذي تعتمده هذه الدرا�سة فهو املنهج الكلي املرّكب الذي يقوم 
على ت�سبيك امل�سارات املفتوحة )Interdisciplinaires( بني علوم االجتماع، 
والتاريخ، والفل�سفة، وال�سيا�سة، وحتى علوم االقت�ساد، والبيئة، والريا�سيات 

االإح�سائية.
تعالج هذه الورقة اأربعة حماور اأ�سا�سية:

الأول، تعريف التنمية الب�رصية ومقا�سد التنمية.
الب�رصية  بالتنمية  القيام  عبء  عليها  يقوم  التي  العنا�رص  الثاين، 

امل�ستدامة.
موؤ�رصات  ثالثة  خالل  من  الب�رصية  والتنمية  العربية  الدولة  الثالث، 

اأ�سا�سية.
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التنمية.الب�رشية.امل�ستدامة.)حالة.البلدان.العربية(
د. حممد مراد

الرابع، ترتيب البلدان العربية دولياً بح�سب موؤ�رص دليل التنمية الب�رصية.

الأول:.التنمية.الب�رشية.ومقا�سدها

التنمية الب�رصية حمورها االإن�سان، حيث تهدف اإىل رفع م�ستوى حياته اإىل 
احلّد الالئق باالإن�سان من حيث هو ع�سو فاعل يف املجتمع. اأما حتقيق هذا 

االأمر فيكون من خالل االآتي))):
1 - توفري فر�س الت�سغيل وك�سب الدخول.

2 - تنمية القدرات التعليمية.

3 - ال�سالمة ال�سحية.

4 - توفري �سيا�سة حماية اجتماعية، ال �سيما للفئات االجتماعية الواقعة 

على الدرجات الدنيا والو�سطى من �ُسلَّم الدخل.
اأنواع احلماية  اأ�سا�سي من  اأمان اجتماعي، وهي نوع  اإيجاد �سبكات   - 5

�سة واملعرَّ�سة ب�سفة دائمة  ه اإىل الفئات املهمَّ االجتماعية اإذ اأنَّها ُتوجَّ
االجتماعي  باالأمن  ي�سمى  ما  اأو  االجتماعية  فاحلماية  لالنك�ساف. 
ترتكز اإىل برامج تخطيطية ملواجهة م�سكالت الفقر، والبطالة، والتفكك 
اإىل  القانون،  على  واخلروج  واملر�س،  واجلهل،  واالأمية،  االجتماعي، 
ما هنالك من االأمور امل�ساعدة على التوترات االجتماعية وتداعياتها 

ال�سلبية.

مراحل.تطور.مفهوم.التنمية

ات تطور مع ظهور  التنمية هي مفهوم دائم يف التاريخ، لكنه عرف حمطَّ
) -  ب�ساأن مقا�سد التنمية الب�رصية راجع :

- نا�رص مراد، "التنمية.الم�ستدامة.وتحدياتها.في.الجزائر"، بحوث اقت�سادية عربية، ال�سنة ال�ساد�سة ع�رصة، العدد 46، ربيع 2009، �س 107-106.  
- حممد عبد ال�سفيع عي�سى، "مفهوم.وم�سمون.التنمية.المحلية.ودورها.العام.في.التنمية.الجتماعية"، بحوث اقت�سادية، ال�سنة اخلام�سة ع�رصة،   

العددان 43-44، �س 159-156.
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الدولة املعا�رصة. اأبرز مراحل هذا التطور كانت االآتية)5):
مفهوم.التنميةالفرتةاملرحلة

منت�سف االأوىل اإىل  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  منذ 
التنمية = النمو االقت�ساديال�ستينيات من القرن الع�رصين

من منت�سف ال�ستينيات اإىل منت�سف ال�سبعينيات الثانية
من القرن الع�رصين

العادل  التوزيع   + االقت�سادي  النمو   = التنمية 
للثوة

عقد الثالثة اأواخر  وحتى  ال�سبعينيات  منت�سف  بني 
الثمانينيات

اجلوانب  بجميع  االهتمام   = ال�ساملة  التنمية 
االقت�سادية واالجتماعية

من الرابعة االأول  العقد  نهاية  وحتى   1990 العام  منذ 
القرن احلادي والع�رصين

التنمية امل�ستدامة = النمو االقت�سادي + التوزيع 
احلياة  جوانب  بجميع  االهتمام   + العادل 

االقت�سادية واالجتماعية والبيئية.

اأهداف.التنمية.امل�ستدامة.ومقا�سدها
اأبرز هذه االأهداف – املقا�سد:

اأولً:.زيادة.الدخل.الوطني، وذلك من اأجل متكني الدولة، ال �سيما املتعثة 
الفقر وحتديات م�ستوى املعي�سة ل�سكانها. فزيادة  النمو منها، من مواجهة 
ال�سلع واخلدمات هي حاجات �ساغطة تتطلب روؤو�س اأموال وكفاءات ب�رصية 

و�سيا�سات تخطيطية للدولة.
ثانياً:.حت�سني.م�ستوى.املعي�سة، وذلك عن طريق:

1 - حتقيق زيادة يف متو�سط ن�سيب الفرد من الدخل الوطني.

فئة  للدخل، واحلوؤول دون ظهور فجوات رقمية بني  توزيعية  عدالة   -  2

�سة وحمرومة. م�ستاأثرة باحل�سة االأكرب من الدخل واأخرى مهمَّ
3 - تلبية احلاجات االأ�سا�سية لالأفراد ومنها ب�سكل اأ�سا�سي: توفري فر�س 

العمل، التعليم، العناية ال�سحية، اخلدمات االجتماعية، ال�سكن، احرتام 
تربز  وهنا  القرار،  اتخاذ  يف  امل�ساركة  من  ومتكينهم  االأفراد  حقوق 

جدلية التنمية والدميقراطية.
عثمان حممد غنيم وماجدة اأحمد اأبو زنط، "التنمية.الم�ستدامة:.فل�سفتها.واأ�ساليب.تخطيطها.واأدوات.قيا�سها"، عّمان، دار �سفاء للن�رص والتوزيع،   - 5

2007 ،�س 287-286.
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4 - تر�سيد ا�ستخدام املوارد الطبيعية، وهنا يكمن دور الدولة يف احلفاظ 
على املوارد الطبيعية وعدم ا�ستنزافها عن طريق ا�ستخدام غري حم�سوب 
الأطول  اأمدها  واإطالة  املوارد  هذه  جتدرُّد  على  والعمل  عقالين،  وغري 

فرتات زمنية ممكنة.
5 - ربط التكنولوجيا احلديثة باأهداف املجتمع عن طريق تاأكيد م�ساألتني 

يف غاية االأهمية على ال�سعيد التنموي:
يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستثمار  اأي  التنموية  التقانة  اأهمية  االأوىل: 

اال�ستخدامات التنموية املتعددة.
الثانية: اأهمية حتويل العلوم االأ�سا�سية )ريا�سيات، فيزياء، كيمياء، علوم 

حياة، هند�سة اإلخ...) اإىل معارف اإنتاج.
الثاين: الدولة العربية والتنمية الب�رصية امل�ستدامة

اأجل حتقيق تنمية ب�رصية  اأ�سا�سية تقوم بدور تكاملي من  ثالثة عنا�رص 
م�ستدامة:

- الدولة، واملق�سود هنا الهيئة احلاكمة للدولة.
- ال�سوق اأو القطاع اخلا�س.

 - منظمات املجتمع املدين ويف مقدمها:
- منظمات حملية داخل الدولة.

- منظمات عاملية غري حكومية.
الثالث: ثالثة موؤ�رصات للتنمية الب�رصية

يربز دور الدولة يف التنمية الب�رصية امل�ستدامة من خالل ثالثة موؤ�رصات 
اأ�سا�سية هي:

1 - حجم ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.

املحلي  الناجت  من  مئوية  كن�سبة  ال�سحة  على  العام  االإنفاق  الثاين،   -  2
االإجمايل.



11 الدفاع الوطني - كانون الثاني 2012

التنمية.الب�رشية.امل�ستدامة.)حالة.البلدان.العربية(
د. حممد مراد

3 - الثالث، االإنفاق على التعليم كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االجمايل 
وكذلك كن�سبة مئوية من جمموع االإنفاق احلكومي.

تتقدم  ا�ستمرت  التي  الع�سكري  االإنفاق  ظاهرة  برزت  العربية  البلدان  يف 
القرن  من  اخلم�سينيات  مطالع  منذ  االأخرى  االنفاق  وجوه  �سائر  على 
املن�رصم وحتى نهايات العقد االأول من القرن احلايل. ولعلَّ اجلدول االآتي 
يو�سح اأحجام اإنفاق الدول العربية على ال�سحة والتعليم مقارنة باالنفاق 

الع�سكري للعام 2005.
جدول.رقم.1:.انفاق.الدول.العربية.على.ال�سحة.والتعليم.والع�سكر.للعام.2005.

)كن�سبة.مئوية.من.الناجت.املحلي.الإجمايل()6(
الإنفاق.الع�سكري)7).الإنفاق.على.التعليم.الإنفاق.على.ال�سحة.الدولة

4.755االأردن
21.63االمارات العربية

2.73.13.5البحرين
2.871.4تون�س

2.65.12.7اجلزائر
4.47.14.2جيبوتي

2.56.78.5ال�سعودية
1.50.85.8ال�سودان

2.23.55.1�سوريا
---ال�سومال

---العراق
2.44.311.2ُعمان

-1.82.9قطر
2.24.55.9الكويت

ا:  التقرير االقت�سادي العربي املوحّد، االأمانة العامة جلامعة الدول العربية، تقرير �سنوي يعود للعام 2005، انظر اأي�سً  - 6
United Nations Development programme [UNDP] , Human Development Report 2006, )New York UNDP,2006(

اإعداد  ال�سنوي،  الكتاب  الدويل،  ال�سالم  الأبحاث  �ستوكهومل  معهد  �سيربي،  الدويل،  واالأمن  ال�سالح  ونزع  الت�سلح  اأنظر:  الع�سكري  االنفاق  ب�ساأن   - 7
وترجمة مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت ،2008، �س 360 – 372. 
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3.22.74.6لبنان
1.8-2.8ليبيا
2.24.12.7م�رص

7.)1.76.8املغرب
)).22موريتانيا

).)1.95.7اليمن

مالحظات.حول.اجلدول

انفاق متدنٍّ على ال�سحة والتعليم يف معظم البلدان العربية.
انفاق ع�سكري مرتفع يف معظم البلدان العربية مع ت�سجيل انفاق مرتفع 
جدٌا يف كٍل من ُعمان 11.2%، ال�سعودية 8.5%، الكويت 5.9%، ال�سودان %5.8، 

�سوريا 5.1%، االأردن %5.
اأما ب�ساأن ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل فهو وفق ما يو�سحه 

اجلدول االآتي:
جدول.رقم.2:.ال�سكان.والناجت.املحلي.الإجمايل.ون�سيب.الفرد.منه.يف.كٍل.من.

الأقطار.العربية.للعام.2008.)8(

ال�سكان.البلد
)مليون.ن�سمة(

الناجت.املحلي.الجمايل.
)مليار.دولر.اأمريكي(

ن�سيب.الفرد.
)دولر.اأمريكي(

5.85021.2363630االأردن
4.765251.85752856االمارات العربية

1.12324.33821668البحرين
10.32944.9244349تون�س

34.643170.2704915اجلزائر
0.8680.9821131جيبوتي

24.807475.09419152ال�سعودية

جامعة الدول العربية، االأمانة العامة و ]اآخرون[، التقرير االقت�سادي العربي املوحّد 2010 ) القاهرة، االأمانة العامة 2010 )، اجلدول الرقم)2(   - 8
�س 22، وامللحق الرقم )2/2( �س 06)، وامللحق الرقم )8/2(، �س 312 .
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38.19361.0851599ال�سودان
19.64449.2172505�سورية

--10.386ال�سومال
30.581109.1003568العراق
2.88460.29920906ُعمان

1.448110.71276459قطر
3.442148.92143266الكويت

3.96729.6207466لبنان
7.29486.50611860ليبيا
75.194162.4642161م�رص

31.17789.0722857املغرب
3.2043.5401105موريتانيا

22.19831.0491399اليمن

ح�سب اأرقام اجلدول ميكن تق�سيم البلدان العربية من حيث ن�سيب الفرد من 
الناجت املحلي االإجمايل، اإىل ثالث فئات:

ل متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي  الأوىل، بلدان الثوة، حيث ُي�سجَّ
 76459( قطر  يف:  كما  دوالر،  اآالف  ع�رصة  يفوق  مرتفًعا  م�ستوى  االإجمايل 
دوالًرا للفرد)، االإمارات العربية املتحدة )52856(، الكويت )43266(، البحرين 

)21668(، ُعمان )20906(، ال�سعودية )19152(، ليبيا )11860(.

الثانية، بلدان متو�سطة النمو حيث يراوح متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت 
املحلي االإجمايل بني 3 و10 اآالف دوالر اأمريكي، وهذه البلدان هي: لبنان 

)7466(، اجلزائر )4915(، تون�س )4349(، االأردن )3630(، العراق )3568(.

الثالثة، بلدان متدنية النمو )بلدان فقرية)، حيث يقل متو�سط ن�سيب الفرد 
عن ثالثة اآالف دوالر. وهذه البلدان هي: موريتانيا )1105(، جيبوتي )1131(، 
اليمن )1399(، ال�سودان )1599(، م�رص )2161(، �سوريا )2505(، املغرب )2857(.
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ثمة موؤ�رصات اأ�سا�سية تعك�س م�ستويات التنمية الب�رصية يف البلدان العربية، 
ال�سكان، وهذا ما  االأمية والبطالة والفقر كن�سب مئوية من  ومنها: معدالت 

تو�سحه اأرقام اجلدول الرقم )3(.
جدول.رقم.3:.معدلت.الأمية.والبطالة.والفقر.يف.البلدان.العربية.)ن�سبة.مئوية.من.

ال�سكان()9(

متو�سط.معدل.
الأمية.)15.�سنة.

وما.فوق(
معدل.البطالة

معدلت.الفقر

ن�سبة.ال�سكان.حتت.
خط.الفقر.الوطني

ن�سبة.ال�سكان.حتت.
خط.الفقر.الدويل)10(

2007200920062006البلد
7.912.8130.38االأردن

--10.213.8االمارات 
-11.2411البحرين

-19.413.33.8تون�س
-24.610.25.7اجلزائر

18.8-29.750.0جيبوتي
--12.410.5ال�سعودية
-36.919.750ال�سودان

-15.59.212.3�سوريا
-43.2--ال�سومال

-58.914.722.9)11(العراق
--15.66.7ُعمان

--5.32.3قطر
--65.7الكويت

-10.4158لبنان
--13.218.2ليبيا
33.69.419.61.9م�رص

44.29.192.5املغرب
-37.53046.7موريتانيا

41.11534.817.53اليمن

جامعة الدول العربية، االأمانة العامة و ]اآخرون[، التقرير االقت�سادي العربي املوحد للعام 2010، امللحق الرقم )7/2(، �س 311، وامللحق الرقم   - 9
)11/2( �س 315، وامللحق الرقم ) 18/2(، �س 324.

1،25 دوالر اأمريكي بناء على املكافئ ال�رصائي للعام 2005. 10 -  خط الفقر الدويل هو 
.%74،8 اإىل  يرتفع معدل االأمية يف العراق بني الن�ساء   - 11
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ُتظهر اأرقام اجلدول:
العراق، واملغرب، واليمن، وموريتانيا،  االأمية يف  ارتفاع ملفت ملعدالت 

وم�رص، وال�سودان، وجيبوتي وتون�س.
 ،%30 موريتانيا   ،%50 جيبوتي  من:  كٍل  يف  البطالة  معدالت  ارتفاع 

ال�سودان 19.7%، ليبيا 18.2%، اليمن %15.
ال�سومال   ،%46.7 موريتانيا   ،%50 ال�سودان  من:  كل  يف  الفقر  معدالت 

43.2%، اليمن 34.8%، العراق 22.9%، م�رص %19.6.

�سكان من فقراء العامل يف: جيبوتي 18.8%، اليمن 17.53%، املغرب %2.5، 
م�رص %1.9.

الرابع: ترتيب البلدان العربية دولًيا بح�سب موؤ�رص دليل التنمية الب�رصية

1- كيفية.احت�ساب.دليل.التنمية.الب�رشية

 Trois( موؤ�رصات  ثالثة  اأ�سا�س  على  الب�رصية  التنمية  دليل  احت�ساب  يتم 
:)Facteurs

عند  املتوقع  الُعمر  مبتو�سط  مقا�ًسا  الولدة،  عند. املتوقع. الُعمر. الأول:.
الوالدة ملجموع ال�سكان.

الثاين:.التح�سيل.العلمي مقا�ًسا مبتو�سط الن�سبة املئوية للبالغني )15 �سنة 
وما فوق) الذين هم مّمن يعرفون القراءة والكتابة )الوزن املرجح هو 3/2) 
والعايل  والثانوي  االأويل  التعليم  القيد االجمايل يف  ن�سبة  اإىل ذلك  ي�ساف 

ح هو )3/1(. )%(، والوزن املرجَّ

الثالث:.م�ستوى.املعي�سة مقا�ًسا بن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل 
احلقيقي )حم�سوب بالدوالر االأمريكي بح�سب تعادل القوة ال�رصائية).
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2- كيفية.بناء.الدليل

لبناء دليل التنمية الب�رصية ُحددت قيمة دنيا واأخرى ق�سوى لكل موؤ�رص 
من املوؤ�رصات املذكورة اأعاله:

1- الُعمر املتوقع عند الوالدة: 25 عاًما و85 عاًما.

2- التح�سيل العلمي:

- معرفة القراءة والكتابة بني البالغني: �سفر باملئة و100% باملئة.
- ن�سبة القيد االإجمايل يف التعليم: �سفر % و%100.

االأمريكي  )بالدوالر  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب 
100 دوالر يف االأدنى و40000 دوالر يف  ال�رصائية بني  القوة  بح�سب تعادل 

االأق�سى.
على �سبيل املثال الحت�ساب دليل التنمية الب�رصية يف لبنان العام 2004:

- الُعمر املتوقع احلقيقي عند الوالدة هو 72.2 �سنة.
- دليل الُعمر املتوقع عند الوالدة يف لبنان:

 25 – 72.2
0.79 =

 25 – 85

- دليل التعليم يف لبنان للعام 2004:
- ن�سبة العارفني بالقراءة والكتابة بني البالغني )15 �سنة وما فوق):

87 – �سفر 
×20.58 = 1003 – �سفر 

- ن�سبة القيد االإجمالية يف التعليم:
84 – �سفر 

×
1

0.28 = 1003 – �سفر 

يكون دليل التعليم: 0.58 + 0.28 = 0.86
من  الفرد  ن�سيب  دليل  اأي   ،2004 للعام  لبنان  املعي�سة يف  م�ستوى  دليل 

الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي بالدوالر )بح�سب تعادل القوة ال�رصائية).
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Logy – log yminW)y( =
Log ymax – log ymin

W(y( =
Log 5837 – Log 100 = 0،68Log 40000 – Log 100

.�رشح.الرموز:.
 Log = Logarithme
Y = ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االجمايل.

Ymin = 100 دوالر )الن�سيب االأدنى).
Ymax = 40000 دوالر )الن�سيب االأق�سى).

)W)Y = دليل م�ستوى املعي�سة اأو دليل ن�سيب الفرد.
دليل التنمية الب�رصية هو متو�سط ب�سيط لدليل العمر املتوقع عند الوالدة، 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  ودليل  العلمي،  التح�سيل  ودليل 

احلقيقي املعدل بالدوالر بح�سب تعادل القوة ال�رصائية. اإذن الدليل هو:
دليل الُعمر املتوقع + دليل التح�سيل العلمي + دليل ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل

3

وعليه يكون دليل التنمية الب�رصية يف لبنان لعام 2004 على النحو االآتي:
0.68 + 0.86 + 0.790.776 = 3

جدول.رقم.4:.دليل.التنمية.الب�رشية.يف.البلدان.العربية.للعام.2004.)12(
دليل.التنمية.الب�رشيةالبلددليل.التنمية.الب�رشيةالبلد

0.810ُعمان0.760االأردن
0.736فل�سطني0.839االمارات
0.884قطر0.859البحرين

0.871الكويت0.760تون�س
0.776لبنان0.727اجلزائر

0.798ليبيا0.556جزر القمر
0.702م�رص0.494جيبوتي

0.640املغرب0.777ال�سعودية
0.486موريتانيا0.516ال�سودان

0.492اليمن0.716�سوريا

12 - United Nations Development program [UNDP] Human Development Report 2005, )New York, UNDP, 2005(.
ا: التقرير االقت�سادي العربي املوحد للعام 2004. انظر اي�سً  
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وهذه مقارنة بني الوطن العربي وبلدان العامل:
 ،0.923 ال�سناعية  البلدان   ،0.679 النامية  البلدان   ،0.680 العربي  الوطن 

العامل 0.741.
للعام  الب�رصية  التنمية  موؤ�رص  بح�سب  عاملًيا  العربية  البلدان  ترتيب  اأما 

2005 فهو على النحو االآتي:

1- بلدان.ذات.تنمية.ب�رشية.عالية:
القيمة.)قيمة.الدليل(املرتبةالبلد

330.891الكويت
350.875قطر

390.868االمارات
410.866البحرين

560.818ليبيا
580.814ُعمان

610.812ال�سعودية

2- بلدان.ذات.تنمية.ب�رشية.متو�سطة:
القيمة.)قيمة.الدليل(املرتبةالبلد

860.773االأردن
880.772لبنان
910.766تون�س

1040.733اجلزائر
1080.724�سورية

1120.708م�رص

3- بلدان.ذات.تنمية.ب�رشية.منخف�سة.وهي.التالية:
القيمة.)قيمة.الدليل(املرتبةالبلد

1260.646املغرب
1370.550موريتانيا

1470.526ال�سودان
1490.516جيبوتي

1530.508اليمن
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البلدان.العربية.يف.املوؤ�رشات.ال�سنوية.للدول.الفا�سلة))1( 2005 – 2006 – 2007
عام 2005 اأ�سدر �سندوق ال�سالم العاملي Fund For Peace - وهو منظمة 
اخلارجية  ال�سيا�سة  جملة  مع  بالتعاون   – وا�سنطن  مقرها  حكومية  غري 
 13 76 دولة، بينها  الفا�سلة، �سمَّ  اأول موؤ�رص �سنوي للدول   ،Foreign Policy

دولة عربية.
عام 2006 �سدر املوؤ�رص الثاين لي�سم 146 دولة، بينها 16 عربية.

عام 2007 �سدر املوؤ�رص الثالث لي�سمل 177 دولة، من بينها 20 بلًدا عربًيا.
امل�ساعدة  االأفكار  لتطوير  النقا�س  اإثارة  املوؤ�رصات  اإ�سدار  من  الهدف 

لال�سرتاتيجيات الهادفة اإىل حتقيق ال�سالم الدويل.
ت�سنيف.البلدان.الفا�سلة: اأبرز املعايري املعتمدة يف الت�سنيف))1):

ترابها  على  �سلطتها  فر�س  على  الدولة  املركزية يف  احلكومة  قدرة  عدم 
الوطني.

االخرتاقات  من  حدودها  تاأمني  على  املركزية  احلكومة  قدرة  عدم   .1
اأم  االإقليمية،  املياه  يف  حدودها  اأم  الربية  احلدود  �سواء  اخلارجية 

جمالها اجلوي.
عدم متتعها بال�رصعية الالزمة للحكم.  .2

تف�سي الف�ساد االإداري يف اأجهزة الدولة وموؤ�س�ساتها.  .3
انعدام تداول ال�سلطة فيها.  .4

غياب النظم القانونية فيها اأو �سعفها.  .5
املهددة  والعرقية  الدينية  ال�رصاعات  وحدَّة  املجتمعي  االنق�سام   .6

لوحدتها الوطنية.

كابي خوري، "البلدان.العربية.في.الموؤ�سرات.ال�سنوية.للدول.الفا�سلة 2005-2007"، امللف االح�سائي، امل�ستقبل العربي، ال�سنة الثالثون العدد   - 1(
348 �سباط ) فرباير) 2008، �س 208 – 223.

.208 املرجع نف�سه، �س   - 1(
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املعايري.املعتمدة.يف.ت�سنيف.الدول.بني.فا�سلة.اأو.غري.فا�سلة، هي عبارة 
عن موؤ�رصات اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية وع�سكرية)15).

•املوؤ�رشات.الجتماعية: 	
ال�سغوط الدميوغرافية املتزايدة.  -

الهجرة الداخلية لل�سكان اأو احلركة الكبرية للنازحني.  -
تنامي عدد املجموعات التي ت�سعى اإىل االنتقام من جمموعات اأخرى   -

وامل�ساكل احلزبية والعرقية...
الفقر، البطالة، اجلرمية، املخدرات، ال�رصقة...  -

تنامي الهجرة املزمنة والطوعية، مبا يف ذلك هجرة االأدمغة.  -
•املوؤ�رشات.القت�سادية:.وت�سمل: 	

التنمية االقت�سادية غري املتكافئة ما بني املجموعات التي تنتمي اإىل   -
البلد الواحد. )االمناء غري املتوازن).

الدورة  يف  ركود   – بنيوية  اإختالالت   – احلاّد  االقت�سادي  التدهور   -
االقت�سادية.

•املوؤ�رشات.ال�سيا�سية:. 	
تراجع م�ساحة ال�رصعية بالنظام ال�سيا�سي القائم.  -

فقدان الثقة ب�رصعية الدولة وموؤ�س�ساتها.  -
تراجع يف وظيفة الدولة يف تقدمي اخلدمات العامة.  -

الدولة  �سوؤون  يف  اخلارجي  التدخل  زيادة   + ال�سلطة  ا�ستخدام  اإ�ساءة   -
الداخلية.

زيادة ال�سقاق احلزبي.  -
ال�رصاعات بني النخب احلاكمة.  -

ا: جريدة النهار اللبنانية، تاريخ 7 ت�رصين الثاين/ نوفمرب) 2007. املرجع نف�سه، �س 209، انظر اأي�سً  - 15
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•املوؤ�رشات.الع�سكرية: 	
انتهاك حقوق االن�سان.  -
�سعف ال�سلطة االأمنية.  -

بروز قوى ميلي�سيوية ت�سكل دولة داخل الدولة.  -
هناك 12 موؤ�رًصا لتقييم الدولة فا�سلة اأو غري فا�سلة.  -

العالمة بني �سفر وع�رصة لكل موؤ�رص فرعي من املوؤ�رصات الـ 12.  -
املجموع بني �سفر و120 عالمة.  -

كلما ارتفعت عالمة الدولة التي �سملها امل�سح اجتهت هذه الدولة نحو   -
�سدارة قائمة الدول الفا�سلة يف املوؤ�رص، االأمر الذي ي�ستدعي التحرك 

نحو مزيد من االجراءات اال�سالحية يف هذه الدولة.
العربية  للدولة  وظيفية  اأزمة  على  دليل  الب�رصية  التنمية  معدالت  تراجع 

وللنظام ال�سيا�سي احلاكم.
•موؤ�رشات.الأزمة.الوظيفية: 	

جاء يف التقرير االقت�سادي العربي املوحد للعام 2006 االآتي)16):  -
 312 حواىل   2005 للعام  العربية  البلدان  يف  االجمايل  ال�سكان  عدد   -
ماليني   307 اإىل  وو�سل   1970 العام  مليوًنا   122 كان  اأن  بعد  مليوًنا 
العام 2004، ومن املتوقع اأن ي�سل اإىل 484 مليوًنا العام 2025، و851 

مليوًنا العام 2050.
وترية امل�ساعفة ال�سكانية يف الوطن العربي كل ثالثة عقود.  -

يف ما بني البلدان املتقدمة يحدث الت�ساعف كل 116 �سنة.   -
38% من ال�سكان العرب تقل اأعمارهم عن 15 �سنة.  -

اليد العاملة العربية االعام 2004 بلغت 113 مليون عامل اأي ما ي�سكل   -
حواىل 37 % من اإجمايل ال�سكان.

. 2006 التقرير االقت�سادي العربي املوحد للعام   - 16
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يف  االأعلى  وهو  مليوًنا   25 العمل  عن  العاطلني  عدد  بلغ   2007 العام   -
العامل.

50% من ال�سكان يعي�سون حتت خط الفقر مبعدل دخل فردي ال يتجاوز   -
دوالرين يومًيا.

الناجت املحلي العربي االجمايل مل يزد عن 2.2% يف 12 بلًدا عربًيا يف   -
حني اأن النمو املطلوب ال�ستيعاب الداخلني اجلدد اإىل �سوق العمل يجب 

اأن ال يقل عن %4.7.
: • اأ�سباب.البطالة)17(	

انت�سار االأمية بني 40% من ال�سكان، منهم بني البالغني 65 مليوًنا. وهناك 
10 ماليني طفل خارج املدار�س.

تدين م�ستوى التعليم وق�سوره على التعليم النظري يف الغالب مقابل اإهمال 
العلوم التطبيقية واملهنية والتقنية املطلوبة حالياً يف �سوق العمل.

ف�سل برامج التنمية، وتراجع االأداء االقت�سادي، والعجز عن توليد فر�س 
العمل.

ت�سخم البطالة املقنَّعة كاأحد تعبريات االقت�ساد الريعي - الزبائني.
•ا�ستنتاجات: 	

العربية  الدولة  اأّن  الدرا�سة  يف  الواردة  االح�سائية  املعطيات  ُتظهر 
اأنها  اأي  العام،  املوؤ�س�سي  بنيانها  يف  عميقة  اختالالت  تعاين  املعا�رصة 
باتت اأمام ماأزق تاريخي بحكم تعّث اأدائها الوظيفي يف جماالت ال�سيا�سة 

واالقت�ساد والتنمية .
اإّن العقد االجتماعي الذي رفعت �سعاره النخب ال�سيا�سية يف بداية ت�سلمها 
ال�سلطة يف غري دولة عربية بعد اال�ستقالل، بات عقًدا مفرًغا من م�سامينه 
عبداهلل رزق، "البطالة.كارثة.عربية.محققة...هل.تعالج؟"، اأوراق جامعية، جملة دورية متخ�س�سة ت�سدرها رابطة االأ�ساتذة يف اجلامعة اللبنانية،   - 17

ال�سنة ال�سابعة ع�رصة، العدد 1)، كانون الثاين، 2009، �س 202-193.
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االجتماعية والتنموية وال�سيا�سية، وذلك بعد اأن متكنت النخب احلاكمة من 
التي  ال�سيا�سية  االجتماعية  الطبقة  وح�ساب  حل�سابها  الدولة  دور  م�سادرة 

اوجدتها واأدخلتها يف دائرة الوالء والتبعية لها.
�سيء،  اإمنا يتطلب، قبل كل  اإن�سانية م�ستدامة  تنمية  لعملية  التاأ�سي�س  اإّن 
العمل  و�سوق  االنتاج،  �سيا�سات  تطال  عميقة  موؤ�س�سية  اإ�سالحات  تاأ�سي�س 
على قاعدة التوازن والتفاعل االيجابي بني القطاع العام اأي قطاع الدولة، 
و�سياغة  وال�سناعة،  الزراعة  يف  الهيكلية  وال�سيا�سات  اخلا�س،  والقطاع 
�سيا�سة ا�ستثمارية عامة تهدف اإىل زيادة معدل اال�ستثمار بطريقة م�ستمرة 
ا يف جماالت البنيات االأ�سا�سية والقطاعات اال�سرتاتيجية، كل ذلك  خ�سو�سً

وفق خطط زمنية حمددة )خطة رباعية اأو خما�سية، اأو �سدا�سية الخ...).
اإّن اعادة االهتمام اإىل دور الدولة يف الوطن العربي يتطلب �سوغ م�رصوع 
نه�سوي تنموي متكامل، واإذا كان اال�ستقرار ال�سيا�سي ميّثل ال�رصط ال�رصوري 
ميثل  االجتماعي  اال�ستقرار  فاإّن  امل�رصوع،  لهذا   )Condition nécessaire(

ال�رصط الكايف )Condition Suffisante( من التعاقب الدائري املتجدد.
اإّن النجاح امل�سمون لعملية التنمية الب�رصية امل�ستدامة يكمن يف العالقة 
اجلدلية بني التنمية والدميقراطية، ذلك اّن ات�ساع م�ساحة امل�ساركة ال�سعبية 
اآليات  الرقابي من خالل  النظام  نوعية  يعزز  وموؤ�س�ساتها  الدولة  اإدارة  يف 
فاعلة للم�ساءلة، ويكّر�س �سيادة حكم القانون، ويوؤ�س�س لقيام جماعة الدولة 
وهي جماعة تتميز بوعيها ووالئها للحّيز العام املتجاوز للوالءات االأولية 
ت�سكل  ما  وبقدر  وثقافية.  وع�سائرية ومذهبية وعرقية  عائلية  ال�سيقة من 
امل�ساركة ال�سعبية الوا�سعة يف التمثيل الدميقراطي ال�سمانة االأ�سلم الإحداث 
تعزيز  يف  بدورها  ت�ساهم  الناجحة  التنمية  فاإّن  الناجحة،  التنمية  عملية 
دائرة امل�ساركة ال�سعبية يف اإدارة الدولة وموؤ�س�ساتها وتو�سيعها، ويف اعتماد 
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عدالة توزيعية يف التنمية تطال �سائر مواطني الدولة �سواء كانوا اأفراًدا اأم 
جماعات.

التنموي  النه�سوي  امل�رصوع  عليها  يقوم  االأهمية  غاية  م�ساألة يف  تبقى 
برمته، اأال وهي اال�ستثمار الب�رصي، الذي ينبغي اأن يحتل مركزية االهتمام 
على م�ستوى الدولة من جهة، وموؤ�س�سات وهيئات املجتمع املدين املختلفة 
من جهة اأخرى. فالراأ�س املال الب�رصي هو عنوان التنمية الب�رصية امل�ستدامة. 
من  واحلّد  التعليم،  و�سمولية  االأمية،  وحماربة  واجلوع،  الفقر  من  فاحلّد 
هجرة االأدمغة والعقول، وتوفري م�ستلزمات كافية للبحوث والتطوير يف كل 
اإىل  االأ�سا�سية  العلوم  وحتويل  والبيئة،  والهند�سة  الطب  يف  العلوم  ميادين 
معارف اإنتاج، كل ذلك ُينّمي الراأ�س املال الب�رصي الذي يعود بدوره ليتحول 
اإىل عن�رص ا�ستثمار ب�رصي هو ال�سمانة االأ�سا�سية للتنمية و�سوالً اإىل �سالم 
االن�سان يبقى  االن�سان يف دخله و�سحته وعلمه وهويته وانتمائه، ف�سالم 
ال�رصط التاريخي ل�سالم االأ�رصة، ومن ثم اإىل �سالم املجتمع والدولة والعامل.
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دكتور يف 
�القت�ساد 
يف �جلامعة 
�للبنانية

جديد  اإقت�سادي  ركود  احتمال  من  الذعر  اأثار  يوم  يف 
يع�سف يف العامل، خ�رص امل�ستثمرون تريليون دوالر يف 
البور�سة االأمريكية، نتيجة اأزمة املديونية يف اأوروبا واالأنباء 
للواليات  االئتماين  الت�سنيف  وخف�س  الباهتة  االقت�سادية 

املتحدة، 
ومع تهاوي اأ�سواق املال، جلاأ امل�ستثمرون اإىل املعادن الثمينة 
والنفط، حيث ارتفع �سعر اأون�سة الذهب اإىل 1872.50 دوالًرا يف 
التعامالت االإلكرتونية، حمطًما الرقم القيا�سي ال�سابق، البالغ 
 7.80 اإنخف�س �سعر النفط مبقدار  1770.6 دوالًرا. ويف املقابل، 

يف  وذلك  دوالًرا،   79.51 عند  �سعره  لي�ستقر  للربميل،  دوالر 
على   ،2011 اأغ�سط�س  اآب/   9 الثالثاء  يوم  التجارية  املعامالت 
الرغم من اأن �سعر الربميل الم�س املئة دوالر قبل نحو اأ�سبوعني 
يوم  يف  دوالر  تريليون  خ�سارة  باخت�سار،  التاريخ.  ذلك  من 
االأول من كانون  اأعلى ن�سبة هبوط يف املوؤ�رص منذ  واحد هي 

االأول/دي�سمرب العام 2008، عندما فقد املوؤ�رص 9% من قيمته.

د..عبداهلل.رزق

الدين العام الأمريكي واإمكانات جتدد الأزمة

*
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كما اأن االأ�سهم العاملية فقدت نحو اأربعة تريليونات دوالر)1) من قيمتها 
هذا ال�سهر ب�سبب املخاوف من اأن متتد اأزمة ديون منطقة اليورو اإىل اإيطاليا 

واإ�سبانيا وت�رص بالقطاع املايل االأوروبي. 
وفقد موؤ�رص )اأم. اأ�س. �سي. اآي) لالأ�سواق يف اأرجاء العامل نحو �سبع قيمته 
واإيرلندا  والربتغال  واإ�سبانيا  اإيطاليا  اإقت�سادات  تقريًبا حجم  يعادل  ما  اأو 
واليونان)2) جمتمعة واقتطعت مبيعات االأ�سهم خالل االأ�سبوع الثاين من �سهر 
اأن خ�رص  العاملي بعد  للموؤ�رص  ال�سوقية  القيمة  6 تريليون من  اآب/اأغ�سط�س، 
اأند  "�ستاندرد  2.5 تريليون دوالر))). هذا وقد فقد موؤ�رص  الذي قبله  االأ�سبوع 
بورز االأمريكي" وحده اأكث من 710 مليارات دوالر خالل االأ�سبوع الثاين من 

اآب/اأغ�سط�س بعد اأن خ�رص 25 ملياًرا يف االأ�سبوع الذي قبله.
اإنها.الوليات.املتحدة

ت�سنيفها  انخفا�س  اعتادت  التي  الدول  قوائم  املتحدة  الواليات  دخلت 
االئتماين اأو ارتفاعه والتي فقدت جزًءا من هيبتها االقت�سادية، عندما اندلعت 
اأزمة اقت�سادية فيها من قبل، ودفعت اإدارتها اإىل القول والعمل معرتفة باأنها 
غري قادرة على مواجهة االأزمة مبفردها، فرفعت �سعار "االإ�رصاك" يف الت�سدي 
لالأزمة، نعم اأ�رصكت العامل يف م�سابها. وها هي اليوم تعيد بع�س �سيناريو 
االأم�س، حني تختلف اأحزابها على رفع �سقف دينها. يف 2 اآب/اأغ�سط�س، العامل 
كله ح�سم مل�سلحة رفع �سقف الدين، لكن املفاجاأة كانت بتخفي�س الت�سنيف 

االئتماين.
الأول مرة يف التاريخ، ت�ساب الواليات املتحدة، مبا ت�ساب به دول اأخرى، 
اأحد معايري  الواقع  الذي هو يف  الوزن  فيخف�س من وزنها االئتماين، وهذا 
ترتدد  مل  ذلك  من  الرغم  على  االقت�سادية.  القوة  اأ�سكال  من  و�سكل  الهيبة، 

1- �سحيفةال�رصق، "اأ�سواق.الأ�سهم.العالمية.تخ�سر.).تريلونات.دولر.في.اأ�سبوعين"، 2 اآب/اأغ�سط�س 2011.
2- املرجع ال�سابق.
)- املرجع ال�سابق.
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الوكالة االأمريكية العمالقة "�ستاندرد اأند بورز"، يف اتخاذ قرار اأثر و�سيوؤثر 
على االأ�سواق وحركتها، وعلى موقع الواليات املتحدة وهيبتها، فالوكالة قد 
خف�ست الت�سنيف االئتماين من "AAA" اإىل "AA+" وال�سوؤال هنا، هل اأن مثل 
ا، اإذا ما اأرادت اأن تتمتع  هذا القرار كان مطلوًبا من الوكاالت االأخرى اأي�سً
ا واأن معركة رفع �سقف الدين االأمريكي  ببع�س النزاهة وال�سفافية؟ خ�سو�سً
والتجاذب الذي ح�سل حولها، جعل العامل على فوهة بركان وقودها اإعادة 
 2008 العام  اأزمة  تداعيات  يعي�س  العامل  زال  ما  جديدة  مالية  اأزمة  تفجري 

وبقوة الفتة.
هناك من يقول اإن الوكاالت اأ�سهمت مبا�رصة يف انفجار االأزمة االقت�سادية 
العاملية، عن طريق ت�سنيفات مرتفعة غري واقعية لدول وموؤ�س�سات وم�سارف 
نتج  الذي  املايل  اخلراب  يف  وبالتايل  االأزمة،  يف  جميعها  تورطت  كربى، 

عنها.
تقل  ال  داخلية،  اإقت�سادية  حرًبا  املتحدة  الواليات  تخو�س  الواقع،  يف 
اأهمية اأو تاأثرًيا عن حروبها اخلارجية، ومن اأهم عناوين هذه احلرب: الدين 

العام و�سقفه، االإنفاق وحدوده، االإيرادات واحتماالتها.
الدين.العام.

العامة  امليزانية  يف  املرتاكم  العجز  حم�سلة  هو  دولة  الأي  العام  الدين 
لها، اإنه حم�سلة العالقة بني االإيرادات العامة والنفقات العامة، فاإذا كانت 
النفقات اأكث من االإيرادات، حدث العجز يف امليزانية، فتقوم احلكومة بتمويل 
هذا العجز، عرب اال�ستدانة واالقرتا�س، اأي من خالل طرح ال�سندات احلكومية 
للبيع للم�ستثمرين من فئاٍت خمتلفة، وهذا ما يرفع حجم الدين العام للدولة 
اأكرب من  من الناحية املطلقة. واإذا كان معدل النمو يف الدين العام للدولة 
معدل النمو يف الناجت املحلي االإجمايل لها، فاإن ن�سبة الدين اإىل الناجت متيل 
نحو التزايد. طبًعا يحدث عك�س هذا ال�سيناريو متاًما يف حال حتقيق فائ�س 
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يف امليزانية، اأي توافر اإيرادات اأكرب من النفقات. هذا ب�سكل عام، فكيف اإًذا 
بالن�سبة اإىل الدين العام االأمريكي؟

قبل  االأخرية  الفرتة  يف  العامل  حديث  اأ�سبح  الذي  االأمريكي  العام  الدين 
اأزمة رفع �سقف الدين وخاللها وبعدها، ينمو على نحو يثري قلق العامل كله. 

وهو ينق�سم اإىل ق�سمني:
االأول: الدين العام اململوك بوا�سطة اجلمهور.

الثاين: الدين العام اململوك بوا�سطة احل�سابات احلكومية الفدرالية، االأمر 
الذي يعني اأن جانًبا من الدين العام االأمريكي هو عبارة عن دين حكومي 

مملوك جلهات حكومية.
االأفراد  ي�سرتيها  التي  ال�سندات  اجلمهور  بوا�سطة  اململوك  بالدين  يق�سد 
االحتياطي  بنوك  ذلك  يف  مبا  البنوك،  مثل  املختلفة،  املالية  واملوؤ�س�سات 
العامل  لدول  املركزية  البنوك  واالأجانب، مثل  التاأمني  الفيدرالية، و�رصكات 

املختلفة ول�سناديق الثوة ال�سيادية.
اأما الدين اململوك بوا�سطة ح�سابات حكومية، فهي ال�سندات التي ت�سرتيها 
ال�سناديق احلكومية، ومن اأهم هذه ال�سناديق: �سناديق ال�سمان االجتماعي 
و�سناديق  الع�سكريني  معا�سات  و�سناديق  املدنيني،  معا�سات  و�سناديق 

الرعاية ال�سحية.
اأ�سا�سية على  العام، يتم الرتكيز ب�سورة  من بني هذين املقيا�سني للدين 
االإجمايل،  املحلي  الناجت  اإىل  اجلمهور  بوا�سطة  اململوك  العام  الدين  ن�سبة 

والتي تبلغ اليوم نحو %63.
وتنبع اأهمية الدين العام اململوك بوا�سطة اجلمهور من اأنه يو�سح درجة 
املزاحمة التي تقوم بها احلكومة للقطاع اخلا�س يف �سوق االئتمان اخلا�س، 
حيث ميت�س هذا الدين املدخرات املحلية اخلا�سة وكذلك املدخرات االأجنبية 
التي تتدفق اإىل الواليات املتحدة، ومن ثم يناف�س اال�ستثمارات يف القطاع 
غري احلكومي. من ناحية اأخرى، فاإن احلكومة ميكنها تاأجيل خدمة الديون 
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اململوكة للح�سابات احلكومية من دون اأن تتاأثر مالءتها االئتمانية، بعك�س 
احلال بالن�سبة اإىل الدين اململوك للجمهور، حيث يرتاجع الت�سنيف االئتماين 
يرفع  الدين، وهو ما  توقفها عن خدمة هذا  للدولة ب�سورة كبرية يف حال 

تكاليف االقرتا�س للدولة ب�سورة كبرية.
العام 2010 بلغت االأرقام الفعلية الإجمايل الدين العام االأمريكي 13.528 
و4.509  اجلمهور  من  مملوكة  دوالر  تريليون   9.018 منها  دوالر)))  تريليون 
تريليون دوالر ديون مملوكة من احلكومة، وهو ما يعني اأن نحو ثلثي الدين 
العام االأمريكي مملوك من اجلمهور، والثلث االآخر من احل�سابات احلكومية، 
وحتى االآن تبلغ تقديرات الدين العام االأمريكي العام 2011 نحو 14.5 تريليون 

دوالر)5).
اأن هناك عاملني  يو�سح التحليل الدقيق لتطورات الدين العام االأمريكي 
اأ�سا�سيني م�سوؤولني عن منو الدين العام االأمريكي على مدى التاريخ. االأول 
اأو  الك�ساد  الدفاع، واالآخر هو  اأو ما يطلق عليه نفقات  هو تكاليف احلرب، 
تراجع م�ستويات الن�ساط االقت�سادي، حيث ترتاجع االإيرادات العامة ب�سورة 
لتحفيز  الالزم  االإنفاق  م�ستويات  رفع  اإىل  احلكومة  ت�سطر  قد  اأو  كبرية، 
اأو  امليزانية  يف  عجزٌ  يحدث  ذلك  ونتيجة  البطالة،  تاأمني  ودفع  االقت�ساد 
يزداد، وبالتايل يزداد م�ستوى الدين العام، وعندما نحيد اأثر هذين العاملني 

عرب التاريخ املايل االأمريكي جند اأن الدين العام ينخف�س ب�سورة كبرية.
عجز  على  االأثر  فاإن  واحد  وقت  يف  مًعا  العامالن  هذان  يجتمع  عندما 
اإىل  االأمريكي  العام  بالدين  يدفع  االأمريكية يكون كبرًيا، وهو ما  امليزانية 
م�ستويات مرتفعة. وعرب تاريخ الواليات املتحدة مر الدين العام االأمريكي 
مبراحل متعددة اإرتفع فيها الدين العام اأو انخف�س وفق التطورات التي حتدث 

يف هذين العاملني على وجه اخل�سو�س.
.www.google.com.505 حممد اإبراهيم ال�سقا، "الدين.الأميركي"، موقع -(

5- امل�سدر ال�سابق. 
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على �سبيل املثال، اأدت احلرب العاملية االأوىل اإىل عجز كبري يف امليزانية 
االأمريكية، مبقايي�س ذلك الوقت، بلغ 23 مليار دوالر خالل العامني املاليني 
حتقيق  رافقه  الع�رصينيات  خالل  االقت�سادي  الرواج  اأن  غري   .1919–1917

فوائ�س يف امليزانية، وهو ما قلل من اأثر هذا العجز على الدين العام، حتى 
حدثت كارثة الك�ساد العاملي الكبري، والذي ما اأن تعافت الواليات املتحدة 
الكبري  الك�ساد  ت�سبب  وقد  هذا  الثانية.  العاملية  احلرب  اندلعت  حتى  منه، 
واحلرب العاملية الثانية يف وقوع الواليات املتحدة يف عجز غري م�سبوق، 
وهو ما اأدى اإىل رفع م�ستوى الدين العام من نحو 16 مليار دوالر فقط العام 
الدين  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  اأدى  الذي  االأمر   ،1946 العام  ملياًرا   271 اإىل   1930

العام اإىل الناجت املحلي االإجمايل من 16% فقط العام 1930 اإىل نحو %122 
العام 1946 )6).

ا من حتليل البيانات املالية للواليات املتحدة اأن ن�سبة العجز  يالحظ اأي�سً
ا هذين العاملني  يف امليزانية العامة اإىل الناجت املحلي االإجمايل تتبع اأي�سً
ب�سكل اأ�سا�سي. على �سبيل املثال �سهدت فرتات احلرب الكورية، وحرب فيتنام، 
وكذلك ك�ساد العامني 1975–1976، اإرتفاع ن�سبة العجز يف امليزانية اإىل الناجت 
الناجت  النمو يف  ن�سبة  اأن  ذلك الحًقا. غري  �سنو�سح  كما  االإجمايل،  املحلي 
املحلي االإجمايل كانت اأعلى من ن�سبة النمو يف الدين العام، ولذلك تراجعت 
ن�سبة الدين العام اإىل الناجت ب�سورة كبرية حتى بلغت اأدنى م�ستوياتها عرب 

التاريخ االأمريكي احلديث، وذلك العام 1974، حيث بلغت %33.6.
كبرية  ب�سورة  ال�رصائب  بتخفي�س  املتحدة  الواليات  قامت   ،1982 العام 
ودائمة، وهو ما اأدى اإىل تراجع يف االإيرادات العامة للدولة، مرتافق مع زيادة 
كبرية يف االإنفاق على الدفاع، وهو ما اأدى اإىل تزايد عجز امليزانية خالل 
العقد الثاين اإىل نحو 200 مليار دوالر �سنوًيا، ما جعل الدين العام االأمريكي 
حاجز  جتاوز  حيث  �سبق،  عما  خمتلًفا  منحى  ياأخذ  املطلقة  الناحية  من 

6- بالعودة اىل املوقع االإلكرتوين google، حتت عنوان "الدين.العام.الأميركي".
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الرتيليون دوالر الأول مرة العام 1991، والعام 1992، بلغ اإجمايل الدين العام 
اأربعة ترييليونات دوالر تقريًبا، ونتيجة لذلك اإرتفعت ن�سبة الدين العام اإىل 

الناجت املحلي االإجمايل اإىل %64.
ومنذ العام 1992 �سهدت املالية العامة للواليات املتحدة تطورات اإيجابية 
يف  اأنه  لدرجة  بالرتاجع  االأمريكية  امليزانية  يف  العجز  اأخذ  حيث  مهمة، 
العام 1998 �سجلت امليزانية اأول فائ�س لها منذ العام 1970 تقريًبا، والذي 
ا�ستمر حتى العام 2001. والعام 2001 تراجعت ن�سبة الدين اإىل الناجت املحلي 

االإجمايل اإىل %56.4.
العام 2001 تدهورت اأو�ساع االقت�ساد االأمريكي متزامنًة مع هجمات 11 
اأيلول/�سبتمرب، وحدث تطوران يف غاية االأهمية، االأول هو اإقرار تخفي�سات 
االأزمة،  اآثار  االأمريكي من جتاوز  اخلا�س  االأعمال  قطاع  لتمكني  �رصيبية 
ي�سمى  ما  على  النتائج  املح�سوبة  غري  االأمريكية  احلملة  بدء  هو  والثاين 
لغزو  اإ�ستعداًدا  احلرب  االأ�سغر طبول  بو�س  العاملي، ودق جورج  باالإرهاب 
عادت  اأن  النتيجة  فكانت  والعراق،  اأفغان�ستان  هما  اإ�سالميتني  دولتني 
مليار   158 بلغ   2002 العام  اأخرى  مرة  عجًزا  لتحقق  االأمريكية  امليزانية 

دوالر.
واندلعت  الك�ساد،  حالة  يف  االأمريكي  االقت�ساد  غرق   2007 العام  نهاية 
االأزمة املالية العاملية مع انهيار بنك ليمان براذرز العام 2008، ما اأدى اإىل 
تعميق م�ستويات الك�ساد الذي جنم عن اأزمة قطاع الرهن العقاري االأمريكي. 
وا�ستجابة لذلك مت اإقرار تخفي�سات �رصيبية اإ�سافية، يف الوقت الذي تراجعت 
ف�ساًل عن  االقت�سادي.  الن�ساط  م�ستويات  تراجع  مع  العامة  االإيرادات  فيه 
ذلك اأخذ االإنفاق على اإعانات البطالة وغريها من اأ�سكال االإنفاق الهادف اإىل 
تخفيف وقع اأزمة االقت�ساد االأمريكي، يف التزايد. ويف الوقت الذي ا�ستمر فيه 
االإنفاق على الدفاع مرتفًعا، عاد العجز يف امليزانية االأمريكية اإىل الت�ساعد 

على نحو غري م�سبوق يف التاريخ االأمريكي.
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يف  العجز  اأخذ  ال�سخمة  املايل  التحفيز  حزم  ومع   ،2009 العام  من  بدًءا 
امليزانية االأمريكية منحى مل يبلغه من قبل، حيث تعدى العجز العام 2009 
 1.413 الواليات املتحدة ليبلغ  الرتيليون دوالر الأول مرة يف تاريخ  حاجز 
اإىل الناجت املحلي االإجمايل،  اأن ن�سبة العجز  تريليون دوالر، وهو ما يعني 
امليزانية  عجز  بلغ   2010 والعام   .%10 نحو  اإىل  ي�سل  ا،  اأي�سً مرة  والأول 
1.294 تريليون دوالر، بجميع املقايي�س التي تعر�ست لها يف حتليل الدين 

االأمريكي بحيث تعد ال�سنوات من 2009 اىل 2011، من اأخطر ال�سنوات املالية 
يف التاريخ املايل االأمريكي على االطالق. ونتيجة لتلك التطورات قفز الدين 
2008 بلغت ن�سبة  اإىل م�ستويات غاية يف اخلطورة. فالعام  العام االأمريكي 
 %93.2 اإىل  قفزت  ثم   ،%70 نحو  االإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  العام  الدين 
العام 2010. اأما هذا العام فت�سري التقديرات االأولية املتاحة عن الدين العام 
االأمريكي اإىل اأنه بلغ 14.5 تريليون دوالر تقريًبا، اأي بن�سبة 97% من الناجت 

املحلي االإجمايل.
الإنفاق.الع�سكري.يرهق.امليزانية.الأمريكية)7(

بلغ االإنفاق العام االأمريكي يف ال�سنوات االأخرية م�ستويات تاريخية، حيث 
يقدر اإجمايل االإنفاق العام 2011 بنحو 3.9 تريليون دوالر. وكن�سبة من الناجت 

املحلي االإجمايل، �سّجل االإنفاق العام االأمريكي ن�سًبا عالية جًدا.
يف اأثناء احلرب العاملية الثانية، بلغ االإنفاق العام 1944 نحو 48%. بعد 
ذلك تراجعت هذه الن�سبة كثرًيا لت�سل اإىل اأدنى م�ستوياتها العام 2000 بنحو 
18.2% فقط. ومع بداية االألفية الثالثة بداأ االإنفاق يت�ساعد مرة اأخرى ب�سبب 

عوامل عديدة منها: احلرب يف اأفغان�ستان والعراق، واالأعا�سري املدمرة التي 
ا ب�سبب االأزمة املالية  �رصبت الواليات ال�ساحلية يف اخلليج االأمريكي، واأي�سً
العاملية، حيث اأنه، ومنذ العام 2008، اأخذ االإنفاق اجتاًها خمتلًفا ناجًتا عن 

 www.google.com.sa ،"7- "الإنفاق.الع�سكري.الأميركي
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التزايد يف النفقات الالزمة لالإنقاذ االقت�سادي. هذه العوامل جعلت االإنفاق 
ي�سل اإىل حواىل 25.3% العام 2011.

وبالتدقيق يف مكونات االنفاق، جند اأن نفقات الدفاع �سكلت جانًبا كبرًيا 
منه، وهذه الظاهرة لي�ست اآنية بل اإنها ذات طبيعة تارخية حيث اأنه العام 
1945 �سكل االإنفاق على الدفاع نحو 90% من اإجمايل االإنفاق، وعندما و�سعت 

احلرب اأوزارها تراجعت هذه الن�سبة حتى و�سلت اإىل 30% العام 1948. غري 
اأنه مع احلرب يف �سبه اجلزيرة الكورية عادت نفقات الدفاع لرتتفع اإىل %70 
بني العامني 1954 و1973. بعد ذلك اأخذت هذه الن�سبة بالرتاجع حتى اتخاذ 
قرار الدخول يف احلرب يف فيتنام، فتزايدت مرة اأخرى ن�سبة االإنفاق على 
فيتنام  من  االن�سحاب  ومع  ال�ستينيات.  نهاية  يف   %46 اإىل  لت�سل  الدفاع 
القوى  على  االإنفاق  اإىل  منها  كبري  جانب  ليتحول  الن�سبة،  هذه  اإنخف�ست 
ات�ساع برامج  التعليم والتدريب، مع  االإنفاق على  الب�رصية من خالل زيادة 
الرعاية االجتماعية وم�ساعدات الغذاء واإعانات البطالة وغريها من اأ�سكال 
االإنفاق االجتماعي. نتيجة هذا املنحى اإرتفع االإنفاق ب�سكل عام لكن تقل�س 
االإنفاق على الدفاع. ويف ما عدا فرتة حرب فيتنام وحرب اخلليج، يالحظ 
اأن ن�سبة االإنفاق الع�سكري اإىل اإجمايل االإنفاق العام ظلت يف تراجع م�ستمر 
حتى بلغت 1.16% العام 1999. غري اأن اإعالن احلرب على افغان�ستان والعراق 

دفع بهذه الن�سبة اإىل الت�ساعد مرة اأخرى لت�سل اإىل 29.1 % العام 2011.
تقوم ا�سرتاتيجية الواليات املتحدة على اأن تكون رائدة االإنفاق الع�سكري 
على م�ستوى العامل، وهناك فجوة كبرية جًدا بني اإنفاقها الع�سكري والدول 
اإنفاق  بلغ  املثال  �سبيل  فعلى  ال�سني.  مثل  االإنفاق،  حجم  يف  تليها  التي 
ال�سني  تلتها  دوالر،  مليار   693.5  2010 العام  الع�سكري  املتحدة  الواليات 
يقارب  الع�سكري  املتحدة  الواليات  اإنفاق  اأن  اأي  دوالر،  مليار   120 بنحو 
�ستة اأ�سعاف اأكرب دولة تليها يف الئحة الرتتيب يف االإنفاق الع�سكري على 
امل�ستوى الدويل، بل اأن ن�سبة االإنفاق الع�سكري االأمريكي يف اإجمايل االإنفاق 
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 Stockholm معهد  يقدر  اإذ  ا  اأي�سً للغاية  مرتفعة  تعد  العامل  يف  الع�سكري 
العام  العامل  الع�سكري يف  االإنفاق  اإجمايل   International Peace Research

2010 بنحو 1.630 تريليون دوالر، مما يعني اأن ن�سيب الواليات املتحدة من 

هذا االإنفاق يف هذا العامل ي�سل اإىل نحو %43 من اإجمايل االإنفاق الع�سكري 
يف العامل، وهذه ن�سبة خيالية.

املتحدة  الواليات  ت�سمن  لالإنفاق  املرتفعة  امل�ستويات  هذه  بوا�سطة 
ال�سيطرة على بحار العامل واأجوائها، بل وف�ساء الكرة االأر�سية. فالواليات 
اأن  ميكنها  حيث  اأجمع،  العامل  يف  بحرية  �سالح  اأقوى  اليوم  متلك  املتحدة 
ت�ساوي �سعف ما ميلكه  بطائرات ع�سكرية على حامالت طائراتها  حتتفظ 
العامل اأجمع من طائرات ع�سكرية، كذلك تقدر قوة �سالح البحرية االأمريكي 
باأنها اأعظم من اأقوى 13 �سالح بحرية يف العامل اأجمع، وال يقت�رص التفوق 

الع�سكري االأمريكي على �سالح البحرية، واإمنا يف جميع فروع االأ�سلحة.
ال  كله  العامل  اإىل  بالن�سبة  االأمريكي  الع�سكري  التفوق  على  االإ�رصار  هذا 
لهذا  اجلانبية  االآثار  اأهم  اأحد  هو  االأمريكي  العام  والدين  تكاليفه،  يف  �سك 
االإنفاق الع�سكري ال�سخم. معظم املخاوف احلالية من ت�ساعد حجم الدين 
االأمريكي تن�سب على اأن هذه امل�ستويات املرتفعة للدين العامل االأمريكي ال 
بد اأن توؤدي يف النهاية اإىل تراجع االإنفاق الع�سكري وتخفي�س املخ�س�سات 

لهذا اجلانب، وهو ما قد يهدد الو�سع اال�سرتاتيجي الع�سكري االأمريكي.
االأمريكي  الع�سكري  االإنفاق  توقعات  عن  حالًيا  املتاحة  ال�سيناريوهات 
احتمال حدوث حتّول جوهري يف هيكله، فقد كان  اإىل  ت�سري  امل�ستقبل  يف 
اجلانب االأكرب من ميزانية الدفاع ينفق على خم�س�سات ا�ستبدال نظم الت�سلح 
كي  اجلديدة،  الدفاع  نظم  على  واحل�سول  وتطويرها وحتديثها،  و�سيانتها 
املجال  يف  متتلكها  التي  الن�سبية  امليزات  على  املتحدة  الواليات  حتافظ 
التقديرات  اأن  غري  العامل.  يف  اأخرى  ع�سكرية  قوة  باأي  مقارنة  الع�سكري 
الرئي�س  ال�سبب  اأن  اإىل  ت�سري  للميزانية  الكونغر�س  ملكتب  حديًثا  املن�سورة 
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النفقات  يف  الزيادة  �سيكون  امل�ستقبل  يف  الدفاع  وزارة  نفقات  يف  للنمو 
املدنية لوزارة الدفاع، مثل االإنفاق على التاأمينات االجتماعية للع�سكريني 
ما  وهو  االأخرى،  وال�سيانة  العمليات  واأن�سطة  ال�سحية  والرعاية  والرواتب 

ميكن اأن يوؤثر على الريادة الع�سكرية للواليات املتحدة.
باخت�سار، اأ�سبح االإنفاق الع�سكري االأمريكي يف غاية اخلطورة للواليات 
ت�ساعد  ثم  ومن  امليزانية  م�ستويات عجز  ت�ساعد  اإىل  يوؤدي  فهو  املتحدة، 
الدين العام اإىل امل�ستويات احلرجة التي يبلغها حالًيا، وهذا االأخري ميكن اأن 
يوؤثر �سلًبا يف االإنفاق الع�سكري االأمريكي وهو ما قد ي�سع التفوق الع�سكري 

للواليات املتحدة يف امل�ستقبل مو�سع �سك.
الت�سنيف.الئتماين.املفاجئ

قامت موؤ�س�سة الت�سنيف االئتماين العاملية "�ستاندرد اأند بورز" بتخفي�س 
ت�سنيف دين الواليات املتحدة، على الرغم من االتفاق على رفع �سقف الدين 

يف 2 اآب/اأغ�سط�س 2011.
هناك قول باإن التخفي�س مل يكن مفاجًئا )على الرغم من متتع الواليات 
من  باأ�رصع  اأتى  لكنه  عاًما)  �سبعني  طوال  االأعلى  بالت�سنيف  املتحدة 
التوقعات، لذلك اأدت هذه اخلطوة اإىل ردة فعل قوية يف اأو�ساط ال�سيا�سيني 
االأمريكيني، فركزوا هجوًما حاًدا على املوؤ�س�سة متهمني اإياها باالفتقار اإىل 

الفهم الب�سيط يف ح�سابات املوازنة االأمريكية.
�سببني  على  قرارها  بورز"  اأند  "�ستاندرد  موؤ�س�سة  بنت  فقد  ناحيتها،  من 
الكونغر�س  يف  عليها  اتفق  التي  املالية  الت�سوية  خطة  اأن  االأول  رئي�سني: 
خالل  دوالر  تريليون  و2.4   2.1 بني  يراوح  مبا  العجز  بتخفي�س  االأمريكي 
اإىل  االأمريكي  الدين  الإعادة  كافية  غري  خطة  هي  املقبلة،  الع�رص  ال�سنوات 
و�سع م�ستقر على املدى املتو�سط، حيث اإنه ومن الناحية املنطقية اأن ن�سبة 
وال�سبب  التخفي�س.  هذا  من  الرغم  على  االرتفاع  يف  �ست�ستمر  العام  الدين 
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الثاين الذي بررت به املوؤ�س�سة قرارها يتعلق باجلانب ال�سيا�سي، وبالتحديد 
بالتجاذبات ال�سيا�سية بني احلزبني الدميوقراطي واجلمهوري والتي رافقت 
النقا�س حول رفع �سقف الدين العام، حيث اأ�سار رئي�س املوؤ�س�سة يف اأكث من 
مرة "باأن ربط النقا�س حول املوازنة برفع �سقف الدين، �سيوؤدي اإىل التاأثري 
على الروؤية والتقييم امل�ستقبلي الإمكان ا�ستدامة الدين العام االأمريكي، يف 

حال بروز هذا التناق�س مرة اأخرى خالل العامني املقبلني)8).
تاأثرًيا  اأكث  جديدة  انطالقة  اأمام  نحن  فهل  التخفي�س،  مت  وقد  االآن  اأما 
واإن  اإنه  البع�س  2008؟ يقول  العام  العاملية املتوا�سلة منذ  لالأزمة املالية 
اأ�سواق  يف  �سديد  بانخفا�س  اأ�سيبت  التي  املالية،  االأ�سواق  يف  الهلع  حدث 
االأ�سهم، جند اأنه على العك�س حدث ارتفاع يف اأ�سعار ال�سندات االأمريكية، مما 
اأدى اإىل انخفا�س العائد عليها، بن�سبة مل تعرفها منذ �ستني عاًما. طبًعا ما 
حدث يعك�س حالة حرب امل�ستثمرين على اال�ستثمارات االأقل خماطرة، وال 
اأثر  على  التعرف  الأن  االأمريكية،  ال�سندات  على  الكلي  االأثر  بال�سبط  يعك�س 
هذا التخفي�س على ال�سندات االأمريكية يجب اأن ت�ستند اإىل عن�رصين رئي�سني 
املدى  على  �ستتاأثر  ال�سندات  هذه  جاذبية  كانت  اإذا  ما  بال�سبط  يحددان 

املتو�سط اأم ال.
العن�رص االأول، هو عمق ال�سندات االأمريكية و�سيولتها باملقارنة مع غريها 
االأمر الذي ال توفره اأي �سندات �سيادية اأخرى حتى تلك التي ما زالت حتافظ 

على الت�سنيف االأعلى.
اأن الدوالر ما زال و�سيبقى على املدى املتو�سط على  العن�رص الثاين، هو 
اأخرى،  اأي عملة  تناف�سها  التي ال  العامل،  الرئي�سة يف  االأقل عملة االحتياط 
حتى اليورو، الذي يواجه ماأزًقا موؤ�س�سًيا كبرًيا يتعلق بحال االحتاد االأوروبي 

ا. وو�سعه عموًما ومنطقة اليورو خ�سو�سً
8- االقت�سادية االإلكرتونية، "لماذا.تمَّ.تخفي�ض.ت�سنيف.الوليات.المتحدة؟"، تاريخ 2011/8/13.
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اإًذا، جاذبية ال�سندات االأمريكية و"وفق البع�س" لن تتاأثر ب�سكل كبري، لكنها 
قد تواجه ارتفاًعا يف تكلفتها بارتفاع �سعر الفائدة عليها، وهذا بالطبع قد 
يوؤدي اإىل زيادة تكلفة التمويل مبختلف اأ�سكاله، مما قد يوؤدي اإىل كبح جماح 

النمو االقت�سادي االأمريكي الذي يعاين منًوا متباطًئا يف االأ�سا�س.
فهل.كان.خاطًئا؟

متهوًرا  قراًرا  كان  القرار،  هذا  اأن  االقت�ساديني  اخلرباء  بع�س  اإعترب 
جهاًل  بورز"  اأند  "�ستناندرد  اأظهرت  احلاالت  اأف�سل  ففي  وخطرًيا.  وخاطًئا 
واختارت  ه�س،  عاملي  مايل  نظام  على  املحتملة  للعواقب  واإهمااًل  مذهاًل 
الوكالة هذا االإجراء بعد اأ�سواأ اأ�سبوع يف اأ�سواق االأ�سهم االأمريكية منذ العام 
2008، باالإ�سافة اإىل ذلك �سهد ذلك االأ�سبوع ت�سعيًدا خطرًيا يف اأزمة الديون 

االأوروبية. اإًذا مل يكن لهذا التوقيت "فر�سة" اأ�سواأ من ذلك، ليرتك اآثاره ال�سلبية 
الكبرية على االقت�ساد االأمريكي والعاملي على حّد �سواء.

هذا القرار يف تخفي�س الت�سنيف فتح �سهية البع�س النتقاد وجود �رصكة 
ربحية ذات ملكية خا�سة، تتمتع بو�سع حممي من جانب القانون يف قلب 
النظام املايل، وت�سل بعملها اإىل �سلوك ي�سبه ال�سلطات التنظيمية، حيث اإن 
االآراء التي ت�سدرها مثل تلك ال�رصكات ميكن اأن حتدد نوعية االأوراق املالية 
التي با�ستطاعة املوؤ�س�سات املالية اقتناءها، وحجم راأ�س املال الذي حتتاج 
اإليه، وماذا �ستكون تكاليف االقرتا�س، وكل ذلك يقوم على مداوالت �رصية، 

دون اأي م�ساءلة.
واعترب البع�س اأن التقييمات الزائفة اإ�سطلعت بدوٍر مدمر يف �سلب اأزمة 
العام 2008، واأن اإجراء "�ستاندرد اأند بورز" اليوم يهدد بالت�سبب يف معركة 
الواليات  اليقني حول قدرة  لعدم  توليده  ب�سبب  اأخرى،  طاحنة فا�سلة مرة 

املتحدة على العمل �سمن دورها احليوي يف النظام املايل.
االأثر  حجم  يت�سح  النحو،  هذا  على  وتقديرات  مربرات  جملة  وب�سوق 
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والرعب اللذين اأحدثهما قرار موؤ�س�سة الت�سنيف تلك، وهو يف الوقت نف�سه، 
ي�سع الت�ساوؤل احلاد مو�سع اإحلاحية يف االإجابة: هل يجب اأن ت�ستمر هذه 
املايل  ال�سوق  واأن  ا  �سفافية وو�سوح خ�سو�سً بالعمل من دون  املوؤ�س�سات 
اله�س منذ اأزمة 2008 يعي�س حالة من الرتقب امل�سوب بقلة الثقة يف اآليات 
الع�رصين  قمم  وموؤمترات  االإنقاذ،  عمليات  ت�سل  مل  التي  تلك  ال�سوق،  عمل 
اإىل املعاجلة اجلذرية لالأنظمة والقوانني والت�رصيعات احلاكمة لعمل اأ�سواق 

املال وموؤ�س�ساته املختلفة.
اإن  العاملية؟  االقت�سادية  للوقائع  انعكا�ًسا  الت�سنيف  قرار  يكن  اأمل  لكن 

االأجواء والوقائع االقت�سادية ت�سري باالإيجاب.
طور.اآخر.من.الركود

اأ�سواأ ما يف قرار الت�سنيف اأنه اأتى على خلفية حالة اإقت�سادية عاملية ال 
2010، فقد اأظهر الن�سف االأول من  ت�سري اإىل التعايف الذي مت ادعاوؤه العام 
العام 2011 تباطوؤًا يف النمو االقت�سادي – واإن مل يكن انكما�ًسا بكل معنى 

الكلمة.
كان املتفائلون يت�سورون اأن هذا االأداء االقت�سادي هو اأداء �سعيف موؤقت، 
لكن هذا الوهم حتطم االآن. فحتى قبل حالة الهلع التي وقعت يف االأ�سابيع 
املا�سية، كان هناك احتماالت قوية باأن الواليات املتحدة والبلدان املتقدمة 

االأخرى، مقبلة على طور اآخر من الركود االقت�سادي احلاد.
فالزيادة �سعيفة  رديئة:  املتحدة  الواليات  االأخرية يف  البيانات  وكانت 
يف عدد الوظائف اجلديدة وكذلك النمو االقت�سادي �سعيف، وبقي اال�ستهالك 
واالإنتاج ال�سناعي على حاله، وظلت �سوق امل�ساكن �سعيفة. كما �سهدت ثقة 
امل�ستهلكني واالأعمال وامل�ستثمرين حاالت من الرتاجع، و�سترتاجع االآن اأكث 

من ذي قبل.
وعرب االأطل�سي، تعاين البلدان يف منطقة اليورو انكما�ًسا اإقت�سادًيا، اأو اأنها 



(9 الدفاع الوطني - كانون الثاني 2012

الدين.العام.الأمريكي.واإمكانيات.جتدد.الأزمة
د. عبداهلل رزق

يف اأح�سن االأحوال ال تكاد ت�سجل منًوا اإقت�سادًيا يذكر. وهناك االآن خطر كبري 
القدرة على  – �ستخ�رص  – ورمبا كلتيهما  اإ�سبانيا  اأو  اإيطاليا  اأن  للغاية يف 
والربتغال  اليونان  خالف  على  البلدان،  هذان  الدين.  اأ�سواق  من  اال�ستفادة 

واإيرلندا، يبلغان من احلجم كرًبا يجعل من غري املمكن اإنقاذهما.
ويف الوقت نف�سه، �سهدت بريطانيا منًوا فاتًرا يف الوقت الذي اأخذت تبدو 
فيه اآثار التق�سف، كما اأن اليابان التي تعاين جموًدا هيكلًيا �ستتعافى لعدة 
ال   – الزلزال  بعد  اأ�سابها  الذي  املزدوج  االقت�سادي  الركود  بعد   – اأرباع 
ل�سيء اإال لتعاود اجلمود مرة اأخرى يف الوقت الذي تتال�سى فيه اآثار التحفيز 
اأن املوؤ�رصات الرئي�سة للت�سنيع العاملي  اأ�سواأ من ذلك  االقت�سادي. وما هو 
تتباطاأ ب�سورة حادة يف البلدان النا�سئة مثل ال�سني والهند والربازبل، ويف 
البلدان التي تعتمد على ال�سادرات اأو البلدان الَغنية باملوارد الطبيعية، مثل 

اأملانيا واأ�سرتاليا.
كان باإمكان ذوي ال�ساأن دائًما حتى ال�سنة املا�سية اإيجاد طريقة الإ�سعال 
الت�سخم)  تاأجيج  دون  من  الطلب  )تن�سيط  املوجودات  يف  االإنعا�س  فتيل 
واالنتعا�س االقت�سادي. وقد ُجرِّبت جميع ال�سبل املتاحة، كاأن تكون اأ�سعار 
من  االأوىل  اجلولة  يف  والدخول  ال�سفري،  امل�ستوى  عند  الر�سمية  الفائدة 
الت�سهيل الكمي، ثم يف اجلولة الثانية من الت�سهيل الكمي، وتي�سري االئتمان، 
ال�سيولة  وتقدمي  املوجودات،  وت�سوير  العامة،  املالية  من  التحفيز  وبرامج 
عند م�ستويات و�سلت اإىل تريليونات الدوالرات، واإنقاذ البنوك واملوؤ�س�سات 

املالية. لكن مل يبق االآن اأي حل.
اإن القرار القائم على اأخطاء يف التقدير كما اتهم البع�س والذي اتخذته وكالة 
"�ستاندارد اآند بورز" بتخفي�س الرتبة االئتمانية للواليات املتحدة يف وقت 
يت�سم بهذا القدر احلاد من الغليان يف االأ�سواق ويت�سم بال�سعف االقت�سادي 
لن يكون من �ساأنه اإال زيادة احتماالت الوقوع يف ركود اقت�سادي مزدوج 
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وحتى الوقوع يف حاالت اأعلى من العجز يف املالية العامة. لكن االأمر املثري 
للمفارقة هو اأن �سندات اخلزانة االأمريكية �ستظل على االأرجح اأقل املوجودات 
املخاطر  عن  العزوف  يوؤدي  اأن  املمكن  من  الأن  العامل:  يف  قبًحا  املاأمونة 
وتراجع اأ�سعار االأ�سهم والركود االقت�سادي الذي تلوح ظالله يف االأفق، اإىل 

تراجع العوائد على �سندات اخلزانة ولي�س ارتفاعها.
اإن �سيا�سة املالية العامة تت�سم االآن باالنكما�س يف كل من منطقة اليورو 
املو�سوع هو مقدار جرجرة  فاإن  املتحدة،  الواليات  وبريطانيا. وحتى يف 
املحلية،  وال�سلطات  الواليات  حكومات  فيه  تقوم  الذي  الوقت  يف  اخلطى، 
الرعاية  ودفعات  االإنفاق  من  كل  بتقلي�س  الفيدرالية،  احلكومة  واالآن 
زيادة  قريبة  فرتة  وخالل  االجتماعية،  التاأمينات  وعوائد  االجتماعية 
ال�رصائب. من املالحظ اأن الدخول يف جولة اأخرى من عمليات اإنقاذ البنوك 
من  مقبولة  كانت  لو  لكن حتى  ال�سيا�سية.  الناحية  من  مقبول  اأمر غري  هو 
الناحية ال�سيا�سية، فاإن معظم البلدان، مير بظروف ع�سيبة متاًما اإىل درجة 
اإىل خماطر  االأمر  واقع  توؤدي يف  ال�سيادية  ب�سنداتها  املحيطة  املخاطر  اأن 

م�رصفية – على اعتبار اأن امل�سارف مليئة بال�سندات احلكومية املعتلة.
اأما االآمال املعقودة على الت�سهيل الكمي فاإنها مقيدة بالت�سخم، الذي يبلغ 
االآن م�ستويات تزيد كثرًيا على االأهداف املحددة له عرب بلدان العامل الغربي. 
الت�سهيل  من  ثالثة  جولة  الفيدرايل  االحتياطي  يبداأ   باأن  احتمال  وهناك 
ال�سنة  يف  االآوان.  فوات  بعد  وتاأتي  الالزم  من  اأقل  �ستكون  لكنها  الكمي، 
600 مليار  الكمي مببلغ  الت�سهيل  الثانية من  املا�سية كانت نتيجة اجلولة 
دوالر )اإىل جانب األف مليار دوالر على �سكل تخفي�سات �رصيبية ودفعات 
عوائد اجتماعية) هي اإحداث انتفاخ يف النمو االقت�سادي ال يكاد ي�سل اإىل 
3%، وكان هذا ملدة ربع واحد. اأما اجلولة الثالثة من الت�سهيل الكمي ف�سيكون 

ا اأقل من ذلك بكثري. مقدارها اأقل من ذلك بكثري، و�سيكون اأثرها اأي�سً
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ا اأن النجدة لن تاأتي من ال�سادرات. ذلك اأن جميع البلدان  واملالحظ اأي�سً
املتقدمة بحاجة اإىل عمالت اأ�سعف، لكنها ال ت�ستطيع جميعها احل�سول على 
عمالت �سعيفة يف وقت واحد – فاإذا كانت اإحدى العمالت �سعيفة فال بد اأن 
تكون عملة اأخرى قوية. هذه لعبة يربح فيها طرف على ح�ساب طرف اآخر، 
االآن  العمالت. ون�سهد  با�ستئناف حرب  اإال املخاطرة  �ساأنها  ولن يكون من 
بداية املناو�سات االأوىل يف �سعي اليابان و�سوي�رصا الإ�سعاف اأ�سعار �رصف 

عملتيهما. و�ستحذو بلدان اأخرى حذوهما خالل فرتة قريبة.
ركود  يف  اأخرى  مرة  الوقوع  جتنب  القرار  اأ�سحاب  مبقدور  �سيكون  فهل 
اقت�سادي حاد؟ رمبا يكون ذلك بكل ب�ساطة مهمة م�ستحيلة. واأف�سل رهان 
 – االأ�سواق  من  اال�ستفادة  على  قدرتها  تفقد  مل  التي  البلدان  تعمل  اأن  هو 
اإجراءات  تطبيق  على   – واأملانيا  واليابان  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 
حتفيزية جديدة ق�سرية االأجل ويف الوقت نف�سه االلتزام باإجراءات التق�سف 
يف املالية العامة على االأجل املتو�سط. و�سيعمل تخفي�س املرتبة االئتمانية 
للواليات املتحدة على ت�رصيع املطالبات بالتقلي�س يف املالية العامة، لكن 
ينبغي على اأمريكا ب�سورة خا�سة اأن تلتزم بالبحث عن اإجراء تخفي�سات ال 
ي�ستهان بها على االأجل املتو�سط، ولي�س الدخول يف اإجراءات مبا�رصة توؤدي 

اإىل جرجرة املالية العامة وتردي النمو وحاالت العجز.
اإجراءات  من  املزيد  تطبيق  الغربية  املركزية  البنوك  ينبغي ملعظم  كذلك 
التي�سري الكمي، حتى ولو اأن اأثرها �سيكون حمدوًدا. وينبغي للبنك املركزي 
االأوروبي اأال يتوقف فقط عن رفع اأ�سعار الفائدة، واإمنا عليه اأن يخف�سها اإىل 
ال�سفر واأن يقوم مب�سرتيات �سخمة من ال�سندات احلكومية للحوؤول دون اأن 
تفقد اإيطاليا واإ�سبانيا القدرة على اال�ستفادة من االأ�سواق. وهو اأمر لو حدث 
فاإنه �سي�سكل اأزمة كربى بكل ما يف هذه الكلمة من معنى، ما ي�ستدعي زيادة 
يف موارد االإنقاذ مرتني )اأو ثالث مرات)، اأو االتفاق مع الدائنني على �سداد 
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الديون وفق اأحكام خمتلفة، وتفكك منطقة اليورو.
اأن  اأزمة �سيولة، ال بد من  اإىل جانب كونها  االأزمة يف املالءة  والأن هذه 
مبالغ  يف  ا  تخفي�سً يعني  وهذا  الديون.  هيكلة  الإعادة  منظمة  عملية  تبداأ 
التي  االأمريكية  االأ�رص  اإىل  بالن�سبة  اآخرها  اإىل  اأولها  العقارية من  القرو�س 
احلكومات  تفر�س  واأن  م�ساكنها،  اأ�سعار  على  امل�رصفية  قرو�سها  تزيد 
اإىل  اللجوء  قبل  قرو�سهم  من  جزًءا  ي�سطبوا  اأن  املعتلة  البنوك  دائني  على 
اأموال دافعي ال�رصائب. وال بد كذلك من تطبيق االإجراءات اخلا�سة بالتمديد 
الق�رصي لتواريخ ا�ستحقاق ال�سندات، باأ�سعار فائدة خالية من املخاطر، كما 
حدث مع اليونان، وتطبيق ذلك بالن�سبة اإىل الربتغال واإيرلندا، مع احتمال 
القدرة  اإ�سبانيا واإيطاليا يف حال فقدانهما  اإىل  تطبيق االأمر نف�سه بالن�سبة 
االأ�سواق. رمبا ال يكون يف االإمكان احلوؤول دون وقوع  على اال�ستفادة من 
طور اآخر من الركود االقت�سادي، لكن ال�سيا�سة ت�ستطيع احلوؤول دون الدخول 

يف ك�ساد ثاٍن. هذا �سبب كاف التخاذ اإجراءات �رصيعة نحو اأهداف بعينها.
حذار.الكارثة.القت�سادية

ال�سحف  الإحدى  حديث  يف  زوليك  روبرت  الدويل  البنك  رئي�س  قال 
واأن  خطورة  اأكث  جديدة  مرحلة  دخل  العاملي  االقت�ساد  "اإن  االأو�سرتالية: 
ان  مع  الراهن،  الوقت  يف  اأكرب  قلًقا  تثري  االأوروبية  الدول  يف  الدين  اأزمة 

خف�س ت�سنيف الدين االأمريكي هو الذي اأدى اإىل حالة هلع يف االأ�سواق")9).
واأ�ساف زوليك: "اإن اقت�ساد منطقة اليورو لي�س وحده املهدد بل م�ستقبل 

العملة االأوروبية نف�سها")10).
2008 تفيد باأنه  "اإن درو�س  البنك الدويل:  ال�سياق نف�سه، قال رئي�س  ويف 

9- زين اجلميل، "اإقت�ساديون:.العام.مقبل.على.كارثة.اقت�سادية.لي�ست.كالتي.وقعت.في 2008"، االأحد 14 اآب/اأغ�سط�س 2011
 .www.google.com.sa      

امل�سدر ال�سابق.  -10
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بقدر ما نطيل االنتظار بقدر ما ت�سبح االإجراءات التي يرتتب علينا اتخاذها 
قا�سية" الفًتا اإىل اأن "معظم الدول املتطورة ا�ستخدمت ما ت�سمح به �سيا�ستها 
ال�رصيبية والنقدية، لكن هذا مل يكن كافًيا ملمًحا يف الوقت نف�سه اإىل "�رصورة 

االنتقال اإىل نظام اأ�سد �رصامة")11).
وراأى زوليك اأن "هذه االأزمة �ستوؤدي اإىل تغيريات يف توازن ال�سلطات يف 
العامل مبيًنا اأن كل هذه االأزمة تقوم بنقل ال�سلطة االقت�سادية ب�رصعة كبرية 

من وجهة نظر التاريخ من الغرب اإىل ال�سني التي ال تتم�سك بهذا الدور")12).
االقت�ساد  لواقع  وافًيا  تلميًحا  الدويل،  البنك  لرئي�س  الكالم  هذا  يف  لعل 
العاملي اليوم وللمقبل من االأيام، مع ما يحمل هذا من خماطر اإنطلقت من 
اأوروبا بتاأثري االأزمة املالية العام 2008، وتفاقمت العام 2010، لتعود اأمريكا 
اإىل اإطالق �رصارة جديدة، تثري القلق وتعيد اإىل االأذهان انفجار اأزمة الرهن 

العقاري.
واحلقيقة اأن االأزمة التي تهدد بابتالع اأ�سواق املال العاملية ظلت يف طور 
اإىل  االأزمة  االأول من  الطور  التعايف من  وا�ستند   ،2008 العام  التح�سري منذ 
معاجلة االقت�ساد با�ستخدام "البوتوك�س" ومن املعروف اأن دواء "البوتوك�س" 
ي�ستخدم ب�سورة �سائعة لتح�سني مظهر ال�سخ�س )واإخفاء جتاعيد وجهه) لكن 

اآثاره موؤقتة وميكن اأن تكون له اآثار جانبية �سامة.
املركزية  البنوك  من  االأموال  تقدمي  وهو   – املايل  "البوتوك�س"  دواء  اإن 
واحلكومات مل�ساندة الطلب وتعزيزه – اأدى ب�سورة موؤقتة اإىل تغطية م�ساكل 
عميقة طال عليها االأمد، بداًل من حل الق�سايا احلقيقية، ويف الوقت الذي كان 
فيه االأفراد وال�رصكات يعملون على تقلي�س ديونهم، قفز االقرتا�س احلكومي 

من اأجل و�سع حد الآثار االأزمة على االقت�ساد االأرحب.
امل�سدر ال�سابق.  -11
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انهيار  حلظة  وعن   2008 العام  عن  خمتلف  االأزمة  من  اجلديد  والطور 
م�رصف ليمان، يف ذلك احلني كان لدى احلكومات القدرة املالية مل�ساندة 
ا املوؤ�س�سات املالية. لكن االأزمة االآن  و�سع القطاع اخلا�س وتعزيزه، خ�سو�سً
ت�ستمل على البلدان. وهناك �سكوك حول قدرة البلدان ال�سيادية على متويل 
نف�سها، وال يوجد من يدعم وي�ساند احلكومات نف�سها، كما اأن انتقال العدوى 
ويختلف عن  ب�سورة خا�سة،  اآثار خبيثة  له  ال�سيادية  ال�سندات  اأزمة  بفعل 
و�سع العام 2008. وتتيح لنا م�ساكل ال�سندات االأوروبية اإلقاء نظرة فاح�سة 
على امل�سكلة. �سحيح اأنه ميكن اإنقاذ البلدان ال�سغرية على اأيدي بلدان اأخرى 
امُلنقذة  البلدان  ال�رصوري لالنقاذ ي�سعف  املايل  االلتزام  لكن  اأقوى منها، 

ويهدد قدرتها على البقاء قوية.
�سداع.يف.ال�سني.واخلليج

يف حني ت�سبب خف�س "�ستاندرد اآند بورز" لتقييم ديون احلكومة االأمريكية 
االأ�سباب  لديها من  ال�سني  فاإن  املالية،  االأ�سواق  اأركان  يف �سدمة زعزعت 
االأعظم  الق�سم  اأن  ذلك  االإطالق،  على  انزعاًجا  االأكث  يجعلها  ما  االإ�سافية 
من احتياطاتها الر�سمية من النقد االأجنبي )اأكث من 60%)، هذا اإ�سافة اإىل 
تريليون   1.1 حواىل  وهي  لل�سني  ت�ستحق  والتي  االأمريكية  اخلزانة  �سندات 

دوالر.
طاملا مل تتخلف حكومة الواليات عن �سداد ديونها، فاإن اخل�سائر التي قد 
تتكبدها ال�سني نتيجة خف�س التقييم �ستكون �سئيلة. ال �سك اأن قيمة الدوالر 
�ستنخف�س، االأمر الذي يفر�س خ�سارة القوائم املالية لبنك ال�سعب ال�سيني 
)البنك املركزي ال�سيني)، والدوالر املنخف�س من �ساأنه اأن يخف�س من اأ�سعار 
ال�سلع االأمريكية بالن�سبة اإىل امل�ستهلكني وال�رصكات يف ال�سني، وبهذه احلال 
االأمريكية كافية ل�سبط معادلة  ال�سلع  �ستكون املكا�سب املرتتبة عن �رصاء 

خ�سائر القوائم املالية لبنك ال�سعب ال�سيني.
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ا على رفع  اأي�سً هذا وقد يرغم خف�س الت�سنيف وزارة اخلزانة االأمريكية 
اأ�سعار الفائدة على ال�سندات اجلديدة، واإذا حدث ذلك فاإن هذا يعني املك�سب 
بالن�سبة اإىل ال�سني ولكن توقع الركود، قد يوؤدي ثانية اإىل احتماالت تخلف 
عليه  هي  مما  اأثًرا  اأعظم  هذه  و�ستكون  ديونها  �سداد  عن  املتحدة  الواليات 

اليوم.
ن�سيحة  ترتدد  لذلك  ال�سني،  يف  االإنذار  اأجرا�س  تدق  املخاوف  هذه 
لي�ست  هذه  لكن  الدوالرية،  االأ�سول  من  بعيًدا  التنويع  ب�رصورة  اإقت�سادية 
ا يف االأمد القريب، واإذا ما مت البدء يف �رصاء اأ�سول  باملهمة ال�سهلة، وخ�سو�سً
غري دوالرية بكميات �سخمة فهذا يعني حتويل بع�س االأ�سول الدوالرية اإىل 
عملة اأخرى، وهذا من �ساأنه اأن يدفع قيمة تلك العملة اإىل االرتفاع، وبالتايل 

زيادة التكاليف املفرو�سة على بنك ال�سعب ال�سيني.
القرار  اأروقة  يف  مناق�ستها  وجتري  اأمريكا،  فيها  طالبت  فكرة  وهناك 
االقت�سادي واملايل وتتلخ�س هذه الفكرة بال�سماح للرمنينبي )عملة ال�سني) 
باالرتفاع يف مقابل الدوالر، لكن هذا من �ساأنه اأن يخف�س ال�سادرات وي�سجع 

الواردات وهو ما يعني تقلي�س الفائ�س التجاري املزمن لدى ال�سني.
الواقع اأنه لي�س هناك عالج ق�سري االأجل ملعظم امل�سكالت بني االقت�ساد 
امل�سكلة  ومع  لذلك  وطموحاته،  ال�سيني  واالقت�ساد  واإ�سكاالته  االأمريكي 
اإىل حجم االرتباط والرتابط، �ست�ساب ال�سني، وهي م�سابة  احلالية ونظًرا 

فعاًل ب�سداع لن يتم ت�سكينه ب�سهولة.
العربي وارتباط عمالتها  ولي�ست بعيدة عن ذلك حال اقت�سادات اخلليج 
بالدوالر. واأحد اجلوانب الرئي�سة التي يرتكز عليها النقا�س هو الطريقة التي 
ميكن بها للدوالر ال�سعيف اأن يزيد تكاليف الواردات التي تعتمد عليها دول 

اخلليج وبالتايل دفع موؤ�رص الت�سخم اإىل اأعلى.
نقا�ًسا  املتحدة  للواليات  االئتماين  الت�سنيف  تخفي�س  جدد  وقد  هذا 
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تفجر العام 2008، حني حتدت دول اخلليج تكهنات باأنها �ستتخلى عن ربط 
عمالتها بالدوالر، وهذا ما مل يحدث، لكن حدث ت�سخم عال بحدود اخلانتني 
ارتباط عملتها بالدوالر  اأول دولة خليجية تفك  الكويت  الع�رصيتني وكانت 
يف العام 2007، عندما حتولت اإىل ربط الدينار ب�سلة من العمالت املختلفة، 

على الرغم من رجحان كفة الدوالر بقوة يف تلك ال�سلة كما يقول املحللون.
االرتباطات  م�ساألة  مناق�سة  اإىل  عادوا  االقت�ساديني  املحللني  اأن  ومع 
يف  االرتباطات  فك  املحتمل  غري  من  اأن  يعتقد  معظمهم  اأن  اإال  بالدوالر، 
االأجل الق�سري، كون هذا القرار يت�سمن عوامل اأخرى حتتاج اإىل درا�سة لذلك 
بخ�سو�س  تكهنات  اأي  ا�ستبعاد  اإىل  والبحرين  االإمارات  حكومتا  �سارعت 
اأكرب  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأمر  وكذلك  الدوالر.  ابتعادهما عن  احتمال 

اقت�ساد يف العامل العربي.
الديون  واأزمة  للكثريين،  ترتاءى  االأ�سواأ  واالحتماالت  ي�سود  القلق  اإًذا 
ال�سيادية االأوروبية واالأمريكية قد ت�سع االقت�ساد العاملي اأمام امتحانات 
�سعبة، تبدو اأمامها تدابري موؤمترات الع�رصين الكبار وخطواتها عاجزة وغري 
االأدوات  هي  وما  املحتملة؟  ال�سيغ  هي  فما  ال�رصيع.  االإنقاذ  على  قادرة 
املمكنة؟ اأ�سئلة ما زال من املبكر االإجابة عنها، لكن ميكن القول اأن املطلوب 
�سيكون خمتلًفا نوعًيا عن ال�سابق وعن الذي اعتمد بعد العام 2008، والكثري 
باإ�سالح  املتعلقة  تلك  بخا�سة  الفعلي،  مداها  تاأخذ  مل  التي  التطورات  من 

االأنظمة املالية الدولية واالأنظمة النقدية واملوؤ�س�سات املالية والدولية.
اختبارات  اأمام  الدوالر  و�سيكون  اأخرى،  مرة  التجاوز  ممكًنا  يكون  فلن 

قا�سية.



*

(7 الدفاع الوطني - كانون الثاني 2012

باحث يف 
�ل�سوؤون 
�لع�سكرية

حممد.خواجه

التطورات يف ال�سرتاتيجية ال�سرائيلية
خالل �ستة عقود

اإ�ستهالل.نظري
على الرغم من االّدعاء ال�سهيوين التاريخي بالعداء مع 
النازية، فقد تاأثرت اإ�رصائيل بالعقيدة الع�سكرية االأملانية 
الفكر  خال�سة  وهي  اخلاطفة،  احلرب  اإ�سرتاتيجية  ومرتكزها 
الع�سكري الغربي، والتجربة التطبيقية للجي�س االأملاين يف احلرب 
العاملية الثانية. وقد اأحدثت هذه اال�سرتاتيجية تبّداًلً جوهرًيا 
يف مفاهيم احلرب، حيث نقلتها من حال الثبات واجلمود اإىل 
احلركية ال�رصيعة يف ميادين القتال. وميكن القول، اإّنها ولدت 
املبا�رص،  اجلبهوي  والقتال  الرتيبة،  اخلنادق  حلرب  كنقي�ٍس 
اللذين طبعا تلك احلرب بطابعهما. ومل يكن باالإمكان اإب�سارها 
احلربني،  ما بني  التكنولوجية، خالل عقود  القفزة  لوال  النور، 
جناحي  واملدّرعات،  الطائرات  �سناعة  حقلَْي  يف  �سيما  وال 
اإ�سرتاتيجية احلرب اخلاطفة، التي اعتمدتها اإ�رصائيل وال تزال، 
احلرب،  هذه  وجوهر  بال�رصعة.  املتميزة  الع�رص  �سمة  متمّثلًة 
يقوم على توفري احلماية اجلّوية للقوات املدّرعة، املتوّغلة يف 
لديه  العملياتي  الثقل  مركز  اإىل  الو�سول  بق�سد  العدو،  جبهة 

*
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وتدمريه، واإذا تعّذر ذلك، فاأقلّه اإفقاده الرغبة على موا�سلة القتال.
غري  االقرتاب  باأ�سلوب  اقرتانها  اخلاطفة،  احلرب  مزايا  اإبراز  يف  و�ساعد 
املبا�رص، الذي و�سفه االإ�سرتاتيجي الربيطاين ليدل هارت باأّنه: "ياأخذ اأبعاًدا 
اأو�سع واأ�سمل، اإذا ما ت�سّمن املناورات على املوؤّخرات")1). ولبرُّ هذا االأ�سلوب 
غابر  يف  هنيبعل  فعل  كما  املتوّقعة،  غري  االجتاهات  يف  اخل�سم  مهاجمة 
عرب  وعًرا  طوياًل  طريًقا  و�سلوكه  الرومانية،  االأرا�سي  غزوه  عند  الزمان، 
جبال البرينيه وااللب، لتاأمني عن�رص املفاجاأة. وكذلك فعل اجلي�س االأملاين 
خالل غزوه لفرن�سا، حني اكتنف خّط ماجينو املنيع، وبدل الدخول من و�سط 
عن�رَصْي  حمّقًقا  ال�سعبة،  وت�ساري�سها  االأردين  غابات  عرب  اإلتّف  بلجيكا، 
اإ�ستعّد  اإرادة القيادة الفرن�سية كلًّيا. حينها،  املباداأة واملفاجاأة، اللذين �سالّ 
التح�سني  على  باالرتكاز  �سكونّية،  دفاعية  �سجّيتها  ملعركة  الفرن�سيون 
متحّركة  هجومية  حرًبا  االأملان  اعتمد  بينما  الثابتة،  والنريان  والعوائق 
االقرتاب  اأ�سلوب  اإّن  ال�رصيع واحلا�سم.  الهجوم  خاطفة، م�ستخدمني مناورة 
النقاط  قا�سدة  املوانع،  تلتّف حول  التي  املياه  ي�سبه جريان  املبا�رص  غري 
ليدل  بوند:"اإّن  بريان  االإنكليزي  الكاتب  ويقول  للت�رّصب.  القابلة  ال�سعيفة 
النبي املعرتف به عاملًيا، للحرب اخلاطفة، وبطل االقرتاب غري  هارت هو 

املبا�رص")2).
خيار.ال�رشورة

اخلاطفة،  احلرب  اإ�سرتاتيجية  االإ�رصائيلي  اجلي�س  تبّنى  تاأ�سي�سه،  منذ 
واأ�سلوب االقرتاب غري املبا�رص، ك�رصورة واجبة فر�ستها خ�سائ�س الكيان 
املوارد  وقلّة  الدميغرافيا،  و�سعف  اجلغرافيا،  �سيق  بـ:  املتعلّقة  ال�سهيوين 
ا من  الطبيعية، ف�ساًل عن اإحاطته بطوق من االأعداء، ُيفرت�س امتالكهم فائ�سً
القدرات املتنوعة. وقال رئي�س الوزراء االإ�رصائيلي االأ�سبق، ا�سحاق رابني: "اإّن 

1 - ليدل هارت، "الإ�ستراتيجية.وتاريخها.في.العالم"، دار الطليعة، بريوت، الطبعة االأوىل، 1967، �س 44.
2 - بريان بوند، "الفكر.الع�سكري.عند.ليدل.هارت"، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رص، بريوت، الطبعة االأوىل، 1979، �س 224.
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ة باالقرتاب غري املبا�رص، قد تواءمت، اإىل حّد كبري،  عقيدة ليدل هارت اخلا�سّ
العديد واالأ�سلحة  التغلّب على نق�س  اإىل  لو�سائل ترمي  اإ�رصائيل  مع اختيار 
)1948–1949("))). وكان ق�سده حرب اال�ستيالء على  يف فرتة احلرب االأوىل 
اجليو�س  �سّد  مراًرا،  االأ�سلوب،  هذا  االإ�رصائيليون  ا�ستخدم  حيث  فل�سطني، 
من  والثالثة  الثانية  القتال  جولَتْي  يف  واالنقاذ،  اجلهاد  وجي�سي  العربية 
حرب العام 1948. وبرز هذا االأ�سلوب جلًيا،  �سّد جي�س االإنقاذ، يف هجومهم 
على قرى اجلليل، وال �سيما معركة تر�سيحا. وكذلك حني عربت مدّرعاتهم، 
منطقة مزروعة باالألغام، على حمور �سفد – مريون، ما �سّكل مفاجاأة غري 

متوّقعة للمدافعني العرب.
لقد اأتاح تبّني الدولة العربية ال�سرتاتيجية هجومية، معاجلة نقاط �سعفها 
على  قادر  ومتحرك،  مبادر  جي�س  ببناء  عنها  والتعوي�س  اجليوبوليتكية، 
نقل املعركة، خالل وقت وجيز، اإىل اأر�س اخل�سم. ويوؤكد الباحث الع�سكري 
– اإ�سرتاتيجي،  لعمق جغرايف  اإ�رصائيل  افتقار  "اإّن  امل�رصي حممود عزمي: 
كان له اأثره الكبري يف حتديد معامل االإ�سرتاتيجية الهجومية التي تتّبعها"))).

الع�سكرية،  ا�سرتاتيجيته  جدوى  عن  االإ�رصائيلي  اجلي�س  حروب  وبرهنت 
التي حتتّل م�ساحة وا�سعة من االإ�سرتاتيجية العليا للدولة، امل�سكونة بهاج�س 
االأمن، حمّقًقا عربها، تفّوًقا نوعًيا يف اأغلب منازالته �سّد اجليو�س العربية. 
وكان دائًما ي�سع ن�سب عينيه، �رصورة ح�سم احلرب بال�رصعة الق�سوى، الأّنه 
بح�سب و�سف الكاتب الفرن�سي جاك بينودي: "جي�س طويل الباع، لكّنه ق�سري 
النف�س")5). ومرّد ق�رص النف�س يعود اإىل خ�سائ�س الكيان ال�سهيوين، امل�سار 
اإليها، التي حّولته اإىل جمتمع اإ�سبارطي جميع اأفراده حماربون، ليتنا�سق مع 

�سعار، موؤ�س�س الكيان، ديفيد بن غوريون كل ال�سعب جي�س.
3 - املرجع ذاته، �س 229.

4 - حممود عزمي، "درا�سات.في.الحرب.الخاطفة"، دار احلقيقة، بريوت، الطبعة االأوىل، 1972، �س246.
5 - جاك بينودي، "ت�ساحال"، �رصكة املطبوعات ال�رصقية، بريوت، الطبعة االأوىل، 1982، �س 129.
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ولت�سويق هذا ال�سعار من دون توّقف عجلة احلياة، اإّتبع االإ�رصائيليون نظام 
خدمة ع�سكرية مرًنا وعملًيا، �سبيًها اإىل حد كبري، بنظام التعبئة ال�سوي�رصي، 
اأ�سهم بت�سكيل قوات م�سلّحة قوامها: قوة نظامية يف حالة جهوزية دائمة، 
االإلزامية،  اخلدمة  اأفراد  زائد  املحرتفني،  واجلنود  ال�سباط  من  خليٌط  وهي 
ومل  اجلي�س،  يف  خدموا  الذين  االإ�رصائيليني  كّل  من  موؤلفة  اإحتياطية  وقوة 
ا�ستدعاوؤهم، بقرار من جمل�س  اأعمارهم اخلم�سني عاًما، بحيث يتّم  تتجاوز 
الوزراء عند ال�رصورة الق�سوى. والأّن هوؤالء �سفوة القوى املنتجة يف الكيان 
اإىل  توؤدي  الن�رُص خامتتها،  لو كان  اأّي حرب طويلة، حتى  فاإّن  ال�سهيوين، 
نزف اإقت�سادي ُيرخي بثقله على الكيان مبجمله. عندها ينطبق املثل القائل: 

"جنحت العملية لكن املري�س مات".

الدعم.اخلارجي
لوال  اإ�سرتاتيجية احلرب اخلاطفة،  اإعتماد  العربّية  الدولة  ما كان مبقدور 

توافر عاملني رئي�سني:
ة الع�سكري منها. اأ- الدعم الغربي غري املحدود يف ميادين �ستى، بخا�سّ
وكانت الواليات املتحدة وفرن�سا وبريطانيا، قد اأ�سدرت "االإعالن الثالثي" 
عنه  والذود  ال�سهيوين،  الكيان  حماية  مبوجبه  تعّهدت  والذي   1951 العام 
اأثبت  اإ�سرتاتيجًيا  ظهرًيا  الكيان  اأّمن  هكذا  املخاطر.  من  نوع  اأّي  مبواجهة 
ة حرب العام 1973، حني مّدته وا�سنطن، على  جدواه يف كّل حروبه، بخا�سّ
وجه ال�رصعة، بج�رصين جّوي وبحري لنقل ال�سالح والعتاد اإليه. ويف العقدين 
االأّولني من وجوده، تكّفلت هاتان الدولتان االأوروبيتان باجلزء االأكرب من 
الدعم الع�سكري. ومثااًل ال ح�رًصا، قّدمت باري�س اإىل تل اأبيب، غداة العدوان 
الثالثي على م�رص، 72 طائرة "مي�ستري-4" النّفاثة، و200 دبابة من طراز "13 
– AMX"، ومدافع 155 ملم. ويف ما بعد، زّودتها طائرات "املرياج" التي اأدى 

ا�ستخدامها، دوًرا حا�سًما يف حرب حزيران/يونيو 1967.
العام  منذ  اإذ  فح�سب،  التقليدي  ال�سالح  على  الفرن�سي  الدعم  يقت�رص  مل 
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القدرة  امتالك  على  اإ�رصائيل  مل�ساعدة  "الفوازيه"  م�رصوع  تنفيذ  بداأ   ،1957

العربي.  حميطها  جتاه  تقليدية  غري  ردع  مظلّة  لها  وّفرت  التي  النووية، 
جمال  للرئي�س  بكرهها  اآنذاك،  ال�ّسخية،  عرو�سها  الفرن�سية  القيادة  وبررت 
عبد النا�رص، واّتهامه بدعم الثورة اجلزائرية. ولقد عرّب اجلرنال �سارل ديغول 
عن عمق العالقة مع اإ�رصائيل، العام 1961، يف اأثناء تكرمي بن غوريون يف 
ق�رص االأليزيه بقوله: "نخب اإ�رصائيل �سديقتنا وحليفتنا")6). وتقت�سي الدّقة 
القول، اإّن ديغول اأوقف غداة حرب حزيران/يونيو 1967، اإمداد الدولة العربية 
بال�سالح، ويف اأواخر العام 1968، منع تزويدها قطع الغيار، احتجاًجا على 
بريطانيا،  اأّما  بريوت.  مطار  اأر�س  على  اللبناين  اجلوي  االأ�سطول  تدمري 
الدولة  ن�سوء  يف  االأكرب  الف�سل  �ساحبة  كونها  التعريف،  عن  غنّي  فدورها 

العربّية، ومتكينها من اال�ستيالء على اأر�س فل�سطني وطرد �سعبها.
لكن بعد غروب �سم�س هاتني االإمرباطوريتني، ت�سّدرت الواليات املتحدة 
الرعاية  "بداأت  برييز:  �سيمون  ويقول  ال�سهيوين.  للكيان  الّداعمني  قائمة 
االأمريكية املبا�رصة الإ�رصائيل، و�سّخ ال�سالح اإليها مع ت�سلّم كينيدي ونائبه 
جون�سون مقاليد ال�سلطة يف وا�سنطن، ومّت تزويدنا الطائرات والدبابات اأوا�سط 
ال�ستينيات")7). يف ما بعد، ح�سلت اإ�رصائيل على عدد من طائرات "�سكايهوك" 
النّفاثة املطاردة، ودبابات "باتون" من الواليات املتحدة؛ وكانت قد �سمحت 
نوع  من  نّفاثة  طائرة   42" اإ�رصائيل:  بت�سليم   ،1955 العام  اأواخر  يف  لكندا، 
اأمريكية")8). بعد حرب حزيران/ يونيو  باإجازة  "�سابر–84"، �سناعة كندية 
1967، باتت الواليات املتحدة املوّرد الرئي�س لل�سالح اإىل الدولة العربية، وقد 

ورثت نفوذ بريطانيا وفرن�سا، يف منطقة ال�رصق االأو�سط.
والرتباء  ال�سباط  اآالف  تدّفق  الثانية،  العاملية  احلرب  انتهاء  اإثر  ب-    

6 - �سيمون برييز، "حروبنا.مع.العرب"، ال�رصكة احلديثة لتوزيع الكتب واملن�سورات، بريوت، 1971، �س 115.
7 - املرجع ذاته، �س 78.
8 -  املرجع ذاته، �س 76.
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معهم  حاملني  فل�سطني،  اإىل  املتحدة  والواليات  اأوروبا  يهود  من  واجلنود 
جيو�س  جانب  اإىل  قتالهم  خالل  اكتنزوها  التي  وخرباتهم،  اخت�سا�ساتهم 
احللفاء. هذا ف�ساًل عن فرقتني يهودّيتني خدمتا حتت اأمرة االنتداب الربيطاين 
مبا�رصة. واجلدير بالذكر اأّن مو�سيه دايان، فقد اإحدى عينيه عند ج�رص اخلرديل 
يف اجلنوب اللبناين، يف اإّبان قتاله اإىل جانب اجلي�س االإنكليزي �سّد القوات 
املتطوعني  من  كبري  عدد  ان�سوى  وقد  بيتان.  للجرنال  املوالية  الفرن�سية 
يتّم  اأّن  قبل  للهاغاناه،  الع�سكري  اجلناح  "البلماخ"،   �سفوف  يف  اليهود 
دجمهم مع املنظمات ال�سهيونية امل�سلّحة، الهاغاناه واالرغون و�سترين اأو 
ليحي لي�سّكلوا يف ما بينهم اجلي�س االإ�رصائيلي. يقول حاييم هرتزوغ: "كانت 
اخلربة التي اكت�سبها 30 األًفا من املتطّوعني اليهود يف جميع اأ�سلحة اجلي�س 
الربيطاين، ذات قيمة عظيمة عند تاأ�سي�س جي�س الدفاع االإ�رصائيلي")9). هذا 
الرقم يقت�رص على اليهود الذين التحقوا باجلي�س االإنكليزي فح�سب، من دون 

ذكر االآالف غريهم، مّمن خدموا يف �سفوف جيو�س احللفاء االأخرى.
اجلرنال  عمل  موّحد،  ع�سكري  هيكل  �سمن  جميًعا،  هوؤالء  ْهر  �سَ ولتاأمني 
العام  منذ  االإ�رصائيلية،  الع�سكرية  االإ�سرتاتيجية  اأحد �سائغي  يادين،  اإيغال 
وتنقل  االإ�سرتاتيجية،  هذه  مع  تتنا�سق  تنظيمية،  روؤية  ابتكار  على   ،1947

نظامية،  قّوات  اإىل  م�سلّحة  ع�سابات  جمموعة  من  ال�سهيونية  املنظمات 
وذلك قبل االإعالن الر�سمي عن والدة اجلي�س االإ�رصائيلي. هذا من دون اإغفال 
قدوم مئات العلماء واخلرباء والفنيني اليهود املهرة، حاملني معهم ُع�سارة 
املعرفة الغربية وعلومها. وقد ا�ستفاد الكيان ال�سهيوين من خربات بع�سهم، 

الإن�ساء �سناعة ع�سكرية زّودت جي�سه وال تزال، جزًءا وازًنا من احتياجاته.
جمرد  تبقى  القتال  وتكتيكات  العمالنية  واخلطط  االإ�سرتاتيجيات  والأّن 
مفاهيم نظرية بحتة، اإن مل يجِر فح�سها والتاأّكد من مدى مطابقتها للواقع 
امليداين، فقد نّفذت اإ�رصائيل مئات املعارك والهجمات والتوّغالت، يف عمق 

9 - حاييم هرتزوغ، "الحروب.العربية.الإ�سرائيلية.)1948 – 1982("، �سينا للن�رص، القاهرة، الطبعة االأوىل، 1993، �س15.
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دول الطوق العربية املتاخمة لفل�سطني. واإذا و�سعنا حرب العام 1948 جانًبا، 
فقد قامت بخم�س حروب كربى، كانت اأوالها العدوان الثالثي على م�رص. 

الختبار.الأّول
اإّن توافر عن�رَصْي "الدعم اخلارجي"، مل يحْل دون حاجة اجلي�س االإ�رصائيلي 
اإىل اأعوام عديدة قبل اكتمال عّدة احلرب اخلاطفة. ففي اأثناء عدوان 1956، 
يف  الرّبية  قواته  توّغل  لتغطية  واالإنكليزية،  الفرن�سية  بالطائرات  اإ�ستعان 
اإ�ستخدم  تلك احلرب  لديه. يف  اجلّو  نتيجة �سعف �سالح  �سيناء  �سبه جزيرة 
"داكوتا"  طائرة   16 حملت  حني  املظلّيني،  قوات  مّرة،  الأول  االإ�رصائيليون، 
ف�سّكلت  �سيناء،  و�سط  الطبيعية  املمرات  منطقة  على  اإ�ستولت  منهم  كتيبة 
راأ�س ج�رص للقّوات االإ�رصائيلية التي تقّدمت عرب حماور ثالثة: االأول، حمور 
الكونتيال/متادا/نخل/ممر متال/قناة ال�سوي�س. الثاين، حمور اأم قطف/اأبو 
عجيلة/بري جفجافة/ قناة ال�سوي�س. الثالث، حمور رفح/العري�س/القنطرة/
الثقل  مركز  تدمري  قا�سدة  مبا�رصة،  غري  اإقرتاب  عملية  يف  ال�سوي�س،  قناة 
العمالين للجي�س امل�رصي. وجنحت القّوة االإ�رصائيلية، خالل ب�سعة اأيام، يف 
اآذار/مار�س 1957،  احتالل قطاع غّزة و�سحراء �سيناء. ومل تن�سحب اإالّ، يف 
اإثر انت�سار القوات الدولية على احلدود امل�رصية الفل�سطينية، و�سمان موافقة 
القاهرة على مرور ال�سفن التجارية االإ�رصائيلية عرب م�سائق تريان التي تربط 

جنوب فل�سطني بالبحر االأحمر وعربه ومنه اإىل القارة االأفريقية.  
يف املقابل، ح�سد اجلي�س امل�رصي اجلزء االأكرب من قواته يف مدن ال�سوي�س 
وبور �سعيد وبور فوؤاد واالإ�سماعيلية حت�ّسًبا لعمليات اإنزال بريطانية فرن�سية 
م�سرتكة. وكان يعتقد باأن هاتني القوتني ت�سكالن اخلطر الرئي�س عليه، واإذا 
قّدر لهما ال�سيطرة، فلن تكتفيا باحتالل االأر�س، بل �ست�سعيان اإىل اإطاحة �سلطة 
الرئي�س جمال عبد النا�رص الذي عمل على تقوي�س نفوذهما اال�ستعماري من 

خالل دعمه الّثوار املناه�سني لهما يف منطقة ال�رصق االأو�سط واأفريقيا.
وبناًء على اخلال�سات امليدانية، قّررت القيادة االإ�رصائيلية تو�سيع مالك 
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قوات املظلّيني، وتكثيف التدريب على القتال الليلي، واإيالء �ساأن اأكرب لور�س 
ال�سيانة املتحّركة التي ترافق القّوات املدّرعة وت�سلح االأ�رصار واالأعطال يف 
امليدان. كما مّت حتويل �سالح امل�ساة اإىل قّوات ميكانيكية حممولة، و�رّصح 
اجلرنال اأرئيل �سارون ع�سية حرب 1967: "اإّنه ال يوجد ع�سكري واحد مي�سي 
اجلي�س  اأداء  يف  ملحوًظا  تطّوًرا   ،1956 عدوان  واأظهر  اليوم")10).  جي�سنا  يف 
االأ�سلحة  بني  التن�سيق  جتيُد  حمرتفة،  نظامية  كقّوة  قاتل  الذي  االإ�رصائيلي 
املنق�سية  الثماين  ال�سنوات  خالل  املبذول،  اجلهد  على  داللة  يف  املختلفة، 

على تاأ�سي�سه. وقد ا�ستخدم، اآنذاك، اللواء، كت�سكيل رئي�س يف املعركة.
ال�سابق يف �سالح اجلّو  القيادة اجلرنال عايزر وايزمن، الطيار  كما كلّفت 
امللكي الربيطاين، باإعداد خّطة لتطوير �سالح اجلّو، فعمل على تزويده طائرات 
قاذفة مطاردة يف اآن واحد، واأخ�سع الطّيارين لربنامج تدريب مكّثف، داخل 
الكيان ال�سهيوين وخارجه. لقد اأُوتي هذا الربنامج اأهدافه، اإذ ميكن القول، اإّن 
الطيار االإ�رصائيلي من اأكث الطّيارين كفاءة يف العامل. وكان عديد الطّيارين 
اأثناء  العاملة، بحيث يتناوب يف  الطائرات  اآنذاك، يفوق عدد  االإ�رصائيليني، 
احلرب، اأكث من طّيار على الطائرة الواحدة، بهدف حتقيق اال�ستفادة الق�سوى 

من االإمكانات املتاحة.
خالل  من  االإ�رصائيلي  العمق  �ساآله  تعوي�س  على  وايزمن  روؤية  اإرتكزت 
اجلغرافيا  �سيق  اآنذاك،  العدو،  ا�ستبدل  وهكذا  املعركة.  ب�سماء  االإم�ساك 
اإ�سرتاتيجي،  بلدنا خاٍل من كل عمق  "الأّن  وايزمن:  ال�سماء. ويقول  باّت�ساع 
ويف  االرتفاع،  يف  ممتّدة  �سماء  لدينا  ذلك  مقابل  اجلميع،  يعرفه  اأمر  وهذا 
مو�سيه  اجلرنال  حّدد  جهته،  من  االإ�سرتاتيجي")11).  عمقنا  هو  وذلك  االأفق، 
النظامي لكبح  ال�سالح، تتلّخ�س مب�ساندة اجلي�س  اأ�سا�سية لهذا  دايان مهّمة 
اأّي هجوم معاٍد، حلني و�سول القّوات االحتياطية اإىل اجلبهة، متحّدًثا: "عن 

10 - ادغار اأوباالن�س، "الحرب.الثالثة"، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رص، بريوت، الطبعة االأوىل، 1988، �س 32.
11 - هيثم الكيالين، "المذهب.الع�سكري.الإ�سرائيلي"، مركز الدرا�سات الفل�سطينية، بريوت، الطبعة الثانية، 1969، �س 657.
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فجوة زمنية تراوح ما بني 24 و72 �ساعة، ي�سّدها �سالح الطريان")12).
النظرية.والتطبيق

"موردخاي هود"، بدوٍر  االإ�رصائيلي، بقيادة اجلرنال  اإ�سطلع �سالح اجلّو   
نظريه  على  بالق�ساء  جنح  حيث   ،1967 حزيران/يونيو  حرب  يف  حا�سٍم 
امل�رصي خالل ثالث �ساعات، وباأ�سلوب م�سابه، عطب �سالَحْي اجلّو االأردين 
دّمر  العربي، حيث  للطريان  قا�سية  ال�سالح �رصبًة  هذا  وّجه  لقد  وال�سوري. 
مدارج  فوق  جاثمًة  غالبيتها  كانت  واأردنية  و�سورية  م�رصية  طائرة   416

بوا�سطة  �سقط  26 طائرة، معظمها  اقت�رصت خ�سائره على  بينما  املطارات، 
�سالح الدفاع اجلّوي.

حّققت عملية "اليمامة البي�ساء" مفاجاأًة اإ�سرتاتيجيًة، برهنت عن م�ستوى 
اأن  نتيجة احلرب قبل  والتنفيذ، بحيث ح�سمت  والتدريب  التخطيط  عاٍل من 
املعركة،  �سماء  على  الكاملة  بال�سيطرة  االإ�رصائيلي  للطريان  �ساحمًة  تبداأ، 

والتفّرغ لتقدمي املعونة اإىل الت�سكيالت الرّبية.
وكان اجلي�س امل�رصي قد ن�رص خم�س فرق م�ساة وفرقتي مدّرعات، موّزعة 
اإىل قطاع  اإ�سافة  ال�سمايل واالأو�سط واجلنوبي،  الثالثة:  على حماور �سيناء 
غّزة. يف املقابل ح�سدت القّوات االإ�رصائيلية ثالث فرق مدّرعة على احلدود 
الغربية مع م�رص، وتق�سدت افتعال حركًة دائمًة على املحور اجلنوبي لت�سليل 
القيادة امل�رصية ب�ساأن اجّتاه ال�رصبة الرئي�سة. وقد اعتقدت هذه القيادة اأّن 
1956، لكّن الهجوم االفتتاحي لفرقة اجلرنال  العدو �سيكّرر �سيناريو عدوان 
ي�رصائيل تال )�ساحب م�رصوع دبابة مريكافا) مّت على املحور ال�سمايل بدًءا 

من منطقة رفح.
االأو�سط،  املحور  على  �سارون  اجلرنال  فرقة  تقدمت  نف�سه،  الوقت  ويف 
متجهة نحو منطقة اأبو عجيلة احل�سينة التي ت�سكل عقدة موا�سالت هامة، 
وحدات  تغلغلت  حني  يف  امل�رصية.  الع�سكرية  املواقع  من  الكثري  وحتوي 

12 - مو�سيه دايان، "حرب.الغفران"، دار اجلليل للن�رص، عّمان، 1976، �س32  .
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لتاأمني  الرملية، بني هذين املحورين  الكثبان  يوفيه، عرب  اإبراهام  اجلرنال 
الوحدات امل�رصية. وبعد  لة بني  ال�سّ الفرقتني املهاجمتني، وقطع  جمّنبات 
اإىل املحور  االإ�رصائيلية على هذين املحورين، نقلت جهدها  القّوات  �سيطرة 
امل�رصية  املدّرعات  ان�سحاب  على  الطريق  ل�سّد  متال  ممّر  قا�سدًة  اجلنوبي، 
االإ�رصائيليون،  48 �ساعة و�سل اجلنود  اأكرب عدد منها. ويف غ�سون  وتدمري 

اإىل ال�سّفة ال�رصقية من قناة ال�سوي�س.
هذا وقد خ�رص امل�رصيون يف تلك احلرب، حواىل ثلثي قّوتهم املدّرعة، ُدّمر 
اأغلبها بوا�سطة �سالح اجلّو االإ�رصائيلي الذي مل يفارق �سماء �سيناء طوال فرتة 
القتال. ولوال م�ساندته احلثيثة، ملا كان باإمكان القّوات املهاجمة اأن حت�سم 
اخلاطفة،  احلرب  اإ�سرتاتيجية  بتطبيق  براعتها  وتربز  مل�سلحتها.  املعركة 

م�ستخدمة اأ�ساليب االقرتاب غري املبا�رص.
وبعد اأن اطماأنت قيادة العدو اإىل ح�سن �سري االأمور على اجلبهة امل�رصية، 
با�رصت عند احلادية ع�رصة من �سباح 5 حزيران/يونيو، هجومها على اجلبهة 
االأردنية. وكان اجلي�س االأردين قد وّزع �ستة األوية م�ساة، ولواءين مدّرعني يف 
ال�سّفة الغربية، بينما ح�سد نظريه االإ�رصائيلي ع�رصة األوية مدّرعة وميكانيكية، 
وكانت  وال�سمايل.  اجلنوبي  القطاعني  من  ال�سّفة  عمق  يف  بالتوّغل  قامت 
امل�ساة  قّوات  ت�سّدرته  الذي  املعادي،  للهجوم  ا  القد�س هدًفا حموريًّ مدينة 
املدّرعات.  حلركة  املوؤاتية  غري  املدينة  �سوارع  �سيق  اإىل  نظًرا  واملظلّيني، 
اأحياء مقّطعة االأو�سال، �سّوبت هذه القّوات  اإىل  ولتاأمني عزلها، وحتويلها 
اجتاهات هجومها على املرتفعات امل�رصفة، والطرق الرئي�سة املوؤّدية اإليها، 
اإىل  املوؤّدي  والطريق  ال�سمال،  يف  اهلل  رام  طريق  على  �سيطرتها  فاأحكمت 

اخلليل يف اجلنوب، والطريق الرابط بني مدينَتْي بيت حلم والقد�س.
ويف الوقت نف�سه، كانت الوحدات االإ�رصائيلّية مبوؤازرة �سالح اجلّو، تهاجم 
مدن نابل�س وجنني ورام اهلل واخلليل وطولكرم واأريحا. ولوال دعمه املبا�رص، 
االإمداد  وخطوط  والتجّمعات  القيادة  مراكز  مراًرا،  طائراته،  ق�سفت  حيث 
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اإجناز  عن  املهاجمة  القّوات  لعجزت  االأردين،  للجي�س  احل�سينة  واملواقع 
االأردنية بب�سالة وفقدت  القّوات  الرغم من ذلك، فقد قاتلت  مهّماتها. وعلى 
"اخل�سائر  بلغت  بينما  الكثيفة  اجلّوية  الغارات  نتيجة  اأفرادها  من  االآالف 
االإ�رصائيلّية على اجلبهة االأردنية، 550 قتياًل و2500 جريح"))1). لقد ا�ستخدم 
والهجوم  والتطويق،  والعزل  املباغتة  اأ�ساليب  قتاله  االإ�رصائيلي يف  اجلي�س 
على جمنبات القّوات املدافعة، التي مّت عزلها، ومنع اإي�سال النجدات اليها. 
وم�ساء يوم 7 حزيران/ يونيو، ا�ستتب االأمر له، حني دخل املدينة املقد�سة 

وباقي مدن ال�سّفة الغربّية وبلداتها.
با�رص  الغربّية،  وال�سّفة  �سيناء  �سحراء  على  قب�سته  العدو  اأحكم  وبعدما 
عملّياته، �سبيحة 9 حزيران/يونيو، على اجلبهة ال�سورية، م�ستخدًما النريان 
اجلّوية ومدافع الهاوتزر بكثافة، لتدمري �رصيط مواقعها االأمامية، واإ�سكات 
القّوات  هاجمت  الناري،  التمهيد  من  �ساعات  اأثر  وعلى  مدفعيتها.  مراب�س 
األربت  اجلرنال  بقيادة  مدّرع  لواء  تقّدم  االأّول،  حمورين:  عرب  االإ�رصائيلّية 
 – زاعورة   – القلع   – كفار�سولد  طريق  �سالًكا  ال�سمال  اأق�سى  من  ماندلر، 
نف�سه،  الوقت  القنيطرة. يف  ال�سمايل ملدينة  املدخل  لالقرتاب من  بانيا�س، 
التّف لواء جوالين حول تلّي العزيزّية وفاخر احل�سينني، حيث كانت تدافع 
عنهما، كتيبتان �سورّيتان. وعند حلول امل�ساء، حّقق هذان اللواءان االأهداف 
املر�سومة لهما، بعد قتال تالحمي، وال �سّيما داخل ح�سون تّل العزيزّية، الذي 
تعّر�س لع�رصات الغارات اجلّوية، واآالف القذائف املدفعية. اأّما املحور الثاين، 
فقد �سّعدت فيه وحدات العقيد يوري رام املدّرعة، مبوؤازرة لواء مظلّي جنوًبا، 
لتتقّدم ببطء اإىل ج�رص بنات يعقوب، بعدما ا�ستولت على القرى القريبة من 

بحرية طربيا.
ويف �سباح اليوم التايل، �سقطت بلدة بانيا�س بيد قّوات ماندلر التي تابعت 
�سريها نحو مدينة القنيطرة، بالتالزم مع تقّدم القّوة االآتية من ج�رص بنات 

)1 - حاييم هرتزوغ، "الحروب.العربية.الإ�سرائيلية"، مرجع �سابق، �س213.
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يعقوب – العتيقة – كفرنفاخ، فتالقى فّكا الكّما�سة حول مدينة القنيطرة، 
ال�سورية، رمّبا خوًفا من  القّوات  اأخلتها  التي �سقطت من دون قتال، بعدما 

التطويق.
التطويق  اأ�سلوب  االإ�رصائيلّية  القّوات  ا�ستخدمت  عادتها،  على  وجرًيا 
واملهاجمة من اخللف، كما فعلت يف معركة تلّي العزيزّية وفاخر. ونظًرا اإىل 
ت�ساري�س اجلوالن ال�سعبة، قلّلت، اإىل حّد كبري، من ا�ستعمال املدّرعات، مرّكزة 
على قّوات امل�ساة واملظلّيني، الذين مّت ابرارهم بوا�سطة طائرات الهليكوبرت، 
التي ا�ستخدمت بكثافة يف املعارك. ومع �سقوط مرتفعات اجلوالن و�سعت 

حرب االأيام ال�سّتة اأوزارها.
اأفردنا هذه امل�ساحة لتلك احلرب بالّذات، كونها قّدمت املثال على تطبيق 
تزال  العربية، ال  للدولة  اإ�سرتاتيجية  اأهداف  احلرب اخلاطفة، وحّققت جملة 
ت�ستفيد من مزاياها حتى االآن. فقد لّبت رغبات امل�رصوع ال�سهيوين بالتو�ّسع 
�سيق  عقدة   وفّكت  اليهود.  املهاجرين  من  املزيد  الإ�ستقدام  واالإ�ستيطان 
وقطاع  الغربية  وال�سفة  �سيناء  �سحراء  احتالل  بعد  حيث  الكيان  جغرافية 
م�ساحة  اأ�سعاف  اأربعة  عن  تزيُد  م�ساحته  باتت  اجلوالن،  وه�سبة  غّزة 
فل�سطني. وبهذا ال�سدد يقول حاييم هرتزوغ: "بعد حرب االأيام ال�سّتة، تغرّي 
ا. فاأ�سبحت، الأّول مّرة،  املوقف االإ�سرتاتيجي مل�سلحة اإ�رصائيل تغرّيًا جذريًّ
تتمّتع بعمق دفاعي؛ ففي اجلنوب، باتت �سحراء �سيناء مبنزلة عازل طبيعي، 
وتاأّمنت ال�سيطرة على ال�سّفة الغربية، واأُبعدت القّوات املعادية عن ال�رصيط 
ال�ساحلي، وخط "اخل�رص ال�سّيق" الإ�رصائيل، واملناطق املحيطة بالقد�س. ويف 
دم�سق،  تهّدد  التي  هي  االإ�رصائيلية،  واملدّرعات  املدفعية  اأ�سبحت  ال�سمال، 
من  هذا  ال�سمايل"))1).  للجليل  �سوري  تهديد  من  قائًما  كان  ما  عك�س  على 

الناحيتني االإ�سرتاتيجية والع�سكرية، فماذا عن اجلانب ال�سيا�سي؟
لقد �سّببت نتائج احلرب �سدمة قوّية للم�رصوع القومي العربي، الذي اّتخذ، 

)1 - حاييم هرتزوغ، "الحروب.العربية.الإ�سرائيلية"، مرجع �سابق، �س221
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بعد وفاة الرئي�س عبد النا�رص، منحى انحدارًيا، فتبّدل الكثري من القناعات 
واملفاهيم ال�سائدة، اآنذاك، وبداأت االأنظمة العربية، التي طاملا "نادت" بتحرير 
فل�سطني، ورف�س وجود اإ�رصائيل، تخف�س، تدريًجا، من �سقف اأهدافها، لتكتفي 

بطلب ا�سرتجاع اأرا�سي العام 1967، وفق القرار الدويل 242.
اجلي�س  اأداء  على  هارت  ليدل  علّق  احلرب،  تلك  تقومي  اإىل  وبالعودة 
كرميني  كانا  ورومل  غودريان  اأّن  من  الرغم  "على  بالقول:  االإ�رصائيلي 
اأّنهما مل يدركا اجلانب االأكث حذًقا  اإال  للغاية يف االإقرار بتاأثريي عليهما، 
يف االقرتاب غري املبا�رص، مبثل الدّقة التي اأدركها االإ�رصائيليون")15). وعّقب 
"لقد تعلّمنا  الربيطاين قائاًل:  االإ�سرتاتيجي  اإيغال يادين على كالم  اجلرنال 
ال�سّتة �سهادة  جميعنا ل�سنوات طويلة من كتبك، وكان جناح معارك االأيام 

على �سالمة تعاليمك، التي، حل�سن طالعنا، مل يتعلّمها العرب")16).
اخلاطفة،  احلرب  الإ�سرتاتيجية  مثالًيا  منوذًجا  حزيران  حرب  �سّكلت  لقد   
ال�سهاينة،  القادة  نظر  االإ�رصائيلي كثرًيا يف  اجلّو  �سالح  ورفعت من مكانة 
فعمدوا اإىل حتديثه، لتحّل طائرات الفانتوم و ال�سكايهوك االأمريكية، مكان 
لهذا  �سة  املخ�سّ "امليزانية  بلغت:  وقد  املتقادمة.  الفرن�سية  مي�سرت  طائرات 

ال�سالح، ع�سية حرب ت�رصين 1973، 52 % من اإجمايل ميزانية الدفاع")17).
بروز.املقاومة

 لكّن االنت�سار االإ�رصائيلي الباهر يف حرب 1967 مل ينل من االإرادة العربية، 
يف  فل�سفتها،  قامت  التي  الفل�سطينية  باملقاومة  املتمّثل  النقي�س  اأنتج  بل 
البداية، على احلرب ال�سعبية كبديل عن حروب جيو�س االأنظمة العربية. وقد 
االإ�رصائيليني يقيمون  باأّن  الزاعمة،  ال�سهيونية  الفكرة  الفل�سفة  نق�ست هذه 
مقاومته  فجاءت  الفل�سطيني.  ال�سعب  وجود  نفت  اأّي  �سعب،  بال  اأر�س  على 

15 - بريان بوند، "الفكر.الع�سكري.عند.ليدل.هارت"، مرجع �سابق، �س 229
16 - املرجع ذاته، �س248

17 - اإيليا زعريا، "حرب.يوم.الغفران"، املكتبة الثقافية، بريوت، 1996، �س 28
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امل�سلّحة نفًيا لهذا النفي، ونفي النفي اإيجاب. ويف ال�سنوات االأوىل الإنطالقتها، 
امل�ستوطنات  �رصيط  داخل  النوعية  العمليات  ع�رصات  املقاومة  تلك  نّفذت 
وت�سّدت  وال�سورية،  واالأردنية  اللبنانية  للحدود  املتاخمة  ال�سهيونية، 
بلدة  االأردنية. وجاءت معركة  اجلبهة  ة على  االإ�رصائيلّية، بخا�سّ للتوّغالت 
الكرامة، الواقعة �رصقي نهر االأردن، اآذار/مار�س 1968، لت�سّكل مف�ساًل نوعيًّا 
مبنع  االأردين،  اجلي�س  جانب  اإىل  جنحت،  حني  وقدرتها،  املقاومة  اأداء  يف 
العدو من دخول البلدة وحتقيق اأهدافه بالق�ساء على قواعد املقاومة فيها، 
وحتميله حواىل مئة اإ�سابة بني قتيل وجريح، م�ستخدمة يف قتالها تكتيكات 
حرب الع�سابات. بعد تلك املعركة، اكت�سبت املقاومة الفل�سطينية م�رصوعّية 
ر�سمية و�سعبية يف العامل العربي، واأ�سبحت منظمة التحرير املمّثل ال�رصعي 

الوحيد لل�سعب الفل�سطيني.
فو�ّسع  القتال،  من  النوع  لهذا  باكًرا،  تنّبه،  قد  االإ�رصائيلي  اجلي�س  وكان 
ويف  الفدائية.  الن�ساطات  مع  للّتعامل  �سة  املخ�سّ النخب  األوية  مالك  من 
هذا ال�سياق، زار مو�سيه دايان فيتنام اجلنوبية، العام 1966، لالّطالع على 

ة مبكافحة حرب الع�سابات. االأ�ساليب االأمريكية اخلا�سّ
اجلماعي،  العقاب  �سيا�سة  اجلي�س  هذا  اعتمد  الفدائي،  الن�ساط  على  وكرٍدّ 
ة الوفرية من هذا العقاب، حيث  با�ستهدافه مناطق انطالقه. ونال لبنان احل�سّ
�سهدت قراه احلدودية توّغالت �سبه يومية، وعمليات قتل وتدمري منّظمة بحّق 
املدنيني، نّفذتها القّوات االإ�رصائيلية، وال �سيما بعد اتفاق القاهرة 1969، ف�ساًل 
عن االإغارات اجلّوية �سبه الدائمة. وبذريعة اأّن فل�سطينيني اثنني، انطلقا عرب 
مطار بريوت لتنفيذ عملية خطف طائرة، اأقدم الكوماندو�س االإ�رصائيلي، العام 

1968، على تدمري ثالث ع�رصة طائرة مدنية راب�سة فوق مدارج املطار.

املقاومة  احت�سان  ثمن  جعل  ال�سيا�سة،  هذه  من  اإ�رصائيل  دت  تق�سّ
مبتغاها.  بتحقيق  بعيد،  حّد  اإىل  جنحت،  وقد  ومكلًفا،  غالًيا  الفل�سطينية 
اجلّوية  الغارات  على  االإ�رصائيلي  اجلي�س  اعتماد  اإزداد  املرحلة،  تلك  ففي 
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على  وكذلك  لها.  املتاخمة  اللبنانية  واملناطق  الفل�سطينية،  املخّيمات  �سّد 
الفدائية  الهليكوبرت، ملالحقة املجموعات  النخبة املحمولة بطائرات  قّوات 

النا�سطة على احلدود.
الإ�ستنزاف

 على مقلب اآخر، مل يتقّبل الرئي�س جمال عبد النا�رص جتّرع هزمية حزيران/
يونيو 1967، وكرف�س لنتائجها، اأعلنت القمة العربية املنعقدة يف اخلرطوم، 
الثالث: ال �سلح، ال مفاو�سة، ال اعرتاف.  الالءات  اأيلول/�سبتمرب،  اأّول �سهر 
وعمد عبد النا�رص اإىل بناء القّوات امل�سلّحة وفق اأ�س�س قتالية جديدة، حيث 
االأ�سلحة  ا�ستخدام  على  اأقدر  كونهم  اجلامعات،  خريجي  على  الرتكيز  مّت 
اإخفاق  اأ�سباب  اأحد  اأّن  تبنّي  بعدما  ال�سوفيات،  اإياها  زّودهم  التي  احلديثة 
اإىل وجود عدد كبري من غري املتعلّمني يف �سفوفه.  اجلي�س امل�رصي يعود 
كما �سلّم اأمرته اإىل جمموعة من القادة االأكفياء، اأمثال الفريق حممد فوزي 
واللواء عبد  ال�ساذيل  الدين  �سعد  واللواء  ال�سهيد عبد املنعم ريا�س  والفريق 
احتكاك يومي،  اإىل منطقة  ال�سوي�س  الغني اجلم�سي وغريهم. وحتّولت قناة 
اأعادت  1969 و1970،  العامني  ا�ستنزاف مفتوحة خالل  لي�سبح حرب  تطّور 
الثقة بالنف�س اإىل اجلندي امل�رصي، وفر�ست على اجلي�س االإ�رصائيلي خو�س 
متّثلت  دفاع،  خّطة  اإىل  فلجاأ  قبُل.  من  ياألفها  مل  الطويلة  احلروب  من  نوع 
اجلي�س  جنح  حينها،  ال�سورية.  اجلبهة  على  اآلون  وخّط  بارليف  خّط  ببناء 
اإىل  اللجوء  على  واأرغمه  االإ�رصائيلي،  نظريه  دينامية  بتعطيل  امل�رصي 
التخندق، واالختباء داخل احل�سون اخلر�سانية، مّتبًعا اأ�سلوب القتال الثابت. 
اإ�سرتاتيجية  مع  يتعار�س  مبا  الهجومية،  للّروح  كبًحا  اُعترب  ال�سلوك  هذا 
احلرب اخلاطفة املتحّركة. وعلّق عايزر وايزمن بالقول: "اإّن حرب اال�ستنزاف 
ُتعّد ف�ساًل لالإ�سرتاتيجية الع�سكرية االإ�رصائيلية")18). حينها، طراأ عامل جديد، 
 "6 اإي  "اأ�س  طراز  من  )�سام)  للطائرات  م�سادة  �سواريخ  بطاريات  بدخول 

18 - �سليمان ر�سيد �سليمان، "الإ�ستراتيجية.النووية.الإ�سرائيلية"، دار الطليعة، بريوت، الطبعة االأوىل، 1988، �س11
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الفانتوم  بداأت طائرات  2" ميدان املعركة، وبفعلها،  اإي  4" و"اأ�س  اإي  و"اأ�س 
تتهاوى يومًيا فوق جبهة القناة، ولقد عرّب وايزمن عن �سخطه متحّدًثا: "عن 

اأ�سطورة ال�ساروخ الذي لوى جناح الطائرة")19).
املباغتة.العربية

 �ساهمت هذه ال�سواريخ باإرباك �سالح اجلّو االإ�رصائيلي، واحلّد من ن�ساطه 
يف االأيام االأوىل من حرب ت�رصين االأول/اأكتوبر 1973، حني ا�ستفاقت الدولة 
العربية على هجوم عربي كبري اأ�سبه بالكابو�س: اخرتاق اجلي�سني امل�رصي 
وال�سوري، بغتًة، خطوط دفاعها على جبهتني يف اآن واحد، حمّققني عن�رص 
املفاجاأة االإ�سرتاتيجية للمرة االأوىل عربًيا، ما اأفقد اجلي�س االإ�رصائيلي توازنه 
لب�سعة اأيام، قبل اأن ي�ستعيد زمام املبادرة ويقلب رياح احلرب مل�سلحته؛ 
م�ستفيًدا من جملة اأخطاٍء اإ�سرتاتيجية ارتكبتها القيادة ال�سيا�سية امل�رصية، 
االأول/اأكتوبر،  ت�رصين   14 يوم  املرجتل  الهجوم  على  االإ�رصار  �سيما  وال 
ونتائجه الكارثية ع�سكرًيا، حيث خ�رص جي�سها، خالل ب�سع �ساعات، ما يقارب 
الـ 250 دبابة، غالبيتها �سحبت من قّوات االحتياط املتمركزة غرب القناة.
اإّن ف�سل هذا الهجوم، مّهد لفتح ثغرة الدفر�سوار، وعبور اجلي�س االإ�رصائيلي 
اإىل غرب القناة، وتدمري بطاريات �سواريخ "�سام"، وتطويق اجلي�س الثالث. 
فا�ستجّد و�سٌع ميدايٌن �سعٌب، �رّصع من قبول الرئي�س ال�سادات وقف اطالق 
النار، وفّك االرتباط وفق ال�رصوط االإ�رصائيلية، من دون مراعاة و�سع اجلبهة 
 1967 الكاتب حممد ح�سنني هيكل: يف حرب  ال�سورية احلليفة. حينها، قال 

خذل ال�سالح ال�سيا�سة، بينما يف حرب 1973 خذلت ال�سيا�سة ال�سالح.
بناًء على خال�سات تلك احلرب، عّدل اجلي�س االإ�رصائيلي يف هيكل �سالح 
مدّرعة،  كتيبة  كّل  اإىل  ميكانيكية  م�ساة  �رصية  اأُ�سيفت  بحيث  املدّرعات، 
التي حلقت  التدبري نتيجة اخل�سائر اجل�سيمة  اأُّتخذ هذا  لتاأمني احلماية لها. 
احل�سوة  ذات  والقذائف  "�ساغر"  �سواريخ  بفعل  االإ�رصائيلية،  بالدبابات 

19 - عايزر وايزمن، "ال�سماء.لي�ست.الحدود"، دار اجلليل للن�رص، عّمان، 1978، �س 404
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اجلوفاء، يف اإّبان املواجهات الرّبية، اإىل حّد اأّن بع�س اجلرناالت طرح على 
ا�ستخدام  �سّكل  ثانية،  ناحية  من  وم�ستقبلها.  الدبابة  دور  البحث،  ب�ساط 
ال�سواريخ امل�سادة للطائرات عقدة لالإ�رصائيلي، نتيجة فعاليتها باحلّد من 
قدرة املناورة اجلّوية لديه، واإ�سقاطها 80 طائرة من اأ�سل 140، هي جمموع 

خ�سائره يف تلك احلرب.
يف ما بعد، عمل العدو مب�ساعدة خرباء اأمريكيني، على فّك لغز تلك ال�سواريخ، 
1982، منا�سبة للثاأر منها، حيث جنحت  فجاء اجتياح جي�سه للبنان، العام 
طائراته احلربية بالت�سوي�س على بطاريات ال�سواريخ ال�سورية املنت�رصة يف 
البقاع وتدمريها. مل تقت�رص اخل�سائر ال�سورية، اآنذاك، على تدمري ال�سواريخ 
فح�سب، بل فقدت دم�سق ما يقارب مئة طائرة، وب�سعة اآالف من اجلنود يف 
التحرير من  اإخراج منظمة  اإىل  اأّدى االجتياح  مواجهات غري متكافئة. كما 

لبنان، واالتيان بحكم مواٍل للغرب)20).
احلرب.الالمتماثلة

اآن  يف  واملكلفة  ال�سعبة  احلرب  تلك  درو�س  ال�سورية  القيادة  ا�ستخل�ست 
واحد، وبداأت البحث عن �سبل التوازن مع االإ�رصائيلي، خارج منظومة احلرب 
الكال�سيكية: الطائرة والدبابة. وبعد انق�ساء وقت طويل على حدوثها، كتب 
اأّن الرئي�س  اخلبري االإ�رصائيلي عوفر �سيلح: "ال يجهل ال�سباط االإ�رصائيليون 
ال�سوري ال�سابق حافظ االأ�سد اأدرك، منذ العام 1982، اأّن العرب لي�سوا بحاجة 
اإىل �سالح جّو مواٍز لل�سالح الذي متلكه اإ�رصائيل �رصًطا ملوازنة قّوتها، ويف 
على  ُتطلق  وكثرية،  ثقيلة  �سواريخ  بوا�سطة  التوازن  حتقيق  ا�ستطاعتهم 
اجلبهة املدنية يف اإ�رصائيل، وتلحق ال�رصر بها، وتردعها عن �سّن احلرب")21). 
ومنذ العام 1983، لوحظ جنوح القيادة ال�سورية املبّكر نحو ال�سواريخ ذات 
امل�سار املنحني، يف اإطار �سعيها لبناء ذراع طويلة قادرة على �رصب العمق 

20 - للمزيد، اأنظر حممد خواجه، كتاب "اإ�سرائيل.الحرب.الدائمة.)اجتياح.العام.1982("، دار الفارابي، بريوت، الطبعة االأوىل، 2010
21 - عوفر �سيلح، �سحيفة معاريف، 2010/5/28.
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ح�سلت،  وقد  لديها.  اجلّو  �سالح  قدرات  �سعف  عن  ا  تعوي�سً االإ�رصائيلي، 
حينها، على �سواريخ اأر�س–اأر�س، من طراز "�س-�س21" الرو�سية ال�سنع، 
مداها 120 كلم، قادرة على �رصب مدن �سمال اإ�رصائيل وو�سطها. كما عمدت 
اإىل ملء تر�سانتها الت�سليحية باأنواع اأخرى من ال�سواريخ، ال �سيما امل�ساّدة 

للدبابات. 
    واأّدى خروج م�رص من دائرة ال�رصاع مع العدو كلًّيا، والتزامها خيار 
التحالف مع الواليات املتحدة، وتخلّي معظم الدول العربية عن التزاماتها 
القومية، اإىل تعزيز املنحى اجلديد لدى القيادة ال�سورية. وبعد انهيار االحتاد 
ال�سوفياتي، فقدت هذه القيادة، اأّي اأمل بتحقيق توازن اإ�سرتاتيجي كال�سيكي 
احلرب  اإ�سرتاتيجية  معامل  وببطء،  تدريًجا  لديها،  تتبلور  وبداأت  العدو.  مع 
الالمتماثلة، التي جتري احلروب، على اأ�سا�سها، بني قّوتني غري مت�ساويتني 
يف القدرات، ي�سعى الطرف ال�سعيف فيها الإظهار ق�سارى قدرته على ال�سمود، 
بينما الطرف القوي يعمل على اال�ستفادة الق�سوى من كثافة النريان، وتفوقه 

التكنولوجي، لتحقيق الغلبة �رصيًعا.
لقد غدت اإ�سرتاتيجية احلرب الالمتماثلة، مرتكز املذهب الع�سكري ال�سوري. 
واالبتعاد  الكال�سيكية،  احلرب  اإ�سرتاتيجية  عن  دم�سق  افرتاق  على  وللّداللة 
عن  ال�سادر  ال�سنوي  التقرير  ي�سري  كلّية،  �سبه  ب�سورة  اأدواتها،  اقتناء  عن 
"بينما ال تزال  اأّنه:  2009، اإىل  اأبحاث االأمن القومي االإ�رصائيلي العام  معهد 
وطائرات  مراقبة،  وطائرات  حديثة،  مقاتلة  طائرات  �رصاء  توا�سل  اإ�رصائيل 
لل�سواريخ،  امل�ساّدة  االأنظمة  اجلي�س  تزويد  وترية  من  وت�رّصع  مبّكر،  اإنذار 
بزيادة  �سوريا  تقوم  جانبها،  من  حماية.  اأكث  ودبابات  مدّرعة  وناقالت 
هذه  للدبابات")22).  امل�ساّدة  واالأ�سلحة  ال�ساروخية  املدفعية  من  خمزونها 
االأ�سلحة تتنا�سب، متاًما، مع اإ�سرتاتيجية احلرب الالمتماثلة التي ال حتتاج 
اإىل طائرات مقاتلة، وال اإىل مدّرعات ثقيلة، نظًرا اإىل تفّوق العدو البنّي يف 

22 - التقرير االإ�سرتاتيجي ال�سنوي، ال�سادر عن معهد اأبحاث االأمن القومي االأ�رصائيلي، 2010، ترجمة باحث للدرا�سات، �س 265.
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هذين املجالني. ولكي ال تنفق دم�سق املال واجلهد يف غري مكانهما، تعمل 
على خط ت�سلّح مغاير، توّفر من خالله االأ�سلحة امل�ساّدة والكابحة لعنا�رص 
روؤية  اإليها، مبنزلة  بالن�سبة  الثانية"  لبنان  "حرب  واأتت  االإ�رصائيلية.  القّوة 

جنمة القطب يف م�سري ليلي، لتوؤكد �سوابية الطريق الذي �سبق و�سلكته.
النار.عن.بعد:.دور.القوات.اجلوية.واأ�سلحة.االدقة.العالية.يف.ح�سم.املعركة

بخططه  النظر  ُيعيد  االإ�رصائيلي  اجلي�س  جعلت  الكربى،  املتغرّيات  هذه 
العمالنية ومفاهيمه القتالية وتكتيكاته، من دون امل�ّس بجوهر اإ�سرتاتيجيته. 
لتبّدالت  تخ�سع  فال  الن�سبي،  الثبات  طابع  لها  عادة،  االإ�سرتاتيجيات،  الأّن 
اأ�سا�سيني: تطّور نوعي يف علم احلرب،  اأمرين  اإال يف حال ح�سول  جوهرية 
اأو حتقيق قفزات تكنولوجية تدفع  مثلما حدث بعد احلرب العاملية االأوىل، 
اإجنازات العقدين االأخريين من القرن  ُقدًما على غرار  الع�سكرية  بال�سناعة 
طيار،  دون  من  امل�سرّية  والطائرة  ال�سبح،  الطائرة  برزت  حينها،  املا�سي. 
وال�سواريخ العالية الدّقة وغريها من اأدوات احلرب فوق احلديثة، ف�ساًل عن 

الثورة الهائلة يف عامل االت�ساالت واالأقمار ال�سناعية.
من  الكثري  لتعديل  مداها  على  االأبواب  �رّصع  التكنولوجي  االنفتاح  هذا 
اأ�ساليب التفكري واآليات ال�رصاع التي م�ّست ثوابت اال�سرتاتيجيات ال�سائدة ما 
مّهد لنظرية "النار عن بعد" التي �ساغها اجلرنال يف �سالح اجلّو االأمريكي،  
"جوهان ثريون"، وهي خال�سة جتربَتْي حرب يوغو�سالفيا والعراق. فاحلرُب 
املجال  فتح  جديًدا،  قتالًيا  منوذًجا  قّدمت  الدولتني  هاتني  على  االأمريكية 
لتغيريات عميقة يف مفهوم احلرب احلديثة. )ا�ستخدم حلف الناتو، الحًقا، هذا 
النموذج يف احلرب على ليبيا). والأّن اجلي�س االإ�رصائيلي ي�ستخل�س الدرو�س 
ا، عماًل بقول ب�سمارك: "احلمقى وحدهم ال  من جتاربه، وجتارب االآخرين اأي�سً
ة"))2)، فقد تلّقف هذه النظرية التي تتنا�سب،  يتعلّمون اإال من جتاربهم اخلا�سّ

)2 - ليدل هارت، "الإ�ستراتيجية.وتاريخها.في.العالم"، رجع �سابق، �س 41
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وتراعي ح�سا�سيته جتاه  املحدودة،  الدقيقة غري  النارية  قدراته  مع  متاًما، 
اخل�سائر الب�رصية يف اآن واحد.

"النار عن بعد" توق اجلي�س االإ�رصائيلي اإىل حرب نظيفة،  لقد لّبت نظرية 
اأقلّه يف اجلانب املهاجم، ونّفذ تطبيقاتها االأوىل خالل  بال دماء اأو دموع، 
عمليَتْي "ت�سفية احل�ساب" )العام 1993) و"عناقيد الغ�سب" )العام 1996) �سّد 
النوعّي يف  اللبناين. وبناًء على خال�ستهما، والتطّور  املقاومة يف اجلنوب 
عمليات املقاومة، اآنذاك، بداأ هذا اجلي�س باإجراءات متدّرجة تاأخذ باالعتبار 
معهد  مدير  ويقول  اخل�سم.  طبيعة  وتبّدل  العمليات،  م�رصح  ظروف  تغرّي 
اأبحاث االأمن القومي االإ�رصائيلي، "غابرييل �سيبوين": "وجدت الدولة العربية 
نف�سها يف مواجهة تهديدات تختلف يف جوهرها عن التهديدات التي واجهتها 
خالل ال�سنوات اخلم�سني االأوىل من قيامها. وبداأ التهديد بالتغرّي يف اأعقاب 
اإدراك اأعدائنا العميق، النعدام قدرتهم على حتقيق اإجنازات موؤّثرة بالو�سائل 

الع�سكرية الكال�سيكية"))2). 
يف هذا ال�سياق، �سّكل رئي�س االأركان، يومها، اجلرنال �ساوول موفاز جلنة 
مهمتها  ال�سمالية،  اجلبهة  قائد  اأ�سكينازي،  غابي  اجلرنال  برئا�سة  بحث 
اجلي�س  ان�سحب  عام،  من  اأقّل  وبعد  اجلبهة.  هذه  مع  للّتعامل  ت�سّور  اإعداد 
املقاومة و�سمود  2000) بفعل �رصبات  )اأيار/ مايو  لبنان  االإ�رصائيلي من 
بال  عربية  ا  اأر�سً العدو،  فيها  ُيخلي  التي  االأوىل،  املّرة  فكانت  اللبنانيني، 
�رصوط اأو مفاو�سات. حينها، ت�سّكلت معادلة جديدة غرّيت يف جمرى ال�رصاع 
العربي – االإ�رصائيلي، مفادها اأّن احتالل االأر�س يف ظّل املقاومة، عبٌء على 
حمتلّيها، ان�سجاًما مع حكم التاريخ، با�ستحالة بقاء االحتالل متى ُوجدت 
العابر، فقد حفر عميًقا يف خلفية  املقاومة. والأّن االن�سحاب لي�س باحلدث 
العقل االإ�رصائيلي، القائم على فكرَتْي التو�ّسع والغلبة. وتبّدى االأمر جليًّا، يف 
ت�رّصفات العدو املرتبكة واملرتّددة، حيال عمل بّري وا�سع، يف اأثناء حرب 

)2 - غابرييل �سيبوين، "التقرير.الإ�ستراتيجي.ال�سنوي" 2010، مرجع �سابق، �س 78.



67 الدفاع الوطني - كانون الثاني 2012

التطورات.يف.ال�سرتاتيجية.ال�رشائيلية.خالل.�ستة.عقود
حممد خواجه

�سيف 2006، خوًفا من التورط يف امل�ستنقع اللبناين جمّدًدا.
االنتفا�سة  انطلقت  لبنان،  من  االإ�رصائيلي  االن�سحاب  على  اأ�سهر  وبعد   
مع  مرتافقًة  الفل�سطينية،  االأرا�سي  داخل   (2000 )اأيلول/�سبتمرب  الثانية 
العمليات اال�ست�سهادية، التي هّزت االأ�س�س االأمنية للعدو، فاّتخذ رزمة تدابري 
م�ساّدة وعنيفة، من �سمنها �سيا�سة بناء اجلدران العازلة التي قّطعت اأو�سال 
للمواطنني  واأذيّتها  عن�رصيتها  من  الرغم  وعلى  العربية.  والبلدات  املدن 
خمالف  العربية  الدولة  لدى  دفاعي  ميل  عن  عرّبت  اأّنها  اإال  الفل�سطينيني، 

لطبيعتها الهجومية.
وبالعودة اإىل جلنة اأ�سكينازي، فقد و�سعت مفهوًما جديًدا، ُعرف بنظرية 
"تفعيل القوة" للّتعامل مع املواجهات املنخف�سة التوّتر، اأّي مقاتلة املنّظمات 
بني  املتزامن  املزج  على  املفهوم  هذا  ارتكز  حمدودة.  حروب  يف  امل�سلّحة 
النريان الدقيقة واجلهد الرّبي الذي تبّدل م�سمونه، بحيث مل يعد يعني زّج 
ت�سكيالت كبرية يف مواجهات مفتوحة ووا�سعة، واال�ستعا�سة عنها با�ستخدام 

وحدات بّرية �سغرية �سّد االأهداف التي ي�سعب تدمريها من اجلّو.
�سقَّ املفهوم اجلديد طريقه اإىل التطبيق العملي، حني تبّواأ اجلرنال مو�سيه 
يعلون رئا�سة االأركان، فبادر اإىل تعيني فريق عمل طاقم التفكري االآخر الذي 
"اجلزيء الديناميكي"، تناول فيه فكرة القتال املبعث  اأ�سدر كتّيًبا بعنوان 
اإىل فرق مدّرعة  القتال، ال يحتاج  النوع من  قبالة قوى �سبه ع�سكرية. هذا 
اال�ستخباري  امل�سح  مثل  و�سائط  ا�ستخدام  يكفي  اإذ  اخل�سم،  على  للق�ساء 
بّرية  اإىل جانب قوات  الدّقة،  العالية  للميدان، والنريان اجلّوية، وال�سواريخ 
اأر�س  على  ال�سيطرة  مهّمتها   – ديناميكية  جزيئات   – متحّركة  �سغرية 
املعركة، بعد التاأّكد من اإنهاك العدو وانهيار قواه. اأقّرت االأركان االإ�رصائيلية 
"كيلع"، ومّت ت�سويقه من قبل �سعبة  2003، حتت ُم�سّمى  هذا املفهوم، �سيف 
العمليات اإىل خّطة "كا�سحة اجلليد" وفحواها حتقيق االنت�سار على اخل�سم 

بوا�سطة النريان الكثيفة املقرتنة بن�ساط بّري حمدود.
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لقد بداأ التمهيد العملي لهذا املفهوم بعد معركة "حترير الكويت" مبا�رصة، 
اأكث،  تكنولوجي  جي�س  "عن  باراك:  ايهودا  االأركان  رئي�س  حتّدث  حينها، 
الفكرة رئي�س  الت�سعينيات، طّور  اأواخر  اأكث، جي�س حمرتف)25)". ويف  مهني 
االأركان االأ�سبق "دان �سومرون" متحّدًثا عن "جي�س �سغري وذكي"، وعمد اىل 
اإلغاء بع�س املراتب القيادية وتقلي�س الوحدات، وتنحيف الهيكل الع�سكري. 
وكان عوفر �سيلح من اأكث املتحّم�سني لهذه ال�سيغة، فدعا اإىل اإلغاء اخلدمة 
اأّن معاجلة  اعترب  االحتياطية. كما  القّوات  االعتماد على  وتقليل  االإلزامية، 
اإىل  ال�سعب  "حتّول جي�س  االإ�رصائيلي تتطلّب:  النواق�س والعيوب يف اجلي�س 
االألفية  حروب  خلو�س  موؤّهلني  حمرتفني،  اأفراد  على  يعتمد  مهني،  جي�س 
الفرن�سي،  باالإجراء  تاأّثر  االإ�رصائيليني،  اخلرباء  بع�س  اأّن  يبدو  الثالثة")26). 
املحرتف،  اجلي�س  مفهوم  اإىل  والعودة  العلم،  خدمة  باإلغاء  القا�سي  اآنذاك، 
بح�سب تعبري اجلرنال ديغول، من دون حلظ عنا�رص االختالف ما بني موقع 
فرن�سا ودورها كع�سٍو فاعٍل يف حلف الّناتو، وغري حماطة باالأعداء، كما هي 

حال الكيان ال�سهيوين. 
اتخذه  الذي  بعد"،  عن  "النار  نظرية  مع  واملتنا�سق  املتدّرج،  امل�سار  هذا 
اجلي�س االإ�رصائيلي، خالل �سنوات عديدة، تعّدى، يف م�سمونه، جمّرد تغيري 
بع�س مفاهيمه القتالية ليطال �سلب اإ�سرتاتيجية احلرب اخلاطفة امليكانيكية، 
ومبوجب  عليها.  اجلّو  �سالح  دور  طغيان  خالل  من  "ثنائيتها"  اختلّت  التي 
هذه النظرّية، مل يعد كافًيا اأّن يوؤّدي دوًرا حا�سًما يف احلرب فح�سب، بل األقيت 
والعراق.  كو�سوفو  يف  فعل  ما  غرار  على  الن�رص،  حتقيق  مهّمة  عاتقه  على 
اأّدت، تلقائًيا، اإىل تراجع دور الذراع  هذه املراهنة الكبرية على �سالح اجلّو 
الرّبية، ومعها فكرة املناورة واجلي�س املناور. وقد �سهدت هذه الذراع، على 
ا يف عدد وحداتها، وعديد اأفرادها، واقتطاعات دورية  مدى �سنوات، تخفي�سً

25 - عوفر �سيلح، "لماذا.يجب.اإحداث.ثورة.في.الجي�ض.الإ�سرائيلي" ترجمة باحث للدارا�سات، بريوت، 2004، �س 48.
26 - عوفر �سيلح، "لماذا.يجب.اإحداث.ثورة.في.الجي�ض.الإ�سرائيلي"، مرجع �سابق، �س 60.
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االإنتفا�سة  اإخماد  بعملّيات  اإنغما�سها  �ساهم  كما  ال�سنوية.  موازنتها  من 
الفل�سطينية يف االأرا�سي املحتلّة اإىل تراجع م�ستوى اأدائها القتايل.

حرب.لبنان.الثانية
 �سّكلت "حرب لبنان الثانية" خمترًبا حقيقيًّا لفح�س هذه الروؤى واملفاهيم، 
وا�ستبيان مدى مالءمتها على اأر�س الواقع. و�رصعان ما ك�سفت جمرياتها، 
املقاومة  اإخ�ساع  عن  عاجزٌ  جربوته،  بكّل  االإ�رصائيلي،  اجلّو  �سالح  باأّن 
وفر�س اال�ست�سالم عليها. ويعود ال�سبب الرئي�س اإىل طبيعتها "ال�سبحية" غري 
النظامية،  للقوات  اجللّية  الطبيعة  عك�س  على  واملفا�سل،  املعامل  الوا�سحة 
التي حّددها جوهان ثريون ك�رصورة لنجاح نظريته. هذا العجز دفع برئي�س 
االأركان، يف اأثناء �سري احلرب، اجلرنال دان حلوت�س للقول: "اإّن الطائرة تدّمر، 

لكّنها ال حتتّل تلّة اأو ترفع علًما")27).
بالعزم  متتاز  منّظمة  مدّربة  قّوة  يواجه  اأّنه  للعدو،  تبنّي  امليدان  ويف 
وال�سرب والثبات جنحت يف فر�س قوانني املواجهة عليه، وفق ا�سرتاتيجّيتها 
من  اال�ستفادة  على  والقدرة  املبادرة،  اإّياه  حارمة  القتالّية،  وتكتيكاتها 
من  كبرًيا  جزًءا  املقاومة  اأبطلت  لقد  القتال.  ب�سري  والتحّكم  نريانه،  فائ�س 
نريان العدو حني جّرته اإىل قتال االأزّقة يف البلدات والقرى احلدودّية، حيث 
تنعدم مناورة املدّرعات، وتبطىء حركتها. ولتفادي اخل�سائر يف �سفوفها، 
اُ�سطّرت القيادة االإ�رصائيلية اإىل زّج جنود امل�ساة، يف معارك قتال تالحمي 
ال يتنا�سق كثرًيا مع تكتيكاتهم املرتكزة على تفادي اال�ستباك املبا�رص، قدر 
االإمكان، اإف�ساًحا يف املجال للنريان الكثيفة املتنوعة، التي توّفرها اأ�سلحة 

الدعم االإ�رصائيلية.
يف تلك املعارك، برهنت املقاومة عن براعة عالية يف قتال ال�سوارع، وُح�سن 
مبجموعات  املواجهات  خا�ست  وقد  للدروع.  امل�ساّدة  االأ�سلحة  ا�ستخدام 

27 - مقابلة مع دان حالوت�س، �سحيفة هارت�س، 2006/8/3
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القطاع املكلّفة بالدفاع  �سغرية م�ستقلّة متلك حّرية املبادرة �سمن حدود 
باجلغرافيا،  التم�ّسك  الكال�سيكي، من حيث  القتال  اأ�سلوب  عنه فجمعت بني 
على غرار ما فعلت يف بنت جبيل وعيتا ال�سعب وعيناتا، وبني طريقة حرب 
الع�سابات القائمة على املفاجاأة والتمويه والتخّفي واحلركة الدائمة. �ساعد 
هذا النمط القتايل املرّكب يف منع العدّو من ح�سم احلرب بال�رصعة املعهودة، 
لوال  لالإطالة  مر�ّسًحا  كان  يوًما،   33 دام  ا�ستنزاف  �رصاع  اإىل  فتحّولت 
�سدور القرار الدويل 1701. وبهذا اأُعطب مكّون من مكّونات العقيدة االأمنّية 

االإ�رصائيلية الذي ين�ّس على ح�سم احلرب بال�رصعة الق�سوى.
الثانية"  لبنان  "حرب  يف  االإ�رصائيلي  اجلي�س  واجه  تقّدم،  ما  اإىل  اإ�سافة 
بال�سواريخ  متّثلت  االأوىل،  اإخفاقه:  اأ�سباب  من  كانتا  �سائكتني  مع�سلتني 
"كورنيت  �ساروخ  ة  بخا�سّ والرابع،  الثالث  اجليلني  من  للّدروع  امل�ساّدة 
"زئيف �سيف" مبفاجاأة احلرب، والقادر  - اأي" الرو�سي ال�سنع الذي و�سفه 
اأّي دبابة يف العامل. وقد حّولت هذه ال�سواريخ العالية  على اخرتاق تدريع 
الدّقة االآلّيات االإ�رصائيلّية اإىل "طرائد" �سهلة اال�سطياد، و�سلّت حركة �سالح 
املدّرعات نتيجة خ�سارته لواًء كاماًل، ما بني تدمري واإعطاب، على الرغم من 
حمدودّية املواجهات الرّبية. بهذا عّطل املقاومون الذين برهنوا عن كفاءة 

عالية، با�ستعمال هذه ال�سواريخ اأحد جناَحْي اإ�سرتاتيجية احلرب اخلاطفة.
وكعالج لهذه امل�ساألة، جلاأ اجلي�س االإ�رصائيلي اإىل احللول التقنية، فتبّنى 
منظومات  كلّها  الرئي�سة  القتال  دبابات  بتزويد  يق�سي  طموًحا  برناجًما 
اإنتاج  من  وهما  اأكتف"،  و"ترويف  الريح"  "معطف  مثل  لل�سواريخ،  م�ساّدة 
�رصكة "رفائيل" لل�سناعة الع�سكرية االإ�رصائيلية، تفوق كلفة الواحدة منهما 
عايل  رادار  جهاز  "على  االعرتا�سية:  املنظومة  وت�ستمل  دوالر،  األف   300

ال�ساروخ املهاجم، واطالق �ساروخ باجتاهه  احل�سا�سية، قادر على ك�سف 
يف  املدّرعات  �سالح  لتح�سني  االإجراء  هذا  االإ�رصائيلي  اّتخذ  لتدمريه")28). 

28 - �سحيفة معاريف، 2009/7/3
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�سياق ترميم اإ�سرتاتيجية احلرب اخلاطفة. وكتب عوفر �سيلح معلًّقا: "اإّن القّوة 
لي�س  االإ�رصائيلية،  للتكنولوجيا  لي�ست احلّل، فمع كل االحرتام  التكنولوجية 
التجربة  ودّلت  نهائيًّا.  امل�سكلة  �سيحّل  الريح"  "معطف  كان  ما  اإذا  وا�سًحا 
اأن احلّل  ال�سواريخ �ستنحرف يف نهاية املطاف")29). ويعتقد �سيلح  اأّن  على 
اجلّدي يكمن "يف اخلطط القتالّية الذكّية، وخربة الطواقم التي تقود الدبابات 
وقدرتها على التحّمل. يف هذه احلالة، مهنّية اجلي�س حت�سم املو�سوع اأكث 
اإىل تراجع وا�سح عن  التكنولوجيا")0)). ي�سري تعليق اخلبري عوفر �سيلح  من 
على  االأ�سا�س،  يف  تبلورت،  التي  الذكّي"  ال�سغري  "اجلي�س  لفكرة  حما�سته 

خلفّية القفزة التكنوليجية التي مّيزت نهاية االألفية الثانية.
اأّما املع�سلة الثانية، فتمّثلت بالق�سف ال�ساروخي، وهي اأ�سّد وطاأة على 
االآماد  ذات  بال�سواريخ  عمقه  املقاومة  اأمطرت  حيث  ال�سهيوين،  الكيان 
جنحت  وقد  هذا  احلرب.  اأيام  طوال  منه  حيوية  مناطق  ف�سلّت  املتعّددة، 
اإ�رصائيل يف نقل ال�رصاع اإىل العمق اللبناين، لكّنها ف�سلت يف حتييد عمقها 
عن تداعياته، ف�سقط مرّكب ثاٍن من مرّكبات عقيدته االأمنية، املتمّثل بتحييد 

الداخل وح�رص النار باأر�س اخل�سم.
ال�سواريخ  م�ساألة  معاجلة  القتال،  اإّبان  يف  االإ�رصائيلي،  اجلي�س  حاول 
للغاية، حيث ال طائرات  موؤاتية  ن�سط يف ظروف  الذي  اجلّو  �سالح  بوا�سطة 
معادية اأو دفاع جّوي يحّدان من مناوراته يف ال�سماء اللبنانية. وقد حّقق 
قاطرات،  على  املحمولة  املدى،  البعيدة  ال�سواريخ  قبالة  مقبواًل  جناًحا 
اإخفائها، يف حني �سّجل عجًزا كاماًل جتاه  اإىل ثقل حركتها و�سعوبة  نظًرا 
على  القادرة  املدى  الق�سرية  ال�سواريخ  من  ومثيالتها  الكاتيو�سا  ات  من�سّ

رمي �سلياتها، واالختباء قبل و�سول الطائرات االإ�رصائيلية.
29 - عوفر �سيلح، "التكنولوجيا.لي�ست.الحل"، �سحيفة معاريف، 2007/8/25

0) - املرجع ذاته.
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عقب.اأخيل
تاأمني  وترية  ت�رصيع  اإىل  ال�سهيوين  بالكيان  دفع  امل�ستجّد،  التهديد  هذا 
اأنواعها. وكان قد با�رص،  بكّل  ال�سواريخ املنحنية  نظام حماية طبقي �سّد 
وتركيز  خطرها،  تزايد  بعد  اإجنازه،  على  العمل  الثالثة،  االألفية  مطلع  منذ 
اأعدائه، دواًل وحركات مقاومة، على اقتنائها. والعام 2010، ا�ستكملت �رصكة 
�سة الإ�سقاط �سواريخ مداها  "رفائيل" اإنتاج منظومة القّبة احلديدية، املخ�سّ
دون الـ 70 كلم. وقّررت القيادة االإ�رصائيلية ن�رص ع�رصين منظومة منها، قبل 
حلول العام 2013، ال�ستكمال بناء قو�س االعرتا�س ال�ساروخي، فوق املناطق 

واملن�ساآت احليوية، املدنية والع�سكرية من الكيان.
ويبدو اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية تتخّوف، جديًّا، من حتّول من�ساآتها، وال �سيما 
قواعد �سالح اجلّو، ومقّرات االأركان واال�ستخبارات، ومراكز التعبئة والتجّمع 
اإىل اأهداف مغرية لق�سف اخل�سم ال�ساروخي. هذا التخّوف ي�ستند اإىل اأ�سا�س، 
وغريها،  املن�ساآت  هذه  مثل  ا�ستهداف  نيتهم  مراًرا،  اأّكدوا،  املقاومة  فقادة 
من االأهداف االإ�رصائيلية. وبناًء عليه، تبلور مفهوم لدى العدو: "باأّنه اإذا مّت 
ال�سواريخ  بوا�سطة  الع�سكرية  القوات  انت�سار  �رصب قواعد حيوية، ومناطق 
االأكث تقّدًما ودّقًة، فاإّن هذا االأمر �سيوؤّثر على قدرة اجلي�س االإ�رصائيلي، وعلى 
با�رص  ولدرء هذه املخاطر،  ب�سكل حّر وم�ستمّر")1)).  الهجومية  تنفيذ خططه 
العدو عمليًّا، بن�رص منظومة القّبة احلديدية، فن�سب اأربع بطاريات منها حّتى 
االآن، يف خراج مدن حيفا واأ�سدود وع�سقالن وم�ستوطنة �سديروت. وقد زعم 
باإ�سقاطها. هذا  اعرت�س �سواريخ قادمة من قطاع غّزة، وجنح  اأّن بع�سها 
الزعم ال ين�سجم كثرًيا مع الوقائع امليدانية، فعلى اأثر عملية اإيالت الفدائية 
باإطالق  الفل�سطينيون  فرّد  القطاع،  االإ�رصائيلي  الطريان  ق�سف  االحرتافية، 
ع�رصات ال�سواريخ على مدن وم�ستوطنات النقب الغربي من دون اإ�سقاط اأّي 

منها.
1) - مئري اإلران، "التقرير.الإ�ستراتيجي.ال�سنوي"، 2010، مرجع �سابق، �س 94
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ُيدرك االإ�رصائيلي اأّن املخاطر التي تهّدد جبهته الداخلية تتخّطى ال�سواريخ 
الق�سرية املدى التي ينح�رص تاأثريها ب�رصب ق�رصة امل�ستوطنات احلدودية 
ا ونوًعا، وباتت متتلك ذراًعا  اللبنانية، عّززت من تر�سانتها كمًّ فاملقاومة 
�ساروخية تطال اأّي هدف على اخلارطة الفل�سطينية. وتكمن املع�سلة االأكرب، 
وحدها،  اللبنانية  املقاومة  على  يقت�رص  يعد  مل  ال�ساروخي  اخلطر  اأن  يف 
اأعداء  كّل  اإ�سرتاتيجًيا يف مرمى ت�سويب  اأ�سبحت هذه اجلبهة هدًفا  بعدما 
حيًزا  حتتّل  املتنّوعة،  بطرزها  املنحنية  ال�سواريخ  وباتت  العربية.  الدولة 
كبرًيا من م�ساحة تر�ساناتهم احلربية. وبهدف تاأمني احلماية من ال�سواريخ 
العون،  يد  مّد  املتحدة  الواليات  باراك من  املدى، طلب  والبعيدة  البال�ستية 
لكون منظومة "الع�سا ال�سحرية" و�ساروخ "حيت�س" املنتج اإ�رصائيلًيا، بدعم 
�س للّتعامل مع ال�سواريخ البعيدة واملتو�سطة  مايل وتقني اأمريكي، واملخ�سّ

املدى، ال تزال يف طور الت�سنيع واالختبارات العمالنية.
فيها  تنخرط  �ساملة،  حرب  ن�سوب  حال  يف  تعّهدت،  قد  وا�سنطن  وكانت 
اإيران اأو �سوريا، باإر�سال منظومات "ثاد" و "اأيجي�س" و "باك – 3" املركونة 
فوق منت �سفن االأ�سطولني اخلام�س وال�ساد�س اإىل قبالة ال�ساطئ الفل�سطيني. 
اأهداف  التعامل مع  ال�سواريخ ت�سّكل �سبكة �سّد اعرتا�سية قادرة على  هذه 
مناورات  �سل�سلة  تندرج  ال�سياق،  هذا  يف  كافة.  االرتفاعات  �سمن  معادية 
"جونيري كوبرا" امل�سرتكة التي تقام دورًيا، بق�سد التدّرب على دمج قدرات 
�سمن  احلرب،  اأثناء  يف  واالإ�رصائيلية،  االأمريكية  ال�ساروخي  االعرتا�س 
والتعّقب  الر�سد  قدرة  ولتعزيز  موّحدة.  اأمرة  وحتت  واحدة،  عمل  منظومة 
من  متطّوًرا  "راداًرا  اأبيب  تل  وا�سنطن  زّودت  االإ�رصائيلية،  املنظومة  لدى 
قادر  وهو  اأمريكًيا،  جندًيا   120 من  املوؤّلف  طاقمه  مع   ،AN-TRY-2 طراز 
على ر�سد ال�سواريخ املهاجمة خالل دقيقتني، كونه مربوًطا ب�سبكة االنذار 
ب�سحراء  االإ�رصائيلي  اجلي�س  قواعد  اإحدى  ن�سبه يف  ومّت  االأمريكية،  املبّكر 
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االأمريكي، من  الدور  العالقة، نقل  النقب")2)). هذا االرتقاء اال�سرتاتيجي يف 
خانة الرعاية والدعم وتقدمي اخلربات، اإىل موقع امل�ساركة املبا�رصة يف اأّي 

حرب اإ�رصائيلية مقبلة.
جتهُد  والداخلية،  االأمامية  اجلبهتني  بني  تقريًبا،  تال�ست،  الفوارق  والأّن 
ال�سواريخ  مئات  فيها  تنهمر  حلرب  الكيان،  لتح�سري  االإ�رصائيلية  القيادة 
يومًيا، قد يحمل بع�سها روؤو�ًسا غري تقليدية. لهذا خ�سع خالل ال�سنوات اخلم�س 
الفائتة للعديد من التدريبات واملناورات، اأهّمها "نقاط التحّول" التي جتري 
�سنوًيا، وتنخرط فيها كّل اأجهزة الدولة املدنية والع�سكرية على امل�ستويات 
االأ�سالع، ت�سرتك  كافة بهدف اختبار مدى كفاءتها مبواجهة حرب مرّبعة 
فيها اإيران و�سوريا واملقاومة يف لبنان وقطاع غّزة. هذا ف�ساًل عن جتهيز 
اإىل مناطق  امل�ستوطنني  اإجالء  على  والتدريب  نة،  املح�سّ والغرف  املالجئ 
اأكث اأمًنا. هذا الكّم من التدريبات والتح�سريات واالإجراءات، يدّل على اأهمية 
اجلبهة الداخلية، التي تعّد مبنزلة عقب اأخيل يف االإ�سرتاتيجية االإ�رصائيلية، 
العدو االندفاع نحو  ال�سعوبة على  الأّنه من دون حمايتها وحت�سينها، من 

حرب جديدة)))).
احتدام.اجلدل.الداخلي..

بع�س  حفيظة  ال�ساروخي  الق�سف  مل�ساألة  الّتقنية  املعاجلات  اأثارت 
وهدًرا  للوقت،  م�سيعة  اعتربوها  الذين  االإ�رصائيليني  واخلرباء  اجلرناالت 
للمال ال طائل منه العتقادهم باأّن املنظومات االإعرتا�سية، حتى لو برهنت 
ع�رصات  اخرتاق  الأّن  ال�سّد،  حمكم  دفاع  توفري  ت�سمن  ال  جناحاتها،  عن 
اإىل تعطيل دورة احلياة يف  االآيل  ال�سواريخ، يكفي لتحقيق مبتغى اخل�سم 
املناطق املعّر�سة للنريان، واإجبار م�ستوطنيها على االإخالء اأو االختباء يف 

- �سحيفة هاأرت�س، 2008/9/29.  (2
- للمزيد، انظر مقالة حممد خواجه، �سحيفة ال�سفري، 2011/8/15.  ((



75 الدفاع الوطني - كانون الثاني 2012

التطورات.يف.ال�سرتاتيجية.ال�رشائيلية.خالل.�ستة.عقود
حممد خواجه

االآخر  الدائرة على اجلانب  باأّن احلرب  اإ�سعارهم  د اخل�سم  املالجئ. ويتق�سّ
"اإذا  لي�سوا مبناأى عن تاأثريها. ويقول الباحث االإ�رصائيلي العقيد رون تريا: 
كان �رصب %60 من القدرات القذائفية حلزب اهلل، �سيقلّل من عمليات اإطالقها 
على املوؤّخرة االإ�رصائيلية من 250 قذيفة اإىل 100 يف اليوم الواحد، فهذا لن 
يغرّي من اجلدوى احلربية /االإ�سرتاتيجية حلزب اهلل، الهادفة ل�سّل احلياة يف 

اإ�رصائيل")))).
احلرب  كون  االقت�سادي،  جانبها  من  امل�ساألة  بع�سهم  قارب  حني،  يف 
االعرتا�سي  ال�ساروخ  ثمن  مثااًل، عن  واأعطى  "اقت�ساد مكثف"،  عن  عبارة 
للقّبة احلديدية البالغ حواىل 40 األف دوالر، وقارنه بالثمن الزهيد ل�ساروخ 
الكاتيو�سا اأو الق�ّسام. واأجرى عملية ح�سابية ب�سيطة حلرب تدوم �سهًرا فقط، 
الباهظة، ال تتنا�سب،  اأّن كلفتها  ال�سواريخ يومًيا، فوجد  ت�سقط فيها مئات 

اأبًدا، مع جدواها العمالنية اخلجولة.
متهّكًما:  للت�ساوؤل  بده�ستور  روؤوبني  االإ�رصائيلي  اخلبري  دفع  االأمر،  هذا 
"ما هو املنطق الكامن وراء اإطالق �ساروخ كلفته 100 األف دوالر، الإ�سقاط 
ما�سورة ثمنها ع�رصات الدوالرات؟. واإذا جنح ال�ساروخ االعرتا�سي باإ�سابة 
�ساروخ الق�ّسام، �سيحّوله اإىل �سظايا، من �ساأن كّل �سظية منها اأن تقتل")5))، ما 
يعني، اأّنه باالإمكان حتويل املبارزة بني ال�ساروخ واملنظومة االعرتا�سية، 
اإىل حرب ا�ستنزاف اإقت�سادية؛ فخالل يوَمْي 8 و 9 ني�سان/اأبريل 2011 اأطلقت 
املقاومة من قطاع غّزة ع�رصات ال�سواريخ وقذائف الهاون على مدن النقب 
كلفة  بلغت  �سواريخ،  ثمانية  باإ�سقاط  املنظومة  "فنجحت  وم�ستوطناته؛ 
اإ�سقاطها 1,1 مليون دوالر")6))، اأّي تعّدت كلفة اإ�سقاط ال�ساروخ الواحد املئة 
اجلرنال  اإقرتح  االعرتا�سية،  املنظومات  عن  وكبديل  دوالر.  األف  وثالثني 

)) - رون تريا، "الن�سال.حول.�سجيّة.الحرب"، الدار العربية للعلوم نا�رصون، الدوحة، 2010، �س 19 .
5) - روؤوبني بده�ستور، �سحيفة هاأرت�س، 2007/12/31.

6) - علي دربيج، �سحيفة ال�سفري، 2011/8/8.
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"يت�سحاق بن ي�رصائيل" قائاًل: "يجب اأن ن�سّب جّل اهتمامنا على اإعداد اجلي�س 
الداخلية  اجلبهة  ي�سبح حت�سني  وعندها  ب�رصعة،  احلرب  االإ�رصائيلي حل�سم 
منهج  االأّول،  املنهج  اإىل  للعودة  دعوة  يحمل  الكالم  هذا  غري �رصوري")7)). 

الهجوم الرّبي الوا�سع، لل�ّسيطرة على مناطق اإطالق ال�سواريخ وتدمريها.
اإطار  يف  اجلانب  هذا  تغفل  مل  االإ�رصائيلية  الع�سكرية  القيادة  اأّن  يبدو 
اجلّو،  �سالح  قوامها:  ال�ساروخي،  التهديد  ملكافحة  ثالثية  اإ�سرتاتيجية 
ومنظومات االعرتا�س ال�ساروخي، والقوات الرّبية، خللق توازن بني مرّكبات 
الدرو�س  االإ�رصائيلي. وبناًء على  القومي  االأمن  والهجوم يف مفهوم  الدفاع 
مل  فينوغراد،  جلنة  وتو�سيات  الثانية"،  لبنان  "حرب  من  امل�ستقاة  والعرب 
اأقّرت جملة تدابري  القدر من االإجراءات، بل  االإ�رصائيلية بهذا  القيادة  تكتف 
العليا،  القيادية  باملراتب  النظر  اإعادة  �سملت  احلرب،  تلك  عيوب  ملعاجلة 
و�سعت  كما  القتالية)8)).  واملفاهيم  والت�سليح  والتدريب  التفكري،  واأ�ساليب 
الرّبية  �سيما  وال  املختلفة،  اجلي�س  اأذرعة  لتاأهيل  طموًحا،  تدريب  برنامج 
منها، متا�سًيا مع مفهوم جديد، "تايـڤن"، اعتمدته الور�سة االركانية، �سيف 
2007، كبديل عن مفهوم "كيلع" الذي خي�ست احلرب على اأ�سا�سه، ومل يثبت 

تدريبها، وتعّززت  فاأُعيد  الرّبية،  القّوات  اإىل  الربيق  "تايـڤن"  اأعاد  فعاليته. 
موازنتها، وتو�ّسع مالكها، بعد اإن�ساء فرقة مدّرعة + لواء اإن�سّما اإليها. هذه 
�س لقوى الرّب  موؤ�رصات تدّل على طبيعة احلرب املقبلة، واحلّيز الكبري املخ�سّ
فيها، مع احلفاظ على مكانة �سالح اجلّو، كقّوة حا�سمة، ال غنى عن دورها 

اأبًدا، ليتنا�سق جناحا احلرب اخلاطفة من جديد.
عوٌد.على.بدء

احلرب  يف  اجلّو  �سالح  دور  على  تعديالت  اإدخال  االإ�رصائيليون  ينوي 
ال�سغرية، ويرّكز  ال�سواريخ  املقبلة، بحيث يكّف عن هدر طاقاته مبالحقة 

7) - يت�سحاق بن ي�رصائيل، �سحيفة يديعوت اأحرونوت، 2007/12/10.
8) - للمزيد، انظر حممد خواجه، كتاب "ال�سرق.الأو�سط.تحوّلت.اإ�ستراتيجية"، دار الفارابي، بريوت، الطبعة االأوىل، 2008.
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على تنفيذ "عقيدة ال�ساحية"، بعد تعميم جتربتها. وقد �رّصح بهذا اخل�سو�س، 
اأيزنكوت"، ل�سحيفة يديعوت  "غادي  ال�سابق اجلرنال  ال�سمالية  قائد اجلبهة 
اإذ  مطلقة،  حماقة  ال�سواريخ  مطلقي  ا�سطياد  يعترب  "اإّنه  قائاًل:  اأحرونوت 
ا�سطيادها")9)).  ميكنك  ال  االآخر،  اجلانب  يف  ال�سواريخ  اآالف  تكون  عندما 
وعن طبيعة احلرب املقبلة اأّكد: "�سن�ستخدم قّوة نريان غري متكافئة، �سّد كّل 
قرية ُتطلق منها النار على اإ�رصئيل، و�سنلحق بها �رصًرا ودماًرا هائلني")0)). 
ويف هذه املقابلة مل يخف تهديداته �سّد احلكومة واجلي�س والبنى التحتية 
يف  مواجهة  اندلعت  "اإذا  و�سوًحا:  اأكث  كالمه  فكان  باراك  اأّما  لبنان.  يف 
ال�سمال، �سيتحّول كّل لبنان اإىل هدٍف")1)). وما مل يقله اأيزنكوت وباراك، عن 
عنه:  �سيبوين  غابرييل  اأف�سح  املقبلة،  احلرب  اإدارة  العدو يف  اأ�سلوب جي�س 
"مبقدور اجلي�س االإ�رصائيلي اأّن ي�ستخدم القّوة النارية واملعركة الرّبية مًعا: 
الردع،  النارية توجيه �رصبة عميقة م�ستمّرة تعّزز من  القّوة  �ستكون مهّمة 
اإطالق  ت�سغيل و�سائط  يتّم  التي  املنطقة  احتالل  الرّبية  القوات  بينما هدف 

ال�سواريخ منها وال�سيطرة عليها �سيطرة عملية")2)).
اآخرين، من اعتقادنا باأّن احلرب  اإ�رصائيليني  يعّزز كالم �سيبوين، وخرباء 
االآتية، اإذا حدثت، �ستقوم على اجلهد اجلّوي بالتنا�سق مع عمل بّري وا�سع، 
الثانية".  "حرب لبنان  حل�سمها باأق�سى �رصعة ممكنة، لكي ال تتكرر جتربة 
وتدل التح�سريات اجلارية على امل�ستويني االإ�سرتاتيجي والتكتي اأن اجلي�س 
نحو  اأدراجه  عاد  قد  بدء"،  على  "عود  مقولة  اإىل  وباال�ستناد  االإ�رصائيلي، 
ا�سرتاتيجيته االأوىل، اأي احلرب اخلاطفة. والداللة البّينة على ذلك، ت�رصيحات 
ا�ستحداثها  قادته، وبرامج تدريباته وتطبيقاتها على مواقع و"قرى" جرى 
يف االأغوار الفل�سطينية، �سبيهة بقرى اجلنوب اللبناين. هذا ف�ساًل عن تبّنيه 

9) - مقابلة مع غابي اأيزنكوت، �سحيفة يديعوت اأحرونوت، 2008/10/3.
0) - املرجع ذاته.

1) - �سحيفة هاأريت�س، 2009/11/25.
2) - غابرييل �سيبوين، "التقرير.الإ�ستراتيجي.ال�سنوي"، 2010، مرجع �سابق، �س 88.
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اإىل قواته املدرعة. وتظهر اال�ستعدادات  الروح  اأعاد  مفهوًما قتالًيا، تايڤن، 
االإ�رصائيلية مياًل وا�سًحا لعودة متجددة اإىل اأ�سلوب املناورة على االأجنحة، 
والتطويق، واالندفاع باجتاه عمق اخل�سم ما يوؤ�رص اإىل �سيناريو حمتمل، اأقرب 
اإىل �سيناريو اجتياح العام 1982، مع تعديالت تراعي اختالف طبيعة اخل�سم، 
ال�سيناريو  ي�ستوجب هذا  افرتا�سي،  العمليات. ويف تقدير  ومتغريات م�رصح 
تنفيذ �سالح اجلّو املعادي، عند حلول �ساعة ال�سفر، اإغارات كثيفة على كل 
مواقع املقاومة املحتملة، املر�سودة يف بنك االأهداف االإ�رصائيلية. وُتعطى 
ات ال�سواريخ املتو�سطة والبعيدة املدى، للتقليل قدر  االأولوية ملهاجمة من�سّ
االإمكان، من حجم النريان التي �سوف تنهمر على العمق االإ�رصائيلي يف اإطار 
لتبداأ  طوياًل  وقًتا  املدّرعة،  العدو  قوات  تنتظر  ولن  للمقاومة.  امل�ساد  الرد 
واملدفعية  اجلّو  �سالَحْي  نريان  غطاء  حتت  الرئي�سة،  املحاور  على  تقدمها 
الكثيفة، وا�سعًة مهمة احتالل البقعة اجلغرافية التي ميكن اإطالق ال�سواريخ 
الق�سرية املدى منها كهدف اأّويل لها. ومن املقدر اأن تكون و�ستكون عمليات 
العمليات يهدف  النوع من  اإحدى �سمات احلرب. هذا  الكثيفة  االإبرار اجلّوي 
واالإم�ساك  االأو�سال،  وتقطيع  املهاجمة،  للقّوات  ج�سور  روؤو�س  اإقامة  اإىل 
النقاط  على  واال�ستيالء  الرئي�سة،  الطرق  ومفارق  امل�رصفة،  باملرتفعات 
احل�سينة، الإبعاد الق�سف ال�ساروخي، قدر االإمكان، عن العمق االإ�رصائيلي. 
لكّن اأي �سيناريو من هذا النوع طموح ذو كلفة عالية، ودونه معّوقات كربى، 
قيا�ًسا على جتربة املواجهات الرّبية �سيف 2006. ويدرك االإ�رصائيلي اأّن توّغل 
فرقه املدّرعة يف عمق اجلنوب اللبناين، �سي�سطدم بقوى املقاومة ووحدات 
اأّن  املوؤكد  و�سماله. ومن  الليطاين  نهر  املنت�رصة يف جنوب  اللبناين  اجلي�س 
احلرب  خطط  من  وغريه  ال�سيناريو  هذا  باالعتبار  اآخذتان  القّوتني  هاتني 
االإ�رصائيلية. و�سنكتفي بهذا القدر، الأّن احلرب االآتية، و�سبل مواجهتها، لي�ستا 

مو�سوع بحثنا االآين.
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اخلامتة
ُيبنّي  االإ�رصائيلي،  للجي�س  تدّرجي  م�سار  ل�سريورة  عر�س  هو  تقّدم،  ما   
باقت�ساب، ما فعله خالل عقوده ال�سّتة، وما �سهدته بنيته التنظيمية والعقيدة 
واالإ�سرتاتيجي،  والعمالين  التكتي  الثالثة،  امل�ستويات  �سملت  متغرّيات،  من 
وتفريعاتها املت�سّعبة. هذه املتغرّيات كانت نتاج عوامل ذاتية ومو�سوعية، 
ا. وكذلك  لها عالقة بخال�سات حروب الدولة العربية، وحروب حلفائها اأي�سً
بالقفزات العلمية والتكنولوجية، وانعكا�سها تطّوًرا يف حقل �سناعة اأدوات 
ة منها و�سائط النريان الدقيقة القادرة على تدمري العدو عن بعد. القتال، بخا�سّ

    اإّن الق�سد من االإ�ساءة على �سريورة املا�سي، هو حماولة لقراءة �سريورة 
امل�ستقبل، وما يخبئه من حروب اأدمنت اإ�رصائيل على التهديد بال�رصوع بها، 
�سّد اأعدائها، وال �سيما يف لبنان. وي�ستوجب التّنبوؤ بخبايا الغد، ر�سد �سلوك 
"حرب  توّقفت  مذ  ي�سري،  وكالهما  عنه.  وفعل  قول  من  ي�سدر  وما  العدو، 
باإ�سعال فتيلها جمّدًدا، لكن ب�رصط  لديه،  اإىل رغبة جاحمة  الثانية"،  لبنان 
توافر الظروف املالئمة، لكي ال ي�ساب باخليبة ثانيًة. لذا يجري االإ�رصائيلي 
ة باحلرب املحتملة،  ح�سابات دقيقة، ُتقّوم عنا�رص الربح واخل�سارة اخلا�سّ
بالع�سف  ويتعلّق  باالعتبار،  اأخذه  من  بّد  ال  م�ستجدٌّ،  عن�رصٌ  اإليها  م�ساًفا 
الذي يلّف بالد ال�ساّد مغرًبا وم�رصًقا، خملخاًل اأ�س�س النظام الر�سمي العربي 
املتقادم. فالو�سع احلايل بتعقيداته وت�سّعباته، ُيخرج ح�رصية قرار احلرب 
من اأيدي الطرف املعني مبا�رصة، الأّنه يف ظّل اال�سطراب احلا�سل، ي�سعب 
ح�رص نريانها بجبهة حمّددة، ومنع انت�سارها لت�سمل املدى االقليمي برمته.

    اإّن العن�رص امل�ستجّد، وعلى االأخ�ّس ما يحدث يف م�رص و�سوريا، يحمل 
نقطة  متّثلت  وقد  واحد.  اآٍن  يف  واإيجاب  �سلب  نقاط  االإ�رصائيلي،  باملنظور 
ال�سلب بحدوث الثورة امل�رصية التي اأطاحت نظاًما، اأقام �رصاكة اإ�سرتاتيجية 
جماالت  يف  جلّى،  خدمات  االأخري،  العقد  يف  وقّدم  املتحدة،  الواليات  مع 
�سّتى، لالأمن القومي االإ�رصائيلي. وبانت تبا�سري املتغرّي امل�رصي، ومردودها 
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ال�سلبي على الكيان ال�سهيوين، حني اأحجمت حكومته عن تنفيذ عقاب بّري 
امل�رصي،  اجلمهور  تثوير  خ�سية  اإيالت،  عملية  على  كرّد  غّزة،  قطاع  �سّد 
كمب  باتفاقيات  النظر  واإعادة  االإ�رصائيلي،  ال�سفري  بطرد  اأ�ساًل،  املطالب 
ديفيد،  اإ�سافة اإىل ت�سنيف القيادة الع�سكرية االإ�رصائيلية للجبهة اجلنوبية 
مع م�رص، جبهة "حمايدة" حتى االآن، بعد اأن كانت �سديقة يف عهد مبارك. يف 
املقابل متّثلت نقطة االإيجاب، اإ�رصائيلًيا، باأحداث �سوريا االآيلة اإىل اإنهاكها 
الرابط بني مكّونات ما يعرف مبحور  ال�رّصة  واإ�سعافها، كونها ت�سّكل حبل 
املمانعة، املناه�س للم�رصوع االأمريكي ال�سهيوين يف املنطقة. واإّن اأّي تغرّي 
�سلبي يف دور �سوريا، �سوف  يقلّل من قدرات هذا املحور، ويوؤّثر على جممل 

عملية ال�رصاع مع العدو االإ�رصائيلي.
كانت  وتداعياتها،  الثانية  لبنان  حرب  اأّن  اإىل  بحثنا،  منت  ي�سري  اأخرًيا، 
ا�ستعادة اجلي�س االإ�رصائيلي الإ�سرتاتيجية احلرب اخلاطفة.  املوؤثر االأول يف 
وهي ا�ستعادٌة تربز وجهني يف اآن واحد، اأحدهما ينمرُّ عن مرونة متّيز بها هذا  
اجلي�س االإ�رصائيلي، واأخرى تظهر �سيًئا من التخّبط والبلبلة، جعلته ي�ستدير 
احلكم  فيبقى  عدمها،  اأو  العودة  �سوابية  مدى  عن  ال�سوؤال  اأّما  اخللف.  اإىل 
النهائي عليها، رهًنا بنتائج حرب "ثاأرية"، يعمل العدو، بال كلل، ال�ستكمال 

عّدتها، وتوفري عنا�رص جناحها امليداين.



81

جمموعة "بريك�س"
اأو "الربازيل ورو�سيا والهند وال�سني وجنوب اأفريقيا" والربيع العربي

 82 ..............................................................................................................................الربوف�شور مي�شال نعمة.

الكت�سافات النفطية اجلديدة يف القارة الأمريكية
83 ..................................................................................................................................................د. جورج لبكي.

ملخ�ســــات
»الدفاع. تعمل. املن�سورة،. الأبحاث. من. املهتمني. ل�ستفادة. ت�سهياًل.
لالأبحاث. العربية. باللغة. خال�سات. ن�رش. على. اللبناين«. الوطني.
املحرّرة.بالفرن�سية.والإنكليزية،.وخال�سات.بهاتني.اللغتني.لالأبحاث.

املن�سورة.بالعربية.



الدفاع الوطني - كانون الثاني 822012

جمموعة."بريك�ض".اأو."الربازيل.ورو�سيا.والهند.وال�سني.وجنوب.اأفريقيا".والربيع.العربي
الربوف�شور مي�شال نعمة

جمموعة "بريك�س"
اأو "الربازيل ورو�سيا والهند وال�سني وجنوب اأفريقيا" والربيع العربي

التي  الت�سمية  هي  هذه  الدميقراطية،  نحو  التحول  من  الرابعة"  "املوجة  اإنها 
اأطلقها بع�ض ال�سحافيني على "الربيع العربي" ومرّد الأمر يعود �إىل نهاية "احلرب 
الباردة". �ساعدت هجمات 11 اأيلول/�سبتمرب واحلرب على الإرهاب التي اأعقبتها 
على اإيقاظ ال�سعوب العربية من وهم كونها يف طور ال�سبات. وبف�سل امليل الذي 
اأعقب فرتة احلرب الباردة اإىل التحول نحو حكومات اأكرث دميقراطية وتدفق اأكرث 
حرية للمعلومات بناًء على ثورة تكنولوجيا املعلومات كان ربيع العامل العربي 

�سيزهر عاجاًل اأم اآجاًل �سواء ح�سلت هجمات 11 اأيلول/�سبتمرب اأم مل حت�سل.
ال�سلوك بني �سفوف  الدميقراطية قاعدة  النفور من  العامل احلقيقي ي�سكل  يف 
النخب يف العامل وحتى يف داخل الوليات املتحدة الأمريكية. والدليل على ذلك 
حتقيق  يف  ت�ساهم  اأنها  ما  بقدر  للدميقراطية  الكامل  التاأييد  يف  ويتجلى  غامر 
الأهداف الجتماعية والقت�سادية، ولهذا ال�سبب فقد تاأّجل هذا التاأييد يف العامل 
العربي. وكان هذا هو ال�ستنتاج الذي اعرتفت به على م�س�ض موؤ�س�سات الدرا�سات 

الأكرث جدية.
يرتافق انتقال الثقل ال�ستهالكي العاملي نحو جمموعة "بريك�ض" اأو القت�سادات 
النقا�ض احلايل  ال�سيا�سية. ويتمحور  القوى  ا�سطفافات  ر�سم  اإعادة  النا�سئة مع 
حول مدى متا�سك بلدان جمموعة "بريك�ض" ككتلة �س�سيا�سية-اإقت�سادية جديدة 

تعد بالتعددية.
ويزعم من ينكرون القوة العاملية لـ"بريك�ض" باأنه لي�ض لديها اأية اأمانة عامة 

دائمة اأو منظمة دولية ر�سمية وبالتايل فهي لي�ست متما�سكة اإداريًا.
وي�سري عدد متزايد من الوقائع باأن "بريك�ض" حتاول تعزيز التفاهم املتبادل 
بني الدول النا�سئة ولهذا ال�سبب فهي ترتدد يف التعبري عن موقفها بو�سوح يف ما 
يتعلق بالربيع العربي. وترى جمموعة "بريك�ض" باأن العامل العربي ل غنى عنه 
للتنمية  الآ�سيوي  للبنك  تقرير حديث  ويظهر  اجلديد.  العاملي  النظام  تطوير  يف 
"العالقات  بعنوان  �سدر  الذي  التقرير  اجلديد.  العاملي  القت�ساد  خ�سائ�ض 
لتعزيز  الكربى  الأهمية  على  ال�سوء  �سّلط  واجلنوب"  اجلنوب  بني  القت�سادية 
التعاون القت�سادي بني الدول النا�سئة واأ�سار باأن الربيع العربي قد و�سع عقبة 

اأمام هذا الهدف.



8( الدفاع الوطني - كانون الثاني 2012

الكت�سافات النفطية اجلديدة يف القارة الأمريكية:
نحو حتّول يف امل�سالح الإ�سرتاتيجية للوليات املتحدة يف ال�رشق الأو�سط؟

الوليات  يف  بخا�سة  الأمريكية،  القارة  يف  الهائلة  النفطية  الكت�سافات  ان 
مبمار�سة  بداأت  كولومبيا  ويف  فنزويال  يف  الربازيل،  يف  كندا،  يف  املتحدة، 
ال�سوق النفطية. كما ل ن�ستطيع التغا�سي عن  �سغط ل ميكن انكاره على تطور 
الكت�سافات املهمة يف البريو، يف بوليفيا، يف القطب اجلنوبي وعلى طول القارة 
الأمريكية. ويخ�سع هذا النفط للكثري من الأبحاث الهادفة ل�ستخراجه على كامل 
الكت�سافات  د كل هذه  البحر. وجت�سّ الرّب وكذلك  م�ستوى  الأمريكية، على  القارة 
لن  والتي  التكوين،  طور  يف  هي  التي  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  �سعيد  على  تغرًيا 
تتوانى عن ممار�سة تاأثري كبري يف ال�رشق الأو�سط كما على ال�سيا�سة الأمريكية 
ا على البالد النفطية يف اخلليج. اإن اأغلبية  يف هذه البقعة من العامل، وخ�سو�سً
الكت�سافات اجلديدة تتاأتى من ن�سيدات زفتّية ومن اكت�سافات فوق املاء بعيًدا 
من ال�ساطئ بف�سل اخرتاعات تكنولوجية معروفة حديًثا. وقد مّت اكت�ساف حو�ىل 
مئة حقل يف اأعماق املياه التي تفوق 1500 مرت ويعيًدا جًدا من ال�ساطئ، حيث اأن 
النتاج بداأ يف حو�ىل ع�رشين حقاًل من هذه احلقول والتي تقع يف خليج املك�سيك 
اأي ما يعادل  800000 برميل يف اليوم  حو�ىل  ويف الربازيل. وتنتج هذه احلقول 
1% من النتاج العاملي. وهذا النتاج املتوا�سع حالًيا، مقّدر له اأن يتطّور ب�سكل 
م�ستقبل  ويرتبط   .2020 العام  بحلول  يت�ساعف  واأن  القادمة  الأعوام  يف  كبري 
وبا�ستثمارات  التكنولوجيا  �سعيد  على  التقدم  مب�ستوى  للنفط  العاملي  النتاج 
اأكرب من اأجل زيادة ن�سبة ا�سرتجاع الآبار والتي تقدر حاليًا بـ 35%، والتنقيب يف 
اأرا�ٍض ي�سعب الو�سول اإليها حالًيا مثل القطب اجلنوبي، اأو املناطق البعيدة جًدا 
من ال�ساطئ. هناك بع�ض البلدان على راأ�ض الالئحة مثل الربازيل، هي يف طور 
فر�ض نف�سها كالعب اأ�سا�ض على �سعيدي الطاقة وال�سيا�سة يف اأمريكا اجلنوبية. 
من  املحروقات  على  الطلب  تلبية  يف  الأر�سية  للكرة  ال�سمايل  الق�سم  قدرة  اإن 
خالل الن�سيد، جتعلها اأكرث تناف�سية مع بلدان مثل العراق وليبيا، اللذان ميلكان 
تقليدًيا احتياًطا وفرًيا، ولكنهما ي�سطدمان بعراقيل �سيا�سية لزيادة ا�ستثماراتها 
النفطية. فبا�ستطاعة كندا اأن ترفع اإنتاجها اإىل ثالثة ماليني برميل يف اليوم يف 
العام 2020. وللمرة الأوىل منذ عقود، ميكن للقارة الأمريكية التي هي يف طريقها 

اإىل الكتفاء الذاتي، اأن يكون لها تاأثري على �سعر الطاقة العاملية.

الكت�سافات.النفطية.اجلديدة.يف.القارة.الأمريكية

د. جورج لبكي
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Les développements dans la stratégie israélienne lors des six décennies

Par Mohammad Khaweja

L’étude évoque aussi le phénomène de l’apparition des forces de la résistance arabe, 
comme étant la réponse aux guerres israéliennes et à l’occupation du territoire. Ces 
forces ont adopté la stratégie de la guerre disproportionnelle, vu la difficulté de réaliser 
un exploit en face de l’armée israélienne lors d’une guerre régulière. Cette stratégie 
se montra efficace en empêchant l’ennemi de réaliser les buts de «la deuxième guerre 
du Liban», qui a imposé à l’armée israélienne de reconsidérer les moyens de pensée, 
de concepts et de l’armement qu’elle a adoptés, lors des deux derniers décennies, 
en se basant sur l’expérience américaine lors de la guerre de Kosovo et la guerre de 
l’Irak. Cette expérience qui a donné naissance à la théorie du «feu de loin», évoque 
la possibilité de trancher dans la guerre par la méthode de l’effort aérien intensifié, 
tout en limitant les activités terrestres. Cette formule a porté atteinte à l’équilibre de la 
stratégie de la guerre rapide israélienne qui repose sur la dualité de l’avion et du char. 
Les déclarations des commandants de l’armée israélienne et ses entraînements sur le 
terrain, sans oublier l’importance accordée au bras terrestre, tous ces facteurs donnent 
signe au retour à cette stratégie lors de n’importe quelle guerre qui aura lieu dans le 
futur.
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Les développements dans la stratégie israélienne lors des six décennies

Mohammad Khaweja

Les développements dans la stratégie israélienne
lors des six décennies

Notre étude porte sur les développements qui ont eu lieu au niveau de la stratégie 
militaire israélienne, depuis la fondation de l’entité sioniste et jusqu’à nos jours. 
On remarque que cette entité a très tôt adopté la stratégie de la guerre rapide, les 
moyens de contact indirect, comme étant un choix nécessaire, afin de compenser les 
limites géographiques et démographiques de cette entité, et ses faiblesses au niveau 
de la géopolitique. Cette stratégie a fait preuve de grandes réussites lors des guerres 
israéliennes menées contre les armées arabes régulières.

L’État hébreu n’aurait pas eu la chance d’adopter la stratégie de la guerre rapide 
sans deux facteurs principaux:

Le premier facteur se traduit par le soutien occidental offert dans tous les domaines, 
surtout au niveau militaire. Ce qui a permis à cet état de posséder les produits de la 
technologie de l’industrie militaire les plus développés.

Le deuxième facteur se traduit par l’arrivée des milliers d’officiers et de soldats juifs 
vers la Palestine. Ces militaires qui étaient dans les rangs des armées des Alliés lors 
de la Deuxième Guerre Mondiale, ont constitué, avec les organisations militaires 
sioniste, l’armée israélienne qui a mené des guerres et des confrontations contre les 
Arabes, et continue de le faire.

L’étude met l’accent beaucoup plus sur les stratégies et les tactiques adoptées par 
cette armée, que sur les plans de guerres vu qu’un grand nombre d’écrivains arabes, 
étrangers et israéliens ont déjà évoqué ce côté en détail. L’étude fait allusion également 
à la relation existant entre les résultats des guerres et les changements qui en ont 
résulté, aux niveaux stratégique et tactique. Et parce que les stratégies se distinguent 
par la stabilité relative, elles ne témoignent pas de grands changements au niveau 
de la structure, sauf dans les cas de guerre et des exploits scientifiques. Tel était le cas 
après la Première Guerre Mondiale qui a donné naissance à la stratégie de la guerre 
rapide, comme étant l’opposé de la guerre de tranchées monotone et qui dure pour de 
longues années. Les exploits industriels qu’a témoignés l’Occident directement après 
cette guerre, ont contribué à l’éclaircissement de la nouvelle stratégie, tout en ajoutant 
des améliorations qualitatives sur le moteur explosif.
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La dette générale des Etats-Unis et le renouvellement de la crise

Dr. Abdallah Rizk

La dette générale des Etats-Unis
et le renouvellement de la crise

Les Etats-Unis, la plus grande économie du monde perd une part de sa vénération 
économique à cause de la crise de dette structurelle.

Cette dette s’accroît d’une façon inquiétante, avec des répercussions négatives sur 
l’économie américaine et par la suite mondiale.

En analysant les facteurs de l’accroissement de la dette, nous remarquons le coût des 
guerres menées par les Etats-Unis, et ce qu’on appelle «les dépenses de la défense», en 
addition au recul des niveaux de l’activité économique, fait qui a une grande influence 
sur les rendements publics. Quand ces deux facteurs se réunissent, l’effet sera très 
grand sur le déficit du Budget américain. 

Malgré le déficit chronique du Budget, les Etats-Unis ont joui d’un classement le 
plus supérieur durant soixante-dix ans. Le pas de «Standard and Poors» visant à 
alléger la classification de cette dette, a été surprenant, ce qui a semé la peur aux Etats-
Unis et dans le monde.

Est-ce que cette décision a été brutale et imprudente, ou exprime-elle les appréhensions 
face à une situation qui pourrait être plus mauvaise?

La décision de réduire la classification a été basée sur la situation de l’économie 
mondiale qui ne fait aucune allusion au rétablissement ayant prétendu être réalisé 
en 2010: la zone de l’euro fait face aux crises de la dette souveraine et la Grande 
Bretagne passe par une phase de développement lent, ainsi que le Japon.

Jusqu’à l’année passée, on espérait trouver une solution pour l’activation de 
l’économie. Or maintenant, ces tentatives font face à des considérations et des 
possibilités, dont la plupart évoquent l’inquiétude au niveau de l’économie mondiale 
qui souffre périodiquement de crises.

Si le fait de lancer un avertissement vis-à-vis les catastrophes économiques émane 
d’un esprit scientifique strict, les outils de confrontation ont besoin d’être modernisés… 
d’être plus sérieux, tout en réexaminant les visions et les méthodes adoptées aux 
niveaux de la gestion et de la coopération, sinon les répercussions seront dangereuses. 
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Le développement humanitaire durable
(Le cas des pays arabes)

L’être humain représente la base pour le développement humanitaire. Elle vise à 
améliorer son niveau de vie vu qu’il est un membre efficace dans la société, et ce en 
assurant les facteurs principaux suivants:

1- assurer des emplois de travail afin de garantir un revenu permanent.
2- développer les capacités d’enseignement.
3- la sécurité médicale et environnementale.
4- trouver des réseaux d’assurance sociale pour faire face à la pauvreté, au chômage, 

à l’ignorance et à la désobéissance aux lois. 
L’État joue un rôle central au niveau de la planification des politiques de 

développement durable pour les citoyens, et ce en assumant les fonctions suivantes:
1- Assurer une augmentation au niveau de la moyenne de la part de l’individu par 

rapport au capital national.
2- Assurer une justice au niveau des revenus afin d’éviter les grandes différences au 

niveau des revenus des différentes tranches sociales.
3- Mettre l’accent sur la concomitance du développement et de la démocratie à 

travers la participation vigilante et l’équilibre au niveau des droits et des devoirs entre 
les différents membres de la société.

4- Lier la technologie moderne au développement productif, social et scientifique.
Au niveau du développement arabe, les fonctions de l’État trébuchent vu la part 

limitée de l’individu du capital national, et le taux très limité de la dépense sur 
l’éducation et la santé. D’autre part il existe un taux élevé remarquable dans les 
moyennes de la pauvreté, de l’analphabétisme et du chômage.

8 9

Le développement humanitaire durable (Le cas des pays arabes)

Dr. Mohammad Mourad



559 0

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

,
arabe et des résumés des recherches publiées 

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

• Dr. Mohammad Mourad• Dr. Mohammad Mourad
Le développement humanitaire durableLe développement humanitaire durable
(Le cas des pays arabes)(Le cas des pays arabes) ............................................ ............................................ 5656

• Dr. Abdallah Rizk• Dr. Abdallah Rizk
La dette générale des Etats-UnisLa dette générale des Etats-Unis
et le renouvellement de la crise et le renouvellement de la crise ................................................................ 5757

• Mohammad Khaweja• Mohammad Khaweja
Les développements dans la stratégie israélienneLes développements dans la stratégie israélienne
lors des six décennieslors des six décennies ............................................... ............................................... 5858



9 1



NATIONAL DEFENSE - JANUARY 2012 53

9 2

Development of Israeli strategy in 6 decades

Mohammad Khawaga

reaching any achievement in the face of the Israeli army when confronted in a regular 
war. This strategy has proved its efficiency in preventing the enemy from achieving 
the objectives of the “Second War against Lebanon” which pushed the Israeli Army 
to reconsider many ways of thinking, concepts and armament adopted during the last 
two decades according to the American experience in the wars of Kosovo and Iraq. 
This experience which generated the theory of “remote fire” means that war can be 
terminated by intensifying the aerial effort at the expense of limiting infantry attacks. 
This formula disrupted the balance in the Israeli blitzkrieg strategy that is based on 
the dualism between the tank and the airplane. Statements of the Israeli military 
commanders and the field exercises indicate that this strategy will adopted again in 
any future war in addition to returning leverage to the infantry forces.
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Development of Israeli strategy in 6 decades

Our study tackles the developments in Israeli military strategy since the creation of 
the Zionist entity until this day. The study noted the early adoption of the blitzkrieg 
and the indirect approach procedure as a necessity choice to compensate for the entity’s 
limited geographic surface and demography as well as its geopolitical weaknesses. 
This strategy has proved to be very successful during the Israeli wars against the Arab 
regular armies.

The Hebrew State could have never adopted the blitzkrieg strategy has it not been 
for the presence of two main factors:

First of all, the unlimited western support in different fields and especially the 
military field. This enabled this state to acquire the most advanced and sophisticated 
technologies in military industry.

The second factor is represented in the flow of thousands of Jewish officers, NCOs 
and soldiers to Palestine. Those troops who fought in the Allies’ armies during World 
War II formed along with the Zionist military organizations the Israeli army which 
fought in the past and is still fighting wars and confrontations against the Arabs.

The study focuses on strategies and tactics adopted by this Army more than it focused 
on war plans and their courses since many Arab, foreign and Israeli writers already 
tackled this issue in details.

The study also discussed the relation between the results of the wars with the ensuing 
changes on the strategic and tactical levels.

And since strategies are distinguished with relative stability, they rarely face any 
immense structural changes except for the cases of wars and major scientific leaps.

This is what took place after World War I when the Blitzkrieg saw the light for the 
first time as opposed to the monotone trench war. The western industrial developments 
which evolved after that war contributed to the emergence of the new strategy and 
introduced qualitative improvements on the combustion engine.

The study also reveals the rise of Arab Resistance forces as a reaction against Israeli 
wars and the subsequent occupation of Arab territories.

These forces tended to adopt the strategy of irregular wars considering the difficulty of 

Development of Israeli strategy in 6 decades

Mohammad Khawaga
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U.S public debt and the regeneration of the crisis

The United States of America which is the world’s biggest economy is losing parts 
of its economic veneration due to the structural debt crisis.

This debt is worryingly growing and leaving negative impacts on the U.S economic 
activity and subsequently on the world economy.

When analyzing the factors of debt increase we notice the emergence of the costs of 
wars fought by the U.S and what is called as “defense costs” in addition to the decline 
of economic activity levels which influenced public incomes. When both of these factors 
meet their impact on the U.S budget deficit become huge.

Despite the chronic budget deficit, the U.S enjoyed the highest rating during 70 
years and the surprise came when Standard and Poors downgraded the U.S credit 
rating and consequently raised panic in America and the world.

Was that decision taken hastily or did it express fear from a worse future?
The credit rating downgrade came in the light of a world economic situation which 

doesn’t show a sign of recovery as it was claimed in 2010 since the Euro Zone is 
facing a crisis in sovereign debt and Britain is living a period of stagnant growth just 
like Japan.

Until last year, work was underway to stimulate the economy, however, these attempts 
are confronting considerations and prospects which mostly bear signs of caution and 
worry in the path of world economy where crises are periodically multiplying.

If warning against economic crises is a strict scientific logic then we deduce that 
confrontation tools need new serious means and a review of visions and modes in 
terms of administration and cooperation, otherwise the results will be devastating.

U.S public debt and the regeneration of the crisis

Dr. Abdallah Rizk
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Durable Human development

Dr. Mohammad Mrad

Durable Human development

Man is the axis of human development since it aims to raise the standard of living 
to a decent level which makes every man an active member of society by providing the 
following basic requirements:

- Providing work opportunities to ensure a steady income
- Developing educational capabilities
- Health security and environmental safety
- Generating social security networks to confront poverty, unemployment, ignorance 

and defying public law
The State plays a pivotal role in planning for durable development policies for its 

citizens by performing the following functions:
- Increasing the average national income per capita
- Justice in distributing income and impeding wide gaps between social sections
- Confirming the correlation of development and democracy through conscious 

participation and through the balance of rights and obligations between the different 
members of society

- Linking modern technology with productive, social and scientific development
On the Arabic development scene, State functions remain hampered in terms of 

the limited national income per capita and meager public spending on education 
and health. On the other hand we notice a noticeable increase in the rate of poverty, 
illiteracy and unemployment.
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pour le moment inaccessibles comme l’Antarctique ou offshore. 
Certains pays sont déjà en tête de liste comme le Brésil qui est 
sur la voie de s’imposer comme principal acteur énergétique 
et politique en Amérique du Sud. Il construit un sous-marin 
nucléaire pour protéger ses champs de pétrole offshore. La 
capacité de l’hémisphère nord pour répondre à la demande de 
carburants à partir du schiste la rend plus compétitive avec des 
pays comme l’Irak et la Libye, qui ont d’abondantes réserves 
conventionnelles, mais se heurtent à des obstacles politiques 
pour augmenter leur exploitation de pétrole. Le Canada pourrait 
élever à trois millions de barils par jour en 2020. Pour la première 
fois depuis des décennies, le prix de l’énergie mondiale pourrait 
être influencé par l’hémisphère américaine qui entame un long 
chemin vers l’autosuffisance.

Régions pétrolières en Amérique du Sud
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Aujourd’hui, se passer des hydrocarbures du Moyen-Orient 
reviendrait à supprimer du jour au lendemain 40% des ressources 
pétrolières quotidiennes de la planète et 11,5% des ressources 
gazières. Difficile dans de telles conditions de contourner pour 
le moment cette région. La part des hydrocarbures du Moyen-
Orient devrait continuer de produire une bonne partie du pétrole 
dans les quelques années à venir et rester incontournable. Mais 
la géopolitique des hydrocarbures au Moyen-Orient ne se limite 
toutefois pas à ce seul aspect d’une politique d’approvisionnement 
du monde. Elle est également une question de niveau de 
production, d’investissement et de stratégies financières destinées 
à assurer à plus long terme un écoulement optimal et cohérent 
des productions pétrolières et gazières à destination des pays 
importateurs. 

Conclusion: vers une nouvelle géographie du pétrole 
Comment les découvertes croissantes de pétrole sur le continent 

américain pourraient rééquilibrer la géopolitique de l’énergie? 
Cette question reste ouverte. Les pays du Moyen-Orient peuvent 
encore influencer les prix du pétrole considérablement, car les 
champs de pétrole sont généralement moins chers à développer, 
et certains pays de la région sont dotés de grandes réserves. 

Par ailleurs, d’autres pays riches en pétrole peuvent rivaliser 
avec l’Amérique en attirant vers eux les investissements comme 
la partie russe de l’océan Arctique et les eaux ouest-africaines. En 
outre, l’environnement et les questions de financement posent 
des défis constants à la croissance rapide de la production de 
pétrole de l’hémisphère.

L’avenir de la production pétrolière mondiale dépendra d’un 
niveau technologique plus élevé et d’investissements plus 
importants pour augmenter le taux de récupération des puits 
actuellement de 35%, ainsi que de la prospection de territoires 
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Impact sur les pays pétroliers du Moyen-Orient: 
Les pays pétroliers du Moyen-Orient possèdent certains 

avantages incontestables comme une grande quantité de réserves 
de pétrole prouvées de bonne qualité, d’exploitation facile à 
cout faible. Les estimations varient sur les réserves de pétrole 
restantes au Moyen-Orient mais elles restent énormes. Ainsi, 
le US Geological Survey affirme en effet que le Moyen-Orient 
ne possède qu’entre la moitié et le tiers des réserves exploitables 
mondiales. Mais les principaux désavantages des pays producteurs 
du Moyen-Orient proviennent de l’instabilité politique et de la 
volatilité de la situation qui menacent les approvisionnements en 
pétrole. 

Par contre, le développement de la prospection et des activités 
pétrolières sur le continent américain pose beaucoup moins 
de problèmes politiques qu’au Moyen-Orient qui connait une 
instabilité politique croissante (le printemps arabe, le nucléaire 
iranien, la fragilité des régimes politiques et les crises économiques 
et sociales). En Amérique, le seul pays qui pose un problème 
au plan politique est le Venezuela dont le développement des 
réserves non conventionnelles est principalement limité par les 
différentes agitations politiques qui ébranlent le pays. D’autre part, 
les problèmes de sécurité tels que l’enlèvement des travailleurs 
du pétrole en Afrique pose également des difficultés et pourrait 
empêcher certains pays africains de continuer à augmenter la 
production. En réalité, les nouvelles découvertes sur le continent 
sont assez importantes pour inverser la tendance sans tenir 
compte du Venezuela.

Peut-on se passer des ressources de pétrole du Moyen-Orient? 
Les récentes découvertes peuvent-elles fournir une alternative 
crédible en matière d’hydrocarbures à ceux qui pourraient être 
produits au Moyen-Orient ou par les pays de l’OPEP?
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car cette forme d’extraction du pétrole se fait à ciel ouvert.
Il faut 4 tonnes de sable pour produire un baril de brut. Grâce 

à l’eau pompée dans la rivière, bitume et sable sont séparés par 
chauffage dans d’énormes cuves. L’eau usée, fortement polluée 
est donc rejetée dans les rivières. Le brut est ensuite acheminé 
par pipeline vers les raffineries nord-américaines: 65% du pétrole 
de l’Alberta est exporté, essentiellement vers les Etats-Unis.

Impact sur les Etats-Unis
Les Etats-Unis peuvent nourrir l’espoir d’alléger dans les 

années à venir leur dépendance des importations de pétrole 
surtout des pays de l’OPEP dans les quelques années à venir. 
Les formations de schistes dans la prairie du Dakota du Nord 
qui produisent 400.000 barils de pétrole par jour préfigurent un 
vaste changement qui pourrait alléger la dépendance américaine 
du pétrole du Moyen Orient. Les Etats-Unis peuvent compter 
également sur les importations de pétrole non conventionnel en 
provenance des schistes de l’Alberta dont l’exploitation est moins 
coûteuse. Les Américains chômeurs pourraient se déplacer vers le 
nord pour aider à pourvoir des dizaines de milliers de nouveaux 
emplois dans l’extraction des sables bitumineux du Canada en 
pleine expansion. D’ailleurs, 65% de ce pétrole est exporté aux 
Etats-Unis. Le Canada prévoit de porter en 2020 à 3 millions de 
barils par jour, le pétrole extrait du bitume.

D’autres exportations provenant des champs de pétrole 
nouvellement découverts en Amérique du Sud ont déjà permis 
aux Etats-Unis de réduire les importations de pétrole des pays 
de l’OPEP de plus d’un million de barils par jour depuis 2007. 
le Brésil et la Colombie sont devenus les principaux fournisseurs 
du marché américain, surpassant le Koweït.
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n’attire autant d’investissements ce qui fournit une chance 
pour ces pays et ne manquera pas de rééquilibrer la donne avec 
l’emprise de l’OPEP sur le marché du pétrole. 

Enfin, on remarque que beaucoup de découvertes pétrolières 
majeures sont non-conventionnelles. (Canada, Etats-Unis, 
Venezuela). En effet, on distingue également différentes sortes 
de réserves en fonction du type de pétrole: pétrole conventionnel 
ou pétroles non conventionnels. Les pétroles non conventionnels 
sont essentiellement constitués des huiles extra-lourdes, des 
sables asphaltique, et des schistes bitumineux. 

Impact environnemental
Jusqu’à une époque récente, il était trop coûteux et complexe 

d’exploiter les sables bitumineux pour produire du pétrole. 
Ces dernières années, toutefois, la hausse du prix du pétrole et 
les changements technologiques ont rendu cette exploitation 
possible et très rentable. Les sociétés pétrolières produisent 
maintenant plus d’un million de barils de pétrole par jour à partir 
des sables bitumineux, et cette production s’accroît constamment. 
Cependant, l’expansion effrénée des projets d’exploitation des 
sables bitumineux entraîne d’énormes coûts environnementaux, 
causant des dommages aux terres, à l’air, à l’eau, aux forêts, au 
climat et aux populations locales. 

Le brut de l’Alberta revient cher à produire par rapport au 
pétrole saoudien: 15 à 20 dollars le baril, contre 5 pour le pétrole 
saoudien. Mais avec la montée du cours du pétrole à plus de 100 
dollars, une véritable ruée sur le pétrole se développe depuis 
quelques années dans le grand nord canadien. Toutes les grandes 
compagnies mondiales de pétrole investissent dans le nord 
canadien même les chinoises.

Pour extraire les sables bitumineux, la terre a été déblayée sur 
une soixantaine de mètres de profondeur. Toute verdure a disparu 
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Défis liées aux exploitations pétrolières en Amérique du Sud 

Défis technologiques coûteux
De nos jours, la grande majorité des découvertes se font offshore 

grâce à des prouesses technologiques inconnues depuis peu. Les 
nouveaux puits sont situés à une grande profondeur d’eau de 
l’ordre de 2 000 m et à une grande profondeur forée de 5 à 6 000 
m sur des lits dse sel formés par l’évaporation des océans anciens. 
Il s’agit donc de conditions extrêmes sur le plan technologique.

De nos jours, une centaine de champs ont déjà été découverts 
dans des profondeurs d’eau supérieures à 1500 m, en offshore 
très profond. Une vingtaine d’entre eux, situés dans le golfe 
du Mexique et au Brésil, sont d’ores et déjà en production. Ils 
produisent près de 800 000 b/j soit environ 1% de la production 
mondiale. Cette production pour le moment modeste est vouée 
à se développer très fortement dans les années à venir et doubler 
d’ici 2010.

Le démarrage de la production des puits offshore nécessitera 
des investissements colossaux et un temps assez long (près de 
cinq ans) pour entrer en production. Les défis posés par les 
nouveaux champs offshore, situé sous 6000 mètres d’eau et, sont 
encore plus grandes. A titre d’exemple, la compagnie de pétrole 
brésilienne Petrobras, va investir plus de 200 milliards de dollars 
pour atteindre ses objectifs. Il s’agit là d’un effort de recherche 
sans précédent depuis la seconde guerre mondiale 

C’est un changement historique qui se produit, rappelant 
la période précédent la Seconde Guerre mondiale lorsque les 
Etats-Unis et ses voisins de l’hémisphère ont été la principale 
source mondiale de pétrole. Dans une certaine mesure, nous 
allons assister surement mais lentement à un rééquilibrage du 
marché dans lequel l’hémisphère occidental progressant vers 
l’autosuffisance. En effet, aucun autre endroit sur la planète, 
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• Brésil: 96,5 (2,19)
• France 96,3 (2,18)
• Italie: 83,3 (1,75)
• Espagne 78,7 (1,72)
• Royaume-Uni: 78,2 (1,70)
• Iran: 77 (1,62)
En décembre 2009, la production mondiale de pétrole s’est 

élevée à 83,88 millions de barils par jour répartis essentiellement 
entre la Russie (12,3 %), l’Arabie Saoudite (9,84 %), les États-
Unis (8,95 %), la Chine (4,73 %), l’Iran (4,47 %), la CEI hors 
Russie (3,84 %), le Mexique (3,49 %), le Brésil (2,98 %) et l’Irak 
(2,90 %).

Toutefois, les réserves des pays de l’OPEP sont sujettes à 
caution, car d’une part elles ont été artificiellement augmentées 
dans les années 1980 pour des raisons liées à l’accès à leur quota 
de production, et d’autre part, les quantités de réserves annoncées 
par ces pays ne varient pas depuis cette augmentation malgré 
l’absence de découvertes majeures. Ainsi, les réserves totales de 
onze pays de l’OPEP en 2003 varient entre 891 milliards de barils 
selon l’OPEP et 491 milliards de baril.

Impact actuel des découvertes pétrolières sur le continent 
américain

L’impact des découvertes pétrolières sur le continent américain 
dépendra de plusieurs facteurs comme l’évolution du prix du 
pétrole, les défis technologiques pour l’extraction surtout du 
pétrole non conventionnel, le volume des investissements, les 
avantages compétitifs des autres pays surtout du Moyen-Orient 
et la stabilité politique des principaux pays producteurs. Les pays 
du Moyen-Orient possèdent des avantages certains au niveau des 
prix mais souffrent d’incertitudes politiques.
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après les États-Unis, a quant à elle, prévu la constitution d’une 
réserve stratégique de pétrole de 0,15 milliard de barils. Le Japon, 
troisième plus gros consommateur de pétrole, importe 95% de 
son pétrole et possède ses propres réserves stratégiques de pétrole 
contrôlées par l’Etat. Selon l’Agence for Natural Resources and 
Energy du Japon, ce dernier a des réserves publiques représentant 
92 jours de consommation et des réserves privées pour 78 jours 
de consommation supplémentaires, soit un total de 171 jours de 
consommation. 

Malgré leur importance, ces réserves ne dépassent pas quelques 
jours de consommation. En effet, la production mondiale est 
d’environ 85 Mbbls/j dont 34 proviennent des pays membres 
de l’OPEP comprenant en 2011: l’Algérie, la Libye, l’Angola, le 
Nigeria, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Koweït, 
l’Iran, l’Iraq, le Qatar, le Venezuela et l’Equateur. Signalons que 
certains importants pays producteurs de pétrole ne sont pas 
membres de l’OPEP. C’est le cas du Canada, du Soudan, du 
Mexique, du Royaume-Uni, de la Norvège, des États-Unis, de 
la Russie et du Sultanat d’Oman.

Quant aux principaux pays consommateurs, ils étaient repartis 
en 2007 comme suit (en millions de tonnes ou en millions de 
barils/jour):
• États-Unis: 943,1 (20,7)
• Chine: 368 (7,86)
• Japon: 228,9 (5,05)
• Inde: 128,5 (2,75)
• Russie: 125,9 (2,70)
• Allemagne: 112,5 (2,39)
• Corée du Sud: 107,6 (2,37)
• Canada: 102,3 (2,3)
• Arabie saoudite: 99,3 (2,15)
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étaient reliées avant que les continents ne se forment et dérivent 
loin l’un de l’autre.

Tout cela laisse présumer qu’il y a du pétrole des deux cotés 
de l’atlantique. Le puit Zaedyus a été foré dans une structure 
géologique qui pourrait être une similaire du champ Jubilee, au 
large du Ghana, où il a été découvert quelque 1,4 milliard de 
barils de pétrole ces dernières années. La découverte de pétrole 
en Guyane française dans un nouveau bassin peut préfigurer une 
nouvelle géographie pour le monde du pétrole et du gaz. 

Enfin, les bassins de l’Arctique sont présumés renfermer 25% 
des reserves de pétrole et de gaz de la planète même si l’on assume 
qu’ils sont plus riches en gaz naturel qu’en pétrole. L’abondance 
de gaz dans l’Arctique nécessitera l’application de technologies 
de pointe.

Les besoins énergétiques actuels des pays industrialisés
Les besoins en pétroles des pays industrialisés sont immenses. 

Mais le paradoxe est que les pays du nord sont pauvres en 
énergie qui doit provenir des pays du sud riches en la matière. 
De nombreux pays maintiennent des réserves de pétrole dites 
stratégiques contrôlées par le gouvernement, pour des raisons à 
la fois économiques et de sécurité nationale. 

A titre d’exemple, les États-Unis maintiennent la plus grande 
réserve stratégique de pétrole au monde dans quatre sites dans 
le Golfe du Mexique, d’une capacité totale de 0,727 milliard 
de barils de pétrole brut. Les sites sont des cavernes de sel qui 
ont été aménagées pour stocker du pétrole. Cette réserve a été 
mise en place en 1975 à la suite de l’embargo pétrolier de 1973-
1974, Au rythme actuel de consommation, la réserve stratégique 
américaine pourrait répondre à la demande nationale pendant 
environ 37 jours.

Quant à la Chine, deuxième plus gros consommateur de pétrole 
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de liquides de gaz naturel. Les réserves de gaz sont beaucoup 
plus importantes: 1,6 Gbep ont été produits et il reste au moins 
le triple.

Pour sa part, l’Équateur est un producteur important (530 
kbbls/j de brut) disposant de vastes réserves de près de 5 Gbbls. 
Le taux de déplétion dépasse maintenant 4% par an.

Enfin, les autres pays d’Amérique du sud sont pauvres en 
hydrocarbures. Le Chili est très pauvre en pétrole, ne possédant 
que quelques petits gisements, presque épuisés, au point sud. En 
Amérique centrale, le Guatemala possède un peu de pétrole, 
avec 260 Mbbls de réserves produisant 25 kbbls/j, et la production 
marginale vient de commencer au Belize. Cuba est un petit 
producteur de pétrole (50 kbbls/j) mais une société commence 
à explorer dans ce pays. Le Suriname possède aussi de petites 
réserves prouvées (100 Mbbls). Les autres pays du continent n’ont 
pas de réserves connues de pétrole ni de gaz, ou en possèdent 
en quantités insignifiantes, mais plusieurs territoires font l’objet 
d’efforts d’exploration, y compris la Guyane Française.

La Guyane française
Un champ de pétrole vient d’être découvert en Guyane française, 

Il s’agit d’une première nouvelle. La découverte a été faite en eaux 
profondes, à plus de 2 000 mètres, sur le puits Zaedyus, à environ 
150 kilomètres au nord-est de Cayenne. Même s’il est encore 
trop tôt pour évaluer les réserves, mais les premiers résultats sont 
encourageants. Le potentiel du gisement ne pourra toutefois 
être évalué qu’après de nouveaux forages. Mais, la perspective 
de trouver du pétrole au large de la Guyane avait été renforcée 
par de récentes et importantes découvertes au large des côtes 
avoisinantes du Brésil. Les géologues présument que le sous-sol 
de la côte est de l’Amérique du Sud est similaire à celui riche 
en hydrocarbures du golfe de Guinée, en Afrique, car les deux 
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de 800.000 barils par jour, la réserve devrait ajouter près de 9 
milliards au PNB du pays et le placer dans le top 20 des pays 
producteurs de pétrole dès l’année prochaine. Du pétrole a été 
également découvert dans la jungle amazonienne dans la province 
septentrionale de Lorette près de la frontière équatorienne. Le 
Pérou a approuvé les plans soumis d’investissement d’un milliard 
de dollars au cours des trois prochaines années afin d’extraire ce 
brut situé à la frontière avec l’Equateur. 

La Bolivie
La Bolivie a émergé ces dernières années comme un pays 

producteur de gaz significatif (environ 14 G. m³ par an, contre 
2.3 en 1999), grâce à plusieurs gros gisements dans les contreforts 
des Andes. Les réserves actuelles sont d’environ 8,5 Gbep) et il 
reste un potentiel significatif de nouvelle réserves. Le pays exporte 
de plus en plus de gaz surtout vers le Brésil. Les ressources en 
pétrole sont plus modestes. Le pays est en train de nationaliser 
l’ensemble de la production et même du raffinage, ce qui freine 
les investissements étrangers.

En mai 2011, de nouvelles découvertes de gaz ont eu lieu sur le 
bloc d’Aquio, découvertes qui confirment ainsi l’extension vers 
le nord du gisement d’Incahuasi découvert en 2004 sur le bloc 
adjacent d’Ipati. La présence d’hydrocarbures a été confirmée par 
un test effectué sur une partie de la formation qui a produit du 
gaz (500 barils par jour).

Trinité-et-Tobago, l’Equateur et le Chili
Trinité-et-Tobago est un producteur de pétrole de longue date. La 

production est en déclin depuis longtemps: il reste probablement 
entre 1 et 2 Gbbls. Le pic pétrolier a été atteint en 1978, mais a 
récemment un peu rebondi grâce à de nouveaux investissements. 
Elle est proche de 200 kbbls/j dont deux tiers de brut et un tiers 
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aujourd’hui comme l’une des réserves d’hydrocarbures non 
conventionnels les plus importantes au monde.

La Colombie
L’exploration pétrolière en Colombie a commencé tardivement 

dans les années soixante. La production a atteint son un pic à 
830 kb/j en 1999. Cependant, la situation s’est renversée depuis 
quelques années en raison d’une législation très favorable aux 
investissements étrangers. En effet, la Colombie ne fait plus peur 
aux investisseurs étrangers attirés par des promesses alléchantes. 
Alors que les réserves sont actuellement estimées à 2 milliards de 
barils, la production est passée de 600.000 barils/jour il y a quatre 
ans à plus de 800.000 cette année. La production devrait dépasser 
le million de barils/jour en 2011 puis atteindre 1,5 million en 2015, 
selon l’Association Colombienne de Pétrole. Les hydrocarbures 
représentent déjà plus de 40% des exportations de la Colombie En 
juin, l’Agence nationale des hydrocarbures a lancé l’adjudication 
de 225 blocs dans tout le pays. Les compagnies étrangères sont 
très présentes dans cette activité avec des investissements qui ont 
atteint plus de 8,5 milliards de dollars en 2010. 

Le Pérou
Le secteur pétrolier du pays connaît donc un regain indéniable 

même si le pays ne produit plus que 75 kbbls/j de brut contre 200 
en 1983. Cependant, un nouveau gisement de gaz découvert à 
Camisea dans les Andes permet l’exportation de gaz dès 2008. De 
nouvelles réserves de pétrole lourd ont été également identifiées 
dans le bassin de Maranon au nord du pays. Une première 
découverte offshore a été enregistrée en 2005. Du pétrole a 
également été découvert au sud du pays. Cette dernière découverte 
de champ de pétrole devrait augmenter les réserves du Pérou 
en pétrole brut d’au moins d’un milliard de barils d’une valeur 
estimée à 23 milliards de dollars. Avec un objectif de production 
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dans le Golfe du Mexique avec un potentiel de réserves de plus 
de 11 milliards de mètres cubes.

Le gisement se trouve à 113 km au nord-est de Coatzacoalcos, 
dans l’Etat de Veracruz (sud-est du Mexique), et sa production 
quotidienne pourrait atteindre 750.000 m3 par jour. Le Mexique 
est actuellement importateur de gaz naturel pour satisfaire ses 
besoins nationaux.

L’Argentine
L’Argentine a enregistré ces dernières années d’importantes 

découvertes de pétrole qui l’ont propulsé à nouveau au rang des 
principaux pays producteurs. L’Argentine a produit 763 kbbls/j 
en 2005 dont 660 de brut. Les deux principaux bassins pétroliers 
sont Neuquen, dans le centre-ouest du pays et San Jorge, sur 
la côte. L’Argentine a longtemps été un important exportateur 
de pétrole, mais les exportations sont tombées à environ 50 
kbbls/j en 2006 mais la balance devrait s’inverser prochainement. 
D’autre part, l’Argentine est d’ailleurs le premier producteur de 
gaz d’Amérique latine (640 kbep/j).

Le principal espoir d’accroître les réserves de pétrole et de 
gaz se situe dans l’exploration offshore. Récemment, la filiale 
argentine du groupe pétrolier espagnol Repsol a annoncé la plus 
grande découverte d’hydrocarbures de son histoire dans le sud de 
l’Argentine dont l’exploitation pourrait démarrer rapidement. La 
découverte a eu lieu sur le site de Lomo la Lata, dans la province 
de Neuquén, qui abrite un gigantesque gisement d’hydrocarbures 
non conventionnels de 927 millions de barils, représentant à lui 
seul 40% des réserves du pays. Au total, ce gisement abrite 741 
millions de barils de pétrole de schiste d’excellente qualité et 186 
millions de barils de gaz de schiste, répartis sur une zone de 428 
km². Le gisement fait partie d’une formation géologique plus vaste, 
baptisée “Vaca Muerta”, qui s’étend sur 30 000 km², considérée 
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pétrole des États-Unis: deux tiers de ses exportations pétrolières 
partant vers ce pays. Si la production de brut conventionnel a 
donc diminué, celle du brut non conventionnel augmente.

Le Mexique
Le gouvernement méxicain affirme que ses réserves de 

pétrole dépassaient les 100 milliards de barils en janvier 2006, 
exploitées par la société pétrolière d’État, la Pemex qui possède 
le monopole de la production et de la recherche pétrolière. Cette 
situation limite la capacité de développement de la recherche de 
nouveaux gisements d’énergies et la possibilité de recours aux 
investissements étrangers.

Depuis 1979, le Mexique produit la plupart du pétrole du champ 
de Cantarell Field dont la production a commencé son déclin de 
production à partir de 2003. En 2009, la production de Cantarell 
a été dépassée par celle du champ mitoyen de Ku-Maloob-Zaap.

Actuellement, 40% des réserves restantes du Mexique sont dans 
le champ de Chicontepec découvert en 1926. Les champs restant 
du Mexique sont beaucoup plus modestes et, plus coûteux à 
développer.

Récemment, le Mexique a annoncé la découverte d’importants 
gisements de gaz de schiste dans le nord et le sud-est du pays 
dans les Etats du Chihuahua et du Tamaulipas, frontaliers avec 
les Etats-Unis, de San Luis Potosi et de Veracruz ce qui pourrait 
multiplier jusqu’à six fois ses réserves actuelles de gaz. Jusqu’à 
une période récente, l’exploitation de gaz de schiste était peu 
rentable en raison des difficultés de son extraction. Mais au cours 
des dernières années son exploitation est devenue possible grâce 
à de nouvelles technologies.

Enfin, l’entreprise pétrolière d’Etat Pemex a annoncé la 
découverte d’un gisement de gaz en eaux profondes (4,3km) 
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Le Venezuela
Le Venezuela qui produit déjà une grande quantité de pétrole- 

surtout des bruts lourds- est devenu grâce aux dernières 
découvertes le véritable eldorado mondial du pétrole dont 
les réserves dépassent de loin celle de l’Arabie Saoudite. 
Traditionnellement, le complexe de Bolivar Coastal, dans le nord-
ouest du pays, fournit l’essentiel de la production. Il est formé 
d’un ensemble de gisements exploitée depuis 1917 totalisant 
plus de 30 Gbbls de pétrole près du lac Maracaibo. Quatre des 
vingt quatre gisements de plus de 500 Mbbls du Venezuela ont 
été découverts dans les années 1980, mais tous les autres l’ont 
été avant 1960. En outre, le nord-est du Venezuela possède des 
réserves de gaz naturel et de pétrole conventionnel en quantité 
plus modestes.

Mais le point majeur est constitué par le fait que le Venezuela 
possède dans la vallée de l’Orénoque un vaste gisement de pétrole 
sans doute la plus grande accumulation continue d’hydrocarbures 
de la planète. Comme les sables bitumineux du Canada, une 
partie de la production est chimiquement transformée en 
syncrude visant à acquérir les propriétés d’un pétrole brut 
conventionnel. En 2009, les réserves exploitables ont été estimées 
à 513 milliards de barils aux conditions technologiques actuelles. 
Cette nouvelle estimation attribue au Venezuela les premières 
réserves mondiales, loin devant l’Arabie Saoudite. En effet, 
ces 1200 milliards de barils de réserves non-conventionnelles 
représentent une quantité égale aux réserves conventionnelles 
mondiales. Les schistes bitumineux du Venezuela peuvent être 
produits plus facilement que dans d’autres pays même s’ils sont 
situés à une plus grande profondeur. Actuellement, le Venezuela 
déclare produire 3 millions de barils par jour, mais les analystes 
estiment qu’il s’agit d’un peu moins (2,6 millions de barils par 
jour). Le Venezuela demeure un des premiers fournisseurs de 
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du coût élevé de production et surtout des difficultés de transport 
hivernal. 

Le Brésil
Le Brésil nourrit l’espoir de devenir un des plus grands pays 

pétrolier au monde dans les prochaines années. En effet, le pétrole 
brésilien a fait l’objet de beaucoup de recherches depuis l’an 
2000 surtout offshore. Ces recherches ont permis de découvrir 
sous l’eau de la mer plusieurs champs géants parmi lesquels 
Tupi découvert en 2007( 6,5 Gbbl), Iracema (1,8 Gbbl), Franco, 
découvert en 2010, ( 4,5 Gbbl )et Libra, découvert en 2010 (8 à 
15 Gbbl). D’autre part, d’après certaines estimations, la région de 
Santos, au sud de Rio de Janeiro, pourrait receler à elle seule 33 
Gbbl. 

Le Brésil, qui disposait de réserves estimées à 14.9 Gbbl en 
2009, cherche à augmenter ses réserves à 35 Gbbl en 2014. Une 
fois confirmées, les réserves des puits précités pourraient suffire 
à propulser le Brésil au 11e rang mondial devant les Etats-Unis. 

La demande élevée en équipements nécessaires à la production 
est un des grands défis que la compagnie nationale Petrobras aura à 
surmonter dans l’exploitation du pétrole off shore. Les ressources 
humaines et matérielles seront ses principales préoccupations 
dans les années à venir. Rien qu’avec les concessions actuelles, 
le plan d’investissement se chiffre à 224 milliards de dollars 
entre 2010 et 2014. Mais la direction de l’entreprise prévoit une 
augmentation de ce montant au vu des récentes découvertes.

Enfin, il faut signaler que la production d’éthanol produit à 
partir de la canne à sucre dont le Brésil est le premier producteur 
mondial ce qui permettra à ce pays d’accéder prochainement au 
rang de la première puissance en Amérique du sud notamment 
au niveau énergétique. 
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Le Canada
La production de pétrole au Canada est presque aussi ancienne 

qu’aux États-Unis. Au Canada, la production de pétrole a atteint 
son niveau le plus élevé en 1973, mais la production de pétrole 
provenant des découvertes récentes conventionnelles et surtout 
des sables bitumineux devrait augmenter substantiellement.

Mais si les ressources conventionnelles sont globalement en 
déclin, les sables bitumineux de l’Alberta sont de plus en plus 
exploités. L’Alberta est ainsi en train d’accéder au rang de nouvel 
émirat pétrolier du XXIe siècle. En effet, Au nord de cette 
province, a été découvert un des plus grands gisements de schistes 
bitumineux au monde Ces dernières sont évaluées à environ 180 
milliards de barils éparpillées sur une surface de 141 000 km2 
plaçant le Canada en deuxième place derrière l’Arabie saoudite.

Grâce au bitume, la production totale de brut liquide et de gaz 
naturel devrait passer de 2,6 à 3,9 Mbep/j. Les réserves de schistes 
bitumineux du Canada sont capables de durer des décennies. 
On assiste déjà à un boom économique sans précédent dans 
cette région du Canada qui enregistre des taux de croissance 
équivalent à ceux de la Chine. Les freins les plus importants pour 
le développement futur de cette industrie pétrolière est la pénurie 
sans précédent de travailleurs. 

D’autre part, le Canada a développé les activités de recherche 
offshore dans l’Atlantique: le «bassin Jeanne d’Arc» au large de la 
Terre Neuve fournit 450 kbbls/j de brut, le delta du Mackenzie 
contient des réserves de gaz de l’ordre de 1,5 Gbep, le bassin 
de Sverdrup offre des réserves significatives de gaz naturel (au 
moins 3 Gbep) et de moindres quantités de pétrole. Tandis que le 
«Scotian bassin» dans la région d’Halifax produit du gaz naturel. 
D’autres bassins sont également activement explorés. Certaines 
de ces ressources n’ont jamais été mises en exploitation, en raison 
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D’autres découvertes de pétrole conventionnel ont également 
été enregistrées dans la partie américaine du Golfe du Mexique 
profond (plus de 20 Gbep) qui compensent, en partie, le déclin de 
la production pétrolière du reste du pays. Les réserves récupérables 
de pétrole et de gaz qui ont été estimées, représentent  des réserves 
de 10 Gb de pétrole et de 3 à 4 Gbep de gaz (milliards de barils 
équivalent pétrole). Cette découverte est située par plus de 2100 
m de hauteur d’eau et plus de 6000 m de sédiments sous une 
épaisse couche de sel déformée. Elle est le fruit des immenses 
avancées technologiques faites ces dernières années dans le 
domaine de l’exploration et du forage.

Cette découverte est d’ampleur mondiale. A titre de comparaison, 
le gisement Kashagan, découvert en 2000 dans la partie kazakhe 
de la mer Caspienne, était considéré en 2000 comme la plus 
grosse découverte depuis près de deux décennies.

A l’échelle des États-Unis, ce nouveau gisement pourrait être le 
plus important depuis 30 ans.

Une fois mis en exploitation, il augmenterait les réserves globales 
actuelles d’hydrocarbures des Etats-Unis (pétrole et gaz) de 5 à 
25%. En outre, il est situé dans une zone encore très peu explorée 
ce qui laisse entrevoir de fortes possibilités de trouver d’autres 
gisements de grandes tailles. Selon certaines estimations près de 
100 Gbep de pétrole et de gaz, pouvaient encore être découvert 
dans ce bassin.

Enfin, la production des gisements connus peut encore 
représenter des dizaines de Gbbls, grâce à l’application de la 
technique d’injection de CO2. À cela, il faut ajouter les côtes 
Atlantique et Pacifique, et la partie est du Golfe du Mexique 
fortement prometteuses qui sont encore partiellement fermées 
aux activités de recherches pétrolières.
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d’eau. C’est un sable enrobé d’une couche d’eau sur laquelle se 
dépose la pellicule de bitume. Les gisements de sable bitumineux 
représentent une importante source de pétrole brut de synthèse, 
ou non conventionnelle. Les plus importants gisements au monde 
se trouvent en Alberta au Canada, au Dakota du Nord aux Etats-
Unis, et dans le bassin du fleuve d’Orénoque au Venezuela. 

La technologie nécessaire pour l’extraction du pétrole à partir 
du schiste bitumineux est disponible et éprouvée. En outre, le 
prix actuel du pétrole rend cette filière économiquement viable 
ce qui n’était pas le cas il y a quelques années.

Cette technologie a permis d’extraire 400 000 barils de pétrole 
par jour au Dakota du Nord ce qui a eu pour effet de renverser la 
courbe de production de pétrole aux Etats-Unis en déclin depuis 
la fin du siècle passé. Selon certaines estimations, la production 
de pétrole à partir du schiste bitumineux pourrait dépasser les 
deux millions de barils par jour en 2020. Les Etats-Unis qui 
produisent déjà environ la moitié de leurs besoins en pétrole 
pourraient diminuer sensiblement leur dépendance du pétrole 
étranger.

La principale contrainte au développement de l’exploitation du 
schiste bitumineux aux Etats-Unis est d’origine économique. 
Elle réside dans le fait que les schistes bitumineux de l’Alberta, 
au Canada sont moins coûteux à produire surtout que les États-
Unis ont tout l’accès désiré à la production de sables dans le 
cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain. ALENA ou 
NAFTA). De plus, le développement de la production du schiste 
bitumineux est moins problématique au Canada car les réserves 
sont situées dans une région de taïga pratiquement inhabitée 
dont les grandes rivières se jettent dans l’océan Arctique rendant 
l’eau cependant nécessaires à l’exploitation des schistes plus 
disponibles qu’au Dakota du Nord. 
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a été creusé à Titusville en Pennsylvanie en 1859 par Edwin Drake. 
Et c’est aux États-Unis que le secteur pétrolier a atteint l’échelle 
industrielle spécialement à partir de 1901. Les États-Unis furent 
le plus gros producteur mondial de pétrole pendant plus d’un 
siècle jusqu’en 1974.

La production de pétrole des États-Unis a atteint son summum 
en 1970 après la découverte du champ pétrolier de Prudhoe 
Bay en Alaska. La production de pétrole avait alors atteint plus 
de 9 millions de barils par jour pour redescendre à 5 millions 
de barils par jour en 2008. En outre, les réserves pétrolières 
prouvées des États-Unis qui s’élevaient à 39 milliards de barils 
en 1970 ont diminué jusqu’à moins de 21 milliards de barils fin 
2008 soit une diminution de 46% par rapport à 1970. En 2005, les 
importations pétrolières des Etats-Unis représentaient deux fois 
la production.

Parallèlement, la consommation américaine de produits 
pétroliers a dépassé les 20 millions de barils par jour. Ce déficit 
est couvert par des importations de pétrole provenant du Moyen 
Orient et du Canada. En 2008, les importations de produits 
pétroliers représentaient près de la moitié du déficit commercial 
des États-Unis.

Cependant, la découverte ces dernières années d’énormes 
quantités de schistes bitumineux au Texas et surtout au Dakota 
du Nord commence à changer la donne. En effet, les États-
Unis possèdent une des plus importantes réserves de schistes 
bitumineux au monde. Ainsi, selon les études du Bureau of Land 
Management des Etats-Unis, ce pays détient des réserves estimées 
à 800 milliards de barils d’équivalent de pétrole soit assez pour 
satisfaire pendant 110 ans les besoins en pétrole des Etats-Unis 
sur la base de la consommation actuelle du pays. Les sables ou le 
schiste bitumineux sont un mélange de bitume brut, qui est une 
forme semi-solide de pétrole brut, de sable, d’argile minérale et 
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Les immenses découvertes de pétrole sur le 
continent américain spécialement aux Etats-
Unis, au Canada, au Brésil, au Venezuela et 

en Colombie commencent à exercer un impact 
économique indéniable sur l’évolution du marché 
du pétrole. Des découvertes non négligeables sont 
également signalées au Pérou, en Bolivie, dans 
l’Antarctique et à travers tout le continent américain. 
Loin de se ralentir, le pétrole fait l’objet de beaucoup de 
recherches d’exploration sur l’ensemble du continent 
américain sur terre et sur mer. Toutes ces découvertes 
préfigurent un changement géopolitique en gestation 
qui ne manquera pas d’exercer à moyen terme 
un impact sur le Moyen-Orient et sur la politique 
américaine dans cette partie du monde spécialement 
sur les pays pétroliers du Golfe. 

Les récentes découvertes pétrolières aux Etats-Unis
Les Etats-Unis furent les pionniers de l’industrie 

pétrolière au monde. Un des premiers puits de pétrole 
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For Russia, which has been searching for a foreign policy 
identity since 1991, the BRICs idea has come in very handy. It 
would be hard to find another format that would encourage a 
non-Western orientation in foreign policy, remind the world of 
Russia’s global ambitions, and stress the country’s similarity to 
states that are world leaders in terms of economic growth. An 
additional benefit is the group’s principle of non-confrontation; 
all the BRICs members strongly deny that their organization is 
directed against anyone.

But whatever the talk and even the thinking in the BRICs 
capitals, it stands to reason that increasing the influence of one 
group of countries can only happen at the expense of diminishing 
Western influence. Certainly that is not necessarily bad if it 
happens in an evolutionary way. The objective reality is that 
the world needs a new international balance of power, and this 
calls for encouraging the rise of new centers. If one group seeks 
to retain its privileges and other groups quietly work to erode 
them, the world will definitely experience a new upheaval. The 
world order that would emerge from it would depend on the 
outcome of that upheaval. What is certain in this process is that 
the developing nations are always paying the price.

11 9



BRICS, the West and the Arab Spring

Professor Michel Nehme

25NATIONAL DEFENSE - JANUARY 2012

from being made. All five members are aware that their attempts 
to increase their international weight and influence exclusively 
within the existing structures are doomed. Brazil, Russia, India, 
China and South Africa are seeking to bolster their negotiating 
position during the time when a future world system is being 
created. Special attention and for the sake of clarification 
attention is given to the Arab World where the economy of all 
Arab Spring countries is going through a critical period as these 
countries transitions to proclaimed democracy. While the shift 
from authoritarianism is certainly welcome by the West, it has 
inevitably incited instability unknown to Egypt and others for 
the past thirty five years. The implementation of economic 
reform amid this uncertainty is particularly challenging as 
political demands take precedence. The state attempted several 
times to revive the Egyptian economy since the Infitah, or “open 
door,” policy initiated by President Anwar Sadat in the mid-
1970s. Successive, though unsuccessful, reform programs during 
the 1990s contributed to the pervasive poverty that served as a 
central driver of the 2011 Egyptian revolution and persists today. 
Other nonoil exporting Arab countries fit the same category. 
Past experiences can provide useful lessons for what to avoid in 
the future, even if they are unable to impart what exactly should 
be done. BRICs in part have had a small share in the economic 
welfare of the Middle East. It has an ambitious interest in seeing 
that this share is to increase and that is why BRICs is standing 
against all attempts by the West to exploit the Arab Spring to its 
own advantage. The fact that BRICs represent parts of the world 
that are becoming more and more significant lends more weight 
to their aspirations(32).

32- Weitz Richard, “Is BRICs a Real Bloc?”, The Diplomat. April 22, 2011. O’Neill Jim, “The Rise of the 
BRICs and N-11 Consumer”, Goldman Sachs. December 3, 2010.
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the BRICs. What can a commodity-oriented state with uncertain 
prospects for modernization contribute to a group of future 
economic and political leaders? Experts on Russian politics say 
that it is a dry out country. Its rate of growth is far below that 
of China and India. More importantly, Russia faces problems 
that are totally different from those in other BRICs countries. 
In spite of their impressive growth rates, they remain developing 
countries; Russia is a developed country that has lived through 
an unprecedented period of decline and degradation and is now 
trying to bounce back. The challenges the BRICs members face 
are therefore similar in some ways and different in others.

Any arguments against Russia would be more legitimate if the 
discussion was exclusively about economics. But obviously the 
member countries see the BRICs structure above all in political 
terms. This reflects the objective need for a more diverse and less 
Western-oriented world order. The institutions that have been 
functioning since the Cold War are unable to provide answers to 
the multiplying problems of the 21st century. New arrangements 
have not taken shape, and the countries that are unhappy about 
the situation are not trying so much to find a replacement for 
them as to find ways around them.

A multi-polar world needs formats other than those that catered 
to a bipolar world. It is not an accident that BRICs declarations 
occasionally question the legitimacy of the existing system. 
However, it is less likely that any reform will be implemented 
in the UN Security Council, because the current permanent 
members are not going to share their privileges with anyone, and 
this applies to Russia and China, which are BRICs members. All 
five BRICs countries feel that the West has virtually monopolized 
global discourse. That is not only at odds with the economic and 
even political alignment of forces, but prevents new decisions 
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BRICs spokesmen, many as they are, always stress commitment 
to Multilateralism. While the BRICs have different priorities and 
are often competing for investment and access to market, they 
share a commitment to state sovereignty and to a multi-polar 
world in which no singular country dominates. This was and is 
still being manifested in the way they deal with Arab Spring and 
recently in Syria. Fyodor Lukyanov, chief editor of the magazine 
“Russia in Global Affairs,” writes that the whole process of global 
decision-making needs to be revised. Lukyanov notes that Russia, 
along with the other BRICs, believe that the West should not 
dominate world affairs(30).

Conclusion
Encouraging the rise of new centers of power is a hope by most 

developing nations, but the process must be seen as part of a 
complete revision of how global decisions are made rather than the 
rise of one group at the expense of another. The West’s response 
to every single BRICs summit scarcely varies and in the same 
token the response of BRICs to Western calls for actions whether 
in the United Nations Security council or on bilateral actions 
is very much alike. The Arab Spring issues have magnified this 
controversial standing among the West and BRICs. The West’s 
first reaction is to dismiss BRICs as an artificial organization with 
no future, because its member countries have practically nothing 
in common. The second reaction is anxiety, because the policies 
of its members are in opposition to those of the United States. 
These two reactions contradict each other, because if BRICs is a 
ghost organization, what does the West fear?(31).

What has particularly raised concern among Western observers 
in the wake of the world financial crisis is Russia’s presence in 

30- Lukyanov Fyodor, “Is BRICs the start of a new world order?”, Russia in Global Affairs. April 29, 2011.
31- Weitz Richard, “Is BRICs a Real Bloc?”, The Diplomat. April 22, 2011.
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push its evolving global agenda without the overbearing presence 
of the United States”(28). China’s clear dominance as the world’s 
second largest economy is part of the challenge. The strain amongst 
the BRICs countries is revealed in the various bilateral relations 
within the group. China and India compete against each other 
for global markets, while Russia and Brazil face similar problems 
in the global energy market. China and Brazil have a competitive 
trade relationship, especially for the export of manufactured goods 
to third markets such as the U.S.A. and Latin America. The two 
countries are also competing for foreign direct investment, with 
China attracting much more, despite Brazil’s strong institutions, 
democracy and market-friendly policies.

There exist strains between China and Russia. The two countries 
have not reached an agreement for the pricing of Russian 
natural gas. There is limited reciprocal investment and policy 
coordination between the two. Russia and China also pursue 
different policies towards Asian neighbors North and South 
Korea, Japan, Taiwan and to other regions, such as the Middle 
East(29). In addition to the strained bilateral relations, there is little 
investment within the BRICs. South Africa, Brazil, India and 
Russia only invest about three percent of their resource to trade 
with each other. The BRICs have not allocated much funding 
to multilateral initiatives and for most BRICs countries, their 
most important trading partner is a non-BRICs countries. It is 
hard for the BRICs to collaborate on energy policy, as Russia and 
Brazil are leading suppliers, while China and India are amongst 
the leading consumers.

28- “BRICs countries need to further enhance coordination: Manmohan Singh”, Times Of India. 12-04-
2011.

29- “BRIC wants more influence”, Euronews. http://www.euronews.net/16/06/2009/bric-wants-more-
influence/. http://timesofindia.indiatimes.com/india/BRICs-countries-need-to-further-enhance-
coordination-Manmohan-Singh/articleshow/7961167.cms.
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BRICs and Realignment of Political Power
Scholars of American universities point out that as an 

organization, the BRICs is a product of the great recession. It 
is noticed because of the recessionary debate about rebalancing 
the world economy and the international political system. As 
that debate evolves so will the prospectus about the BRICs, 
because the debate selects certain factors and attributes to place 
plausibility and possibilities of continuity. One of the arguments 
state that the BRICs cannot claim legal, historical or geographical 
coherence, in the way the European Union can. They are not 
facing a common security threat, as NATO originally did.

Shifting global consumption towards BRICs as emerging 
economies is being accompanied by a realignment of political 
power. The recent debate is about the cohesiveness of the 
BRICs countries as a new political/economic bloc engendering 
multilateralism. Those that deny international power of BRICs 
claim that it does not have a permanent secretariat or formal 
international organization and thus it is not administratively 
cohesive. There is disagreement amongst experts about the 
cohesiveness of the group ties. The BRICs countries and specially 
China as previously mentioned project that their partnership is 
about strengthening South-South ties, increasing understanding 
among emerging nations, and boosting regional economic 
development.  At the most recent summit, China agreed to 
import more value-added products from the other four countries, 
establish hi-tech projects in Russia, and extend market access and 
high tech projects in Brazil as well.

Out of fear this could underscore the leading role of China 
amongst the BRICs. A Times of India article states that BRICs…
“is becoming a China-dominated forum in which Beijing can 
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President Franklin Delano Roosevelt's influential advisor A.A. 
Berle that control of the incomparable energy reserves of the 
Middle East would yield “substantial control of the world”. And 
correspondingly, that loss of control would threaten the project 
of global dominance that was clearly articulated during World 
War II, and that has been sustained in the face of major changes 
in world order since that day(26).

In Tunisia and Egypt, the recent popular uprisings have won 
impressive victories. However the uprising in the Libyan 
occurrence witnessed a different bloody course of success, but as 
some scholars reported, while names have changed, the regimes 
remain: “A change in ruling elites and system of governance is still 
a distant goal”. Scholars observe internal barriers to democracy, 
but ignore the external ones, which as always are significant.

The U.S.A. and its Western allies are sure to do whatever 
they can to prevent anti-Western attitude in the Arab world. To 
understand why, it is only necessary to look at the studies of 
Arab opinion conducted by American polling agencies. Though 
scarcely reported, they are certainly known to planners. They 
reveal that by overwhelming majorities, Arabs regard the United 
States and Israel as the major obstacles to stability in the region. 
The United States is so regarded by 90 per cent of Egyptians, and 
in other regional states generally by over 75 per cent. If public 
opinion were to influence policy, the United States and because 
of its shallow foreign policy in the Arab region not only would 
not control the region, but would be expelled from it, along with 
its allies(27). However, so far power is prevailing.

26- Rapoza Kenneth, “BRICs Summit 2011: Why Americans Shouldn’t Fear this New “Superpower”, 
Forbes. April 13, 2011. O’ Neill Jim, “The Rise of the BRICs and N-11 Consumer”, Goldman Sachs. 
December 3, 2010.

27- Peter Ford, “Why do they hate us?”, Christian Science Monitor at: http://www.csmonitor.com/2001/
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1989, the democracy uprising was tolerated by the Russians, and 
supported by western power in accord with standard doctrine: it 
plainly conformed to economic and strategic objectives, and was 
therefore a recognized achievement, suitably placed, unlike the 
struggles at the same time “to defend the people's fundamental 
human rights” in Central America.

The democracy uprising in the Arab world has been characterized 
as a defeat to the barriers of fear and a display of courage, dedication, 
and commitment by popular forces - coinciding, unexpectedly, 
with a remarkable uprising of tens of thousands in support of 
working people and democracy in Madison, Wisconsin, and 
other US cities. If the course of revolt in Cairo and Madison 
intersected, however, they were headed in opposite directions: 
in Cairo toward gaining elementary rights denied by the ruling 
elite, in Madison towards defending rights that had been won in 
long and hard struggles and are now under severe attack.

Each is a case of its own building new tendencies in global 
society, following varied courses. There are sure to be far-reaching 
consequences of what is taking place both in the decaying 
industrial heartland of the richest and most powerful country 
in human history, and in what President Dwight Eisenhower 
called “the most strategically important area in the world” - “a 
remarkable source of strategic power” and “probably the richest 
economic prize in the world in the field of foreign investment,” 
in the words of the State Department in the 1940s, a prize that 
the United States intended to keep for itself and its allies in the 
unfolding New World Order of that day(25).

Despite all the changes since, there is every reason to suppose 
that today's policy-makers basically adhere to the judgment of 

25- Canrong Jin, “The Essence of the Rise of BRICs and Its Future”, China Focus. April 14, 2011.
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code for force in Libya and Ivory Coast. In both cases a long-
serving leader was ousted. Although they did not actively oppose 
intervention in Libya and Ivory Coast, the BRICs criticized the 
military actions in both countries. They began blocking attempts 
to ease sanctions on Libya to help the anti-Gaddafi rebels and 
resisted a Western push to condemn the governments of Syria 
and Yemen(23).

Russian and Chinese double vetoes are not common. The last 
time Russia and China jointly vetoed a council resolution was in 
2008, when they teamed up with South Africa and voted down 
a resolution that would have imposed sanctions on Zimbabwe. 
Analysts say Russia was and still is the strongest opponent of the 
Syria resolution, sent a warning that Moscow will not be pushed 
around when it sees its interests threatened by the United States 
and Europe.

Russia has strong business and defense ties to Syria, which it 
would be reluctant to abandon. That is one of the main reasons 
Moscow opposes the idea of a Gaddafi-style ouster of Syrian 
President Bashar al-Assad. Some Western diplomats played 
down the Syrian vote, suggesting the council divisions were 
essentially business as usual for a U.N. body that spent most of 
its 66-year history in deep paralysis because of the Cold War and 
the difficulties the United States and Soviet Union had placed all 
along(24).

Spill-over of Arab Spring
The democracy uprising in the Arab world is sometimes 

compared to Eastern Europe in 1989, but on dubious grounds. In 

23- Cooperation within BRIC Kremlin.ru. Retrieved on 16-06-2009. Archived 19-06-2009.
24- Graceffo Antonio, (21-01-2011). “BRIC Becomes BRICs: Changes on the Geopolitical Chessboard”. 

Foreign Policy Journal. http://www.foreignpolicyjournal.com/21/01/2011/bric-becomes-BRICs-changes-on-
the-geopolitical-chessboard/2/. Retrieved 14-04-2011.
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the Middle East.
Western diplomats who supported the Syria resolution expressed 

frustration at the five “BRICs” emerging nations, which they say 
are increasingly obstructive. One envoy said that by abstaining 
from the Syria vote, Brazil, India and South Africa “have nailed 
their colors firmly to the fence”. It has become clear that the three 
powerful developing nations had provided Russia and China the 
cover they needed to veto the resolution without much fallout. 
The cost of the veto would have been higher if those three BRICs 
members hadn't abstained(22).

BRICs diplomats repeatedly refer to the NATO military 
intervention in Libya that led to the ouster of leader Muammar 
Gaddafi, an operation that Russia and the other BRICs nations 
have harshly criticized as overstepping the Security Council 
mandate to protect civilians in the North African oil-producing 
state. BRICs is opposing sanctions and has worries that passing 
the European resolution against Syria could open the door to a 
Libya-style military intervention there.

Russia and China have consistently opposed intervention in 
North Korea, Sudan, Myanmar and Iran, states that have close 
ties to Russia or China or both and are often the target of Western 
governments and human rights groups. Opposition to foreign 
intervention and the idea that countries have a responsibility to 
protect civilians around the world has become a slogan for the 
BRICs.

The United Nations activities of 2011 did not begin that way. 
Early in the year, the Security Council approved several resolutions 
that granted unusually sweeping authorizations for the use of 
“all necessary measures” which inclusively meant diplomatic 

22- Weitz Richard, “Is BRICs a Real Bloc?”, The Diplomat. April 22, 2011. O’Neill Jim, “The Rise of the 
BRICs and N-11 Consumer”, Goldman Sachs. December 3, 2010.
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contributed two-thirds of the huge increase. Obviously, owing 
to the springing up of organizations like BRICs to represent the 
emerging nations, the domestic economies within these nations 
are more vital, the links between the developed nations are closer 
and the economic trades among the BRICs are strengthening. 
What remains is a collaborated foreign policy that all BRICs 
members could draw from(21).

China's economy has greatly influenced the development of 
the Middle East nations, especially in market oriented societies. 
When it comes to economic acceleration, all Middle East 
countries take China into consideration, even though they are 
also somewhat nervous about its prospective rise of political 
power internationally.

Russia, Arab Spring and the West
Permanent council members Russia and China, backed by 

abstentions from Brazil, India and South Africa members of 
BRICs, used their veto power to block a European-drafted 
resolution that called for an end to Syria's six-month crackdown 
on pro-democracy protests, hinting at sanctions if it continued. 
The Russian and Chinese “double veto” of a U.N. resolution 
condemning Syria highlights the power of BRICs which is still 
considered a small club of emerging-market nations.

But for a U.N. body that has been more often divided and 
incapable of acting during its six-decade history, some diplomats 
say the Syria vote is business and an attempt to lay down a land 
mark in the U.N. against western hegemony of U.N. decisions. 
Furthermore it is as usual an effort by Russia, China and their 
allies on the council to try to curb the United States and European 
endeavor of changing the geopolitical map of balance of power in 

21- Gang Ding, “BRICs eases regional nerves over China's rise”, Global Times.  April 13, 2011. Lukyanov, 
Fyodor. “Is BRICs the start of a new world order?”, Russia in Global Affairs. April 29, 2011.
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invested in physical assets”. China’s status in international politics 
is still regarded as being similar to that of developing countries, 
despite the great economic achievements it has made.

China does not have yet what it takes to assume an international 
leadership role or to replace any developed nation(19).

In fact, only by absorbing more developing nations into the 
BRICs through the improving of coordination among developing 
countries can the organization be politically truly valuable. 
Beijing aims to promote cooperation among BRICs and other 
developing nations and intensify South-South bonds, which will 
definitely help stabilize the world economy and lead the way to 
more political power balance worldwide.

An increasing number of facts indicate that China is trying to 
promote mutual understanding among the emerging nations and 
that is why it is reluctant to express its stance clearly with regard 
the Arab Spring. China believes the Arab World is indispensable 
for the development of the new global order. A recent report by the 
Asian Development Bank demonstrates the characteristics of the 
new global economy. The report, titled “South-South Economic 
Links”, highlighted the great significance of intensifying economic 
cooperation between developing nations and that the Arab Spring 
has posted an obstacle in that direction(20).

The report also showed that trade and investment among the 
developing nations in the global South, including Asia, Africa, 
Latin America and until recently the Middle East, has increased 
considerably. The GDP of these nations made up 45 percent of the 
global total last year, 20 percent more than in 1980. Asian nations 

19- Gang Ding, “BRICs eases regional nerves over China's rise”, Global Times.  April 13, 2011. Pereira, 
Carlos and João Augusto de Castro Neves “Brazil and China: South-South Partnership or North-
South Competition?” Brookings Institute Foreign Policy Paper Series. Number 26. March 2011.

20- Weitz Richard, “Is BRICs a Real Bloc?”, The Diplomat. April 22, 2011. Anderlini Jamil, “China cements 
role as top of the BRICs”, Financial Times. April 14, 2011. Wonacott Peter, “Market on Par With China's 
and India's”, Wall Street Journal. May 2, 2011.
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forbidding arms sales to Libya(17).
What does this perplexed foreign policy tell us about Chinese 

role in the international system? The most obvious answer is 
that, instead of being non-ideological, Chinese foreign policy 
actually is quite ideological. As can be seen from recent events, 
even in situations where supporting dictatorships hurts Chinese 
interests, Beijing has chosen to side with these internationally 
opposed political figures. This ideological bias stems from the 
nature of China’s domestic political regime – a one-party state. 
The ruling Chinese Communist Party believes that its greatest 
ideological threat is posed by the liberal democracies in the West. 
Even as China benefits from the West-led international economic 
system, the Communist Party has never shown toleration of 
democratic principles forecasted by the capitalistic West(18).

As for China, officials have always asserted that the West should 
not ask what Beijing could do to Europe; but to ask what Europe 
has done to Beijing. The answer is not much. The bombing 
by the North Atlantic Treaty Organization (NATO) of Libya 
to drag the latter into democracy translated into massive losses 
for China, including the lightning repatriation of over 36,000 
Chinese workers, and cancellation of dozens of contracts. Not 
to mention that NATO's war was fundamentally opposed by 
the BRICs, and the revolutionary trends in Libya have already 
threatened to sideline Brazilian, Chinese and Russian companies 
from the fresh Libyan resources. What Beijing really wants 
can be gleaned from what top adviser to China's central bank 
Li Daokui said at the recent World Economic Forum in Dalian, 
“The incremental parts of our foreign reserve holdings should be 

17- Graeme Smith, China offered Gadhafi huge stockpiles of arms: Libyan memos, TRIPOLI, From Saturday's 
Globe and Mail. Published Friday, Sep. 02, 2011 10:18PM EDT. Last updated Monday, Sep. 19, 2011 2:56PM 
EDT.

18- Callick, Rowan. “BRICs chiefs seek China deals”, The Australian. April 14, 2011. Anderlini, Jamil. “China 
cements role as top of the BRICs”, Financial Times. April 14, 2011.
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the Arabian Peninsula (AQAP) with its military pressure against 
protesters and anti-government tribesmen in the south.

Clinton was presumably referencing Libya and Syria when she 
implored India to “support democratic transitions taking place 
in the Middle East and North Africa”. Given the close proximity 
between her visit and Sayeed’s maneuvering in Sana’a, perhaps 
New Delhi believed, to the astonishment of all strategists in the 
Middle East, that it was finally supporting U.S.A. policy in the 
Arab Spring and that is really strange stance.

China, Arab Spring and the U.S.A.
The portrayal of Beijing as a non-ideological pragmatist in 

international affairs does not correspond well with its policy and 
behavior toward some of the world’s internationally rejected 
regimes. For example, China maintained its support for Slobodan 
Milosevic’s regime almost until the very end of his rule. In Africa, 
China stuck by Zimbabwe’s Robert Mugabe, inviting him to visit 
Beijing even when he was an international exile not favored by 
any significant state. Of Latin American leaders, the bureaucrats 
in Beijing seem to have taken a particular liking to Hugo Chavez 
of Venezuela for his negative attitude towards American foreign 
policy.

China’s pro-existing regimes complex was on full display 
during the Arab Spring. Around the fall of Hosni Mubarak’s 
regime in February, the official Chinese media consistently cast 
Egypt’s anti-Mubarak forces as mobs that would do nothing 
but cause chaos. The Chinese handling of the recent collapse of 
Muammar Gaddafi’s regime was a reflection of perplexed foreign 
policy. Beijing not only received a high-level representative of 
the doomed Gaddafi regime in June, its arms manufacturers 
were trying to sell $200 million worth of weapons to Gaddafi’s 
forces in July, in violation of a UN Security Council resolution 
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India and members of BRICs have been able through the 
process of Arab Spring rising to outstrip the United Nations 
Security Council’s ongoing deliberation as the U.S.A. and E.U 
seek a firmer resolution on Syria’s violent concentrations effort. 
India’s inclination to vote on the Chinese-Russian side of Libya 
and Syria demonstrates that Clinton wasn’t urging New Delhi 
to assist, so much as to politely reprove its obstruction of U.S.A. 
policy in these spheres. The Secretary insists, “As India takes on 
a larger role throughout the Asia Pacific, it does have increasing 
responsibilities, including the duty to speak out against violations 
of universal human rights”.

However Clinton’s rhetoric functioned as a time-bomb. While 
New Delhi finds itself on the wrong side of these revolutions and 
U.S.A. policy, it has landed on Washington’s good side in Yemen 
by opposing democratic upheaval. Interior Minister Mutahar al-
Masri met with Indian ambassador Ausaf Sayeed to discuss an 
array of “security cooperation agreements,” supposedly dealing 
with piracy and terrorism. But Saba state media(16) passed on 
information that, “Al-Masri and Sayeed also reviewed several 
security issues, particularly in counterterrorism areas”.

What these agreements entail remains unknown; intelligence 
sharing, equipment and training of local security forces offer 
several possibilities. Regardless, Al-Masri “hailed the Indian 
stances supporting Yemen in all international events,” meaning 
that New Delhi supports Ali Abdullah Saleh’s regime and its 
attempts to remain in power through the Gulf Cooperation 
Council’s (GCC) settlement initiative. Sayeed “praised the 
security efforts the ministry exerted to maintain security and 
stability in the country,” lumping its actions against al-Qaeda in 

16- Yemen, India to sign security cooperation agreements, official says, [23/July/2011], SANA'A, July 23 (Saba) - 
Many security cooperation agreements are to be signed between Yemen and India, Interior Minister Mutahar 
al-Masri said Saturday. Al-Masri made the statement during his meeting with Indian ambassador to Yemen 
Ausaf Sayeed.
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the defining partnerships of the 21st century”. She then wonders, 
“What does this global leadership mean in practical terms? And 
what does it mean for the relationship between the two of us? 
Well, for starters, it means that we can work more productively 
together on today’s most complex global challenges. For example, 
to advance democratic values, the world’s oldest democracy and 
its largest can both support the democratic transitions taking 
place in the Middle East and North Africa”(15). 

Clinton did not then raise the issues of the Arab revolutions 
again, spending most of her time wandering through Afghanistan 
and China on “a new Silk Road”. This was no passing reference 
though. Like the similarly absent Kashmir, Clinton keeps moving 
away from the very help she’s requesting for a reason: India, “the 
world’s largest democracy,” has flagrantly opposed the Middle 
East’s pro-democracy movement claims.

Few days after the visit of Clinton, Abdel Aati Al Obeidi landed 
in New Delhi to brief the government on the state of Libya’s 
war. Muammar Gaddafi’s Foreign Minister met with E. Ahamed, 
India’s Minister of State for External Affairs, who promptly 
reiterated a position that calls for, “the immediate cessation of 
all hostilities in Libya and supports peaceful resolution of the 
Libyan crisis through dialogue, taking into account the legitimate 
aspirations of the people of Libya”. With Libya in a full-blown 
war, the majority opposition doesn’t feel that dialogue alone 
will remove Gaddafi from power. Those advocating a “dialogue 
only” course of action, meaning Gaddafi's allies in Africa, Russia 
and China, wished to see that the regime retain its influence, 
however India and the BRICs members were disappointed and 
failed to project a good assessment of the newly international 
balance of power.

15- Remarks on India and the United States: A Vision for the 21st Century; Remarks Hillary Rodham Clinton, 
Secretary of State, Anna Centenary Library, Chennai, India, July 20, 2011.
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United States, dislike of democracy is the norm. The evidence 
is overwhelming that democracy is supported insofar as it 
contributes to social and economic objectives and that is why that 
support was delayed in the Arab World, a conclusion reluctantly 
conceded by the more serious scholarship.

Elite contempt for democracy was revealed dramatically in the 
reaction to the Wikileaks exposures. Those that received most 
attention, with joyful commentary, were cables reporting that 
Arabs support the United States stand on Iran. The reference 
was to the ruling dictators. The attitudes of the public were 
unmentioned. The guiding principle was articulated clearly by 
Carnegie Endowment Middle East: “There is nothing wrong, 
everything is under control”. In short, if the Middle East dictators 
support the U.S.A in its endeavor in the Arab World, what else 
could matter? This sarcastic question is confounding the Foreign 
policy of the United States.

To mention just one case that is highly relevant today, in internal 
discussion in 1958, President Eisenhower expressed concern 
about “the campaign of hatred” against the United Sates in the 
Arab world, not by governments, but by the people. The National 
Security Council (NSC) explained that there is a perception in 
the Arab world that the U.S.A. supports dictatorships and blocks 
democracy and development so as to ensure control over the 
resources of the region. Furthermore, the perception has been 
and until recently very well taken. Pentagon studies conducted 
after 9/11 confirmed that the same was holding until the wave-
rise of the Arab Spring for recently the picture is distorted and is 
now vague.

India, Arab Spring and the U.S.A.
Hillary Clinton America’s Secretary of State declared that, “the 

relationship between India and the United States will be one of 
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the 2011 BRICs summit in Sanya, Hainan province, China in 
April 2011 as a full member(14).

The mainstream view in America today is that it has exaggerated 
the problem, overreacted to 9/11 and overestimated its historical 
significance. An article in Foreign Policy magazine indicated that 
10 major global events that have taken place in the decade since 
9/11, and America's response to 9/11 was last on the list. Number 
one, was “the rise of China and other BRICs,” number nine was 
the Arab Spring and number ten was 9/11. September 11 did not 
stop globalization, nor speed it up, when the Berlin Wall collapsed, 
it was more of a turning point in modern history than 9/11, when 
the World Trade Center towers collapsed. The fall of the Berlin 
Wall heralded the fall of a barrier that impeded globalization of 
the market and democratic development. And its collapse made 
possible a “third wave” of democratization as labeled by political 
scientists one of whom is Samuel Huntington.

Fourth Wave Democracy
Even the “fourth wave” of democratization, as some journalists 

have called the Arab Spring, had its origins in the end of the Cold 
War. The 9/11 attacks and subsequent war on terrorism helped 
awaken Arab people from an illusion of being dormant. Buffeted 
by the post-Cold War trend of more democratic government and 
a freer flow of information based on the IT revolution, the Arab 
world would have had its spring awakening sooner or later, with 
or without 9/11.

Support for democracy is the province of ideologists and 
propagandists. In the real world, elite, in all countries even in the 

14- “South Africa joins BRIC as full member”, News.xinhuanet.com. 24-12-2010. http://news.xinhuanet.
com/english2010/china/2010-12/24/c_13662138.htm. “BRICs countries need to further enhance 
coordination: Manmohan Singh”, Times Of India. 12-04-2011. http://timesofindia.indiatimes.com/india/
BRICs-countries-need-to-further-enhance-coordination-Manmohan-Singh/articleshow/7961167.cms. 
“BRICs should coordinate in key areas of development: PM”, Indianexpress.com. 10-04-2011. http://
www.indianexpress.com/news/BRICs-should-coordinate-in-key-areas-of-development-pm/775130/.
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The BRIC countries met for their first official summit on 
16 June 2009, in Yekaterinburg, Russia(8), with the respective 
leaders of Brazil, Russia, India and China, all attending(9). The 
core focus of the summit was related to improving the current 
global economic situation and discussing how the four countries 
can better work together in the future, as well as a more general 
push to reform financial institutions. There was also discussion 
surrounding how emerging markets, such as those members of 
BRIC, could be better involved in global affairs in the future.  
In the aftermath of the summit the BRIC nations suggested 
that there was a need for a new global reserve currency that is 
'diversified, stable and predictable'(10). The statement that was 
released stopped short of making a direct attack on the perceived 
dominance of the U.S.A. Dollar, something which the Russians 
have been critical of; however, it still led to a fall in the value of 
the dollar against other major currencies(11).

South Africa sought membership during 2010 and the process 
for formal admission began as early as August 2010(12). South 
Africa was officially admitted as a member nation on December 
24, 2010 after being formally invited by China and the other BRIC 
countries to join the group. The group was renamed BRICs to 
reflect the now-five-nation membership(13), with an “S” for South 
Africa appended to the acronym. President Jacob Zuma attended 

8- “First summit for emerging giants”, BBC News. 16-06-2009. http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/8102216.
stm. Retrieved 16-06-2009.

9- Bryanski Gleb (26-06-2009), “BRIC demands more clout, steers clear of dollar talk”, Reuters. http://
www.reuters.com/article/marketsNews/idUSLG67435120090616. Retrieved 16-06-2009.

10- “BRIC wants more influence”, Euronews. http://www.euronews.net/16-06-2009/bric-wants-more-
influence/. Retrieved 16-06-2009.

11- “Dollar slides after Russia comments, BRIC summit”, London: Guardian. 16-06-2009. http://www.
guardian.co.uk/business/feedarticle/8561428. Retrieved 16-06-2009.

12- Graceffo Antonio (21-01-2011), “BRIC Becomes BRICs: Changes on the Geopolitical 
Chessboard”,Foreign Policy Journal. http://www.foreignpolicyjournal.com/21/01/2011/bric-becomes-
BRICs-changes-on-the-geopolitical-chessboard/2/. Retrieved 14-04-2011.

13- Blanchard Ben and Zhou Xin, reporting; Ken Wills, editing, “UPDATE 1-BRICs discussed global 
monetary reform, not yuan”, Reuters Africa, April 14, 2011 9:03am GMT.
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a strategic opening. Some analysts say that the 9/11 dragged the 
United States into two wars and diverted its strategic attention, 
thereby allowing BRICs to pave their path to their own prosperity. 
This reading is misguided. The turning point was not 9/11 or 
America's two wars, but the crumbling of the Cold War order, 
which brought many more countries into the global trade system 
set up after the Second World War. This created economic 
opportunities for China and other developing economies, and 
their entry into global trade in turn expanded the scope for 
growth(5).

The emergent world market in the last decade has become 
increasingly multi-polar in nature, represented in the form of 
BRICs. Additionally the Shanghai Cooperation Organization 
(SCO) signifies the interests of Central Asian states, and is 
thought of as the BRICs security arm. India, Pakistan and Iran 
maintain an observer status on the SCO and are keen to become 
its full member. It is obviously important to study the connection 
between BRICs and the SCO, and their reaction to events in 
countries impacted by the Arab Spring and their position on the 
world’s new developments. However, this article is indicating 
the significance but does not spell out the details(6).

Understanding the positions of the emerging powers has 
become paramount, as they play an increasingly important role in 
determining the fate of existing and future conflicts. BRICs is an 
international political organization of leading emerging market 
countries. Political dialogue between the BRIC countries began 
in New York in September 2006, with a meeting of the BRIC 
foreign ministers. Four high-level meetings followed, including a 
full-scale meeting in Yekaterinburg, Russia, on May 16, 2008(7).

5- Canrong Jin, “The Essence of the Rise of BRICs and Its Future”, China Focus. April 14, 2011.
6- SouthAfrica.info - New era as South Africa joins BRICs
7- Cooperation within BRIC Kremlin.ru. Retrieved on 16-06-2009. Archived 19-06-2009.
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a new era arising in international relations, that is the rise of the 
BRICs countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) 
who are changing power dynamics in world affairs. While the 
U.S. maintains its superpower status, it is increasingly being 
challenged in the world sphere by the BRICs countries. The 
BRICs countries are warming up their power and are demanding 
a larger role in the world political decision-making processes.

American anxieties over the country's decline are tangible. The 
Americans have reasons to worry. Analyses of most scholars gave 
an impression that post 9/11 domestic and foreign events were 
somehow a consequence of the attacks and the response to them. 
In fact, major events such as the rise of the BRICs and the Arab 
Spring had little to do with 9/11, but instead resulted from the 
collapse of the Cold War order. Stating this should not mean that 
the 9/11 did not has its major negative impacts worldwide(3).

During America's disoriented decade, the BRICs economies 
enjoyed 10 golden years. Descriptions of their power gained 
domestic and international recognition over and over in time, 
and cooperation among them has become well sourced. The five 
BRICs countries began to grow closer in terms of strategy and 
stance, so much so that they have now become a political group 
of considerable weight. All five countries have in fact seized the 
strategic opportunities for development that emerged after the 
end of the Cold War, when globalization and market development 
accelerated, and a multi-polar vs. unipolar economic world was 
taking shape(4).

The last 10 years as mentioned above offered BRICs countries 

3- “Cold War, BRICs and Why 9/11 Doesn’t Matter”, A Century Weekly editorial at Caixin online cites Niall 
Ferguson’s argument that 9/11 (1989, the fall of the Berlin Wall) is more definitive of our times than 9/11, 
and argues that the rise of the BRIC nations outweighs the War on Terror in terms of historical significance. 
September 17, 2011.

4- O’Neill Jim, “The Rise of the BRICs and N-11 Consumer”, Goldman Sachs. December 3, 2010.
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Representing 40 percent of the world’s 
population and 25 percent of global GDP, the 
BRICs countries hold $3.93 trillion of foreign 

reserves, more than one-third of the global total(1). 
Virtually unharmed from the recent worldwide 
financial crisis, these countries are poised for long-
term growth. By 2015, the BRICs’ percent of world 
GDP is expected to grow from 14 percent to 21.6 
percent and the BRICs’ percent of global exports 
is also expected to grow from 12.4 percent to 20.1 
percent. While during this period, the U.S. portion 
of the world economy is expected to decrease from 
25 to 22 percent(2).

At a time where most American socioeconomic and 
political analysts regard the 10 years after 9/11 as the 
U.S.A. “foreign policy disoriented decade”, there is 

1- Soliani Andre, “BRICs Said to Seek End to West’s Monopoly of World Bank, IMF”, 
Business Week,  April 13, 2011.

2- Rapoza Kenneth, “BRICs Summit 2011: Why Americans Shouldn’t Fear this New 
Superpower”, Forbes, April 13, 2011. Researcher
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