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العددالت�سعون - ت�رشين الأول/اكتوبر 2014

اأخذ العربة
ا يف هذه املنطقة. املنطقة لي�ست �سغرية  يتخّطى و�سع الق�سايا والأزمات و�سع امل�ساحة طوًل وعر�سً
بالتاأكيد، لكّن م�سكالتها الكثرية تدفع الباحث، للوهلة الأوىل، اإىل افرتا�ض اأّنه اأمام عامل وا�سع، فيه ما 
هو مكت�سف جغرافًيا، وفيه ما هو جمهول بعيد مظلم، وينتظر امل�ستك�سفني بني جميع الأنحاء والأرجاء، 
اإىل العامل اجلديد. الدول هي الأخرى عديدة، وقد تكّونت مع الزمن من  اأجل حتديد معامله و�سّمه  من 
جمموعات ب�رشية غري بعيدة عن التنّوع والختالف. عالقة تلك الدول باحلدود التي تف�سل يف ما بينها 
اأخرى،  دولة  عمق  يف  وامل�سي  احلدود،  تلك  تخطي  مّت  مرٍة  من  فكم  والرف�ض،  القبول  بني  ما  تتوّزع 
العدو ال�رشائيلي  اأر�سه. هذا ما يذّكرنا دائًما باأخطار  اإىل حدود  اأن ي�سّوى الأمر ويعود كّل طرف  اإىل 
والإرهاب اللذين ي�سعيان بكّل قوة لتعميم نار الفنت والفو�سى يف خمتلف اأرجاء املنطقة، متهيًدا ل�رشب 
اأوطانها، وبالتايل تق�سيمها و�رشذمتها اإىل دويالت متناحرة، مع ما يرافق ذلك من خ�سائر ل  �سيادة 
تعّو�ض يف الأرواح والأرزاق، ومن �سياٍع لتاريخ ال�سعوب واإجنازاتها ف�ساًل عن فقدان اأمنها وا�ستقرارها 

وازدهارها.
       اأّما وطننا، هذا البلد ال�سغري، فال ميكن له اأن يكون بعيًدا عما يجري ب�سكل تام، نظًرا اإىل موقعه 
املتو�سط، ولكونه �سلة الو�سل بني اجلميع على �سعد كثرية، من القت�سادي اإىل الثقايف اإىل ال�سيا�سي، 
اإليه املوؤ�ّس�سة  اآخر، وهذا ما تنّبهت  اأن يكون بعيًدا �سيء، واأن ي�ستورد الأزمات فور ن�سوئها �سيء  لكن 
الع�سكرية منذ البداية، فحر�ست من خالل اإجراءاتها امليدانية املكّثفة على �سبط احلدود، مع علمها باأننا 
ل ميكن اأن نتحّول فجاأة اإىل وطن منغلق على نف�سه، ول ميكننا اأن نخلط ما بني القادم الإرهابي املجرم، 
والقادم العامل املنتج، اأو الزائر لأ�سباب اجتماعية و�سياحية، واإن تكن حالت النزوح الكثيف، قد غرّيت 

كثرًيا يف معايري ال�ستقبال، وا�ستدعت املزيد من املراقبة وال�سبط واملتابعة.
     وما تتوّجه به القيادة اإىل اأبنائها هو ال�ستعداد الدائم ملواجهة خطر الرهاب الداهم، وتر�سيخ اإميانهم 
التي  الأحوال بوحدتهم  اأي حاٍل من  لبنان، ومت�ّسكهم يف  اإنقاذ  الأ�سا�سي يف  بر�سالة وطنهم ودورهم 
ت�سّكل الدعامة الأوىل للوحدة الوطنية املطلوبة، وهي بالتايل التعوي�ض املفرت�ض عما تعانيه وحداتنا 
من نق�ض يف العتاد وال�سالح، كما اأن ما تتوّجه به القيادة اإىل مواطنيها هو اأخذ العربة مما يجري خارج 
اأو تنا�سوا ما �سهدناه نحن، نحن قبل غرينا، من ماآ�ٍض  ا بالن�سبة لأولئك الذين ن�سوا  حدودنا، خ�سو�سً
واأ�رشار، حني ع�سفت بالدنا امل�سكالت الداخلية املوؤملة، وحني امتدت اإليها الأيدي الغريبة على الرغم 

من الإرادات الوطنية املخل�سة.

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه



الن�ساطات  و�سائر  والع�سكرية،  الفكرية  والدرا�سات  بالأبحاث  تعنى  ف�سلية  جملة  اللبناين«  الوطني  »الدفاع   -1
الثقافية ذات الخت�سا�ض.

ت�سرتط املجلة يف الأعمال الواردة عليها األ تكون قد ن�رشت �سابًقا اأو مقدمة للن�رش يف مطبوعات اأخرى.  -2
ا  ت�سرتط املجلة يف الأعمال املقدمة اإليها، الأ�سالة والبتكار ومراعاة الأ�سول العلمية املعهودة، خ�سو�سً  -3
حالت والتوثيق وذكر امل�سادر واملراجع. كما نتمنى على الكاتب اأن ُيرفق عمله ببيان  ما يتعلق منها بالإ
�ض، الدرجة العلمية، املوؤلفات، الخ.( ومبلخ�ض ملقاله املر�سل بالإنكليزية اأو بالفرن�سية. �سرية .c.v )التخ�سّ

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

يف  اإدراجه  بخيار  حمتفظة  للن�رش،  ً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�ض 

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 الأ�سطر.
ل تلتزم املجلة اإعادة الأعمال غري املقررة للن�رش اإىل اأ�سحابها.  -7

راأي  عن  بال�رشورة  يعرب  ول  اأ�سحابه،  با�سم  ناطًقا  فيها  ُين�رش  ما  جميع  اللبناين«  الوطني  »الدفاع  تعترب   -8
املجلة اأو قيادة اجلي�ض.

حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رش والتوزيع، ول يجوز الإقتبا�ض من املواد املن�سورة كلًيا اأو جزئًيا اإّل باإذن منها.  -9
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املقدمة
املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  منذ  بداأت  ثمة حركة عاملية 
اأي بعد نهاية احلرب الباردة، نحو اإعادة تقوية الطابع الإن�ساين 
بداأ  الذي  العايل  التعليم  الدميقراطي يف  اأو  الفكري  اأو  اأو املدين 
يفقده بعد احلرب العاملية الثانية. هذه احلركة �سببها نزعة فيه 

تتنامى نحو الأنانية ومنطق ال�سوق و"البزن�ض". 
عربي  بربيع  موؤخًرا  التاريخ  ها  خ�سّ فقد  العربية  البلدان  اأما 
نزاعات  وعن  دميقراطية،  ول  دميقراطية  حتولت  عن  متخ�ض 
ال�سلوك  اأنواع  اأ�سّد  توليد  فيها  مت  البلدان  من  عدد  يف  عنيفة 
واحل�سارة.  بالب�رش  فتًكا  والالدميقراطي  والالاإن�ساين  الالمدين 
لي�ض التعليم العايل ول التعليم عموًما هو ال�سبب. لكن املوؤامرات 
اإل  فعلها  تفعل  ل  ال�سواء  على  والطبيعية  ال�سيا�سية  والأحداث 

د. عدنان الأمني

امل�س�ؤولية املدنية للجامعة

*أستاذ العلوم 
التربوية سابقًا في 
الجامعة اللبنانية، 
وأستاذ محاضر 

حاليًا في الجامعة 
األميركية في 

بيروت، عضو 
هيئة تحرير مجلة 

الدفاع الوطني 
ورئيس الهيئة 
اللبنانية للعلوم 

التربوية.
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امل�س�ؤولية املدنية للجامعة
د. عدنان الأمني

البيئة.  "عميقة" تتلقفها وت�ستثمر فيها، والتعليم هو جزء من هذه  يف بيئة 
التعليمي  الدورين  اإىل  بالإ�سافة  العايل،  للتعليم  املدين  الدور  يف  البحث  اإن 
والبحثي، هو مو�سوع ي�ستحق البحث والتفكري يف بلداننا. التفكري بامل�سوؤولية 
املدنية للجامعات ما هو هنا اإل باب ي�ستحق اأن ُيطرق، اإذا اأردنا اأن ل نكتفي 
بالت�سويات ال�سيا�سية التي ترتك املجتمعات مفّخخة بالنزاعات التي ل حتّل 
اإل بالعنف. اأما اإغالق العقل املدين فيطيح، مع �سيالن الع�سبيات، بكل اجلهود 
فر�ض  مثل"توفري  عناوين  حتت  نف�سه  العايل  التعليم  يف  �سابًقا  ُبذلت  التي 

التعليم العايل" و"حت�سني اجلودة".

اأوالً: امل�شكلة املطروحة

تاريخ  وال�ستينيات،  اخلم�سينيات  من  املمتدة  املرحلة  العربية  الدول  ق�ست 
اجلامعات  بن�رش  من�سغلة  وهي  الت�سعينيات  نهاية  حتى  معظمها،  ا�ستقالل 
ب�سورة  فعاًل  ارتفعت  وقد  العايل.  التعليم  فر�ض  لتوفري  العليا  واملعاهد 
الت�سعينيات،  اإىل  الو�سول  مع  لكن  العايل.  بالتعليم  اللتحاق  ن�سب  ملحوظة 
العنان  العربية  البلدان  فاأطلقت  حمدوًدا  مازال  اجلامعي  اللتحاق  اأن  تبنّي 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  زيادة  اإىل  ال�سيا�سة  هذه  واأّدت  اخلا�ض)))،  للتعليم 

ب�سورة ملفتة واإىل زيادة عدد طالبه خالل العقد الأخري )الأمني، 2008(.
امل�سكلة التي بداأت تظهر اإىل العلن اإثر التو�ّسع يف التعليم العايل هي م�سكلة 
النوعية. وقد اأثريت هذه امل�سكلة مع انطالق التعليم اخلا�ض، لأن هذا التعليم 
ينزع اإىل اإعطاء الأولوية لك�سب الربح، لكن اإثارة م�سكلة رداءة النوعية ما لبثت 

)-شّجع البنك الدولي هذه الوجهة في عدد البأس به من بلدان العالم، عن طريق ربط القروض بالخصخصة، في التعليم كما في غيره
 )Belfield &Levin 2002( 
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امل�س�ؤولية املدنية للجامعة
د. عدنان الأمني

�سفوفه  وتعج  طالبه،  ويكرث  موارده،  تقّل  الذي  احلكومي،  التعليم  �سملت  اأن 
وتنق�ض جتهيزاته وتتقادم. فكان احلل باإن�ساء هياكل ل�سمان اجلودة))). لكن 
تذكر.  الهياكل مل حتدث فروًقا  اأن هذه  بّينت  الأخرية  الع�رش  ال�سنوات  جتربة 
ت�سيري  للنوعية هو كيفية  امل�ستمرة  امل�سكالت  يف�رّش  اأهم عامل  اأن  تبنّي  وقد 

اجلامعات اأو ما ي�سمى باحلكامة )governance( )الأمني، 2014(.
هذا يف التعليم. اأما يف البحث العلمي فما علينا �سوى الطالع على الت�سنيفات 
الرتتيبية )rankings( الدولية للجامعات وموقع اجلامعات العربية فيها، لأن 

هذه الت�سنيفات مبنية على املعلومات املتاحة عن الن�رش العلمي.
اأربع  ظهرت  العامل،  يف  جامعة  خم�سمائة  لأف�سل  �سانغهاي  ت�سنيف  ففي 
جامعات عربية فقط يف العام 2012))) )من اأ�سل حواىل 450 جامعة(، علًما 
باأن هناك �سكوًكا تطلق حول ظروف ت�سنيف بع�سها، بينما ظهرت �سبع من 

اأ�سل ع�رش جامعات يف اإ�رشائيل. 
يف  العايل  التعليم  ق�سايا  تثار  كانت  والبحث(  )التعليم  البعدين  هذين  يف 
تاله  وما  الربيع  هذا  لكن   .)2011( العربي"  "الربيع  ع�سية  العربية  البلدان 
من اأحداث يف عدد من البلدان العربية ك�سف بعًدا اآخر للتعليم العايل العربي، 

ن�سميه البعد املدين. 
العربية مبظاهرات �سلمية.  البلدان  العربي يف جميع  الربيع  لقد بداأت ثورات 
ومن تابع اأخبار هذا "الربيع" يف التلفزيون وال�سحف يك�سف الوترية العالية 
ل�ستخدام مفاهيم مدنية تتعّلق بالدميقراطية وحق املواطنني يف امل�ساركة 
)- توجد حالًيا ع�رش هيئات وطنية ل�سمان اجلودة والعتماد يف البلدان العربية هي بالرتتيب الأبجدي: الأردن، الإمارات العربية املتحدة، البحرين، ال�سعودية، ال�سودان، 

عمان، فل�سطني، الكويت، ليبيا، م�رش. والدول الباقية هي ب�سدد اإن�ساء هيئات مماثلة اأو اإنها ت�سع اأنظمة بديلة لرقابة النوعية.
)- ثالث جامعات يف اململكة العربية ال�سعودية، وجامعة القاهرة يف م�رش.
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امل�س�ؤولية املدنية للجامعة
د. عدنان الأمني

وا�ستعادة الكرامة بعد عقود من ال�ستبداد ال�سيا�سي. املظاهرات كانت �سبابية 
كالنقابيني  متخرجني،  اأو  طالبًا  اأكانوا  اجلامعيون،  منهم  الأوىل،  بالدرجة 
واأ�سحاب املهن اأو العاطلني عن العمل. كان املتظاهرون �رشيحة اإجتماعية 
ن�سطة وناقمة اأكرث مما كانوا حزًبا اأو تياًرا �سيا�سًيا، فالأحزاب غري موجودة 
اأ�ساًل يف اأنظمة احلزب الواحد التي �سهدت هذه الثورات، با�ستثناء م�رش، التي 
ال�سعار  اأن يرفع  التحق فيها حزب الأخوان امل�سلمني لحًقا بالثورة وا�سطر 
الب�سيط والقوي نف�سه: "ال�سعب يريد تغيري النظام"، من دون زيادة "اإ�سالمية" 
اأو نق�سان. ومن يقراأ مذكرات وائل غنيم )غنيم 2012( عن تلك املرحلة يف 
م�رش ل يجد اأي كلمة حتمل معنى �سيا�سًيا حزبًيا، ولو اأنه يعترب نف�سه م�سلًما 
موؤمًنا، ويجد اأن �سبكة ات�سالت غنيم ت�سّم طالًبا جامعيني اأو متخرجني جدد 
وت�سّم  القاهرة.  يف  الأمريكية  واجلامعة  والإ�سكندرية  القاهرة  جامعات  من 
ا اأ�ساتذة يف هذه اجلامعات ومفّكرين كانوا على توا�سل مع ال�سباب.ومن  اأي�سً
املعروف اأن اأول مطلب رفعه الطالب والأ�ساتذة بعد الثورة يف كل من م�رش 
وتون�ض هو اختيار رئي�ض اجلامعة وعمدائها وروؤ�ساء الأق�سام فيها عن طريق 
على  قليلة  اأ�سهر  بعد  اأي   ،2011 العام  �سيف  يف  ذلك  لهم  وكان  النتخاب. 

�سقوط ح�سني مبارك وبن علي ))).
ما نوّد اأن نخل�ض اإليه هو اأن التعليم العايل الذي كان يدار يف حقبة "ال�ستبداد" 
الذين �ساهموا يف �سنع  "الدميقراطيني"  اأجنب �رشيحة نا�سطة من املدنيني 
حقبة "الربيع". قد تبدو الفكرة متناق�سة �سكاًل. لكنها تقوم على الفرتا�ض 

املزدوج الآتي: 
)-األغي اأ�سلوب انتخاب الرئي�ض والعمداء وروؤ�ساء الأق�سام يف م�رش بعد انتخاب ال�سي�سي.
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واأفكار ومهارات  مرتاديه ملواد  يعّر�ض  العايل،  التعليم  النخراط يف  اإن   )1
معرفية وقيم وعالقات واأفكار "مدنية" ب�سبب العنا�رش املدنية يف املناهج 
اجلامعية وب�سبب الختالط بني طالب واأ�ساتذة متنّوعني ومنهم حملة اأفكار 

ملهمة للطالب.
2( اإن املخزون املدين املتكّون من التعليم العايل، اأو من م�سادر اأخرى، يتفاعل 
يف�رّشان  الأمران  يتقّل�ض. هذان  اأو  فينمو  والجتماعي،  ال�سيا�سي  ال�سياق  مع 
الفروق امللمو�سة بني تون�ض وم�رش مثاًل، اأو بينهما وبني كل من ال�سودان اأو 
اإيران اأو ال�سعودية، جلهة مناهج التعليم يف اجلامعات وجملة املخزون املدين 

املتوافر يف املجتمع، من حيث املدى والنطاق.
اإل اأن هذه الفكرة، فكرة م�ساهمة اأهل التعليم العايل يف الربيع العربي ب�سورة 
ما، ل تعني اإقامة عالقة �سببية بني التعليم العايل والثورة، ونحن ل�سنا ب�سدد 
العام  اأحداث  ربط  عندما  البع�ض  فعل  كما  اأ�ساًل،  املو�سوع  هذا  يف  البحث 
 )Campante, F. R., &Chor, D 2012( 2011 باأزمة بطالة خريجي التعليم العايل
اإنها تعني فقط اأن التعليم العايل يت�سمن بعًدا مدنًيا، غري بعدي التعليم والبحث، 
واأن "الربيع" ك�سف وجود املخزون املدين املتكّون يف فرتة ما قبل هذا الربيع. 
لكن ما حدث بعد ذلك، يف ما ي�سمى اأحياًنا بـ"اخلريف العربي" اأو غريها من 
الأ�سماء ال�سلبية، ك�سف �سعف املخزون املدين يف عدد من املجتمعات العربية 
حتّول  معروف  هو  كما  حدث  ما  الزمن.  عرب  تراكم  عميق  اآخر  خمزون  اأمام 
املظاهرات ال�سلمية )املدنية( اإىل نزاع وعنف م�سّلح يف كل من �سوريا واليمن 
وليبيا، واإىل القرتاب من حافة العنف يف م�رش. اأما الو�سع يف تون�ض مازال 

حذًرا على الرغم من ال�سري احلثيث باجتاه اإر�ساء نظام دميقراطي.  
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اإىل ت�سلط  التي حّولت الأمور  اأن هناك موؤامرات خارجية هي  ثمة من يعتقد 
ونزاعات م�سّلحة دموية يف عدد من هذه اجلمهوريات اخلم�ض. لكن املوؤامرات 
والأحداث ال�سيا�سية الطبيعية على ال�سواء ل تفعل فعلها اإل يف بيئة "عميقة" 
تتلقفها وت�ستثمر فيها. وهذه البيئة ي�سنعها تاريخ هذه املجتمعات والأدوار 

التي ت�سطلع بها موؤ�س�سات التن�سئة وتكوين النخب. 
الق�سية التي نحن ب�سددها هنا هي البعد اأو الدور املدين للجامعات. وال�سوؤال 
الذي ي�سغلنا هو الآتي: ما مكانة الثقافة املدنية يف اجلامعة يف البلدان العربية 
اليوم؟ ويتبعه �سوؤال ثان هو: ما فر�ض بناء الثقافة املدنية اأو تطويرها لدى 
خما�ض  تعي�ض  التي  الدول  �ساءت  ما  اإذا  امل�ستقبل،  يف  اجلامعات  خريجي 
اإليها، بتوجهات  ل  التو�سّ التي ميكن  ال�سيا�سية  الت�سويات  اأن تعّزز  التحّولت 
يوؤ�س�ض  مبا  املجتمع،  يف  املدنية  الثقافة  تر�ّسخ  اجلامعية  النخب  تكوين  يف 
ل�سنا  الآن  نحن  �سلمية؟  بناءة  وتطّورات  اجتماعي  متا�سك  لديناميكّيات 
البحث  متابعة  تتطّلب  الإجابة  هذه  لأن  ال�سوؤالني،  هذين  عن  الإجابة  ب�سدد 
اأن نخو�ض فيه هنا هو ماهية البعد  ا�ستق�سائًيا يف البلدان العربية. ما نوّد 
املدين يف اجلامعة، اإذ ل ي�سح اخلو�ض يف مغامرة البحث عن الثقافة املدنية 
يف اجلامعات العربية من دون اأن نعرف اأوًل ما الذي نفت�ض عنه. هناك �سببان 
لهتمامنا بهذه الق�سية، يجب ذكرهما تو�سيًحا خللفية هذه الورقة ونطاقها. 
ال�سبب الأول مدين، باعتبارنا مواطنني لبنانيني وعرًبا. ذلك اأن ال�ستمرار يف 
اأديرت فيها خالل اخلم�سني �سنة الأخرية  اإدارة �سوؤون بالدنا بالطريقة التي 
اأو�سلت  والنوعي مبقدار معنّي  الكّمي  امل�ستويني  اإجنازات على  والتي حّققت 
اإىل ف�سل ذريع على امل�ستويني املدين وال�سيا�سي ما يطيح اليوم لي�ض مبعّدلت 
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وبالرتاث،  وبالرثوة  اأنف�سهم  بالب�رش  بل  التعليم  ونوعية  اجلامعية  اللتحاق 
وليبيا  واليمن  والعراق  �سوريا  مثل  عربية  بلداًنا  اأن  القول  ميكن  اأنه  لدرجة 
التعليم  الوراء، يف مقيا�ض  اإىل  ال�سنني  قد تراجعت يف ثالث �سنوات، ع�رشات 

وغريه.
وال�سبب الثاين اأكادميي اأو �سو�سيولوجي، ذلك اأن التعليم العايل هو اأف�سل قطاع 
ميكن املراهنة عليه يف م�سرية التغيري والبناء للم�ستقبل، وهو اأمر متعارف عليه 
Millican, J., &Bourner, T(. كل نظام تعليمي، من البتدائي  عاملًيا) 2011 
اإىل اجلامعي، هو من حيث املبداأ موؤ�س�سة �سيا�سية )Rocher,1990(. لكن ميزة 
التعليم العايل اأنه ي�سّم النخب الفكرية )الأ�ساتذة( التي يقع عليها اأ�ساًل عبء 
توليد الأفكار التطويرية، وي�سم نخبة ال�سباب الذي يتوق اإىل التغيري واإىل تبني 
والتعليم  الجتماعية.  والعدالة  وامل�ساواة  ال�ستحقاق  على  تقوم  التي  القيم 
العايل هو الذي ي�سخ النخب الجتماعية يف املجتمع ب�ستى فئاتها ودرجاتها، 
من املعلمني الذين يعّلمون يف مدار�ض التعليم العام اإىل الإعالميني والقيادات 
الإدارية القت�سادية وال�سيا�سية. وبالتايل فاإن اأف�سل من ميكن البحث معهم 

يف املو�سوع املدين هم اأهل التعليم العايل )اأ�ساتذة وطالًبا وقيادات(.

ثانيًا: مقاربات امل�ش�ؤولية املدنية 

ال�سوؤال عن البعد املدين للتعليم العايل لي�ض �سوؤاًل عربًيا بالأ�سا�ض و�سنبنّي 
اأن  اأ�سا�سه  عاملي  فكري  مو�سوع  هو  عربًيا.  �ساٍف  مو�سوع  اأنه  لحًقا 
احلياة  يف  منخرطني  مواطنني  بل  مهن  اأ�سحاب  فقط  تّخرج  ل  اجلامعة 
متعّددة  وهناك م�سطلحات   .)Heatcher et al,112-111  :2009( املدنية 
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تدل اإىل هذا البعد: امل�سوؤولية الجتماعية، امل�سوؤولية املدنية، اللتزام املدين، 
العقل   ،)public engagement( العام  التعّلم املدين، اللتزام  الرتبية املدنية، 
اإلخ.  املجتمع،  خدمة   ،)Civic-minding graduate-CMG( للخريج  املدين 
وامللفت اأن هذه العبارات قد جندها اأحياًنا تبادلية )interchangeable( اأي 

حتل حمل بع�سها البع�ض.
"الأدوار  )Talloires Declaration( حول  اإعالن تالوار  العام 2005 ظهر  يف 
العالن  هذا   .)2005( العايل"  للتعليم  الجتماعية  وامل�سوؤولية  املدنية 
العربية)5)،  البلدان  من  اأربعة  بينهم  بلًدا،   23 من  جامعة  رئي�ض   29 وّقعه 
وقد و�سل عدد موقعيه يف العام 2012 اإىل 247 جامعة وكلية عرب مناطق 
العامل املختلفة. وهو اإعالن من ع�رش نقاط ي�ستمل على عدد من امل�سطلحات 
اأعاله: امل�ساركة املدنية، امل�سوؤولية  الالئحة  اإىل ما ورد يف  اأو ت�سيف  تكّرر 
مع  ال�رشاكة  الجتماعية،  اخلدمة   ،)Public( العامة  امل�سوؤولية  الجتماعية، 
اأجل  من  املدار�ض  مع  ال�رشاكة  احلكومة،  مع  ال�رشاكة  املحلية،  املجتمعات 
الرتبية على املواطنة، اخلدمة املدنية، الق�سايا املدنية)6). من بني جميع هذه 
امل�سطلحات وجدنا اثنني يحيطان بالكثري من الأوجه التي تهمنا وقد اخرتنا 

اأحدهما ليكون عنواًنا لورقتنا.

1-امل�ش�ؤولية االجتماعية 

الجتماعية  امل�سوؤولية   )Sullivan, W.M.  2000( �سوليفان  ويليام  و�سع 
5- اجلامعة الأمريكية يف القاهرة، جامعة القدي�ض يو�سف يف بريوت، جامعة الحفاد للبنات يف ال�سودان، وجامعة القد�ض يف فل�سطني.

 http://talloiresnetwork.tufts.edu/what-is-the-talloires-network/talloires-declaration -6
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للتعليم العايل مقابل التعليم العايل كـ "�سناعة" اأو "بيزن�ض". فالكثري من 
فردي  قالب  براأيه �سمن  تعمل  اأ�سبحت  اأمريكا  العايل يف  التعليم  موؤ�س�سات 
ال�سوؤال.  خارج  والأخالقية  وال�سيا�سية  الجتماعية  امل�سائل  ي�سع  اأداتي)7) 
يف هذا القالب اجلاهز تعمل املوؤ�س�سات ك�رشكات، وتتناف�ض حملًيا وعاملًيا، 
ويتخّرج  العامل،  الطالب من  وت�ستقطب  الأوىل  املراتب  ت�سنيفها يف  ويجري 
منها قادة ومهنيون ورجال اأعمال يحملون بدورهم معهم نزعة "البيزن�ض"، 
امل�سوؤولية  من  الناجحني  الأمريكيني  "معظم  ان�سحاب  عنه  جنم  الذي  الأمر 

املواطنية الت�ساركية" بح�سب �سوليفان.
لقد تكّون هذا الجتاه يف التعليم العايل الأمريكي خالل فرتة احلرب الباردة، 
مهمتني  الفيدرالية  احلكومة  من  بدعم  عاتقه،  على  العايل  التعليم  اأخذ  "حيث 
وبذلك  الو�سطى"،  الطبقة  وتو�سيع  التكنولوجي  التقّدم  وطنية:  اأهمية  ذواتي 
اأ�سبح التعليم العايل "�رشيًكا مهًما لل�سناعة واحلكومة يف النظام الأمريكي ما 
بعد احلرب العاملية الثانية". لذلك كان هناك عالقة بني الخت�سا�سات العلمية 
والهند�سة على ح�سة  العلوم  برامج  والتكنولوجيا واحلرب، جنم عنها ح�سول 
والتنمية  الوطني  "الأمن  خلدمة  م�سوًغا  اأ�سبح  �سيء  وكل  التمويل،  يف  الأ�سد 
القت�سادية")8)، واأ�سبحت اجلامعات ت�ستخدم لغة ال�سوق )لإر�ساء "الزبون"). 
 )public mandate( "يف هذا ال�سياق "تفقد الأكادمييا الأمريكية وكالتها العامة
الجتماعي  الأداتي"امل�سار  الفردي  الإطار  يف  العايل  التعليم  يعّزز  حني  يف 

.)Sullivan, W.M 25-22 :2000("التدمريي اأو يتواطاأ معه
A default program of instrumental individualism-7

Economic growth-8
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امل�سوؤولية الجتماعية تعني يف قامو�ض �سوليفان اأن اجلامعة تخدم هدًفا عاًما 
ا، واأن الأكادمييني يقدمون معرفة ذات اأهمية اجتماعية واأن  )public( عري�سً

الوظيفة التي يوؤدونها تخدم املجتمع عامة ولي�ض فقط تقدمي معرفة ومهارات 
يف خدمة ال�سوق. واإن "التق�سي عرب التفكري العملي" يعترب بدياًل قوًيا يف�سي 
اإىل "اإعادة بناء اجلوانب الثالثة لهوية اجلامعة الأمريكية: اأهدافها التي هي 
الجتماعية  وامل�سوؤولية  الرتبوية،  التكونية  وظيفتها  ا�ستف�سارية،  و�سعية 

 .)Sullivan, W.M 31 :2000( "الناجمة عن هويتها املدنية

بعد ع�رش �سنوات جند "امل�سوؤولية الجتماعية للتعليم العايل"عنواًنا رئي�ًسا يف 
البيان الذي �سدر عن املوؤمتر العاملي الذي عقدته منظمة اليون�سكو حول التعليم 
العايل يف باري�ض يف العام 2009. وحتت هذا العنوان جند �ستة عناوين)9)، 
ذات  للق�سايا  فهمنا  زيادة  م�سوؤولية  العايل  التعليم   يتحّمل 

اأن" مثاًل  منها 
الأوجه املتعّددة، اأي ذات الأبعاد الجتماعية والقت�سادية والعلمية والثقافية، 
تزيد  اأن  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  و"على  معها"  التعامل  يف  قدراتنا  وزيادة 
تركيزها املتعّدد الخت�سا�سات واأن تعّزز التفكري الناقد واملواطنة الن�سطة"، 
واأن ت�ساهم "يف تربية مواطنني اأخالقيني يلتزمون ببناء ال�سالم والدفاع عن 
حقوق الإن�سان وعن قيم الدميقراطية". لكن املوؤمتر يتحّدث حتت هذا العنوان 
ا عن ال�سفافية وعن ا�ستقاللية اجلامعة والنوعية. اأي اأن امل�سطلح يتخذ  اأي�سً
مع هذا املوؤمتر معاين تتجاوز ما هو "مدين" اإىل الوظيفة الجتماعية الوا�سعة 
ا املوؤمتر الإقليمي لليون�سكو يف بلدان �رشق اآ�سيا  للجامعة. وهذا ما فعله اأي�سً

 -9h tt p : / / w w w. u n e s c o . o r g / fi l e a d m i n / M U LT I M E D I A / H Q / E D / E D / p d f / W C H E _ 2 0 0 9 / F I N A L 2 0 %
COMMUNIQUE2%WCHE202009%.pdf)accessed July 1, 2014), pp 3-2
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قبل  عقدا  اللذان  الالتينية))))  اأمريكا  يف  القليمي  واملوؤمتر  البا�سيفيك)0))، 
يف  عقد  الذي  العربي  الإقليمي  املوؤمتر  اإعالن  كان  حني  يف   .2008 العام 
القاهرة اأقرب اإىل املعنى املدين الذي حتّدث عنه �سوليفان، وغريه، اإذ حتّدث 
للتعليم  الجتماعية  "امل�سوؤولية  باب  حتت  لنعقاده،  التمهيدية  الدعوة  يف 
العايل" عن ن�رش "قيم ومعارف ومهارات متعّلقة باملواطنة والت�سامح وتقّبل 
الآخر والتفكري الأخالقي والتمييز اجلن�سي والجتماعي"، واأ�سار اإىل "برامج 
الجتماعية"  و"املهن  الن�سانيات  تعليم  عند  وتوّقف  املجتمع"،  خدمة 
)اليون�سكو، 2009، �ض.�ض 12 -13(. علًما باأن الإعالن النهائي للموؤمتر مل 

يعك�ض هذه املقاربة اجلديدة. 
من  ي�ستخدم  الجتماعية"  "امل�سوؤولية  م�سطلح  اأن  جند  اأخرى  ناحية  من 
لل�رشكات  الجتماعية  امل�سوؤولية  املعروف:  التعبري  هنا  من  ال�رشكات،  قبل 
)corporate social responsibility(. فال�رشكات تربح، وهي تريد اأن تظهر اأنها 

لي�ست اأنانية واأنها تريد اخلري للمجتمع الذي تقيم اأو تعمل فيه، فتبادر اإىل القيام 
باأعمال خريية اأو متّول اأن�سطة اجتماعية اأو تقّدم امل�ساعدات عند حدوث كوارث 
"امل�سوؤولية  اأدخل  من  اأول  هي  النفط  �رشكات  ولعّل  الخ(.  زلزل،  )في�سانات، 
و�سائر  واملحلية  الدولية  امل�سارف  تبعتها  العربية،  البلدان  اإىل  الجتماعية" 
اأنواع ال�رشكات )Avina, 2013(. ويف اأحيان كثرية تكون اأن�سطة هذا النوع من 
امل�سوؤولية تغطية لأغرا�ض تطويرية اأو ربحية اأو �سيا�سية لل�رشكات نف�سها)))). 

 http://www.unescobkk.org/index.php?id=7910  -(0
http://www.congresouniversidad.cu/documentos/declaration.pdf -((

))- كما تفعل شركات النفط عندما تقّدم منًحا للطالب لمتابعة تخصصهم في هندسة البترول مثاًل، أو عندما تمّول الشركات مشاريع خيرية تديرها جهات 
سياسية نافذة، وخصوًصا زوجات الرؤساء في عدد من البلدان العربية، على غرار ما قّدمته الشركات لدعم مشاريع لسوزان مبارك في مصر، 

)Avina, 2013, p5 ( وليلى بن علي في تونس والملكة رانيا في األردن
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اإن تعّدد دللت م�سطلح امل�سوؤولية الجتماعية، بني ما هو مدين واجتماعي 
ل م�سطلح امل�سوؤولية املدنية عليه، للتعبري  وتغطية لأعمال ربحية، جعلنا نف�سّ

عن مركز اهتمام هذه الورقة.

 )Civic Responsibilty( 2- امل�ش�ؤولية املدنية

نتعامل مع م�سطلح "امل�سوؤولية املدنية" باعتباره اأنه يقت�رش ح�رًشا على ما 
هو مدين.

عملًيا، جعل �سوليفان امل�سوؤولية املدنية يف �سلب مقالة ال�سابقة الذكر، حتل 
�سنة من  امل�سوؤولية الجتماعية. وقبل  فيها ب�سورة تبادلية حمل م�سطلح 
ن�رش مقالته عقد عدد من روؤ�ساء اجلامعات يف الوليات املتحدة موؤمتًرا)))) 
اأ�سدروا بعده "اإعالن الروؤ�ساء حول امل�سوؤولية املدنية للتعليم العايل" الذي 
التزامه  ومدى  اأغرا�سه  يف  النظر  "اإعادة  اإىل  الأمريكي  العايل  التعليم  دعا 
وخدمة  العامة  اخلدمة  يف  وامل�ساركة  "التطّوع  واإىل  الدميقراطية"  باملثل 
املجتمع" و"التاأثري على اتخاذ القرارات بطريقة دميقراطية" واإىل اأن يحمل 
العامة  امل�ساحة  اإىل  الدميقراطية  والعادات  "املعارف  معهم  اخلريجون 
)public square(" واإىل "البحث عن �سبل جديدة للوفاء بوعد العدالة والكرامة 

للجميع". 
كان اإيلري�ض اأبرز كتاب م�سوّدة هذا الإعالن، وهو نف�سه حمّرر الكتاب الذي 
املدنية  "امل�سوؤولية  بعنوان  كان  والكتاب  املذكورة،  �سوليفان  مقالة  �سم 

 Aspen Institute on June 29 - 1 July ,1999  -((
http://www.compact.org/resources-for-presidents/presidents-declaration-on-the-civic-responsibility-of-higher- 
/education
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املدين"  "اللتزام  عن  الكتاب  هذا  يف  ايلري�ض  حتّدث  العايل".  والتعليم 
)Ehrlich T,2000(. يف ما و�سع اآخرون حتت امل�سوؤولية املدنية امل�ساركة يف 

ل�سخ�سية  ر�سالة  واأن�سطة مثل اخلدمة يف جمل�ض حملًيا وكتابة  النتخابات 
معينة  قيًما  اأو   ،)McGover,  2003( ال�ساطئ،  عن  القمامة  واإزالة  منتخبة، 
مثل "الفعالية ال�سيا�سية، واحرتام اآراء الآخرين، واإرادة الوفاء بامل�سوؤوليات 
عن  والدفاع  التقييم  على  والقدرة  مواطنني  امل�ساركني  كون  عن  الناجمة 

.)Sundberg, E, 2008.) "املواقف املتخذة
وي�سمله.  املدنية"  "الرتبية  م�سطلح  من  اأو�سع  املدنية  امل�سوؤولية  وم�سطلح 
عناوين  حتت  املدر�سة(  )اأو  اجلامعة  يف  ُيعلَّم  ما  تعني  املدنية"  "الرتبية 
ومقررات مثل الرتبية املدنية اأو الرتبية املواطنية، كجزء من املنهج، وبغ�ض 
ا على جميع الطالب يف اجلامعة اأو مق�سوًرا على  النظر عما اإذا كان ذلك مفرو�سً
اخت�سا�سات معّينة )يف كليات الرتبية مثاًل(. ويف ذلك م�سائل، مثل ال�سوؤال 
اأجل  "من  الرتبية  عن  اأم  املواطنة"  "حول  الرتبية  عن  نتحدث  كنا  اإذا  عما 
املواطنة". والفرق هنا يتعّلق مبا اإذا ما كنا نكتفي باملحا�رشة واملناق�سات 
ال�سفية )نواجت معرفية(، اأو كنا نذهب نحو اأن�سطة عملية )نواجت �سلوكية(. ومنها 
ا م�ساألة تعليم الرتبية املدنية يف مقّرر معني اأم ن�رشها يف املناهج عامة  اأي�سً
)Mccowan, T. ,53 :2012(. ومنها مثاًل ما اإذا كانت الرتبية املدنية كميدان 

.)Carcasson, M 2012.) تعليمي تفي وحدها مبتطلبات احلياة الدميقراطية
اإن الكالم على البعد املدين، مهما كانت الت�سمية املعطاة له، والذي يق�سد به 
تقنًيا  ي�سمى  مبا  حم�سوًرا  يكون  ل  واأن  ككل  اجلامعية  باملوؤ�س�سة  يحيط  اأن 
العايل  التعليم  عن  وامل�سوؤولني  الباحثني  على  يطرح  املدنية"،  بـ"الرتبية 
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�سوؤاًل جدًيا: األ يجب اأن ي�سّكل هذا البعد بعًدا ثالًثا معلًنا للجامعة، اأن تكون 
املهمة املدنية هي املهمة الثالثة للجامعة مبوازاة التعليم والبحث؟)))). وعلى 
الرغم من اأن "احلركة املدنية" يف التعليم العايل موجودة يف اأق�سى قوتها 
الر�سالة  اإ�سافة  يف  ال�سباقة  هي  فنلندا  اأن  يبدو  لكن  املتحدة،  الوليات  يف 
الثالثة املدنية للجامعة منذ العام Kantanen, H,2005( 2004(، يف ما تبدي 
)OECD( اهتماًما متزايًدا بهذه الفكرة. منظمة التعاون القت�سادي والتنمية 

ومبا اأن مفهوم امل�سوؤولية املدنية يبقى مو�سوًعا وا�سًعا ي�سم عدًدا كبرًيا من 
امل�سطلحات الواردة اأعاله، ف�سوف نحاول هنا اأن نقرتح اأبعاًدا وعنا�رش له.

ثالثًا: اأبعاد امل�ش�ؤولية املدنية 

هنا نحاول اأن نقرتح اأبعاًدا ح�رشية للم�سوؤولية املدنية، ميكن النطالق منها 
كمرجعية نظرية وتقنية لفح�ض اأحوال الوجه املدين للتعليم العايل عموًما اأو 

ا اأو لأي جامعة اإفرادية. يف البلدان العربية خ�سو�سً

1- خدمة املجتمع 

"خدمة املجتمع" هي اأحد اأركان الثالوث املتداول يف اأدبيات التعليم العايل 
ويف ر�سالت )missions( وروؤى )visions( العديد من جامعات العامل ول�سيما 

الأمريكية النموذج. والثالوث هو "التعليم والبحث وخدمة املجتمع". 
للجامعات،  املعلنة  الأهداف  بني  مدرجة  املجتمع  خدمة  تكن  مل  تاريخًيا، 
العالية  العلوم  ولتعليم  للمداولت  مكاًنا  كانت  اجلامعات  حديث.  تعبري  اإنه 

 -(("Third mission, third stream, third leg", )McIlrath, L., 2012, Boland, J. A, 2011, Schuetze, H.G., 2012(
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البحث(. هكذا  )اأي  والعلم  للتعليم  العلم، وكلهم منقطعون  اأهل وطلبة  وجلمع 
كانت اجلامعة الإ�سالمية، منذ ظهور املدر�سة النظامية يف بغداد )اأ�س�ست العام 
1066( و�سوًل جلامعة الأزهر يف القاهرة وجامعة النجف يف بغداد وجامعة 
الزيتونة يف تون�ض. وهكذا كانت احلال يف جامعات اأوروبا )فرن�سا واأملانيا( 

وجامعات اأمريكا حتى بداية القرن الع�رشين. 
احلربني  بني  املمتدة  الفرتة  يف  اأمريكا  يف  املجتمع  خدمة  تعبري  ظهر  لقد 
اإنت�رش  احلقبة  تلك  يف  الثانية.  احلرب  بعد  ما  فرتة  يف  وتبلور  العامليتني 
ا تعبري "اخلدمة"، مع تعاظم قطاع اخلدمات يف احلقل القت�سادي، من  اأي�سً
جهة وتو�سع وظيفة الدولة يف املجتمع الأمريكي من جهة ثانية.  اإن ظهور 
 community( "اخلدمة" باملعنى الجتماعي اأي بتعابري "خدمة املجتمع" 
service(، "اخلدمة العامة" )public service( واخلدمة الوطنية غري الع�سكرية 

تقلي�ض  حماولت  على  داًل  كان   )non-military national service(

النق�سامات الناجمة عن احلرية القت�سادية التي حتكمها ال�سوق. وحتى اليوم 
ي�ستخدم تعبري )civil servant( يف الوليات املتحدة مقابل تعبري "املوظف" 
اأو ا�ستكمال، لدور الدولة  يف فرن�سا. خدمة املجتمع هي بهذا املعنى امتداد، 
يف حل م�ساكل املجتمع املحلي الناجمة عن منطق ال�سوق، وهي "ظاهرة يف 
للوليات املتحدة، حّددتها طبقة و�سطى متعّلمة تبحث عن  الثقايف  التاريخ 
 .)Morton & Saltmarsh, 1997 p147( "سبل اعتبارها تعي�ض يف ال�ستقامة�
يوجد  ل  باأنه  علما  وتطّوره،  اأمريكا  يف  العايل  التعليم  بن�سوء  ل�سيقة  كانت 

.)Schuetze, H.G.66 ,2012:62( قانون يفر�سها
اأثًرا، ويف  وقد فت�سنا عن خدمة املجتمع يف الكتابات الفرن�سية فلم جند لها 
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يف  اأما  الربيطانية.  اجلامعات  يف  اإّل  املجتمع  خدمة  جند  ل  عموًما  اأوروبا 
اأمريكا الالتينية في�ستعملون تعبري "الت�سامن" )solidarity( اأو اخلدمة املبنية 

.)Tapia, M.N.,2012:193( على الت�سامن بدًل من خدمة املجتمع
 service( التعّلم  اأجل  من  اخلدمة  م�سطلح  املجتمع  خدمة  عن  يتفّرع 
ويف  الأمريكية  اجلامعات  يف  الأخرية  ال�سنوات  يف  �ساع  الذي   )learning

النحو  هذا  على  وترجمته  املدنية.  بامل�سوؤولية  العالقة  ذات  الأدبيات 
بالتعبري  املق�سود  باملعنى  الوفاء  منها  يق�سد  التعّلم(  اأجل  من  )اخلدمة 
خدمة  على  املبني  بالتعّلم  وامنا  اخلدمة  بتعّلم  يتعّلق  ل  فهو  الإنكليزي. 
بولند  تقول  كما   )community-based learning( اأو  املحلي  املجتمع 
)Boland,J.A.,2011(. فاخلدمة هنا لي�ست مق�سودة بذاتها اإمنا املق�سود 

اأو على  التوثيق  اأو على  الذي ف�ساًل عن اعتماده على املخترب  التعّلم نف�سه، 
يبنى  فاإنه  املحا�رشة،  اأو  ال�سف  يف  املناق�سة  على  اأو  الدبيات  مراجعة 
على مترينات خدمة املجتمع. من هنا القول اأنه مركب من العمل يف املقرر 
اإنها   .)Caputo, D. A.,  2005( املجتمع  يف  الفعلية  التجريبية  واملقاربة 
اإىل  اأ�سله  يف  يعود  ومفهوم  للتعّلم  كقاعدة  التجربة  يف  متجّذرة  "تربية 
اأن  Dewey, J.,1997( ومفاده باأن الغر�ض من الرتبية يجب   ( اقرتاح ديوي 

.)Schuetze, H.G.,2012 :71("يربط ربًطا حمكًما بالعمل الجتماعي

)citizenship( 2- امل�اطنة

اأجل  من  واخلدمة  املجتمع،  خدمة  لأن  ال�سيا�سة،  اإىل  ننتقل  املواطنة  مع   
التعّلم، هي يف حقيقة الأمر ن�ساط تطّوعي يطال الكثري من املجالت ويرفع 
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من اللتزام املدين يف ظروف معّينة، اإل اأن عدًدا من الأكادمييني يرى اأنهاغري 
اأموًرا تعترب  العام ول تطال  ال�سيا�سي  تتعّلق باحلقل  اأنها ل  �سيا�سية مبعنى 
ا للتفكري يف امل�سائل ال�سيا�سية ول  مركزية للدميقراطية، واأنها ل توّفر فر�سً

.)Finley, 2011-Sundberg, E 2008( ت�ساهم يف رفع اللتزام ال�سيا�سي

اإن املواطنة تعني النخراط يف احلياة العامة )public life(، يف املجتمع املحلي 
والتفكري  التوا�سل  مهارات  يتطّلب  وهذا  ال�سواء،  على  الوا�سع  املجتمع  ويف 
ال�سيا�سية والق�سايا الجتماعية وال�سيا�سية، وامل�ساركة  النقدي حول احلياة 
ال�سيا�سية والقدرة على التاأثري، والت�سامح جتاه الأفكار البديلة وح�ض ال�سعور 
بامل�سوؤولية كمواطنني )Sundberg, E,2008(. وُيعّرف املواطن يف هذه احلالة 
وتر�ّسخت   ،)public affairs( العامة  ال�سوؤون  حول  باملعرفة  "مزّود  ك�سخ�ض 
ال�ساحة  يف  امل�ساركة  مبهارات  وجمهز   )civic virtue( املدنية  الف�سيلة  فيه 
ال�سيا�سية" )Smith, G. et al 135 :2008( )political arena(. واجلامعة، من 
ال�سفوف  الأن�سطة خارج  اأو  ال�سفوف  داخل  واملناق�سات  املحا�رشات  خالل 
هذه  اكت�ساب  فر�ض  للطالب  توّفر  اأن  ميكن  والحتادات،  املنظمات  ويف 
املهارات مبا يف ذلك ا�ستخدام تقنيات املالحظة والتحليل والقيم وقدراتها 
"مثل حتويل الغريب اإىل األيف، والتنقل بني التعاطف وامل�سافة النقدية، بني 

.)Fernandez, O., 2005:62( "وجهة النظر واملوقف

وبخالف "خدمة املجتمع" جند مفهوم املواطنة يرد كثرًيا يف كتابات من 
اأوروبا اأو اأمريكا اجلنوبية اأو اأفريقيا اأو اآ�سيا. كما جند امل�سطلح يف موؤمترات 
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املنظمات الدولية واإعالناتها)5)).
احلكومة(  )اأو  الدولة  فكرتي  بني  الوثيق  الرتباط  اإىل  ذلك  يعزى  رمبا 
واملواطنة. املواطنة مرتبطة باحلقل العام الذي حتتل الدولة مركزه، يف حني 
ال�سيا�سي.  التفكري  يف  املحلي  املجتمع  مبكانة  مرتبطة  املجتمع  خدمة  اأن 
البلدان ذات  والدولة يف هذه  تاريخًيا،  اأوروبا حكومي  العايل يف  والتعليم 
مكانة توجيهية اأ�سا�سية يف املجتمع. تخرج عن هذه القاعدة اململكة املتحدة 
املحلي  املجتمع  بني  املزج  جلهة  ثالًثا،  منوذًجا  ت�سّكالن  اللتان  واإيرلندا 

واملواطنة اأو جلهة التفاوت الداخلي )اجلغرايف( يف ا�ستخدام املفهومني.
الكّتاب  بع�ض  لدى  املجتمع  وخدمة  املواطنة  تتداخل  اإيرلندا  يف 
)Ronaldo et al 2012(، اأو ترتابطان عند البع�ض الآخر، اخلدمة تعزز 

"اللتزام  تخدمان  والثنتان   )McIlrath, L.,  2012:140( املواطنة 
 .)Lorraine T.,  133-2012:130( املدنية"  "امل�سوؤولية  اأو  املدين" 
ويف اململكة املتحدة تتباين الأمور بني اإنكلرتا، الوروبية الوجهة، 
 ,Bawa,:2012,  A.C,XVI( التوجه  الأمريكية  وا�سكتلندا  تات�رش  منذ 

.) Biesta, G., 2011:27

املواطنة مفهوم متعدد وميكن النظر اإليها من عدة مقاربات. 
من ناحية الفل�سفة ال�سيا�سية يفرق وايت )من اململكة املتحدة( بني ما ي�سمى 
بالتقليد اجلمهوري )Republican tradition( للمواطنة، الذي يعرف الن�سان 

5)-  اأنظر العالن العلمي لليون�سكو حول التعليم العايل )1998(:
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm
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يعرفه  الذي   )Liberal tradition( الليربايل  والتقليد  �سيا�سًيا  كائًنا  باعتباره 
باعتباره كائٌنا اقت�سادٌيا، ويقول، نقاًل عن اغناتييف، اأنه يف التقليد الليربايل 
يتقّل�ض  وفيه  ال�رشائب"،  "دافع  ليحل حملها م�سطلح  املواطن  كلمة  تغيب 
ال�رشائب  وتكون  ومنتجني،  م�ستهلكني  بني  حتويالت  اإىل  الجتماعي  العقد 

.)White, M., 119 ,113-2013:112( "و�سيلة لبناء الت�سامن بني غرباء"

ويف عالقتها ب�سائر املفاهيم املدنية، تعترب جوزفني بولند اأن املواطنة هي 
املدين"  "اللتزام  مبكانة  عندها  الأكادميية"  فالـ"املواطنة  اجلامع.  الإطار 
ال�سواء يف عمل  املجتمع على  والبحث وخدمة  التعليم  تتويج  حتل حمله يف 

.)Boland, J., 2012:43,54( الهيئة التعليمية الكادميي
 ،((6()planetary( الكوكبية  املواطنة  ا  اأي�سً نذكر  املواطنة  مقاربات  ومن 
واملواطنة اللكرتونية )digital citizenship(، واملواطنة املنطلقة من املقاربة 
)xenophobia( من  العن�رشية واخلوف  القائمة على حماربة  الن�سوية، وتلك 
اأقوام معّينة )Roland-Lévy, c. et al., 2002(. الخ. كما ميكن اإ�سافة املقاربة 
القانوين  املجال  على  الرتكيز  يجري  املك�سيك  ففي  الأخالقية.  القانونية 
يجب  حيث  واحلكومة،  الإدارة  يف  امل�ست�رشي  الف�ساد  ب�سبب  والأخالقي، 
الخالقية  املهارات  تنمية  تعزيز  "م�سوؤولية  يتحّمل  اأن  العايل  التعليم  على 
الكفاء  واملهنيني  بالتقنيني  املجتمع  و"تزويد  الطلبة،  لدى  واملواطنية" 
الذين هم يف الوقت نف�سه مواطنون اأكفياء واأخالقيون، ي�ساهمون يف مواجهة 
 .)Patiño-González, S., 2009:353( "م�ساكل الف�ساد وعدم الأمان والالم�ساواة
الهوية، يف ت�سنيف  اإىل  الهوية. ي�ساف  اأما جلهة جمالت املواطنة فاأولها 

الموجهة نحو بيئة كوكب االرض  -(6
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رولن-ليفي، جمال امل�ساركة ال�سيا�سية واملجال القانوين الد�ستوري املتعّلق 
باحلقوق والواجبات )Roland-Lévy, C. et al, 2002(. وي�سيف هيغ اإىل الهوية 
 .)Haigh,M.,  2008( الثقافية-الجتماعية  واللفة  ال�سيا�سية،  امل�ساركة 
الدميقراطية،  )القيم  القيم  جمال   )2005( الأوروبي"  "املجل�ض  وي�سيف 
وحقوق الن�سان، والت�سامح والتعّدد الثقايف(. كما ي�سيف "معهد املواطنة" 
النا�ض  ومتكني  الجتماعية،  الالم�ساواة  حول  الوعي  كن�رش  اجتماعية  قيٌما 
من اإحداث التغيري الجتماعي املتدرج وم�ساعدة املتعلمني على ال�سطالع 
بدوٍر فّعال يف املجتمع، واأن ي�سبحوا مطلعني، مواطنني متفكرين م�سوؤولني، 

 .)Haigh, M., 2008:431( مدركني حلقوقهم وواعني لواجباتهم
ولكل جمال اإ�سكاليته. والهوية اأكرثها ت�ساوؤًل ومداولًة مع العوملة )املواطنة 
العاملية( )global citizenship( وبروز الثقافات املحلية )الدينية والعرقية 
والثقافية عامة( اأو مع النزعات القومية التي ت�سمل اأكرث من "وطن". وتعترب 
اأوروبا اليوم مثاًل على البلبلة يف الهوية، ب�سبب تراكب عدة م�ستويات للهوية 
 .)Biesta, G 2011, Gifford, C, et al, 2010( .مع بروز املواطنة الأوروبية

3- الدميقراطية

م�ستوى  "اأعلى" من  م�ستوى  التعبري، يف  اإذا �سح  الدميقراطية،  مفهوم  يقع 
مفهوم املواطنة، بل "اأعلى" من جميع املفاهيم الرئي�سة التي وردت �سابًقا. 
واإذ نتوّقع اأن يكون مفهوم املواطنة مثاًل اأحد مفاهيم اخلطاب الدميقراطي، 
اأحد مفاهيم اخلطاب  الدميقراطية  اأن يكون مفهوم  ال�رشوري  فاإنه من غري 
وله  املواطنة،  مفهوم  ا  اأي�سً ي�ستعمل  الت�سلطي  النظام  لأن  "املواطني". 
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تعريفه )القانوين عادة( للمواطن ال�سالح )احلقوق والواجبات العامة(. بل اإن 
الرتبية املواطنية ميكن اأن تتحّول اإىل قبول النظام القائم ولي�ض طرح الأ�سئلة 
حوله )Leighton, 2004:169(، اأو ميكن اأن ت�سبح نوًعا من التلقني العقائدي 

.)Smith, et al ,2008:136, Sears et al,2006:3), )indoctrination(

الدميقراطية نظرية، كغريها من النظريات يف العلوم ال�سيا�سية، اأو هي فل�سفة، 
اأو نظام �سيا�سي متكامل. وبينمـا نعود مبفــهوم خدمــة املجتمــع اإلـى ديــوي 
الوليات املتحدة حتديًدا،  القرن املا�سي يف  بداية  Dewey, J.,1997( يف   (
فاإن الدميقراطية تعيدنا اإىل اأثينا واأ�سل الثقافة الغربية لأنها تعالج مو�سوًعا 

قدمًيا بقدم التجمع الب�رشي: مو�سوع ال�سلطة يف املجتمع.
يف كل الأحوال لي�ض من مهمتنا هنا البحث يف مو�سوع الدميقراطية، ل من 
الناحية الفل�سفية ول من الناحية ال�سيا�سية ول التاريخية. ولن نعيد البحث 
ذلك  لأن  العايل،  والتعليم  بالرتبية  وعالقتها  الدميقراطية  جوانب  كل  يف 
مفاهيم  وغريهما  واملواطنة  املجتمع  خدمة  اأن  باعتبار  التكرار،  يف  يوقع 
اأو جت�سدها. ويف هذا املجال، �سوف  اأو ترتبط بها  الدميقراطية  متفّرعة عن 
الدميقراطية،  الثقافة  العايل من ثالث زوايا:  التعليم  نفّكر بالدميقراطية يف 

امل�ساركة يف �سنع القرارات، احلرية الكادميية.

اأ- الثقافة الدميقراطية-تعليم الن�شانيات
تتناول الثقافة الدميقراطية القيم والف�سائل والنظرية الدميقراطية، ومعارف 
ومهارات �سبق اأن حتدثنا عنها حتت عنواين املواطنة وخدمة املجتمع. اجلديد 
الذي ي�ساف هنا والذي مل نتحدث عنه �سابًقا يتعّلق بتعليم الن�سانيات. ويعود 
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"لي�ض  ال�سهري:  وكتابها  نو�سبام  مارتا  اإىل  املو�سوع  هذا  اإثارة  يف  الف�سل 
.)Nussbaum, M. 2010 ( "للربح: ملاذا حتتاج الدميقراطية اإىل الن�سانيات؟

تقوم مرافعة نو�سبام على نقد النموذج ال�سائع يف التعليم العايل عرب العامل 
والذي يتلخ�ض باللهاث وراء الإنتاج العلمي والتكنولوجيا، وحتويل اجلامعة 
واأهلها اإىل اأدوات تعمل يف حمى التناف�ض بني اجلامعات وال�رشكات والأمم 
بالأ�سح  اأو  القت�سادي  النموذج  هو  القت�سادي.  العائد  اأو  الربح  اأجل  من 
منوذج النماء القت�سادي )Economic growth( نف�سه الذي ينتقده �سوليفان 
)اأنظر اأعاله(. لكن نو�سبام تعترب اأن ال�سحية هي تعليم الن�سانيات لي�ض كمواد 
كمقاربة  حولنا،  يدور  وما  حياتنا  لفهم  كمقاربة  بل  فقط  وموارد  واأحجام 
"اإن�سانية" للعامل. تقول:"اإن حافز الك�سب يوحي للقيادات املعنية اأن العلوم 
علينا  لي�ض  امل�ستقبل.  يف  اأمتهم  ل�سحة  الأهمية  مبنتهى  هي  والتكنولوجيا 
اأقرتح  اأن  لي�ض علَي  واأنا  والتكنولوجيا،  للعلوم  اأن نعرت�ض على تعليم جيد 
اأن تتوقف الأمم عن التقّدم يف هذا امل�سمار. اإن ما يقلقني اأن هناك قدرات 
اأخرى، على امل�ستوى نف�سه من الأهمية هي معّر�سة خلطر ال�سياع يف خ�سم 
التناف�ض، قدرات مبنتهى الأهمية ل�سحة اأي دميقراطية داخلًيا وخللق ثقافة 
لئقة للعامل قادرة على مواجهة امل�ساكل الأكرث �سغًطا. هذه القدرات مرتبطة 
عن  الت�سامي  على  القدرة  نقدًيا،  التفكري  على  القدرة  والفنون:  بالإن�سانيات 
واأخرًيا  العامل"  "مواطن  زاوية  العامل من  املحلية ومقاربة م�ساكل  الولءات 

.)Nussbaum, 2010:7( "القدرة على تخّيل ماأزق الآخر بتعاطف
اإن اأنظمة التعليم تقرتب �سيًئا ف�سيًئا من النموذج القت�سادي، وذلك عرب تقييده 
مبخرجات مقّررة م�سبًقا وتقا�ض عرب اختبارات حت�سيلية ي�سّنف املتعلمون 
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المتحانات  خدمة  يف  وكاأنه  نف�سه  التعليم  ي�سبح  بحيث  اأ�سا�سها،  على 
يقولون  كما  الختبار"  اأجل  من  "التعليم  العك�ض.  ولي�ض  والختبارات 
)teaching for testing(. بل اإن الختبارات املقننة يف الوليات املتحدة التي 

الذي   )No Child Left Behind( مهماًل"  يرتك  طفل  "ل  تقرير  منذ  انت�رشت 
اأ�سا�سها يحكم على  �سدر يف عهد بو�ض البن، قد اأ�سبحت هي القاعدة. على 
الطالب، وعلى اأ�سا�ض نتائجها يجازى املعّلم واملدير وامل�سوؤول الرتبوي يف 
الولية. هذه الختبارات ت�سعها �رشكات يتّم التعاقد معها من قبل الوليات 
التعليم  ملقاربة  اأ�ّس�ست  القت�سادي  النماء  مقاربة  الفيديرالية.  احلكومة  اأو 
ما  التعليم  لذلك يعترب ما ح�سل على م�ستوى  الختبارات(.  )نتائج  بالعوائد 
التعليم  اأما يف   .)Howe,&Meens  2012 ( الثانوي منافًيا للدميقراطية  قبل 
تقلي�ض  طريق  عن  الن�سانيات،  تهمي�ض  اإىل  املقاربة  هذه  اأدت  فقد  العايل 

ميزانياتها وتخفي�ض معايري اللتحاق بها.
املتحدة  الوليات  يف  العايل  التعليم  اأن  نو�سبام  تعترب  ذلك،  من  الرغم  على 
تعليم  ناحية  من  وبريطانيا  اأوروبا  يف  العايل  التعليم  من  اأف�سل  مازال 
يوجد  العامل،  يف  العايل  التعليم  اأنظمة  �سائر  فبخالف  والفنون.  الن�سانيات 
 liberal( احلرة"  الآداب  "منوذج  ي�سمى  ما  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
arts model( اجلامعي. اإذ بدًل من اأن يدر�ض الطالب مقّرراته يف اخت�سا�ض 

خالل  النموذج،  هذا  بح�سب  يتابع  اأن  عليه  التخّرج  حتى  التحاقه  منذ  واحد 
املتعّلقة  غري  املقّررات  من  مروحة  الأخ�ض،  على  والثانية  الأوىل  ال�سنتني 
الن�سانيات.  حقل  من  يكون  املقّررات  هذه  من  اأ�سا�سي  وجزء  باخت�سا�سه، 
وهي تقع عادًة �سمن ما ي�سمى "متطلبات اجلامعة". ولكن نو�سبام تعتقد اأن 
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احل�سة املحفوظة لالآداب احلرة يف اجلامعة يف اأمريكا معّر�سة خلطر هجمة 
 .((7()Howe &Meens 125 :( النموذج القت�سادي

يف  تقدمه  الذي  هذا  يفيد  وكيف  للطالب؟  والفنون  الن�سانيات  تقدم  ماذا 
مو�سوع الدميقراطية؟ 

والتاريخ  كالفل�سفة  جمالت  اأو  كال�سيكية  مواد  على  احلرة  الآداب  ت�ستمل 
واحل�سارات وغريها وت�ستمل على مقّررات م�ستجدة مثل الدرا�سات الإقليمية 
)ال�رشق اأو�سطية، الفريقية، الآ�سيوية، الخ(، اأو امل�سائل العامة مثل القت�ساد 
النزاعات،  وحل  الدولية  النزاعات  الن�سائية،  الدرا�سات  الأعراق،  العاملي، 
اإلخ. وهذه املقررات والربامج تقّدم معارف موثقة  وق�سايا الفقر وامل�ساواة، 
حول ق�سايا العامل والن�سانية، ف�ساًل عن ق�سايا املجتمع نف�سه. وهي تعطي 
ال�سيا�سية  والجتاهات  واملواقف  للوقائع  النقدي  والتفكري  للتحليل  ا  فر�سً
والفكرية. كما اأن الفل�سفة حتديًدا تزّود بالقدرات املنطقية واجلدلية )املداولة(. 
والجتماعية  اللغوية  للدرا�سات  الإيجابي  الأثر  الدرا�سات  بع�ض  بّينت  وقد 
 .)Hillygus,  2005:26  ( لحًقا  للخريجني  ال�سيا�سية  امل�ساركة  على  واملدنية 
الق�سية الواحدة لها تف�سريات متعّددة يف العلوم الإن�سانية والجتماعية، وفق 
والراأي  والأدلة  والطريقة  املقاربة  ووفق  املف�رش،  منها  ينطلق  التي  النظرية 
الن�سان. لذلك عندما يواجه  الأ�سل تعالج موا�سيع  الخ. وهي يف  واملوقف، 
اأقل زادا معرفًيا من  اأهل العلوم البحتة والتطبيقية ق�سايا املجتمع يكونون 
طالب العلوم الإن�سانية والجتماعية واأكرث يقينية. ولعل هذا الفرق يف درجة 
7)- يصل هذا الخطر إلى الجامعة عن طريق توجهات بعض مجالس األمناء بحجة التركيز على البرامج ذات "العائد"، وتوجهات اإلداريين الذين 
يريدون "ضبط االنفاق" من خالل زيادة أعداد الطلبة في الصفوف وتقليص عدد الباحثين المساعدين الملحقين باألساتذة، ومن خالل االستغناء عن 

بعض المقّررات ذات االقبال األقل، وهي مقّررات إنسانية عادةً، الخ
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الن�سانيات والعلوم الجتماعية هم القل  اأن طالب  الذي يف�رّش  اليقينية هو 
 .)Kimbal et al, 2009 ( تدّيًنا بني �سائر الخت�سا�سات

حدثنا  الذي   )narrative imagination( ال�رشدي  باخليال  فتزّود  الفنون  اأما 
عنه فينيكوت )Winnicott( عامل نف�ض الأطفال الإنكليزي، والذي ميار�ض يف 
التمثيل امل�رشحي واللعب واملو�سيقى. اخليال يطال ما هو اأبعد من امللمو�ض 
واملبا�رش، وهو يف الوقت نف�سه جمال للعالج وم�سدر لالإلهام والبتكار. اإن 
الرتبية التي تقوم على الآداب احلرة "تقّوي مهارات التخّيل والتفكري امل�ستقل 
.) Nussbaum, M, 2010:53 ("احلا�سمة يف احلفاظ على ثقافة ابتكار ناجحة

ب- امل�شاركة يف اتخاذ القرارات
اإن الدميقراطية هي اأ�ساًل جواب الدميقراطيني حول م�سائل احلكم اأو ال�سلطة: 
من يحكم، كيف يتم اختيار احلاكم، كيف يحا�سب احلاكم؟ الخ. والنقطة هنا 
اإليها  ينظر  اأن  ميكن  اجلامعة  م�ستوى  على  القرارات  �سنع  يف  امل�ساركة  اأن 
على اأنها مترين على ممار�سة الدميقراطية يف املجتمع ال�سيا�سي بعد التخرج. 
من  والتخّرج  التعليمي  امل�ستوى  ارتفاع  اأن  الدرا�سات  تبنّي  الزاوية  هذه  من 
اأو  املدنية  بامل�ساركة  اإيجابًيا  ترتبط  اأخرى  عوامل  اإىل  بالإ�سافة  اجلامعة، 
اجلامعة  يف  الدميقراطية  ممار�سة  اأن  نظن   .)Smith,  2008:136( ال�سيا�سية 
هي اأكرث من مترين، هي يف �سلب ممار�سة الدميقراطية بعامٍة اإمنا يف �سياق 
معنّي هو اجلامعة. لذلك نعتقد اأن الدميقراطية يف اجلامعة ت�سبه الدميقراطية 
لي�ست  )اجلامعة(  لكنها  العامة  املبادئ  جلهة  عموًما  ال�سيا�سي  املجتمع  يف 
كائًنا م�سغًرا عن الدولة اأو املجتمع ال�سيا�سي عموًما بل لها خ�سو�سية، وهي 
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خ�سو�سية اأكادميية. 
امل�رشفة  واجلهة  والإدارة  والأ�ساتذة  الطالب  من  اجلامعة  "جمتمع"  يتكّون 
يف  ال�رشاف  جمل�ض  اأو  الأمناء  وجمل�ض  احلكومية  اجلامعات  يف  )احلكومة 
اجلامعات غري احلكومية(. فكيف تتم امل�ساركة الدميقراطية لهذه اجلهات يف 
حكامة )governance( اجلامعة؟ وما هي احلدود الفا�سلة بني هذه اجلهات؟

من وجهة نظر دميقراطية، من الطبيعي القول اأن لكل من هوؤلء دوًرا يف اتخاذ 
اأحد، ومن دون �سيطرة طرف معني على الآخرين.  اإق�ساء  القرارات، من دون 
 161-160  :1972( القرارات  هذه  يف  طرف  كل  ثقل  حول  ال�سوؤال  ويبقى 
فاإن  اأكادميي،  وهو هدف  املوؤ�س�سة،  زاوية هدف  من  لكن   .)Thompson, D,

الأ�ساتذة والطلبة معنيون بكل القرارات ذات الطابع الأكادميي. وهذه القرارات 
وق�سايا  الأ�ساتذة(  الأق�سام،  روؤ�ساء  )العمداء،  الأكادميية  التعيينات  ت�سمل 
الق�سايا  واأكرث  ال�سهادات.  ومنح  والمتحانات  واملقّررات  والربامج  املناهج 
اإثارة للتداول اأحياًنا هي احل�سة التي ميكن اأن تعطى للطالب والق�سايا التي 

ميكن اإعطاوؤهم احلق بامل�ساركة يف اتخاذ القرارات فيها.
اأو  اإدارييها  بع�ض  تعني  اأو  احلكومية  اجلامعة  متّول  التي  احلكومة،  اإن  ثم 
عندما  اجلامعة.  باأمور  التحّكم  اإىل  تنزع  احلكومية،  غري  اجلامعة  تراقب 
اأن موؤ�س�ساته،  اإدارة التعليم العايل يف بريطانيا، يقول وايت، جند  اإىل  ننظر 
التعليمية والبحثية، واأع�ساء جمال�سها الإ�رشافية، كلهم  باإدارييها وهيئتها 
مبينات  تقوم على  والتي  الدولة  ت�سعها  التي  املعايري  موجهون عن طريق 
اأداء يف حماولة منها لإعادة اإنتاج ال�سوق اأو على الأقل اإعادة اإنتاج حميط 
قبل  من  عليه  وم�سيطر  متدهور،  ملّوث،  للجامعة  العام  اخلري  "اإن  تناف�سي. 
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.)White, M., 2013:124( "احلكومة وال�سوق

4- احلرية االأكادميية

فهي  ظاهًرا.  املفارقة  من  �سيء  فيها  واملجتمع  اجلامعة  بني  العالقة  اإن 
يفرت�ض اأن تخ�سع لقوانني عامة ت�سعها احلكومة واأحياًنا لرقابة مبا�رشة 
اأهلها  ويتمتع  كموؤ�س�سة  تتمتع  اأن  ويفرت�ض  جهة،  من  احلكومة،  قبل  من 
باحلرية الكادميية، من جهة ثانية. واملخرج من هذه املفارقة الظاهرة هو 
اأن احلرية الكادميية تتم �سمن القوانني العامة التي تقوم عليها الدميقراطية 
التق�سي  يف  الكادميية  باملعايري  ثانية  جهة  من  تلتزم  وهي  جهة،  من 
بني  الفرق  �ساع  المر  هذا  من  بينة  على  نكن  مل  فاإذا  والحكام.  والتحليل 
لذلك  الكادميية.  واحلرية  اإجماًل  املواطنون  بها  يتمتع  التي  التعبري  حرية 
امل�ستخِدمة  اجلامعة  بني  العمل  عقود  ت�سبطها  ل  الكادميية  احلرية  فاإن 
ا للجامعة واإذا اعتمدنا  والأ�ستاذ امل�ستخَدم، "اإذا اعتمدنا الدميقراطية غر�سً
احلرية الكادميية مبداأً عاًما" )White, M., 123 :2013(. ما ميّيز اجلامعة 
اأنـها مكّر�سة "للف�سائل الفكرية" التي ت�سمل حرية التق�سي، وتعّدد وجهات 
املـــــعرفــة  عــن  الــبحــث  فــي  الفــكرية  املعـاييـر  درجــات  واأعـلـــى  النظر، 

.)Downs, D. A., 2012:345 (

ل يقع يف باب احلرية الكادميية ما يقوم به بع�ض الأ�ساتذة عندما يخ�سعون 
ال�ست�سارية.  العمال  يف  "الزبون"  لتوقعات  ونتائجها  اأبحاثهم  منهجية 
تعليًما  الأكادمييون  يقدم  عندما  اأكادميية  حرية  لي�ست  الأكادميية  واحلرية 
الباحثون  ي�ست�سلم  عندما  تتعطل  وهي  فقرية.  باأبحاث  يقومون  اأو  فقرًيا 
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غري  الأفكار  عن  الدفاع  اإن  ال�سائعة.  الأيديولوجيات  من  املتاأتية  لالأفكار 
والدميقراطية"  ال�سعبوية  بني  ي�سّكل"الفرق  الذي  هو  علمًيا  املبنية  ال�سعبية 
ال�سلطة  الكادميية من قبل  .White, M(. وتتعّطل احلرية   125-2013:124 (

يف اجلامعة، اأو من قبل ال�سلطة احلكومية، بقدر ما يف�سل الطرفان ا�ستتباب 
�سيًفا  العمل  من  طرده  اأو  الأ�ستاذ  توظيف  من  فيجعالن  القائمة،  الأو�ساع 
لأن  الو�سع.  يتفاقم  عندما  اإل  بذلك  يقومان  ل  لكنهما  رقبته.  على  م�سلًطا 
الو�سائل الناجعة ذات املفعول الطويل املدى تقوم على و�سع الأنظمة املقّيدة 
والتوجيهات التي تدفع الدرا�سات يف الجتاهات املف�سلة )نحو منوذج ال�سوق 
وعلى  واملالك،  التفّرغ  ح�ساب  على  التعاقد  ت�سجيع  وعلى  مثاًل(  والتناف�ض 
تخفي�ض ال�رشوط الأكادميية املتعّلقة باختيار الطالب والأ�ساتذة، وتخفي�ض 
امليزانيات واملوارد املخ�س�سة لالأبحاث. وغريها من الأ�ساليب الكثرية التي 

تن�سئ حميًطا يعّطل ب�سورة اآلية احلرية الكادميية.
مثلها  الأكادمييني  ت�سّم  �سمة  اأو  حّق  هي  بح�سب غومتان  الكادميية  احلرية 
مثل اأي حق مهني يتمتع به اأ�سحاب املهن الأخرى، من الطبيب اإىل ال�سحايف. 
املوجودة،  النظريات  بفح�ض  يقومون  الأكادمييني  اأن  املو�سوع  وجوهر 
واملوؤ�س�سات القائمة، والوقائع والعتقادات ا�ستناًدا اإىل "�رشائع احلقيقة التي 
ب�سورة  ا�ستنتاجاتهم  يف  يذهبون  وهم  اخت�سا�سهم".  حقل  يف  تبّنيها  مت 
اإليه منطق البحث، مع التزامهم املطلق  م�ستقلة حيثما اأودت به الأدلة واأّدى 
 .)Gutmann, A  1999:175( للتق�سي  باملعايري الكادميية املتعارف عليها 
بل تذهب غومتان اإىل حد القول اأن احلرية الكادميية هي ال�سمانة �سد القمع 
املواطنني  ب�سائر  يتعّلق  اإمنا يف ما  بالأ�ساتذة  يتعّلق  لي�ض يف ما  ال�سيا�سي، 
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)Gutmann, A 177 :1999(. وهذا الراأي هو الذي دفع وايت رمبا اإىل العتقاد 

نحو  ال�سيا�سي  النقا�ض  "قيادة  على  ت�ساعد  الكادميية  الأ�ساتذة  حرية  اأن 
.)White, M 2013:125,) "اجتاهات جديدة اأو قدمية اأو من�سية

5- ثقافة القان�ن

يف  املختلفون  فالنا�ض   .)rule of law( القانون  حكم  ت�سرتط  الدميقراطية 
اأمام  مت�ساوون  الخ،  واللغة،  اجلن�ض  ويف  وانتماءاتهم  واآرائهم  اجتاهاتهم 
والواجبات،  احلقوق  يف  القانون،  اأمام  م�ساواة  هناك  تكن  مل  واإذا  القانون. 
بطلت الدميقراطية، وحل ال�ستبداد، مبا يف ذلك ا�ستبداد الأكرثيات التي تفوز 

دميقراطًيا.
ال�سيا�سية والجتماعية. ثمة فكرة  العلوم  القانون ويف  هذه فكرة بدهية يف 
ينفع  ل  القانون  حكم  باأن  تتلخ�ض  ا  اأي�سً احلقلني  هذين  يف  معروفة  ثانية 
اإىل  و�سوقهم  املخالفني  ملراقبة  ال�رشطة  با�ستخدام  الكتفاء  اأن  اأي  وحده، 
واجتماعًيا،  اقت�سادًيا  الثمن  باهظ  اأمر  هو  القانون،  وفق  وتاأديبهم  العدالة 
وهو ل يتفق اأ�ساًل مع فكرة القانون الذي ميثل يف عمقه عقًدا اجتماعًيا، ومل 
ا�ستعداد  هو  عملًيا  معناه  للقانون  يعطي  ما  وطنية.  غري  قاهرة  قوة  ت�سعه 
وهذا  اأنف�سهم.  تلقاء  من  القانون  لتطبيق  وجهوزيتهم  واجلماعات  الفراد 
التن�سئة  اأو   )legal culture( القانونية"  بـ"الثقافة  ي�سمى  ما  خالل  من  يتم 
القانونية )legal socialization( اأو "التفكري القانوين" )legal reasoning( اأو 
ثقافة القانون )Grant, H., 2004( )culture of lawfulness(. ثقافة القانون 
والقيم واملهارات  اإحاطة و�سيوًعا. هي جمموعة املعارف  التعابري  اأكرث  هي 
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ب�سورة  وجماعات  اأفراًدا  النا�ض  يف  واملرت�ّسخة  املكت�سبة  وال�ستعدادات 
"طباع" )habitus()8)) كما يقول بورديو وبا�سورون )1970(، بحيث ي�سريون 
"وحدهم" يف املجتمع كما يقول التو�سري )Althusser, L., 1976(. وهذا يعني 
ا اأن حماة القانون وتنفيذه هم النا�ض اأنف�سهم قبل اأن تتدخل ال�رشطة اأو  اأي�سً
ال�رشطة يف حال كانوا غري  الذين ي�ستدعون  اأ�ساًل، وهم  اأن تتدخل  من دون 
اخت�سا�ض  من  اأ�ساًل  هو  به  القيام  يجب  ما  اأن  اأو  املخالف  لردع  موؤهلني 

ال�رشطة. 
ا فكرة ثالثة معروفة، فيكت�سبها اأفراد املجتمع  اأما ثقافة القانون، وهذه اأي�سً
منذ ال�سغر، عرب وكالت التن�سئة الجتماعية املتنّوعة، واأولها الأ�رشة وثانيها، 
زمنّيا، املدر�سة، بالإ�سافة اإىل الهيئات واملنظمات الدينية والرعائية وو�سائل 
هذه  اأن  من  الرغم  على  الجتماعي،  التوا�سل  و�سبكات  والت�سال  العالم 
الأخرية لها اأغرا�ض اأخرى منها تكوين الآراء والجتاهات لدى البالغني. وكما 
هو معلوم فاإن الجتاهات والآراء قابلة للتاأثري والتغرّي يف ما التن�سئة را�سخة. 
اأو التن�سئة الجتماعية، التي تكون الطباع مبا فيها ثقافة  املهم اأن الرتبية، 
القانون، يف �سعفها اأو قوتها، حت�سل عملًيا يف فرتة الطفولة، اأي مبا يوازي 
بح�سب  ع�رشة  ال�ساد�سة  اأو  اخلام�سة  �سن  حتى  ميتد  الذي  الأ�سا�سي،  التعليم 

البلدان. 
بناء على كل ما تقدم، اأي على اأن تكّون الثقافة القانونية لدى الفراد يتم قبل 
اجلامعة، كيف تكون ثقافة القانون جزًءا من ق�سيتنا حول امل�سوؤولية املدنية 

يف التعليم العايل؟
الكواكبي و"طبائع  لقد اعتمدنا كلمة طباع ترجمة لكلمة )habitus( بسبب معناها االجتماعي، على غرار "طبائع االستبداد" عند عبد الرحمن   -(8

العمران" عند إبن خلدون. انظر كتابنا: "التنشئة االجتماعية وتكوين الطباع" )األمين، ع.، )00))
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التعليم  بعد  تظهر  القانون  ثقافة  اكت�ساب  م�ساكل  اأن  اإىل  اأوًل  الإ�سارة  جتدر 
الأ�سا�سي، لدى ال�سباب من عمر 15 اإىل 25. لذلك فاإن معظم الربامج املعروفة 
العمر،  هذا  يف  لل�سباب  موجهة  هي  القانونية  الثقافة  ن�رش  حول  العامل  يف 
ويالحظ ذلك يف البلدان التي يكرث فيها الف�ساد احلكومي والتهريب واجلرائم 
بينها)9)).  من  العربية  البلدان  من  اأي  يذكر  ل  والتي  والع�سابات  املنظمة 
اأن  يعني  اإنه  بل  الربامج،  هذه  اإىل  يحتاج  اجلامعي  ال�سباب  اأن  يعني  ل  هذا 
هي  القانون  ثقافة  واأن  اجلامعة،  يف  اأخرى،  اأو  ب�سورة  ت�ستمر،  "التن�سئة" 
مكّون من مكّونات الكادمييا واحلياة اجلامعية عموًما. لكن هذا املو�سوع، 
مو�سوع متابعة التن�سئة القانونية يف اجلامعة، ندرجه يف باب املواطنة، كما 

طرحناها اأعاله. 
ما يبقى وما يهمنا هنا هو ثقافة القانون يف ما يخ�ّض املوؤ�س�سة اجلامعية. 
فاملوؤ�س�سة تعمل وفق القانون العام )الذي ينطبق على جميع موؤ�س�سات التعليم 
العايل يف بلد معني( والقانون اخلا�ض بها )اأو الأنظمة التي تخ�سها( والتي 

.)rules and regulations( "ت�سمى بـ"القواعد والأنظمة
مع  يتنا�سب  اجلامعة، مبا  والأنظمة يف  القواعد  بتوافر  تتعلق  الأوىل  النقطة 
ما تقوم به املوؤ�س�سة من اأدوار ومع التغريات املت�سارعة التي ي�سهدها التعليم 
العايل نتيجة الثورة التكنولوجية. علًما باأن مقيا�ض "التنا�سب" غري جاهز عند 
اأحد. يف اأوروبا مدر�ستان واحدة تف�سل القوانني وتطّبقها بتفا�سيلها واأخرى 
املتغريات  مع  والتكّيف  بالتاأويل  ت�سمح  اأكرث عمومية  ن�سو�ض  على  تقت�رش 
القوانني هي دليل  اأن كرثة  اأدلة دامغة على  ,.Bergan, S(. ول توجد   2004(

9)- المكسيك، كولومبيا، صقلية، بلغاريا، جورجيا، الخ 
)Kenney, D. J., & Godson, R, 2002; World Bank, 2011; Dobriansky, P, 2004(
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عافية قانونية، بل قد تكون كرثة الأنظمة من كرثة املخالفات، اأو من �سطوة 
الإداريني والبريوقراطية عموًما )Dobriansky, P., 2004(. والقانون كما يقال 
كالدواء يجب اأن يوؤخذ بجرعات منا�سبة. املهم اأن ل تف�سي قلة الن�سو�ض اإىل 
اتخاذ القرارات واإ�سدار الحكام ا�ستن�سابًيا اأو على قاعدة "�سخ�سية". فميزة 

.)impersonal( القانون اأنه يجعل القرارات والحكام ل�سخ�سية
نعترب  وهنا  وواجباتهم.  والطالب  الأ�ساتذة  بحقوق  تتعّلق  الثانية  النقطة 
وبخا�سة  والأنظمة  القواعد  من  جزء  هي  واملعاهدات  الدولية  الإعالنات  اأن 
العمل  �سلب  يف  يقعان  لأنهما  الأدبية  وال�رشقة  امللكية  حقوق  مو�سوع 
اجلامعي. وال�سوؤال هنا اإىل اأي حد تعتمد هذه املعاهدات والوثائق كجزء من 

قواعد اجلامعة واأنظمتها. 
النقطة الثالثة تتعلق بال�سفافية. من �سفات القانون اأن يكون من�سوًرا متاًحا 
اأمامه.  مت�ساوين  اجلميع  ويكون  الت�سمية  عليه  ت�سح  حتى  املعنيني  جلميع 
هذه التاحة تتم عرب توزيعه ورقًيا على اأهل اجلامعة اأو على موقع اجلامعة 
اإعالنات  و�سع  اأو  ندوات  اإقامة  اأو  اجلامعة،  مكتبة  توافره يف  اأو  اللكرتوين 
اإ�سدار  يف  ال�ستن�سابية  على  حتفز  والأنظمة  القواعد  على  التعمية  حوله. 
الأحكام، جلهة "اإخراج القانون من اجلارور" اأو "و�سعه يف اجلارور" وفق 

احلالت.
النقطة الرابعة تتعّلق ب�سناعة القوانني. عموًما، ويف الإرث الإداري املركزي، 
معايري  تغًلّب حكًما  والداريني وهي  القانونيني  القوانني من �سناعة  تكون 
الوظيفة العامة والرتتيبات الإدارية. فنجد اأن التف�سيالت املتعّلقة باأمور مثل 
التدرج مثاًل واملباريات والتاأديب وال�سوابط املالية، الخ، غزيرة وتف�سيلية، 
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بينما يف الأمور الكادميية تكون الن�سو�ض التنظيمية قليلة. ال�سوؤال هنا ما 
اإن فكرة  مدى م�ساركة الأكادمييني يف �سناعة القواعد والأنظمة اجلامعية؟ 
القوانني  الذين يطبقون  اأهمية م�ساركة  الأ�سل على  القانون تقوم يف  ثقافة 
القوانني. فكيف احلال باملوؤ�س�سة اجلامعية وهي  اأو من ميثلهم بتطوير هذه 
الوقت  التي يكون فيها املعنيون بها هم يف  الوحيدة يف املجتمع  املوؤ�س�سة 
نف�سه قوة التغيري فيها وهم اخلرباء فيها، ل يحتاجون اإىل خرباء من اخلارج. 
هذا  لت�سهيل  الالزمة  القوانني  وتطوير  املوؤ�س�سة  بتطوير  املعنيون  هم  اأي 

التطوير.

6- "بيداغ�جيا" التق�شي واملداولة

عاجلت املحاور ال�سابقة حمتوى البعد املدين والعالقات الداخلية واخلارجية 
يف املوؤ�س�سة اجلامعية املتعلقة به، اأما املحور احلايل يتعلق بالكيفية، كيفية 

نقل املعارف والقيم واملهارات اإىل الطلبة. 
اأن التلقني هو طريقة يف التعليم، واأنه طريقة �سائعة بل م�سيطرة بقوة  نعلم 
يف عدد كبري من الأنظمة التعليمية يف العامل. التلقني يقوم على املحا�رشة، 
واملحا�رشة يف الأ�سا�ض يلقيها الرا�سخون يف العلم اأو العلماء املجتهدون على 
"طلبة العلم" يف ال�سفوف، اأو يلقيها هوؤلء على جمهور العلم اأو جمهور النا�ض 
يف التجمعات العامة. واملحا�رشة ت�سري اإىل متّكن املحا�رش واإىل اأفكاره وقيمه 
ولكنها ل ت�سري اإىل تعلم الطلبة. عندما تكون املحا�رشة هي الطريقة املعتمدة 
يف ال�سفوف ت�سبح تلقيًنا. ويكتمل منطق التلقني مع اإ�سافة الكتاب املدر�سي 
املقّرر اإىل ما يقوله املعلم. يف التلقني يقي�ض المتحان فقط ما اكت�سبه الطالب 
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مما قاله املعلم اأو قاله الكتاب، اأي ما حفظه. 
وعلماء  واملفكرين  الفال�سفة  من  عدد  اأعمال  ننتظر  اأن  يجب  كان  وهنا 
التعليم  ي�سبح  لكي  الع�رشين  القرن  بداية  منذ  والرتبية  والنف�ض  الجتماع 
بعدها  ن�سهد  ولكي  وحاد،  عميق  نقد  مو�سع  التلقني  على  القائم  التقليدي 
ظهور موجات من املقاربات الرتبوية القائمة على ما ي�سمى اليوم بالتعّلم 
النا�سط )active learning(. ويتلخ�ض هذا النقد من الناحية النف�سية الرتبوية 
باأن التعليم عرب التلقني يعمل يف امل�ستوى الأدنى من امل�ستويات املعرفية 
التي و�سعها يف �ستينيات   )Bloom taxonomy( "�سنافة بلوم"  ال�ستة يف 
التقومي.  التوليف،  التحليل،  التطبيق،  الفهم،  التعرف،  وهي:  املا�سي،  القرن 
وغري  قا�رًشا  تعليًما  التلقيني  التعليم  يعترب  "بيداغوجية"،  نظر  وجهة  من 
فعال، ومن وجهة نظر مدنية، هو تعليم ت�سلطي، يجعل التعلم �سلبًيا واملتعلم 

مطيًعا وقاباًل مبا يقال له اأو يقّرر ب�ساأنه و�سهل النقياد. 
ينطلق ديوي ) Dewey, J.,1997( من اجلانب "البيداغوجي")0))، لكن فل�سفته 
لي�ست حت�سني فعالية التعليم لذاته، اأو التعامل مع امل�ستويات العليا للمعرفة، 
اإ�سالح  التداول بعده، بل هي فل�سفة اجتماعية تقوم على  اأ�سبحت قيد  التي 
املجتمع بحيث تكون الرتبية ملتزمة بق�سايا املجتمع والتغيري من اأجل اإقامة 
دميقراطية قائمة على امل�ساركة وهو الذي كان يوؤمن بقوة بدور املدر�سة يف 
اأطلعنا  درا�سة  كل  يف  موجود  ديوي  طيف  اإن  الدميقراطي".  "امل�رشوع  هذا 
عليها حول الرتبية والتق�سي والتفكري النقدي والدميقراطية. يحتاج الأطفال 
Dewey, J.,1997( اإىل اأن ياأخذوا على عاتقهم  طبًقا لقراءة نو�سبام لديوي ) 

-(0 Dewey, John )1907), “The School and Society”, Chicago, University of Chicago Press:
 https://www.brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1907/Dewey_1915a.html)
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ونــقدية  بــروح ف�ســولية  العـامل  فـي  يـنخرطـوا  وبـاأن  بـه  يفكرون  مهمة ما 
.)Dobriansky, P., 2004: 64(

النقدي  الفكري  الإرث  هذا  يف  يندرج   ،2010 العام  يف  نو�سبام  كتبته  وما 
للرتبية التقليدية، الذي ميكن اإرجاعه اإىل �سقراط ورو�سو، والذي ينطلق بقوة 
ب�سورة خا�سة من ديوي ) Dewey, J.,1997(، كما يندرج فيه لحًقا به باولو 
فريري يف كتابه ال�سهري "بيداغوجيا املقهورين" )Freire, P., 1970(. �سمن 
هذا الطار ت�ستعمل نو�سبام تعبري "الطريقة ال�سقراطية" للتعبري عن التق�سي 

والتفكري النقدي.
تعّرف الطريقة ال�سقراطية يف املو�سوعات على اأنها "�سكل من اأ�سكال التق�سي 
النقدي")))).  التفكري  حتفيز  اأجل  من  واجلواب  ال�سوؤال  على  مبنية  والنقا�ض 
دميقراطية"  "لكل  �رشورية  اجتماعية"  "ممار�سة  نو�سبام  عند  وهي 
لأنها  والديني(،  )العرقي،  التنّوع  على  تقوم  التي  البلدان  يف  ا  وخ�سو�سً
ما  على  البناء  وعلى  العقل  اإىل  اللجوء  وعلى  الآخر  احرتام  على  مبنية 
ال�ستماع  خالل  من  اإل  يتم  ل  وهذا  النقدي،  التفكري  على  وحتفز  يقوله، 
اأمر  والبحث عن قواعد م�سرتكة ت�سمح باإظهار التباين. وتطبيق ال�سقراطية 
اأن التفكري  منطقي يف التعليم العايل ويف الن�سانيات على الأقل، باعتبار 
يتعلم  ما  بقدر  املواد  من  الكثري  "بيداغوجيا"  يتخلل  اأن  يجب  النقدي 
البناء  جيدة  بحجج  اأوراًقا  يكتب  واأن  الأدلة  يقيم  واأن  يحقق  "اأن  الطالب 
اأ�ستاًذا.  اأو  ا، طالًبا  �سخ�سً اأو  كتاًبا  اأكان  الآخر،  "قدمها  واأن يحلل حجًجا 
قدرتها  جلهة  عليها  يعلى  ل  اأفالطون  "حوارات  فاإن  الفل�سفة  �سف  ويف 

http://en.wikipedia.org/wiki/Socratic_method  -((
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 .)Nussbaum, M., 2010:54-55 ( الن�سط"  البحث والتفكري  ا�ستثارة  على 
ال�سحيح،  اجلواب  يقّدم  واملعلم  الطلبة  ي�ساأل  املعلم  التلقينية،  الطريقة  يف 
راأ�ض  يف  موجود  ال�سحيح  اجلواب  اأن  وباعتبار  املعرفة،  خمزن  باعتباره 
ويف  واملطيع.  "اجلاهل"  للمتعلم  يقدمه  ال�سلطة  و�ساحب  "العامل"  املعلم 
الطريقة املبنية على التق�سي يكون ال�سوؤال متعّدد امل�سادر واجلواب متعدًدا. 
اأ�سئلة  املعلم ي�ساأل والطالب ي�ساألون، املعلم يجيب والطالب يجيبون. هناك 
كثرية، مفتوحة، وهناك اأجوبة كثرية. وكل جواب ي�ستولد �سوؤاًل جديًدا. وعلى 
الذي يود تقدمي جواب اأن ي�ستق�سي املعارف والوقائع لكي يويف جواًبا ي�سلح 
اأو  اأو اجتماعية  البناء عليه. ويف هذه احلالة ميكن اأن تكون الأ�سئلة فل�سفية 

�سيا�سية، اأو معلوماتية، الخ. وكذلك الأجوبة. 
يقرتح فريدمان ) Friedman, 2010( �سل�سلة خما�سية للتق�سي: اإ�ساأل، حتّقق، 
ابتدع، ناق�ض، تب�رش اأو تفّكر)))). وتقرتح "فريجينيا يل" �سلًما للتق�سي يزيد 
املواد  وجمع  ال�سوؤال  وطرح  املو�سوع  اختيار  يف  تدريجًيا  الطالب  دور  فيه 
الذي  هو  ي�سبح  حتى  النتائج  وا�ستخراج  والتحليل  والت�سميم  واملعلومات 
يقوم بكل �سيء تقريًبا، يف الدرجة العليا امل�سماة عندها "البحث ال�ستف�ساري 
للطالب))))" ) Lee, V. S., 2011:154(. ويف هذا القرتاح يظهر الدور اجلوهري 
م�ستوى  )على  العايل  التعليم  يف  "البحثية"  للمرحلة  التمهيد  يف  للتق�سي 
 )Levy,P.,  2011( ليفي  جعلت  التي  هي  ال�سلة  هذه  والدكتوراه(.  املاج�ستري 
ميّيز بني التق�سي من اأجل التعّلم )inquiry for learning( والتق�سي من اأجل 

Ask-Investigate-Create-Discuss-Reflect -((
Structured, guided, student-directed, and finally independent student-research inquiry -((
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بناء املعرفة )inquiry for knowledge-building(، اأو بني البارادامي التعلمي 
والبارادامي ال�ستك�سايف والرتابط الوثيق بينهما. يف النوع الأول من التق�سي 
يقوم الطالب با�ستق�ساء املعرفة املوجودة واآراء الآخرين، ويف الثاين ينتقل 

اإىل اأن يقول �سيًئا �سخ�سًيا اأو جديًدا يف احلقل الذي يدر�سه. 
وللتق�سي �سيغ "بيداغوجيـة" متعّددة الأ�سماء: التعّلم املبــني على التقــ�سي  
problem-( امل�سكــالت  على  املبني  التعـّلم   ،)inquiry-based learning-IBL(

 inquiry-guided( التق�سي  طريق  عن  املوجه  التعّلم   ،)based learning-PBL

 Inquiry-Oriented( التق�سي  طريق  عن  املوجهة  الأن�سطة   ،)learning-IGL

)inquiry-based curriculum( Activities(، واملنهج املبني على التق�سي 

 )Levy, P. 2011, Lee, V.S., 2012, Aditomo, A., 2011, Ahuna, K. H et al, 2011, 

Friedman, D. B. et al, 2010, Hu, S.,et al, 2008, Justice, C.,atal, 2010(.
 وهذه الت�سميات والأ�ساليب وا�سعة النت�سار جتريبًيا اأو عملًيا يف التعليم العايل 
واأ�سرتاليا ونيوزيلندا والوليات املتحدة  بلدان مثل كندا واململكة املتحدة  يف 

الأمريكية. 
يظهر  الذي   )deliberation( املذاكرة  اأو  املداولة  مفهوم  بالتق�سي  ويرتبط 
التعلمية  القرارات،  اتخاذ  وكيفية  الأجوبة  عن  البحث  يف  الآخر  مع  العالقة 
اأو الكادميية اأو الجتماعية وال�سيا�سية. املداولة تعك�ض الفل�سفة الدميقراطية 
وال�سلوك املدين. ومن هذه الزاوية ين�سم التعليم التعاوين اإىل الطرق املحفزة 

.)Ehrlich, T.,1999 :245( على املداولة
خال�سة فكرة املداولة اأنها تدرج الطلبة يف املجموعة املتعلمة للتاأكد من اأن 
اأو حلت امل�سكلة، فردًيا  اأخذ القرار ال�سائب فيها،  اأو مت  املعرفة مت تطويرها 

 J
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اأطراف متفاعلة  التداويل والنقدي من قبل عدة  التفكري  وجماعًيا، عن طريق 
ومتعاونة يف ما بينها، ت�سّم الطالب والأ�ساتذة واأفراًدا من املجتمع املحلي 
"نظرية  يف   )Maila, M.W  ,2010:277,  Finley, A.,2011,  Saltmarsh.   )

التداول الدميقراطي" )deliberative democratic theory( يقول �ساندبريغ، 
ت�سمل املداولة "النقا�ض واملناظرة )debate( الهادفة اإىل اإنتاج اآراء مدرو�سة 
مراجعة  امل�ساركني  نية  يف  تكون  وحيث   )informed opinions( وم�ستنرية 
اآرائهم يف �سوء املعلومات اجلديدة واإطالعهم على اآراء الآخرين". وهي تزيد 
وعلى  الخرين،  اآراء  احرتام  على  تقوم  ما  بقدر  للم�ساركني  املدين  اللتزام 

.)Sundberg, E. 2008( الإرادة يف حتّمل الأفراد م�سوؤولياتهم كمواطنني

رابًعا: امل�ش�ؤولية املدنية يف اجلامعات العربية

يف  املدنية  امل�سوؤولية  عن  اأمور  ثالثة  نعرف  من�سور،  هو  ما  اإىل  ا�ستناًدا 
اجلامعات العربية.

حتالف  يف  اليوم  مندرجة  عربية))))  جامعة  ع�رشة  اإحدى  هناك  اإن  اأوًل، 
"مًعا"، وهو جتمع اإقليمي ي�سّكل اأحد �رشكاء �سبكة "تالوار" العاملية ويعمل 
حول   )2005( تالوار  اإعالن  على  موقعة  فهي  وبالتايل  معها.  بالتعاون 
مًعا  العربية  اجلامعات  يجمع  "اأن  اإىل  التحالف  ويهدف  املدنية.  امل�سوؤولية 
لتحقيق هدف جماعي هو ت�سجيع تطبيق اللتزام املدين وحت�سينه يف التعليم 
وت�سهيل  العمل  وور�ض  واملوؤمترات  الجتماعات  خالل  من  وذلك  العايل". 
اجلامعة  اإداريي  مع  التعاون  على  الطلبة  و"ت�سجيع  اجليدة  التجارب  تبادل 
اللبنانية-االميركية، جامعة سيدة اللويزة، جامعة القديس يوسف  ))- الجامعة االميركية في القاهرة )مصر(، الجامعة االميركية في بيروت، الجامعة 
)لبنان(، جامعة عفت )السعودية(، جامعة االحفاد )السودان(، جامعة القدس، جامعة بيرزيت )فلسطين(، مدرسة دبي للحكم )اإلمارات العربية 

http://www1.aucegypt.edu/maan/about.htmlالمتحدة(، الجامعة األميركية في الكويت )الكويت(.
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http://www1.aucegypt.edu/maan/about.html

لزيادة برامج اللتزام املدين")5)).
هذه املبادرة توؤ�رش على نية عدد من اجلامعات العربية يف الهتمام بالبعد 
التي  واملبادرات،  والأفكار  والوثائق  الأكادمييني  من  لنواة  وتوؤ�س�ض  املدين، 
ميكن البناء عليها يف املحيط العربي. لكننا ل نعرف التطورات املدنية التي 
املمكنة  الآثار  ول  ان�سائه،  منذ  التحالف  يف  الأع�ساء  اجلامعات  يف  حدثت 
التي تركها التحالف على اجلامعات الأخرى اأو على نظم التعليم العايل. ومن 
امللفت اأنه ل توجد اأي جامعة حكومية من م�رش اأو تون�ض ع�سو يف التحالف، 
واأن 6 منها  واأن 9 من 11 من هذه اجلامعات هي موؤ�س�سات غري حكومية، 
ذات نظام اأمريكي يف التعليم. ثمة العديد من ال�سئلة التي ت�ستحق البحث يف 

جتربة "مًعا".   
ثانًيا، اإن ما هو من�سور يف الكتابات الأجنبية عن اجلانب املدين يف اجلامعات 
مراجعتها  متت  درا�سة   150 حواىل  اأ�سل  من  ليذكر.  يكون  يكاد  العربية 
لتح�سري هذه الورقة عن امل�سوؤولية املدنية، وجدنا اأربع درا�سات فقط تتعلق 

باجلامعات العربية. 
الدرا�سة الأوىل هي حماولة لتف�سري ثورات الربيع العربي وعدم ال�ستقرار بتزايد 
اأعداد الطلبة اجلامعيني ب�سورة اأكرب من فر�ض العمل املتاحة واآمال الطالب 
واخلريجني املهنية، الأمر الذي ينجم عنه زيادة بطالة املتعّلمني.على اأن الفقرة 
الوحيدة ذات العالقة مبو�سوعنا، اأي ما تقّدمه اجلامعة يف الباب املدين، وردت 
يف نهاية الورقة ب�سورة اإ�سارة اإىل مرجع اآخر" وجد "األغان وغريه" اأن تنويع 
طرق التعليم-مثاًل املناق�سة داخل جمموعة مقابل املحا�رشة- تبدو ذات اأثر 

 -(5
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على اآراء الطلبة ومعتقداتهم" )Campante, F. R., &Chor, D. 2012:185(. وهذه 
ال�سارة عامة ل تنح�رش طبًعا بالبلدان العربية.

الدرا�سة الثانية قدمية ن�سبًيا، يف تاريخ ن�رشها ويف معلوماتها. لكن فائدتها 
اأنها تعك�ض املعاين املتداولة للخدمة الجتماعية. فاملوؤلفة تعترب اأن اخلدمة 
املدنية يف البلدان العربية ذات اأ�سا�ض ديني، ويتمثل ذلك يف الزكاة وال�سدقة 
عند امل�سلمني. كما ت�سري اإىل اخلدمة املدنية التي يديرها ع�سكريون. كما هي 
احلال يف م�رش مع الربنامج الذي اأطلق يف العام 1973 للطالب اجلامعيني 
املعفيني من اخلدمة الع�سكرية وا�ستبداله بربنامج خدمة مدنية ميتد من �ستة 
اأ�سهر اإىل �سنة. ويعمل امللتحقون يف هذا الربنامج يف حقول التعليم واخلدمات 
ال�سحية وتنظيم الأ�رشة والتنمية املحلية وتقدمي امل�ساعدة يف الكوارث. اأما 
 .)Kandil, A. 2004( .املعنى الثالث، فيتعلق بخدمة املجتمع والعمل التطوعي
املدين،  التزامها  ومدى  بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  عن  الثالثة  الدرا�سة 
من خالل "مبادرة ح�سن اجلوار" )Myntti, C .2013(. وجند للموؤّلفة درا�سة 
ت�رشح  �سنوات  ثالث  قبل  لها  زمالء  مع  ن�رشته  نف�سه  املو�سوع  عن  اأخرى 
املدين وخدمة  اللتزام  واإن�ساء مركز  املدين  لاللتزام  اجلامعي  ال�سياق  فيها 
ح�سن  ومبادرة  البقاع،  وادي  يف  اجلامعة  ون�ساط  اجلامعة،  يف  املجتمع 
هذه  من�سورة عن  عربية  ن�سخة  كما جند   ،)Myntti, C. et al  2010( اجلوار 
اللتزام  عن  الرابعة  الدرا�سة   .)2010 وزمالوؤها،  )مينتي  الأخرية  الدرا�سة 
ال�سابع"،  "اليوم  ي�سمى  مبا  واملتمثل  الي�سوعية  اجلامعة  يف  الجتماعي 
وهي من�سورة على غرار درا�سة مينتي باللغتني العربية )عون، ج، 2010( 

.)Aoun, G.,2010( والفرن�سية 
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هذه القلة يف الكتابات باللغة الجنبية ل تعّو�سها الكتابات العربية. 
هناك درا�ستان ن�رشتا يف اأعمال املوؤمتر الإقليمي العربي اإىل جانب درا�ستي 
منتي وعون واحدة عن املواقف الدميقراطية للطالب ح�سب القطاع يف م�رش 
)�سيكا، 2010( وثانية عن جتربة برنامج ماج�ستري يف الدميقراطية وحقوق 

الإن�سان يف جامعة بريزيت )ق�سي�ض، 2010(. 
املواطنية  والرتبية  املواطنة  معظمها  تتناول  درا�سة   20 حواىل  وجدنا  كما 
الطابع  اأمبرييقية  درا�سات  معظمها  العايل،  التعليم  يف  املدنية  والرتبية 
ت�ستعمل ال�ستبيان وتف�سي اإىل اأرقام ودللت اإح�سائية، لكن دون اأن تزّود 
القارئ اأي فكرة عن اأحوال الرتبية املدنية اأو املواطنية يف البلدان واجلامعات 

املدرو�سة. 
مو�سوع تعليم الن�سانيات يف اجلامعات العربية كتب عنه يف العام 2008، 
العرب(،  العايل  التعليم  وزراء  )موؤمترات  الر�سمي  الإهمال  الدرا�سة  وتبنّي 
معايري  فيها  تطّبق  التي  الإن�سانية  الفروع  يف  الطالبية  والكثافة  والت�سّخم 
ا�سطفاء اأدنى ب�سورة تف�سي اإىل ثنائية عامة: نخبوية الخت�سا�سات العلمية 

و�سعبية الخت�سا�سات الإن�سانية )الأمني، 2008(. 
الع�رش  ال�سنوات  مو�سوع احلريات الكادميية كان مدار اهتمام كثيف خالل 
وموؤمترات  ندوات  عقدت  اإمنا  مهمة،  اأكادميية  درا�سات  تكتب  مل  املا�سية. 
هو  قيل  ما  وخال�سة  العاملية،  الإعالنات  غرار  على  اإعالنات  و�سدرت 
واأولها  البلدان  هذه  جامعات  يف  يجري  ما  على  اللهجة  ال�سديد  الحتجاج 
"�رشورة اإلغاء الو�ساية ال�سيا�سية عن املجتمع الأكادميي، والتزام ال�سلطات 
اأ�ساتذة  من  الثالثة  مبكّوناته  العلمي  املجتمع  ا�ستقالل  باحرتام  العمومية 
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التي  ال�سيا�سية  والتدخالت  اخلارجية  ال�سغوط  وجتنيبه  واإداريني،  وطلبة 
ت�سيء اإىل حرية الهيئات الأكادميية مما يوفر �رشًطا �رشورًيا لنجاح العملية 
)6)). درا�سة 

التعليمية وتطّور البحث العلمي" كما جاء يف اإعالن عّمان 2004 
واحدة �سّكلت ا�ستثناًء اإذ قامت بتحليل موثق خلط تدهور احلريات الكادميية 
اإىل  ال�سعر اجلاهلي" )1926( و�سوًل  " يف  يف م�رش من طه ح�سني وكتابه 
اجلامعة  الكتب يف  فاإىل حترمي  العام 1992  زيد يف  اأبو  ق�سية ن�رش حامد 
�سائر  يف  والقمع  القهر  وممار�سة   )1999-1998( القاهرة  يف  الأمريكية 

اجلامعات امل�رشية )نوفل، ن. 1999(.
النتيجة مما ي�سمى "مراجعة الأعمال ال�سابقة" عربًيا يف مو�سوع امل�سوؤولية 
مقارنة  تفيد،  جت�ّسدها  التي  الأخرى  امل�سطلحات  اأو  للجامعة،  املدنية 
باملراجعة العامة، اأن معرفتنا الكادميية باأحوال البعد املدين للتعليم العايل 
العايل يف املجتمع وبخطورة  التعليم  بلداننا حمدودة جًدا قيا�ًسا بحجم  يف 
الق�سية املدنية يف البلدان العربية وتعقدها. ويف حني اأن الكتابات المريكية 
والوروبية تثري م�ساألتي النموذج القت�سادي والت�سلط احلكومي، على ح�ساب 
النموذج املدين، فاإن ورقة نوفل تثري م�ساألتي النموذج الأيديولوجي والثقافة 

ال�سيا�سية الدينية املمتدة عرب البيئة العميقة للمجتمع. 
نحن يف النهاية اأمام حقل خام يف املعرفة ويف املمار�سة يف املحيط اجلامعي 

العربي، ي�ستحق التنقيب املتاأين.

6)- الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان ))00)) 
www.anhri.net/jordan/achrs/pr 041200 shtml
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احلدود البحرية للبنان:
 حتديد املنطقة االقت�سادية اخلال�سة

* دكتور في 
القانون ومحامية 

في االستئناف

املقدمة
الواقعة  الدول  اأغلب  اأن  عقود  خالل  املعتقد  من  كان 
اأو ل ن�سيب لها من موارد  البحر املتو�سط حمرومة  على �رشق 
الطاقة الوفرية يف ال�رشق الأو�سط. لكن ال�سنوات املا�سية �سهدت 
هذه  يف  كبرية  نفطية  واحتياطات  بحري  غاز  حقل  اكت�ساف 

املنطقة. 
اجليولوجي  امل�سح  هيئة  عن  تقرير  �سدر   ،2010 العام  يف 
للبحر  ال�رشقي  احلو�ض  يف  الغاز  احتياطات  قّدر  الأمريكية 
من  برميل  مليار  و1،7  مكّعب  قدم  تريليون  ب122  املتو�سط 

النفط))).
 -(

 

Schenk, C.J., Kirschbaum, M.A. Charpentier, R.R., Klett, T.R., Brrownfield, M.E., 
Pitman, J.K., Cook, T.A., and Tennyson, M.E., 2010, "Assessment of undiscovered 
oil and gas resources of the Levant Basin Provine”, Eastern Mediterranean: U.S. 
Geological Survey Fact Sheet 3014 – 2010.
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يف لبنان، كرثت التقديرات وتفاوتت الأرقام التي ت�سري اإىل كميات كبرية من 
النفط والغاز؛ اإل اأّن وزير الطاقة واملياه عام 2013 اأعلن اأن التقديرات ت�سري 
اإىل اأّن لدى لبنان 95،9 تريليون قدم مكعب من الغاز و865 مليون برميل من 

النفط يف 45% من مياهه القت�سادية))). 
 �سّكلت هذه الكمّيات حافًزا للبنان )كما لدول اجلوار( لتطوير قوانينه البحرية 
واتخاذ اخلطوات القانونية الالزمة واملنا�سبة وفق القانون الدويل لال�ستعداد 
والتمكن من ال�ستفادة من هذه الرثوات الطبيعّية. من اأهّم اخلطوات املتخذة 
البحرية  املنطقة  ل�سيما  واعالنها،  البحرية  مناطقه  حتديد  الإطار،  هذا  يف 
التي متار�ض عليها الدولة حقوًقا �سيادية بهدف ا�ستك�ساف مواردها الطبيعّية 

)- ت�رشيح وزير الطاقة واملياه اآنذاك لوكالة رويرتز يف 25 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2013. 

الحوض الشرقي للبحر األبيض المتوسط الذي يتضّمن هذه الكميات من النفط والغاز.
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وا�ستغاللها األ وهي املنطقة القت�سادية اخلال�سة "املنطقة".
القت�سادية  املنطقة  حتديد  مب�ساألة  حم�سور  الدرا�سة،  هذه  مو�سوع  اإّن 
اخلال�سة وتر�سيمها والتي تختزن جزًءا كبرًيا من ثروة لبنان النفطية، فن�سيء 
يف مرحلة اأوىل على مفهوم هذه املنطقة يف القانون الدويل ونظامها القانوين 
لبنان  اتخذها  التي  اخلطوات  ثانية  مرحلة  يف  ن�ستعر�ض  اأن  قبل  واأهميتها 
لتحديد منطقته، ونقّدم بع�ض القرتاحات التي قد ت�ساهم بتح�سني املوقف 
اأّما موا�سيع ا�ستثمار الرثوة النفطية واإ�سكالية البدء  اللبناين يف هذا الطار. 
بهذا ال�ستثمار قبل البّت النهائي مل�ساألة تر�سيم حدود املنطقة القت�سادية، 

فيمكن اأن تكون مو�سع درا�سة اأخرى. 

تاريخها  الدويل:  القان�ن  يف  اخلال�شة  االقت�شادية  املنطقة   -1
مفه�مها واأهميتها

على مدى قرون عديدة، تطّور قانون البحار الدويل ا�ستناًدا اإىل القانون العريف 
عليها  متار�ض  التي  للدولة،  القليمية  املياه  كانت  اأن  فبعد  والتفاقيات. 
�سيادتها خارج اإقليمها الربي ومياهها الداخلية، متتّد اإىل 3 اأميال بحرية )6 
كلم(، مّت متديدها اإىل 12 ميل بحري مقا�سة من خط الأ�سا�ض )22،2 كلم(. وقد 
كانت هناك مطالبات مل تلَق قبوًل بتمديد اإ�سايف لهذه املنطقة لتمتد اإىل 200 
ميل بحري. مل يعرتف ببحر اإقليمي تتعدى م�ساحته ال12 ميل بحري، ولكن 
"التفاقية"  البحار  لقانون  الأمم املتحدة  اتفاقية  اعتمدت  العام 1982  يف 
ميل   200 اإىل  متتّد  اخلال�سة  القت�سادية  باملنطقة  �سّميت  بحرية  منطقة 
عنها  يعرّب  ما  غالًبّا  التفاقية   كلم(.   370 )حواىل  الأ�سا�ض  خط  من  بحري 
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 ”package deal“(((اأو حلول معتمدة "رزمة متكاملة من مفاهيم  اأنها  على 
رمت اإىل التوفيق بني م�سالح خمتلف الدول التي �ساركت يف املوؤمتر)))، وقد 
�سّكلت املنطقة القت�سادية اخلال�سة عن�رًشا اأ�سا�سًيا من هذه الرزمة. يف حني 
متار�ض الدولة �سيادة كاملة على بحرها القليمي، يعرتف لها بحقوق �سيادية 

يف املنطقة القت�سادية اخلال�سة. 

حظيت املنطقة بقبول �رشيع ووا�سع يف ممار�سات الدول وتعترب اليوم جزًءا 
متوز/ يف   .)Customary International Law( العريف  الدويل  القانون  من 
منطقتها  اأعلنت  دولة   94  ، �ساحلّية  دولة   142 اأ�سل  من   ،(5(  1994 يوليو 

القت�سادية اخلال�سة التي متتّد 200 ميل بحري.

اأ-ملحة تاريخية: اإ�شاءة على املرحلة التي �شبقت املوافقة على 
اتفاقية قانون البحار

تاريخًيا، اأول من مار�ض �سيادة ح�رشية على املوارد البحرية اإىل ما بعد املياه 
  )Truman Act( القليمية كانت الوليات املتحدة الأمريكية يف اإعالن ترومان

)-  اتخذ قرار خالل املوؤمتر الثالث لالأمم املتحدة حول قانون البحار باأّن اتفاقية قانون البحار يف العام 1982 �سوف تعتمد كرزمة متكاملة )من التنازلت(
-(

5-دخلت التفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار حّيز التنفيذ بتاريخ 16 ت�رشين الثاين/نوفمرب 1994

The Exclusive Economic Zone )EEZ) concept gained general acceptance early in the negotiations at the Third United 
Nations Conference on the Law of the Sea )UNCLOS III). A balance between coastal State interests, particularly 
developing States, and the interests of maritime, land-locked, and geographically disadvantaged States was 
required, however, before final acceptance of an EEZ text could be achieved. The underlying purpose for 
creating this new maritime regime was to give coastal States increased rights over the resources off their 
coasts, while curtailing the trend of national claims to broader territorial seas and preserving as many high 
seas freedoms as possible.  

Churchill & Lowe, “The Law of the Sea”, 2( 34-133d rev. ed. 1988(
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ال�سادر يف 28 اأيلول/ �سبتمرب 1945 حول اجلرف القاري)6).
التاأثري  لها  كان  قد  ترومان  اإعالن  ت�سّمنها  التي  املبادئ  بع�ض  كانت  واإذا 
للمنطقة  احلقيقيني"  "الآباء  اأن  اإل  التفاقية،  اإىل  طريقها  ووجدت  املبا�رش 
القت�سادية اخلال�سة كانت بع�ض الدول الالتينية. فبموجب العالن ال�سادر 
عن رئي�ض الت�سيلي يف 23 حزيران/يونيو 1947 واملر�سوم 781 ال�سادر يف 
الأول من اآب/اأغ�سط�ض من العام ذاته عن حكومة البريو، اأن�سئت مناطق بحرية 

متتّد ل200 ميل بحري)7). 
اإعالن ترومان كان له الأثر لي�ض فقط على بع�ض دول اأمريكا الالتينية، اإمّنا 
ا على بع�ض الدول العربية. �سل�سلة اإعالنات اأحادّية مّت اعتمادها من قبل  اأي�سً
10 دول عربية واإمارات خالل مدة زمنية ق�سرية )�سهرين( من العام 1949 
يف  البحرين  مملكة  1949؛  اأيار/مايو   28 يف  ال�سعودية  العربية  )اململكة 
1949/6/5؛ دولة قطر يف 1949/6/8؛ اإمارة اأبو ظبي يف 1949/6/10؛ 
دولة الكويت يف 1949/6/12؛ اإمارة دبي يف 1949/6/14؛ اإمارة ال�سارقة 
اأم القيوين  اإمارة  اإمارة راأ�ض اخليمة يف 1949/6/17؛  يف 1949/6/16؛ 
اأّكدت  العالنات   .(8()1949/6/20 يف  عجمان  اإمارة  1949/6/20؛  يف 

�سيادة هذه الدول على الرثوات النفطية يف اجلرف القاري.
بعد اأن مّت العرتاف بال�سيادة على موارد منطقة بحرية ذات حدود معّينة دون 

6- ينص االعالن على ما يلي: 
"having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the government of 
the United States regards the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf  beneath the 
high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its 
jurisdiction and control”.

7- يالحظ أّن في إعالن ترومان كما في إعالن التشيلي والبيرو، تّمت المحافظة على حرية المالحة. 
 -8

 
  Dahak, D. 1986,  «Les Etats Arabes et le Droit de la Mer», Tome 1. Casablanca, Les Editions Maghrébines, p . 123.
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�سانتو  اإعالن  يف  ذكرت   ، وليما)0))  مونتيفيديو)9)  اإعالين  يف  حدودها  ذكر 
دومينغو ال�سادر يف 9 حزيران/يونيو 1972 منطقة بحرية بحدود 200 ميل 

بحري )على الأكرث(، ميكن ممار�سة حقوق �سيادية عليها وعلى مواردها)))). 
املنطقة  باعتماد  جغرافًيا  املحدودة  اأو  الأحادية  العالنات  هذه  تّوجت  لقد 
يف  و"املمّيزة"  الأ�سا�سية  البحرية  املناطق  كاإحدى  اخلال�سة  القت�سادية 

اتفاقية قانون البحار.

يف  "ممّيزة"  بحرية  منطقة  اخلال�شة:  القت�شادية  ب-املنطقة 
اتفاقية قانون البحار

عن  واأ�سفر   1958 العام  يف  البحار  لقانون  املتحدة  لالأمم  موؤمتر  اأول  عقد   
اعتماد ما �سّمي باتفاقيات جنيف ب�ساأن قانون البحار. ومل ي�سفر موؤمتر الأمم 
قانون  اتفاقية  وكانت  دويل.  اتفاق  اأي  عن  البحار  لقانون  الثاين  املتحدة 
البحار لعام 1982 نتيجة لعملية بداأت يف العام 1970، واأّدت اإىل عقد موؤمتر 
الأمم املتحدة الثالث لقانون البحار. ويف 17 كانون الأول/ دي�سمرب 1970، 

9- اإعالن مونتيفيديو ال�سادر يف 8 اأيار/مايو 1970 )وقعت عليه الدول الآتية: الكوادور، باناما، الربازيل، الت�سيلي، البريو، �سلفادور، الأرجنتني، نيكاراغوا(
0)-  اإعالن ليما ال�سادر بتاريخ 8 اآب/اأغ�سط�ض  1970 )وقعت عليه الدول الآتية: الكوادور، باناما، الربازيل، الت�سيلي، البريو، �سلفادور، الأرجنتني، نيكاراغوا، كولومبيا، 

جمهورية الدومينيكان، غواتيمال، هوندورا�ض، مك�سيكو(
))- ورد في االعالن ما يأتي: 

“…sovereignty or jurisdiction of a coastal State extends beyond its territory and its internal waters to an area of sea 
adjacent to its coasts to a maximum distance of 200 nautical miles, as well as to the airspace above and the 
bed and subsoil of that sea”.

وقد ورد في االعالن أيًضا:
The coastal State has sovereign rights over the renewable and non-renewable natural resources which are found 
in waters, in the sea-bed and in the subsoil of an area adjacent to the territorial sea called patrimonial sea. The 
breadth of this zone should be the subject of an international agreement, preferably of a world-wide scope. The 
whole of the area of both the territorial sea and the patrimonial sea, taking into account geographic circumstances, 
should not exceed a maximum of 200 nautical miles. 
في أفريقيا، إعالن أديس أبابا الصادر بتاريخ )/7/)97) إعترف بحق كل دولة ساحليّة بإنشاء منطقة إقتصادية خالصة خلف المياه االقليميّة على أال 

تتجاوز حدودها ال 00) ميل بحري تقاس من نقاط األساس التي تعتمد لتحديد المياه االقليمية. 
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قاع  ا�ستخدام  ينظم  للمبادئ  اإعالًنا  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
ا عقد  اأي�سً البحار واملحيطات، واعتربتهما تراًثا م�سرتًكا لالن�سانية. وقّررت 
موؤمتر دويل جديد لغر�ض اإن�ساء نظام دويل لقانون البحار. وعقدت اأول دورة 
مدى  وعلى   .1973 العام  يف  البحار  لقانون  الثالث  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر 
ال�سنوات الت�سع الآتية، تفاو�ض ممثلو اأكرث من 160 دولة ب�ساأن اأ�سمل اتفاقية 
الأمم  اتفاقية  وهي  األ  العام:  الدويل  القانون  تاريخ  يف  الأطراف  متعّددة 
اجلمعية  اعتمدت   ،1982 اأبريل  ني�سان/   30 ويف  البحار.  لقانون  املتحدة  
العامة لالأمم املتحدة التفاقية، التي فتح باب التوقيع عليها يف 10 كانون 
الأول/دي�سمرب 1982 يف مونتيغو باي، جامايكا. وبحلول موعد اإقفال باب 
التوقيع على التفاقية، كان قد وّقع عليها 159 من الدول والكيانات الأخرى. 
بيد اأن التفاقية مل يبداأ نفاذها اإل يف 16 ت�رشين الثاين/نوفمرب 1994، بعد 
مرور 12 �سهًرا على الإيداع املطلوب لل�سك ال�ستني للت�سديق على التفاقية 
اأو الن�سمام اإليها. وقد و�سفها الأمني العام لالمم املتحدة يف منا�سبة حفل 

التوقيع على التفاقية باأنها "رمبا تكون اأهم �سك قانوين خالل القرن".
القت�سادية  للمنطقة  البحار  قانون  اتفاقية  اخلام�ض من  الق�سم  �ض  لقد خ�سّ
القانوين  "النظام  عنوان  وحتت   55 فاملادة  القانوين.   ونظامها  اخلال�سة 
وفّرقت  القانوين  النظام  و�سعت  اخلال�سة"  القت�سادية  للمنطقة  املمّيز 

ت على ما يلي: املنطقة القت�سادية عن املياه القليمية ن�سّ
القليمي  البحر  وراء  واقعة  منطقة  هي  اخلال�سة  القت�سادية  "املنطقة   
ومال�سقة له يحكمها النظام القانوين املمّيز املقّرر يف هذا اجلزء، ومبوجبه 
وحريتها  الأخرى  الدول  وحقوق  ووليتها  ال�ساحلية  الدولة  حقوق  تخ�سع 
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لالأحكام ذات ال�سلة من هذه التفاقية".
من   57 املادة  تن�ض  اخلال�سة  القت�سادية  املنطقة  بامتداد  يتعّلق  ما  يف 
التفاقية على األ متتّد اإىل اأكرث من 200 ميل بحري من خطوط الأ�سا�ض التي 

يقا�ض منها عر�ض البحر القليمي.
اأما املادة 56 وحتت عنوان "حقوق الدول ال�ساحلية ووليتها وواجباتها يف 
املنطقة القت�سادية اخلال�سة" فن�ست على اأّنه للدولة ال�ساحلية، يف املنطقة 

القت�سادية اخلال�سة:
- حقوق �سيادية لغر�ض ا�ستك�ساف املوارد الطبيعية وا�ستغاللها، احلّية منها 
اأر�سه وحفظ  وباطن  البحر  ولقاع  البحر  قاع  تعلو  التي  للمياه  احلّية،  وغري 
لال�ستك�ساف  الأخرى  بالأن�سطة  يتعّلق  ما  يف  وكذلك  واإدارتها،  املوارد  هذه 
والتيارات  املياه  من  الطاقة  كاإنتاج  للمنطقة،  القت�ساديني  وال�ستغالل 

والرياح.
- ولية على الوجه املن�سو�ض عليه يف الأحكام ذات ال�سلة من التفاقية يف 

ما يتعّلق مبا يلي:
• اإقامة اجلزر ال�سطناعية واملن�ساآت والرتكيبات وا�ستعمالها. 

• البحث العلمي البحري.
• حماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها.

• احلقوق والواجبات الأخرى املن�سو�ض عليها يف التفاقية.
 1994 �سباط/فرباير   22 تاريخ   295 القانون  مبوجب  لبنان  ان�سّم  لقد 
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اإىل اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار. وا�ستناًدا اإىل هذه التفاقية، اتخذت 
احلكومة اللبنانية عدًدا من اخلطوات الغاية منها اإعالن منطقته القت�سادية 

اخلال�سة.  

2- املنطقة االقت�شادية اخلال�شة للبنان: بني القان�ن وال�اقع

لبنان دولة �ساحلّية تقع على البحر الأبي�ض املتو�سط، واأي ادعاء من قبله اأو 
من قبل اأي دولة ب�سورة منفردة بحقوق على مناطق بحرية ب�سورة منفردة 

قد مي�ّض حقوق الدول الأخرى على هذه املناطق. 
املنطقة  حدود  تعيني  يتم  البحار،  قانون  اتفاقية  من   74 املادة  فبموجب 
عن  املتال�سقة  اأو  املتقابلة  ال�سواحل  ذات  الدول  بني  اخلال�سة  القت�سادية 
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طريق التفاق على اأ�سا�ض القانون الدويل من اأجل التو�سل اإىل حل من�سف. 
ويف انتظار التو�سل اإىل اتفاق، تبذل الدول املعنية بروح من التفاهم والتعاون، 
ق�سارى جهودها للدخول يف ترتيبات موؤّقتة ذات طابع عملي، وتعمل خالل 
اأو  للخطر  النهائي  التفاق  اإىل  التو�سل  تعري�ض  عدم  على  النتقالية  الفرتة 

اإعاقته. 
لبنان  حتديد  بها  مّر  التي  املراحل  الزمني،  الت�سل�سل  وفق  ن�ستعر�ض،  �سوف 
ملنطقته لغاية اليوم، قبل اأن نقرتح بع�ض اخلطوات التي ميكن اتخاذها يف 
الغنية بالنفط والغاز يف  امل�ستقبل للمحافظة على حقوقنا يف هذه املنطقة 

خ�سّم اخلالفات التي ي�سهدها تعيني حدود املنطقة مع دول اجلوار.   

اأ- اخلطوات العملية املتخذة من الدولة لتحديد املنطقة القت�شادية 
اخلال�شة وفق التفاقية وامل�شاكل التي تواجهها يف هذا الطار

منذ العام 2007، اتخذت املوؤ�س�سات الد�ستورية عدة اإجراءات ترمي اإىل حتديد 
املنطقة القت�سادية واإعالنها.

• التفاق بني اجلمهورية اللبنانية وجمهورية قرب�ض لتحديد احلدود 
بني البلدين 

القت�سادية  �سواحل متقابلة تتداخل مناطقهما  لبنان وقرب�ض دولتان ذات 
اإبرام اتفاق حول حتديد املنطقة القت�سادية لكل  اخلال�سة، مما دفعهما اإىل 
اتفاق ثنائي بني  الثاين/يناير 2007، مت توقيع  منهما. بتاريخ 17 كانون 

لبنان وقرب�ض لتحديد املنطقة القت�سادية اخلال�سة للبلدين. 
القت�سادية  املنطقة  حتديد  "يتّم  اأّنه  على  الأوىل  مادته  يف  التفاق  ين�ض 
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نقطة  كل  تكون  الذي  املنت�سف  خط  اإىل  بال�ستناد  الطرفني  بني  اخلال�سة 
على طول امتداده مت�ساوية الأبعاد من اأقرب نقطة على خطوط الأ�سا�ض لكال 
الطرفني" كما هو معّرف وحمّدد وفق النقاط املحددة من )1()))) اإىل )6())))  
املبّينة يف قائمة الحداثيات اجلغرافية" امللحقة بالتفاق والتي وّقع عليها 

الطرفان.
اأن التفاق يربم  تن�ض املادة اخلام�سة من التفاق بني لبنان وقرب�ض على 
عند  املفعول  �ساري  وي�سبح  بلد  كل  يف  املتبعة  الد�ستورية  الأ�سول  وفق 
يدخل  مل  وقرب�ض  لبنان  بني  التفاق  فيكون  البرام.  وثائق  الطرفني  تبادل 
حّيز التنفيذ حتى تاريخه، لعدم امل�سادقة عليه اأ�سوًل من جمل�ض النواب وفق 

قواعد القانون الدويل. 
"اإذا دخل  الثالثة على ما ياأتي:  ت التفاقية مع قرب�ض يف مادتها  وقد ن�سّ
اإىل حتديد املنطقة القت�سادية  الطرفني يف مفاو�سات تهدف  اأي طرف من 
والت�ساور  الآخر  اإبالغ  الطرف  هذا  على  يتعني  اأخرى،  دولة  مع  اخلال�سة 
التحديد  اإذا ما تعّلق  الدولة الخرى،  اتفاق نهائي مع  اإىل  التو�سل  معه قبل 

باإحداثيات النقطتني 1 اأو 6".
املنهجية اأعاله وفق الطريقتني الآتيتني:

1- اخلط الو�سطي البحتي )STRICT EQUIDISTANT LINE( على كامل احلدود 
البحرية من اجلهة ال�سمالية )مع �سوريا( والغربية )مع قرب�ض( وحتى حدود 

املياه القليمية عن اجلهة اجلنوبية )مع فل�سطني املحتلة(. 
ذات االحداثيات:

)E33˚53'40. 00'', N33˚38'40. 00 ''(-((
 )E33˚53'40. 00'', N33˚38'40. 00 ''(-((
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2- اخلط العامودي )PERPENDICULAR BISECTOR( لالجتاه العام لل�ساطئ 
حدود  من  اعتباًراً  املحتلة(  فل�سطني  )مع  اجلنوبية  البحرية  احلدود  على 
اللبنانية اجلنوبية وحتى اللتقاء باحلدود الغربية للمنطقة  املياه القليمية 

القت�سادية اخلال�سة )من 12 ميل بحري اإىل النقطة 23 ))))(.
جتدر ال�سارة اإىل اأّن  اجلي�ض اللبناين اأجرى يف العام 2011 مراجعة تقنّية ملا 
مّت اجنازه من قبل اللجنة املذكورة للوقوف على دّقة العمل يف ما خ�ّض نقاط 
الأ�سا�ض وتطبيق منهجّية الرت�سيم واإحداثيات املنطقة القت�سادية اخلال�سة 
ل اإىل ر�سم خطوط حدودية اأكرث دّقة وكانت النتيجة: اإعتماد اإحداثيات  وتو�سّ
امل�سرتكة  اللجنة  و�سعتها  التي  اخلال�سة  القت�سادية  املنطقة  حدود  نقاط 
ول�سّيما اأّنها قد �سدرت باملر�سوم2011/6433 واأّن املر�سوم املذكور ترك 
الباب مفتوًحا اأمام اإمكان مراجعة هذه احلدود وحت�سينها عند توافر بيانات 

اأكرث دّقة وفق احلاجة.

ب- اإيداع لبنان الأمم املتحدة احلدود اجلنوبية للمنطقة القت�شادية 
اخلال�شة

بتاريخ 2010⁄10⁄19، اأودع لبنان الأمم املتحدة الحداثيات اجلغرافية للجزء 
اجلنوبي ملنطقته القت�سادية اخلال�سة )5)) التي متتّد من النقطة B1 وموقعها 

راأ�ض الناقورة اإىل النقطة 23. 

)E33˚46'8. 78'', N33˚31'51. 17 ''( -((
 http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/LBN.htm. -(5
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• التفاق بني قرب�ص واإ�رسائيل
بتاريخ 17 كانون الأول/دي�سمرب 2010، مّت توقيع اإتفاق بني قرب�ض واإ�رشائيل 
لتحديد املنطقة القت�سادية اخلال�سة لكل منهما وقد دخل حّيز التنفيذ بتاريخ 

25 �سباط/فرباير 2011، واأودعت ن�سخة منه لدى الأمم املتحدة .  
ت املادة الأوىل منه على اأّن املنطقة القت�سادية اخلال�سة بني الطرفني  وقد ن�سّ
حتّدد بالرجوع اإىل خط املنت�سف املحّدد يف الفقرة الثانية من املادة نف�سها 
بالنقاط 1 )النقطة الأوىل من اخلط  والتي تكون النقطة الثالثية الأبعاد بني 
قرب�ض ولبنان واإ�رشائيل( والنقطة 12. فيكون التفاق بني قرب�ض واإ�رشائيل 
قد اعتمد النقطة )1( اأ�سا�ًسا للتحديد دون مراعاة املوقف اللبناين الذي اعتمد 
قرب�ض  مع  التفاق  يف  ذكرها  الوارد   )6( و   )1( النقاط  واعترب  23؛  النقطة 

نقطتني ثالثيتني موؤقتتني.

• التحديد ال�رسائيلي الأحادي اجلانب للحدود مع لبنان، املغفل للحدود 
التي اأودعها لبنان الأمم املتحدة)6))

املتحدة  الأمم  لدى  الدائمة  اإ�رشائيل  بعثة  اأودعت   2011/7/12 بتاريخ 
واملنطقة  القليمية  املياه  من  ال�سمايل  للجزء  اجلغرافية   الحداثيات  لئحة 
وقد  لها.  عائدة  اأنها  ال�رشائيلي  العدو  يّدعي  التي  اخلال�سة  القت�سادية 
اعتمدت النقطة )1( املذكورة يف اتفاقها مع قرب�ض والتي كما ذكرنا اأعاله 
بذلك م�ساحة قدرها حواىل 860 كلم 2 من  لبنان، مقتطعة  يوافق عليها  ل 

املنطقة القت�سادية اخلال�سة العائدة للبنان.
 http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/ISR.htm. -(6
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بتاريخ 22 اآب/اأغ�سط�ض 2011 ومبوجب ر�سالة موجهة من وزير اخلارجية 
اللبنانية اإىل اأمني عام الأمم املتحدة، وبعد اإعادة التذكري بالر�سائل املوؤرخة 
يف 9 اآب/ اأغ�سط�ض 2010 و11 ت�رشين الأول/ اأوكتوبر 2010 والتي اأودع 
التوايل للحدود اجلنوبية  لبنان مبوجبها الحداثيات اجلغرافية العائدة على 
والر�سالة  له،  التابعة  اخلال�سة  القت�سادية  للمنطقة  الغربية  واجلنوبية 
على  ر�سمًيا  اعرتا�سه  لبنان  فيها  اأبدى  والتي   2011/6/20 يف  املوؤرخة 
الأول/ كانون   17 يف  واإ�رشائيل  قرب�ض  جمهورية  بني  املوقع  التفاق 

رف�ض  بينهما،  اخلال�سة  القت�سادية  املنطقة  حتديد  حول   2010 دي�سمرب 
لبنان الحداثيات اجلغرافية املودعة من قبل بعثة اإ�رشائيل الدائمة لدى املم 
اتخاذ  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  من  وطلب   ،2011/7/12 يف  املتحدة 
التدابري التي يراها منا�سبة وتكليف من يلزم لر�سم خط يتنا�سب مع احلدود 
البحرية اللبنانية املودعة الأمم املتحدة على غرار اخلط الأزرق الربي، وتكليف 

تبيّن الخريطة الخط كما رسمه لبنان والنقطة ))، والخط كما رسمته إسرائيل والنقطة )، وما بينهما 
المنطقة  التي تّم قضمها من المنطقة االقتصادية الخالصة للبنان وتبلغ مساحتها حوالى 860 كلم).
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على  حفاًظا  وذلك  اخلط  هذا  مبراقبة  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات 
اأنه يتبنّي من  ال�سلم والأمن الدوليني. واعتربت وزارة اخلارجية يف ر�سالتها 
الحداثيات التي اأودعتها اإ�رشائيل اأن النقطة 31 تنتهك ب�سكل �سارخ مبادىء 
القانون الدويل وت�سّكل اعتداء على �سيادة لبنان، اإذ اإّن هذه النقطة تقع �سمال 
حدود لبنان املعرتف بها دولًيا كما حددت يف اتفاق بوليه نيوكومب واأّكدت 
يف اتفاق الهدنة املوّقع بتاريخ 23 اآذار/مار�ض 1949 وهي النقطة املعروفة 
B1 وموقعها راأ�ض الناقورة. كما ورد اأنه يتبنّي اأن الحداثيات التي اأودعتها 

اإ�رشائيل تنتهك وتعتدي ب�سكٍل فا�سح على حقوق لبنان ال�سيادية والقت�سادية 
يف مياهه القليمية ومنطقته القت�سادية  وتقتطع منهما م�ساحة 860 كلم2  

وتهّدد ال�سلم والأمن الدوليني. 

• اعرتا�ص لبنان لدى الأمم املتحدة يف ٢0 حزيران/يونيو ٢0١١  بوا�شطة 
وزارة اخلارجية على التفاق املوّقع بني قرب�ص واإ�رسائيل

بتاريخ 2011/6/20، اأر�سل وزير اخلارجية اللبناين، ر�سالة اإىل الأمني العام 
لالأمم املتحدة يعرت�ض فيها على التفاق املوقع بني قرب�ض واإ�رشائيل. وقد 
الو�سط  النهاية اجلنوبية خلط  "النقطة )1( ل ت�سّكل  اأّن  اإىل  الر�سالة  اأ�سار يف 
بني اجلمهورية اللبنانية واجلمهورية القرب�سية الذي يف�سل ما بني املنطقة 
القت�سادية العائدة لكل منهما واإمّنا تعترب نقطة م�سرتكة بني لبنان وقرب�ض 
بني  انطالق  نقطة  اعتبارها  ميكن  ل  وبالتايل  نهائية  غري  نقطة  وهي  فقط 
ا واأّنها تعترب نقطة ك�سائر النقاط على هذا  قرب�ض واأي دولة اأخرى خ�سو�سً
لبنان  )1( كنقطة ف�سل م�سرتكة بني  النقطة  التفاق املذكور  اإعتمد   ... اخلط 
اأن  �سبق  قد  التي كان  النقاط اجلغرافية  كّلًيا مع  يتنافى  واإ�رشائيل، وهو ما 



70
الدفاع الوطني - ت�شرين الأول 2014

احلدود البحرية للبنان: حتديد املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
د. ريان ع�ساف

اأودعها لبنان لدى الأمم املتحدة وبحيث مّت ق�سم جزء من املنطقة القت�سادية 
اخلال�سة العائدة للبنان، وهذا ما ي�سّكل اعتداًء �سارًخا على حقوقه ال�سيادية 
على منطقته القت�سادية اخلال�سة... تعرت�ض دولة لبنان على التفاق املوّقع 
بني قرب�ض واإ�رشائيل حول حتديد املنطقة القت�سادية اخلال�سة كونه يطال 
نقاًطا تقع �سمايل خط احلدود البحرية اجلنوبية للمنطقة القت�سادية اخلال�سة 
اللبنانية املحّدد ما بني النقطة B1 والنقطة )23(، وتتمّنى على الأمني العام 
نزاع،  لأي  جتّنًبا  منا�سبة  يراها  التي  التدابري  جميع  اتخاذ  املتحدة  لالأمم 

وحفاًظا على ال�سلم والأمن الدوليني".  

• ر�شالة لبنان اإىل قرب�ص والرد القرب�شي عليها
اإىل  ر�سالة  اللبنانية  اخلارجية  وزارة  وّجهت  اأيار/مايو 2011،   19 بتاريخ 
جمهورية قرب�ض تتعّلق باتفاقية تعيني حدود املنطقة القت�سادية للبلدين 
اإ�رشائيل  بني  املوقع  التفاق  على  فيها  اعرتا�سا  وت�سّمنت   2007 العام 
وقرب�ض حول حتديد املنطقة القت�سادية اخلال�سة ول�سيما النقطة امل�سرتكة، 

وفق املبادئ التي �سبق اأن اأ�سري اإليها يف هذه الدرا�سة. 
الر�سالة.  على  قرب�ض  خارجية  وزير  رّد   ،2011 حزيران/يونيو   28 بتاريخ 

وقد ورد يف ر�سالته ما يلي:
اإّن التفاقية بني لبنان وقرب�ض تعترب تطوًرا نوعًيا ملحوًظا يف عالقات   -
البلدين، ويتطّلع قدًما لإنهاء اإجراءات الت�سديق عليها يف لبنان بحيث تدخل 
اإذ اإن تنفيذ هذه التفاقية �سيحفظ امل�سالح امل�سرتكة  التفاقية حّيز التنفيذ 
وال�سيا�سية  القت�سادية  املكانة  تعزيز  يف  ملمو�ض  ب�سكل  وي�ساهم  للبلدين 
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وال�سرتاتيجية للبنان وقرب�ض يف املنطقة ككل.
- اإّن جمهورية قرب�ض لن تقوم يف اأي وقت من الأوقات باأي عمل ميكن اأن 
يلحق �رشًرا بحقوق لبنان وم�ساحله يف ظل القانون الدويل. واإّن التفاقية 
بني جمهورية قرب�ض ودولة اإ�رشائيل حول تعيني حدود منطقتهم اخلال�سة ل 
تخرق باأي �سكل من الأ�سكال �سيادة لبنان اأو اأًيا من حقوقه الأخرى يف ظل 

القانون الدويل.
- التفاقية الثنائية املوقعة بني لبنان وقرب�ض تت�سّمن اأحكاًما حمّددة ب�ساأن 
تعيني  حول  ممكن  م�ستقبلي  اتفاق  �سوء  يف  اجلغرافية  الحداثيات  مراجعة 
حدود املنطقة القت�سادية اخلال�سة مع دول اأخرى جماورة ويت�سّمن التفاق 

بني قرب�ض واإ�رشائيل اأحكامَا م�سابهة.
- حتديد "نقطة م�سرتكة" ميكن فقط اأن يكون نتيجة اتفاقية ت�سمل الأطراف 
اتفاقية بني  اأي  اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات  اإىل  املعنّية، وا�ستناًدا 
التزامات على دولة ثالثة من دون موافقتها. ينطبق  اأو  دول ل تنتج حقوًقا 
والتفاقية بني  ولبنان  التفاقية بني قرب�ض  على  ب�سكل طبيعي  الن�ض  هذا 

قرب�ض واإ�رشائيل. 
وجتدر ال�سارة يف اإطار النقطة الخرية امل�سار اإليها اأعاله من الر�سالة، اإىل اأّن 
الإدارة الأمريكّية قّدمت عرب مبعوثيها اإىل املنطقة اقرتاحات حلّل امل�سكلة، اإل 

اأّن هذه املحاولت مل تو�سل لغاية الآن اإىل حّل.  

• �شدور قانون حتديد املناطق البحرية اللبنانية
واعالن  حتديد  )قانون   163 رقم  القانون  �سدر   2011/8/17 بتاريخ 
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 39 رقم  الر�سمية  اجلريدة  يف  �سدر  اللبنانية  للجمهورية  البحرية  املناطق 
تاريخ 2011/8/25( الذي حتّدد فيه اجلمهورية اللبنانية مياهها الداخلية 
تطبيًقا  القاري  واجلرف  اخلال�سة،  القت�سادية  واملنطقة  القليمي  وبحرها 
يف  التنفيذ  حّيز  دخلت  والتي  البحار  لقانون  املتحدة  الأمم  اتفاقية  لأحكام 

 .1995/1/5
حّدد القانون خط الأ�سا�ض لل�ساحل اللبناين، وهو اخلط الذي يبداأ منه قيا�ض 
الأ�سا�ض  خط  يحّدد  اأن  على  تن�ض  الثانية  )املادة  البحرية  املناطق  عر�ض 
اأ�سا�ض  نقاط  بني  ت�سل  التي  امل�ستقيمة  واخلطوط  اجلزر  اأدنى  حّد  باعتماد 
منا�سبة مبا يتوافق مع اأحكام القانون الدويل، اإعتباًرا من منت�سف م�سب النهر 
الكبري �سماًل و�سوًل اإىل نقطة انطالق خط الهدنة مو�سوع اتفاقية الهدنة العام 
املواجه  اجلانب  على  الواقعة  املياه  )وهي  الداخلية  واملياه  جنوًبا(.   1949
للرّب من خط الأ�سا�ض - املادة 3 من التفاقية( والبحر القليمي )الذي يحّدد 
عر�سه مب�سافة 12 مياًل بحرًيا مقي�سة من خط الأ�سا�ض - املادة 4( واملنطقة 
املتاخمة )التي تقع وراء البحر القليمي وتال�سقه ومتتد اأربعة وع�رشين مياًل 
)الذي  القاري  واجلرف  اخلام�سة(  املادة   – الأ�سا�ض  خط  من  مقو�سة  بحرًيا 
ي�سمل قاع اأر�ض امل�ساحات املغمورة وباطنها، والتي متتد اإىل ما وراء البحر 
القليمي يف جميع اأنحاء المتداد الطبيعي لإقليم اجلمهورية اللبنانية الربي 

حتى م�سافة 200 ميٍل بحرٍي من خط الأ�سا�ض- املادة الثامنة(. 
كما عّرف القانون يف املادة ال�ساد�سة املنطقة القت�سادية للبنان التي تقا�ض 
من خط الأ�سا�ض ومتتد اإىل اأق�سى احلدود املتاحة على األ تتعدى م�سافة 200 

ميل بحري ومتتد غرًبا لتكون حدودها الدنيا يف البحر:



7(
الدفاع الوطني - ت�شرين الأول 2014

احلدود البحرية للبنان: حتديد املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
د. ريان ع�ساف

1- من الناحية ال�سمالية الغربية: النقطة الواقعة على امل�سافة ذاتها من اأقرب 
النقاط على �ساحل كل من اجلمهورية اللبنانية واجلمهورية العربية ال�سورية 

وجمهورية قرب�ض.
2- من الناحية اجلنوبية الغربية: النقطة الواقعة على امل�سافة ذاتها من اأقرب 
النقاط على �ساحل كل من اجلمهورية اللبنانية وجمهورية قرب�ض وفل�سطني 

املحتلة.
ووليتها  اللبنانية  اجلمهورية  ال�سابعة حقوق  املادة  القانون يف  يحّدد  كما 
اللبنانية  وواجباتها يف املنطقة القت�سادية اخلال�سة، فتمار�ض اجلمهورية 

يف املنطقة القت�سادية اخلال�سة: 
1-حقوق �سيادية لغر�ض ا�ستك�ساف املوارد الطبيعية وا�ستغاللها ، احلية منها 
وغري احلية، للمياه التي تعلو قاع البحار ولقاع البحر وباطن اأر�سه، وحفظ 
لال�ستك�ساف  الأخرى  بالأن�سطة  يتعلق  ما  يف  وكذلك  واإدارتها،  املوارد  هذه 
والتيارات  املياه  من  الطاقة  كاإنتاج  للمنطقة،  الإقت�ساديني  وال�ستغالل 

والرياح.
اإتفاقية  ال�سلة من  ذات  الأحكام  عليه يف  املن�سو�ض  الوجه  2- ولية على 

الأمم املتحدة لقانون البحار يف ما يتعلق مبا يلي: 
اأ- اإقامة اجلزر الإ�سطناعية واملن�ساآت والرتكيبات وا�ستعمالها.

ب- البحث العلمي البحري.
ج- حماية البيئة البحرية واحلفاظ عليها.

وت�سيف املادة الثامنة اأّن الدولة اللبنانية  متار�ض يف املنطقة القت�سادية 
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الأمم  اإتفاقية  يف  عليها  املن�سو�ض  الأخرى  والواجبات  احلقوق  اخلال�سة، 
املتحدة لقانون البحار وغريها من الإتفاقيات وقواعد القانون الدويل.

الأنابيب  وخطوط  بالكابالت  تتعّلق  متفّرقة  اأحكاًما  القانون  ت�سّمن  كما 
املغمورة على اجلرف القاري واجلزر ال�سطناعية واملن�ساآت والرتكيبات يف 
املنطقة القت�سادية اخلال�سة، ويف اجلرف القاري وحق املرور الربيء لل�سفن 
الأثرية  البحرية واحلفاظ عليها والأ�سياء  البيئة  القليمي وحماية  البحر  يف 
والتاريخية التي يعرث عليها يف البحر بالإ�سافة اإىل البحث العلمي البحري.  

• �شدور املر�شوم رقم ٢0١١/6٤٣٣ الذي حّدد اإحداثيات املنطقة 
القت�شادية اخلال�شة للبنان

)حتديد   6433 رقم  املر�سوم  �سدر   ،2011 الأول/اأكتوبر  ت�رشين   1 بتاريخ 
حدود املنطقة القت�سادية اخلال�سة اللبنانية( )�سدر يف اجلريدة الر�سمية – 
املنطقة  املر�سوم  عّرف   .)2011 الأول/اأكتوبر  ت�رشين   13 تاريخ   47 العدد 
القت�سادية اخلال�سة يف مادته الأوىل على اأنها املنطقة التي "تقع وراء البحر 
القليمي وت�سمل كامل املنطقة املتاخمة ومتتد باجتاه اأعايل البحار مقو�سة 
البحار".  لقانون  الأمم املتحدة  اتفاقية  اأحكام  اإىل  ا�ستناًدا  الأ�سا�ض  من خط 
اللبنانية  للجمهورية  اخلال�سة  القت�سادية  املنطقة  حتديد  املر�سوم  يف  ومّت 
اجلهات  من  وذلك  باملر�سوم،  مرفقة  بحرية  نقاط  اإحداثيات  لوائح  مبوجب 
اإمكان مراجعة حدود  املر�سوم على  وال�سمالية. وقد ن�ض  والغربية  اجلنوبية 
احداثياتها  لوائح  تعديل  وبالتايل  وحت�سينها  اخلال�سة  القت�سادية  املنطقة 
دول  مع  املفاو�سات  �سوء  يف  احلاجة  ووفق  دّقة  اأكرث  بيانات  توافر  عند 
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اجلوار املعنّية. 
• الوفد الذي �شكله جمل�ص الوزراء للذهاب اإىل قرب�ص يف ت�رسين 
مبو�شوع  املتعلّقة  املفاو�شات  ل�شتكمال   ٢0١١ الثاين/نوفمرب 

حدود املنطقة القت�شادية اخلال�شة
 بتاريخ 15 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2011 �سدر عن جمل�ض الوزراء القرار رقم 
16 كّلف مبوجبه وفد برئا�سة وزير اخلارجية واملغرتبني وع�سوية عدد من 
املتعّلقة  املفاو�سات  ل�ستكمال  قرب�ض)7))  اإىل  ال�سفر  وامل�ست�سارين  اخلرباء 
مبو�سوع احلدود البحرية للمنطقة القت�سادية اخلال�سة بني البلدين. وقد زار 

وفد قرب�سي لبنان بعدها للغاية نف�سها. 
• احلدود ال�شمالية للمنطقة القت�شادية اخلال�شة 

ال�سوري)8)) لرت�سيم حدود  اليوم خطوات م�سرتكة مع اجلانب  مل تتخذ لغاية 
املنطقة القت�سادية اخلال�سة العائدة لكل من البلدين وحتديدها. اإل اأّن لبنان 

7)- ليوم واحد بين )) و 5) تشرين الثاني/ نوفمبر))0).
8)-   جتدر ال�سارة اإىل اأّن الدولة ال�سورية مل تن�سّم اإىل اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار.

حدود المنطقة االقتصادية الخالصة للبنان. 
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اأعاله احلدود  قد حّدد مبوجب املر�سوم ال�سادر عن جمل�ض الوزراء واملذكور 
ال�سمالية ملنطقته القت�سادية اخلال�سة.

اأن  ميكن  والتي  تقنيًا  اتخاذها  ميكن  التي  اخلط�ات  بع�ض   -2
تدّعم امل�قف اللبناين 

من الوا�سح اأن لبنان يواجه بع�ض امل�ساكل يف تر�سيم حدوده البحرية. وهذه 
امل�ساكل �سوف يكون لها اأثر مبا�رش على عملية ا�ستخراج النفط والرثوات يف 
اللبناين  املوقف  امل�ساكل وحت�سني  البحرية. ل ميكن مواجهة هذه  املناطق 
خمتلف  بني  تام  تن�سيق  لتاأمني  اجلهود  جميع  ت�سافر  دون  لبنان  وحقوق 

املكّونات على امل�ستويني ال�سيا�سي والتقني.
الد�ستورية  املوؤ�س�سات  من  كاملة  جهوزية  املطلوب  ال�سيا�سي،  ال�سعيد  على 
لبنان  حقوق  حتفظ  التي  املنا�سبة  القرارات  لتخاذ  ال�سيا�سية  واملكّونات 
اللبناين يف املادة  الد�ستور  الذي ينيط به  الدولة  باإ�رشاف مبا�رش من رئي�ض 

49 املحافظة على ا�ستقالل لبنان ووحدة و�سالمة اأرا�سيه. 
املنا�سبة  اخلطوات  اتخاذ  على  قادرة  تكون  ولكي  ال�سيا�سية،  ال�سلطة  اأن  اإل 
وفق  وواجباته  لبنان  حلقوق  عميقة  تقنّية  اإحاطة  اإىل  حتتاج  وتقديرها، 
تر�سيمه  م�سار  يف  يواجهها  التي  امل�ساكل  جوانب  وجلميع  الدويل،  القانون 
من  كبرًيا  جزًءا  تختزن  التي  اخلال�سة  القت�سادية  منطقته  ل�سيما  حلدوده، 
تقنيات  جلميع  الدقيقة  املعرفة  ت�سمل  التقنّية  الحاطة  اإّن  النفطية.  ثروته 
الرت�سيم التي اعتمدتها التفاقية واجتهادات املحاكم الدولّية، واإملاًما عميًقا 
بقوانني املحاكم والهيئات الدولية التي تعنى بقانون البحار و�رشوط اللجوء 
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اإليها والأ�سول املّتبعة اأمامها بالإ�سافة اإىل الجتهاد الدويل يف هذا املجال. 
بحدود  تعنى  دائمة  هيئة  بت�سكيل  ميّر  اإليه  امل�سار  التن�سيق  هذا  تاأمني  اإّن 
ا احلدود الرّبية(؛ يح�رش بها  لبنان البحرية )ميكن اأن ت�سمل �سالحياتها اأي�سً
ال�سق التقني. اإّن الدقة التقنية �رشورية �سواء قّرر لبنان اللجوء اإىل التفاو�ض 
اأي  فاإّن جناح  الدولية حلماية حقوقه.  والهيئات  اإىل املحاكم  اأو  مع قرب�ض 
التاأقلم  التقنية للمو�سوع لغاية  اإم�ساك دقيق بالنواحي  اإىل  تفاو�ض يحتاج 
حلقوقه  املفاو�ض  الطرف  من  الدقيق  الدراك  عدم  اإّن  التفاو�ض.  قواعد  مع 
اإىل نتائج ي�سوبها الغنب وحلول غري متكافئة. واأي تر�سيم للحدود  قد يوؤّدي 
يتّم ا�ستناًدا اإىل اتفاقية قانون البحار التي تت�سّمن القواعد القانونية للرت�سيم 
اأو تطبيقها جلهود قانونيني  تف�سريها  والتي يحتاج  الأطراف؛  وتبنّي حقوق 

متخ�س�سني بقانون البحار.
البحرية،  املناطق  حتديد  قانون  �سدر  اأن  وبعد  اليوم،  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة   
وقد  للبنان،  اخلال�سة  القت�سادية  املنطقة  اإحداثيات  حّدد  الذي  واملر�سوم 
تبنّي وجود "تداخل" يف املناطق القت�سادية بني لبنان والدول ذات ال�سواحل 
املقابلة واملتال�سقة، اأخذ املو�سوع بعًدا وطابًعا قانونيني اإذ ينبغي البحث 
الدولة  قبل  من  اتخاذها  املمكن  واخلطوات  املمكنة  القانونية  الو�سائل  عن 
اللبنانية ملواجهة جتاهل احلدود التي اأبلغ لبنان عنها الأمم املتحدة، وق�سم 
لبنان  اأودع  اأن  بعد  اخلال�سة.  القت�سادية  منطقته  من  كلم   860 م�ساحة 
الأمم املتحدة اإحداثيات منطقته اخلال�سة، بات يواجه حتّدي الدفاع عن هذه 
ت�سّم  اأن  يقرتح  املنطلق،  هذا  من  املتاحة.  القانونية  الو�سائل  بكل  احلدود 
الهيئة خرباء ول�سيما قانونيني متخ�س�سني يف جمال قانون البحار، كما 

2
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يقرتح اأن تعطى اإمكان التعاقد مع مكاتب حماماة عاملية لديها خربة طويلة 
اأمام املحاكم الدولية املعنّية بف�ض النزاعات التي تن�ساأ عن تر�سيم احلدود. 
حقوق  حماية  كيفية  حول  متكامل  ملف  حت�سري  الأ�سا�سية  مهّمتها  فتكون 
لبنان يف حدوده والو�سائل الف�سلى لتح�سني هذه احلقوق وحت�سيلها، اإن من 
الدولية املعنية  اأو من خالل عر�ض نزاعاتنا على املحاكم  التفاو�ض  خالل 
)حمكمة العدل الدولية واملحكمة الدولية لقانون البحار – ITLOS –  اأو اللجوء 
اإىل التحكيم حيث تتوافر �رشوطه(؛ من حيث اإمكان الإقدام على هذه اخلطوات 

واللجوء اإىل هذه املحاكم بالإ�سافة اإىل مدى اإمكان جناح خطوة كهذه. 
"من اأعطي كثرًيا يطلب منه الكثري، ومن اوؤمتن على الكثري يطالب باأكرث")9)). 
اأعطي لبنان ثروة كبرية تفوق التوقعات ورمبا اأحالم اللبنانيني، وهو  لقد 
موؤمتن عليها. والدولة اللبنانية مطالبة اليوم باأن تكون على قدر امل�سوؤولية 
فتتخذ اخلطوات املنا�سبة للمحافظة على هذه الرثوة وعلى حقوق اللبنانيني 

بها. والتاريخ �سيكون �ساهًدا على ذلك. 

9)-  الجنيل املقد�ض، لوقا ))⁄ 8).
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املقدمة
نهايات  اإىل  الأمريكي-الرو�سي  ال�رشاع  تاريخ  يعود 
الغربي  املع�سكرين  ون�سوء  الثانية،  العاملية  احلرب 
والقت�سادية  واجليو�سيا�سية  العاملية  واملجابهة  وال�رشقي، 
وحلفائها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني  والإيديولوجية 
كل  اأثبت  فقد  اأخرى.  جهة  من  ال�سوفياتي  والحتاد  جهة،  من 
ال�سيا�سيتني  الكتلتني  خالل  من  نفوذه  جمال  الطرفني  من 
والع�سكريتني، وهما حلف �سمال الأطل�سي وحلف وار�سو، وجت�ّسد 
ذلك يف حمطات تاريخية عديدة يف فيتنام، كوريا وغريهما. 
 اإ�سافة اإىل ال�سباق على الت�سّلح وظهور ما ي�سمى باحلرب الباردة. 
لقد اأّثر تفّكك الحتاد ال�سوفياتي يف العام 1991، يف العالقات 

الأمريكية-الرو�سية، فاأنتج الواقع الدويل بعد انتهاء احلرب 

املقدم من�سور زغيب

جتّدد ال�سراع االأمريكي-الرو�سي 
يف �س�ء االأزمات امل�ستجدة

* ضابط ركن
 في الجيش اللبناني



80
الدفاع الوطني - ت�شرين الأول 2014

جتّدد ال�رصاع الأمريكي-الرو�سي يف �سوء الأزمات امل�ستجدة
املقدم من�صور زغيب

على  منفردة  املتحدة  الوليات  ب�سيطرة  متثلت  جديدة  دولية  بيئة  الباردة 
العالقات الدولية بجميع جوانبها، الأمر الذي انعك�ض على طبيعة العالقات 
الأمريكية الرو�سية ، بل اأ�سبحت هذه العالقات غري متكافئة وحتديًدا خالل 

فرتة الت�سعينيات من القرن املا�سي. 
بعد و�سول الرئي�ض فالدميري بوتني ومن بعده دمرتي مدفيديف اإىل ال�سلطة 
يف رو�سيا، بداأت العالقات الأمريكية-الرو�سية تاأخذ منحى اآخر، من خالل 
الهيمنة  مواجهة  يف  وتعزيزها  الدولية  ملكانتها  رو�سيا  ا�ستعادة  حماولة 
الوليات  مع  الإ�سرتاتيجّية  العالقة  طبيعة  على  ذلك  وانعكا�ض  الأمريكية، 
املتحدة �سلًبا واإيجاًبا. لقد حاولت رو�سيا الو�سول مرة اأخرى اإىل قمة الهرم 
الدويل واأخذ مكانتها ال�سابقة، وقد اّت�سح ذلك ب�سكل جلي يف جمموعة من 
املعطيات الدولية، لعل من اأبرزها احلرب الرو�سية اجلورجّية، وموقف رو�سيا 

من الربيع العربي يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�سلوكها يف الأمم املتحدة. 
يف املقابل ُي�سّكل ال�رشق الأو�سط منطقة نفوذ اأ�سا�سّية وجمال اهتمام كبري 
الأزمات  خالل  من  املا�سي  يف  الباردة  احلرب  جتّلت  حيث  الكربى،  للدول 
التي مّرت بها، وبخا�سٍة م�ساألة ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي وما تبعها من 
حروب واأحداث، وتطّورات ونتائج اإقليمية ودولية. اأّما يف الوقت الراهن فاإّن 
الدول  اهتمامات  قائمة  يت�سّدر  حمّطاته،  بجميع  العربي  الربيع  مو�سوع 
واملحطات  التجّليات  اإحدى  الراهنة  ال�سورية  الأزمة  ت�سّكل  حيث  الكربى 
الأر�سّية  ت�سكيل  طريق  عن  املنطقة،  هذه  ويف  املرحلة  هذه  يف  البارزة 
املالئمة لتفاعل عنا�رش ومكّونات هذا ال�رشاع وتعزيزه وتقا�سم النفوذ بني 

اجلبارين.
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ال�رشاع  مب�ساألة  مبا�رشة  مرتبطة  باتت  الراهنة  ال�سورية  الأزمة  اإن 
�رشاع  ميدان  وباتت  الفعلي،  التدويل  مرحلة  ودخلت  الأمريكي-الرو�سي، 
من  وحلفائها  ورو�سيا  جهة  من  وحلفائها  املتحدة  الوليات  بني  حقيقي 
جهة ثانية، مع ما يرافق ذلك من تقارب وتباعد وتناق�ض وت�سابك ب�سبب 
كرثة املتغرّيات املوؤّثرة يف هذا ال�رشاع. اإنَّ هذا التعقيد يجعل م�ستقبل هذا 
ال�رشاع غري وا�سح املعامل وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه: هل هناك عودة اإىل 
احلرب الباردة؟ هل ينذر هذا ال�رشاع املتخذ اأ�ساليب قدمية-جديدة بنهاية 
الأحادية القطبية التي �سرّيت العامل منذ انهيار املنظومة ال�سرتاكّية ونهاية 
بداأ  العامل  على  الأمريكية  الهيمنة  نظام  اأّن  ذلك  يعني  الباردة؟ هل  احلرب 
ي�سطدم بعراقيل اأ�سا�سية وقد ي�سل اإىل طريق م�سدود؟ هل اإنَّ الباب قد ُفتح 
لنبثاق نظام دويل ثنائي القطبية يتمّثل بدخول رو�سيا الحتادّية بقوة من 
الباب ال�سوري، وطرح نف�سها قطًبا دولًيا اأمام الوليات املتحدة يف حماولة 
منطقة  يف  ا  خ�سو�سً والإ�سرتاتيجّية،  احليوّية  م�ساحلها  على  للمحافظة 

املتو�سط؟ وهل ينذر ذلك بولدة نظام متعّدد الأقطاب؟ 
تكمن اأهمية البحث يف حماولته ر�سد الأحداث احلالية على ال�ساحة الدولية 
وحتليلها وا�ست�رشاف حقيقة العالقات الأمريكية-الرو�سية بعد احلرب الباردة 
م�ساألة حيوّية  والإ�سرتاتيجّية من خالل  والقت�سادّية  ال�سيا�سّية،  بجوانبها 
حديثة، هي الأزمة ال�سورية التي مازالت تتفاعل حتى هذه ال�ساعة، وجتذب 
وتعي�سها هاج�ًسا  با�ستمرار  برمتها وترت�سدها  املنطقة  �سكان  اإليها عيون 
نتائجها يف �سميم حياتها وكيانها على  اأوزارها وتتلقى  يومًيا، وتتحّمل 

ال�سعيد الوطني والإقليمي. ف�ساًل عن اأنَّ نتائج هذا ال�رشاع �سوف ت�ساهم 
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يف تغيري الأنظمة ال�سيا�سّية ور�سم خريطة طريق جديدة للمنطقة تتجاوب 
مع الأهداف املعلنة وغري املعلنة لهذا ال�رشاع.

العظمى  الدول  �سيا�سات  على  ال�سوء  ت�سليط  هو  البحث  هذا  من  الهدف 
املّتبعة يف الوقت الراهن وحتليلها يف �سعيها اإىل حتقيق اأهداف اإ�سرتاتيجية 
بني  التوازن  لعبة  ودرا�سة  و�سيا�سية،  اقت�سادّية  اأهمية  متّثل  منطقة  يف 
الدولتني العظميني من خالل البوابة ال�سورية، والعودة اإىل �سكل من اأ�سكال 
احلرب الباردة والنتائج املرتّتبة عنها على املنطقة و�سعوبها، بالإ�سافة اإىل 
اإظهار الرثوة النفطّية والغازّية كعن�رش اقت�سادي اأ�سا�سي حمّرك لل�سيا�سات 

الدولية اخلارجية.

الق�شم االأول: العالقات االأمريكية-الرو�شية
اأنقا�ض  على  اأمرباطوريات  بقيام  الع�سور  مّر  على  الأمم  لعبة  متيَّزت 
الوجود  اإىل  برز  الثانية  العاملية  احلرب  وبعد  اأخرى،  اأمرباطوريات 
ال�سوفياتي. الأمريكية-والحتاد  املتحدة  الوليات  هما   جّباران: 
الوليات املتحدة  العام 1991، تزّعمت  ال�سيوعي يف  وبعد �سقوط املع�سكر 
الأمريكية قيادة العامل وحتّولت رو�سيا الحتادية نحو الدميقراطية وال�سوق 
احلرة، وكان لهذا التحّول اأثره البالغ على البنية الرو�سية اقت�سادًيا و�سيا�سًيا 
كدولة عظمى،  موقعها  تثبيت  اإىل  رو�سيا  عادت  بحيث  ودينًيا،  واجتماعًيا 
العامل. يف  ومكانته  دوره  له  كقطب  الدولية  ال�سيا�سة  يف  دورها   وتعزيز 
�سيا�سًيا  ال�سعد  خمتلف  على  اجلديدة  الرو�سية  الإ�سرتاتيجية  �سمات  ومن 
م�ساحلها  حماية  نحو  مبعظمها  تتجه  اأخذت  اأنها  واقت�سادًيا،  وقيادًيا 
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العامل.  اأ�سقاع  والتطورات يف خمتلف  الأحداث  القومي متا�سًيا مع  واأمنها 

تاريخ العالقات بني اجلبارين واأهم حمطاته

مّرت العالقات الأمريكية-الرو�سية مبراحل عديدة متقّلبة ومتفاوتة وفق 
الثالثينيات  مطلع  ففي  والأهداف.  امل�سالح  تقت�سيه  ما  وبح�سب  الظروف 
من القرن الع�رشين كانت الوليات املتحدة الدولة الوحيدة التي مل تعرتف 
قائًما  كان  الذي  القت�سادي  التعاون  من  الرغم  على  ال�سوفياتي  بالحتاد 
احتل  وقد  البلدين،  بني  دبلوما�سية  عالقات  وجود  عدم  ظل  يف  بينهما 
ال�سيارات  ا�سترياد  يف   1931 العام  يف  الأوىل  املرتبة  ال�سوفياتي  الحتاد 
واملعدات من الوليات املتحدة، يف وقت فر�ست فيه وا�سنطن قيوًدا �سارمة 
على ال�سادرات اإىل الحتاد ال�سوفياتي بعد اأن اتهمته بالتدخل يف �سوؤونها 

الداخلية.

اأ-التعاون يف فرتة احلرب العاملية الثانية
اأثناء  يف  اأوجه  ال�سوفياتي  والحتاد  املتحدة  الوليات  بني  التعاون  بلغ 
اأعلنت  بحيث  النازي،  اخلطر  مواجهة  خالل  من  الثانية  العاملية  احلرب 
امل�ساعدات  تقدمي  طريق  عن  ال�سوفياتي  لالحتاد  دعمها  املتحدة  الوليات 
على اختالفها، متجنبة املخاطر التي كانت تتعّر�ض لها �سفنها بفعل مالحقة 

البوارج والغوا�سات الأملانية لها. 
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احلرب الباردة
حتديد  يف  العظميني  الدولتني  بني  العالقات  تناق�سات  اأوىل  ظهرت  وقد 
على  اأملانيا  وحدة  وم�ساألة  عموًما  الأوروبية  للقارة  ال�سيا�سي  امل�ستقبل 
وجه اخل�سو�ض، اإل اأّن ثمة واقعة تعترب الأكرث اإثارة يف هذه املرحلة تتمّثل 
الغربي وال�سوفياتي يف  الق�سمني  اإىل  اأر�ض برلني املق�سمة  بحفر نفق حتت 
حدا  الذي  الأمر  ال�سوفياتية،  الت�سالت  على  التن�ست  بهدف   1953 العام 
باملخابرات ال�سوفياتية التي اكت�سفت هذا الأمر اإىل تزويد الغربيني معلومات 

مزّيفة. 
الذي  الأطل�سي  �سمال  حلف  ولدة  اإىل  العالقات  يف  التوتر  اأدى  وقد  هذا 
وبعد  له.  التابعة  ال�سرتاكية  والدول  ال�سوفياتي  الحتاد  مواجهة  اإىل  �سعى 
فرتة زمنية حمددة خرج حلف وار�سو اإىل حيز الواقع يف اأيار/ مايو 1955، 
وهو املنظمة الع�سكرية التي تقابل حلف �سمال الأطل�سي عن طريق ا�ستبدال 

مواثيق دفاعه الثنائية مع دول اأوروبا ال�رشقية بحلف ع�سكري جماعي.
واجلدير بالذكر اأن امتالك اجلانبني الأمريكي وال�سوفياتي الأ�سلحة الذرية، 
اأثار الذعر والقلق من ح�سول اأي جمابهة ع�سكرية مل مينع ح�سولها �سوى 
ن�رشت  قد  كانت  املتحدة  الوليات  اأن  ول�سيما  املتبادل،  باخلوف  ال�سعور 
ال�سوفياتي  الحتاد  ن�رش  مقابل  يف  تركيا  يف  املدى  متو�سطة  �سواريخ 
ح�سول  من  وخوًفا  الأمر،  لهذا  ونتيجة  كوبا  يف  املدى  متو�سطة  �سواريخ 
اأي مواجهة، جلاأ القطبان الأمريكي وال�سوفياتي اإىل حل و�سط ق�سى ب�سحب 
ال�سواريخ من كل من تركيا وكوبا، اإل اأن مرحلة النفراج التي اأعقبت ذلك 
مل تدم طوياّل بل عادت اإىل الظهور جمدًدا بعد التدخل الأمريكي املبا�رش يف 
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فيتنام يف العام 1965، والتدخل ال�سوفياتي يف ت�سيكو�سلوفاكيا يف العام 
.1968

بدء النفراج
اإن النفراج يف العالقات مل يتحّول اإىل م�ساألة واقعية اإل بو�سول ريت�سارد 
الحتاد  باأن  اعرتف  بحيث  املتحدة،  الوليات  يف  احلكم  �سّدة  اإىل  نيك�سون 
ال�سوفياتي قوة عظمى لها م�ساحلها ووزنها الدويل وكان من اأهم مظاهر 
هذا النفراج توقيع العديد من التفاقيات واملعاهدات اأهمها اتفاقيات احلد 
 من الت�سلح، وحظر التجارب النووية يف اجلو والف�ساء الكوين وحتت املاء.
الدرع  منظومات  ن�رش  من  باحلد  تق�سي  معاهدة  اإىل  التو�سل  مت  كذلك 
الأ�سلحة  من  احلد  اإىل  الرامية  الإجراءات  على  تن�ض  واأخرى  ال�ساروخية، 
اإىل التدابري الرامية اإىل تطوير التجارة  الإ�سرتاتيجية الهجومية، بالإ�سافة 

وغريها من العالقات القت�سادية.
البلدين  بني  املتبادلة  الزيارات  من  العديد  ح�سول  اإىل  هنا  ونلفت 
النهج  لتاأكيد  امل�ستويات،  اأرفع  من  ووفود  وم�سوؤولني  روؤ�ساء  قبل  من 
جديدة. ومرتكزات  اأ�س�ض  على  قواعد  واإر�ساء  العالقات  يف   اجلديد 

وقد ا�ستمّرت هذه ال�سيا�سة بعد ا�ستقالة نيك�سون، مع الرئي�ض الأمريكي اجلديد 
اأيار/ مايو 1976 اتفاقية التجارب النووية حتت  جريالد فورد فوّقعت يف 

الأر�ض املحققة لالأغرا�ض ال�سلمية. 
كما ميكن القول اأن العالقات بني اجلبارين قد �سادها الكثري من التقلبات 

والتدخالت والتعقيدات نظًرا اإىل ت�سابك الأحداث وتعّددها داخل املرحلة 
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اخل�سائ�ض  من  بجملة  ات�سمت  قد  الباردة  احلرب  هذه  اأن  كما  الواحدة. 
من اأبرزها امل�ستوى العايل من ال�رشاع الذي تخّلله بع�ض مظاهر التعاون 
الن�سبي التي تقت�سيها م�سلحة كل منهما. فحتى يف اأوج احلرب الباردة كان 
هناك انفراج وتعاون يف بع�ض امل�سائل، ويف مرحلة النفراج يف العالقات 
تعاقب  ب�سبب  وذلك  مظاهرها،  باأخطر  الباردة  احلرب  اإىل  عودة  لوحظت 
احلر�ض  القوتني  كلتا  اأظهرت  وقد  املراحل  جميع  يف  وتداخلها  الأحداث 
ال�سديد خالل حقبة احلرب الباردة على جتّنب وقوع حرب مبا�رشة بينهما، 
و�سوًل اإىل مرحلة تفّكك الحتاد ال�سوفياتي يف العام 1991، ودخول العامل 

مرحلة مف�سلية جديدة يف العالقات الدولية.

ب-العالقات بني اجلبارين بعد احلرب الباردة 
الدولية،  ال�سيا�سة  يف  جديدة  معطيات  ال�سوفياتي  الحتاد  انهيار  اأدخل 
كما  املتحدة،  الوليات  بزعامة  القطبية  اأحادّي  الدويل  النظام  اأ�سبح  اإذ 
اأ�ساب التغيري مفاهيم العالقات الدولية وم�سلماتها، فبالإ�سافة اإىل العامل 
يف  مهمة  مكانة  يحتّل  والتكنولوجي  القت�سادي  العامل  اأ�سبح  الع�سكري، 
الحتادية  رو�سيا  وحاولت  هذا  اجلديد،  العاملي  النظام  يف  الدول  ت�سنيف 
بهدف  ال�رشاكة  ب�سفة  الغرب  نحو  الجتاه  قوامها  جديدة  �سيا�سة  انتهاج 
جمموعة  خالل  من  ذلك  عن  عرّبت  وقد  القت�سادية،  ال�سائقة  من  اخلروج 
القت�سادية  الغربية  املوؤ�س�سات  اإىل  الن�سمام  بينها  اتخذتها، من  خطوات 
يف  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  الق�سايا  يف  الغرب  مع  والتوافق  وال�سيا�سية 
حماولة جلعل الغرب يتقّبل رو�سيا بو�سفها دولة �سديقة بعد احلرب الباردة، 
اأدركت عدم  اأن  بالإ�سافة اإىل امل�سي قدًما يف حمادثات نزع ال�سالح، بعد 
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�سيا�سة  اإىل  بالإ�سافة  حتديثه،  تكاليف  وحتمل  اإنتاجه  ا�ستمرار  اإمكانها 
النفتاح على امل�ستوى الدبلوما�سي وال�سيا�سي يف اجتاهات اأكرث واقعية مع 

املتغرّيات الدولية.
ويف �سباط/ فرباير من العام 1992، مت التوقيع على وثيقة التعاون بني 
بوري�ض  ال�سابق  الرو�سي  والرئي�ض  بو�ض  جورج  الأمريكي  ال�سابق  الرئي�ض 
اأن  اإل  وال�سداقة.  لل�رشاكة  الرو�سي  امليثاق  على  التفاق  مت  حيث  يلت�سني، 
اإعادة  اإىل  الحتادية  رو�سيا  دعا  الو�سطى،  اآ�سيا  متغرّيات جديدة يف  ظهور 
التفكري يف توّجه �سيا�ستها اخلارجية بحيث ن�ساأ يف حينه التناف�ض الرتكي 
املنطقة،  تلك  يف  الرو�سية  امل�سالح  هّدد  مما  الو�سطى،  اآ�سيا  على  الإيراين 
الأمر  الغربية  اجلوار  دول  من  كبرية  باأعداد  الرو�ض  تدّفق  اإىل  بالإ�سافة 
يف  املتطّرفة  الأ�سولية  التيارات  ت�ساعد  مع  الرو�سي  القت�ساد  هّدد  الذي 
الأرا�سي  الرو�سي ووحدة  القومي  �سّكل تهديًدا لالأمن  الو�سطى، والذي  اآ�سيا 
دوًرا  توؤّدي  باأن  رو�سيا  بداأت تطالب  الو�سطى  اآ�سيا  اأن دول  الرو�سية، حتى 

اأمنًيا يف تلك الدول لعدم قدرتها على القيام بذلك بنف�سها.
يف املقابل فاإن الوليات املتحدة مل ت�ساند رو�سيا يف توجهها اجلديد، بل 
عمدت اإىل اإ�سعاف اجل�سم الرو�سي عرب تعزيز الدعم ال�ستخباراتي للمقاتلني 
ال�سي�سان يف معركتهم لالنف�سال عن رو�سيا. من هنا نقول باأن عالقة رو�سيا 
الحتادية بالوليات املتحدة مل تتعّد حدود العالقات ال�سيا�سية الودية لإنهاء 
مظاهر احلرب الباردة، من دون احل�سول على �سيء ملمو�ض وواقعي ينت�سلها 

من اأزماتها اخلانقة.
وهكذا، ظلت العالقات الأمريكية-الرو�سية خالل العقد الأخري من القرن 
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الع�رشين بني مّد وجزر، اإذ �سعت الوليات املتحدة اإىل احلفاظ على تفّوقها 
الع�سكري عن طريق حتديث قواتها وت�سليحها وال�سعي اإىل عدم ظهور قطب 

اآخر يناف�سها على ال�ساحة الدولية.
وبغ�ّض النظر عن العوملة والتطّور القت�سادي، حتّولت اأولوّيات ال�سيا�سة 
اخلارجية الرو�سية اإىل الت�سّدد يف املحافظة على م�سالح القومية الرو�سية، 
وتعميق التوجه الأورا�سي لكبح جماح الوليات املتحدة التي حتاول تهديد 
الأمن القومي الرو�سي عن طريق اإثارة الأزمات ودعم احلروب الدائرة قرب 
�رشًقا  الأطل�سي  �سمال  حلف  دائرة  تو�سيع  على  والعمل  الرو�سية  احلدود 

وجنوًبا، بالإ�سافة اإىل ن�رش ال�سواريخ واإقامة القواعد الع�سكرية الدائمة.

ج-العالقات الرو�شية-الأمريكية يف القرن احلادي والع�رسين
�سهدت العالقات الأمريكية-الرو�سية توجًها جديًدا نتيجة التحّول الذي طراأ 
الباردة  اإىل روا�سب احلرب  القيادة يف كال الطرفني، بالإ�سافة  على نوعية 
وتداعياتها التي اأثرت يف نظرة البلدين اأحدهما اإىل الآخر. ومن الوا�سح باأن 
اإل يف نقاط قليلة  القيادتني قد ا�سطدمت يف ما بينها ومل تلتق  توجهات 
الذي  الأمر  بينهما،  للعالقة  املميزة  ال�سمة  والتوتر  التناف�ض  فكان  ونادرة، 
دفع اأطراًفا اأخرى اإىل ال�ستفادة من هذا ال�سكل يف العالقة، وقد تكون اإيران 
اأّدت احلاجة الرو�سية اإىل ممار�سة ال�سغط من  اإذ  اأبرز امل�ستفيدين  رمبا من 

قبل رو�سيا اإىل تو�سيع تعاونها مع اإيران يف برناجمها النووي.
الأثر  لها  كان  الأهمية  غاية  يف  اأحداث  بربوز  احلقبة  هذه  ومتّيزت  هذا 
املبا�رش يف منط العالقات بني الطرفني، فانطالًقا من اأحداث احلادي ع�رش 
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جديدة  مرحلة  يعي�ض  العامل  اأ�سبح   ،2001 العام  يف  �سبتمرب  اأيلول/  من 
تختلف كلًيا عن املراحل ال�سابقة ما دفع الوليات املتحدة لإكمال �سيا�ستها 
الكونية الرامية اإىل ال�سيطرة على العامل من خالل امل�سي قدًما يف حماربة 
الإرهاب على جميع اأ�سقاع الأر�ض، مع ما ي�ستوجب ذلك من اأفعال وقائية 

وحروب ا�ستباقية تندرج يف هذا ال�سياق.
ويف اإطار هذا التوجه، اأّيدت رو�سيا الغزو الأمريكي لأفغان�ستان يف العام 
2001، و�سّهلت عملية اإن�ساء قواعد ع�سكرية يف اأوزباك�ستان ل�ستخدامها يف 

الغزو �سد اأفغان�ستان.
ويف املقابل، اعرتفت الوليات املتحدة للقيادة الرو�سية باأن منطقة اآ�سيا 
والقوقاز، هي منطقة نفوذ رو�سي، كما مت اإبرام اتفاقيات ومواثيق، وعقد قمم 
على م�ستوى روؤ�ساء الدول ووزراء اخلارجية، ولقاءات على اأرفع امل�ستويات 
اإطار بلورة العالقات بني الدولتني يف جمال  ب�سكل غري م�سبوق، وذلك يف 

ال�ستقرار ال�سرتاتيجي والتعاون وحل النزاعات القائمة.
هذا وقد ناق�ض كال الطرفني م�ستقبل العالقات بينهما، يف �سوء طرح عدد 
من الأزمات الدولية، التي ت�سّكل بوؤًرا للتوتر بني الوليات املتحدة ورو�سيا، 
تلك  اإزاء  مبواقفهما  املتحّكمة  وامل�سالح  النظر،  وجهات  اختالف  ب�سبب 
الق�سايا. فرو�سيا عار�ست غزو العراق من دون موافقة جمل�ض الأمن، ومن ثم 
طالب الرئي�ض الرو�سي باأن ت�ستكمل جلان التفتي�ض البحث عن اأ�سلحة الدمار 
ال�سامل واأن تعلن النتائج، الأمر الذي رف�سته الوليات املتحدة وعملت على 

اإنهاء عمل تلك اللجان.
كذلك �ساءت العالقات حيال العديد من الق�سايا الدولية واأبرزها م�ساألتا 
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جورجيا يف العام 2008، ون�رش الوليات املتحدة الدرع ال�ساروخي يف 
بولندا وت�سيكيا، الأمر الذي راأت فيه مو�سكو تهديًدا مبا�رًشا لأمنها القومي، 
اإقليم كو�سوفو  ي�ساف اإىل ذلك �سعي الإدارة الأمريكية اإىل حتقيق ا�ستقالل 
عن جمهورية �رشبيا املقّربة من رو�سيا، ف�ساًل عن امللف النووي الإيراين 
الذي اأثارته الإدارة الأمريكية مع رو�سيا التي تعّدها اأمريكا احلليف الع�سكري 
لإيران، يف �سعي منها اإىل فك ذلك احللف ومنع ت�سدير التكنولوجيا النووية 
اإىل هذا البلد. ملا يف ذلك من تهديد للم�سالح الأمريكية يف كل من اخلليج 

العربي، ويف ال�رشاع العربي-الإ�رشائيلي.
ومن الق�سايا التي �سّكلت موؤخًرا بوؤرة جديدة للتوتر بني الدولتني، م�ساألة 
الربيع العربي وب�سورة خا�سة الأزمة ال�سورية ملا لها من خ�سو�سية اإقليمية 
ودولية وحمط ح�سابات فعال، حيث حتّولت هذه الأزمة اإىل �رشاع دويل من 
ال�رشق والغرب، ودخلت  الباردة بني  اإىل حّد ما احلرب  الرفيع ي�سبه  الطراز 
اأحداث هذا البلد يف بازار التجاذبات وامل�ساومات بني الدولتني العظميني 

وفق امل�سالح ال�سيا�سية والقت�سادية والع�سكرية.

الق�شم الثاين: حلبة ال�رصاع االأمريكي-الرو�شي 
ُي�سغل  ما  اأكرث  �سوريا  حول  الأمريكي-الرو�سي  النزاع  م�ساألة  تكون  تكاد 
يف  الدولّية  والعالقات  العاملي  ال�سلم  على  تاأثري  من  لها  ملا  اليوم،  العامل 
�سدارة  الأزمة  هذه  احتّلت  امل�ستعلة، حيث  وبوؤره  العامل  اأزمات  من  العديد 
الأحداث ال�سيا�سّية العاملية يف ال�سنوات الأخرية. كما انت�رشت اأخبارها يف 
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ومو�سوًعا  وامل�ساكل،  الأزمات  مقدمة  يف  واأ�سبحت  العامل،  اأنحاء  جميع 
من  منهجي  متّرد  بداية  اإىل  مّرة  لأّول  ذلك  اأ�سار  وقد  دولّية،  ل�ستقطابات 
قبل مو�سكو، على القطبّية الأحادّية للعامل التي مار�ستها وا�سنطن منذ العام 
الغزو  اأثناء  اأزمة حرب اخلليج، ول يف  1989، وهو �سيء جديد مل نره يف 

الأمريكي للعراق.
املتحدة  الوليات  من  لكل  الإ�سرتاتيجّية  امل�سالح  اأنَّ  فيه،  �سّك  ل  ا  ومِمَ
ورو�سيا تتقاطع يف بع�ض املجالت، وتختلف يف جمالت اأخرى، لكن القا�سم 
لهما نفوذ قوي  اأن يكون  ا على  القوتني حري�ستان جدًّ اأنَّ  امل�سرتك بينهما 
الدولة، ذات املوقع املمّيز والإ�سرتاتيجي، بهدف تعزيز مركزيهما  يف هذه 

الإقليميني، وحتويل موازين القوى ل�سالح كل منهما.
ال�رشق  منطقة  يف  الدول  اأهم  من  واحدة  هي  رو�سيا،  اإىل  بالن�سبة  �سوريا 
ل�ستقرارها  زعزعة  اأي  فاإنَّ  وبالتايل  فيها،  لالأمن  الزاوية  وحجر  الأو�سط، 
�سيوؤدي اإىل عواقب وخيمة وفو�سى حتمّية لي�ض فيها وح�سب، بل �سيمّتد اإىل 

ا لالأمن الإقليمي ككل. املنطقة باأ�رشها و�سي�سّكل تهديًدا حقيقيًّ
العقود  يف  ًا  خ�سو�سً �سوريا،  فتعترب  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اأّما 
حلركات  دعمها  خالل  من  الإرهاب،  دعم  يف  متوّرطة  الأخرية،  اخلم�سة 
العراق  يف  املقاومة  وحلركات  الكردّية  واجلماعات  فل�سطني  يف  املقاومة 
يعتقدون  الأمريكية،  الإدارة  يف  واملتطّرفون  اجلدد  واملحافظون  ولبنان. 
اإ�سرتاتيجّية قوية يف ن�سوء �سوريا، ما  الوليات املتحدة لديها م�سلحة  اأنَّ 
بعد النظام احلايل مع حكومة معتدلة، حترتم حقوق الإن�سان وتتم�ّسك بحكم 
القانون، ف�سوريا، وفق هوؤلء، لتزال ت�سّكل تهديًدا لالإ�سرتاتيجّية الأمريكية 
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للجماعات  رعايتها  خالل  من  الأو�سط،  ال�رشق  يف  الأمنّية  وامل�سالح 
امل�سّلحة التي تعتربها الوليات املتحدة جماعات اإرهابّية، كما تعترب كذلك 
عّززت  واأنها  �سامل،  دمار  اأ�سلحة  باأنها  ُي�ستبه  برامج  طّورت  قد  �سوريا  اأنَّ 
ال�سمالية  كوريا  مثل  "املارقة"  الدول  مع  والع�سكرّية  ال�سيا�سّية  عالقاتها 

واإيران.

 ت�شاعد الدور الرو�شي وم�شاحله اال�شرتاتيجية يف �ش�ريا

اأ-ا�شرتاتيجّية الأمن القومي والدبلوما�شّية الرو�شية
مبوجب  ال�سادرة  الرو�سي  القومي  الأمن  لإ�سرتاتيجّية  معّمقة  قراءة  اإنَّ 
وثيقة بتاريخ 2009/5/13، بعد اأن اعتمدها ر�سمًيا و�سادق على بنودها 
الرو�سي دميرتي ميدفيديف مبر�سوم �سدر بتاريخ 2009/5/12،  الرئي�ض 
تو�سح ب�سكل كلي النهج امُلّتبع من قبل رو�سيا يف الأزمة ال�سورية. فمنذ ذلك 
الوقت �سعت الإدارة الرو�سية اإىل ا�ستعادة مكانة رو�سيا كقوة ُعظمى موازية 
الأكرث  القدم  موطئ  �سوريا  مُتّثل  حيث  الأو�سط،  ال�رشق  يف  بخا�سٍة  للغرب 

ا))). ا واإ�سرتاتيجيًّ ا و�سيا�سيًّ اأهمّية فيه جغرافيًّ
ُي�سّكل �سمان الأمن القومي الرو�سي اأولوية يف اإطار عمل الدولة، ويتبلور 
الهدف الرئي�سي يف هذا املجال يف جهوزية ال�ستجابة املالئمة للتهديدات 
التي تواجه العامل يف القرن الواحد والع�رشين، مع تر�سيد الإنفاق الع�سكري. 
يُل �سيا�سة رو�سيا الحتادية اإىل اتخاذ الإجراءات ال�سيا�سّية والدبلوما�سّية  ومَتِ

 )- عادل خليفة، "عودة روسيا إلى الساحة الدولية عبر البوابة السورية"، جريدة األخبار، العدد 6)7)، لبنان، ))/7/))0).
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الرو�سي  الحتاد  م�سالح  اأنَّ  اإلَّ  امل�سّلحة،  ال�رشاعات  ملنع  الع�سكرّية  وغري 
القومّية تقت�سي احلفاظ على منظومة ع�سكرّية تكون قادرة على الدفاع عن 

الدولة وم�ساحلها الداخلّية واخلارجّية، و�سمان اأمنها الع�سكري))). 
تتمّثل املهمة الأ�سا�سّية لرو�سيا الإحتادية يف ردع اأي عدوان، من اأي نوع 
على  الإ�سرتاتيجّية  هذه  تقوم  كما  حلفائها.  من  اأحد  �سّد  اأو  �سدها  كان، 
وجوب امتالك قدرات نووّية با�ستطاعتها اإحلاق �رشر معنوي يف حال قيام 

اأي دولة، اأو حتالف دويل، بالعتداء عليها يف اأي ظرف.
اإنَّ ت�سكيل القدرة القتالية للقوات الرو�سية يجب اأن يخدم هدفني اأ�سا�سيني: 
الأول اأن يكون كافًيا بحيث ي�سمن حماية الدولة من اأي اعتداء جّدي خارجي، 
ا لتنفيذ املهمات يف حال  والثاين �سمان انت�سار القوات الرو�سية ا�سرتاتيجيًّ

احلروب اخلارجّية، تاأكيًدا على اإقامة تعاون فّعال مع الدول احلليفة. 
اإنَّ �سمان م�سالح الأمن القومي لرو�سيا الحتادية ي�ستلزم وجوًدا رو�سًيا 
اأنَّ  كما  الإ�سرتاتيجّية.  الأهمّية  ذات  العامل  يف  املناطق  بع�ض  يف  ا  ع�سكريًّ
انت�سار الت�سكيالت الع�سكرّية املحدودة كالقواعد الع�سكرّية والقوات البحرّية 
مبادئ  ووفق  الدويل،  والقانون  التفاقيات  مبقت�سى  املناطق  تلك  يف 
الإيفاء بالتزاماتها، وت�سهيل  اإىل �سمان قدرة رو�سيا على  ال�رشاكة، يهدف 
خلق توازن ع�سكري اإ�سرتاتيجي يف تلك املناطق، كما اأنَّ ذلك مينحها اإمكان 
اأهداف  حتقيق  وي�سّهل  الأوىل  مراحلها  يف  الأزمات  مواقف  مع  التعامل 

ال�سيا�سة اخلارجّية للدولة.
اأقّرت الإدارة الرو�سية بوجود العديد من العقبات يف وجه تنفيذ الإ�سرتاتيجّية 

-(Georges Freedman, Stratford global intelligence, "Russia’s Expanding Influence", March 9,2010
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الأمنّية، ول�سيما يف ما يتعّلق بتحدّيات الطاقة وم�سادرها الطبيعّية، ف�ساًل 
وت�ساعد  الأمريكية،  ال�ساروخية  الدرع  ومنظومة  الناتو  حلف  تو�ّسع  عن 

وترية املجموعات املتطّرفة واملنظمات الإرهابّية الأجنبّية.
ُيعّد املخرج الذي انتهى اإليه اجلدل اخلا�ض يف توجيه ال�رشبة الع�سكرّية 
الأمريكية،  نظريتها  على  الرو�سية  للدبلوما�سّية  انت�ساًرا  ال�سوري،  للنظام 
حول  وا�سنطن  من  تنازلت  على  احل�سول  يف  جنحت  مو�سكو  اأنَّ  ا  خ�سو�سً
يعك�ض  الذي   ،2118 القرار  يف  ُترجمت  �سوريا،  يف  ال�رشاع  ت�سوية  كيفية 
تكرار  جتّنب  يف  رو�سيا  جنحت  فقد  الأمريكي.  من  اأكرث  الرو�سي  الت�سّور 
�سيناريو العراق 2003 يف �سوريا، الذي ُيعّد ال�سيناريو غري املرغوب فيه من 
اأمام تكرار هذا  الرو�سية عقبات  الدبلوما�سّية  قبل مو�سكو، من خالل و�سع 

ال�سيناريو، من خالل القرار 2118.
واأفرد  ال�رشاع،  وت�سوية  الكيميائية،  امل�ساألة  بني  املذكور  القرار  َل  َف�سَ
ا�ستخدام  يتم  اأن  دون  حال  وبالتايل  الق�سيتني،  من  لكل  البنود  من  عدًدا 
ال�رشاع  ت�سوية  اأجل  من  للنظام  �رشبة  لتوجيه  كمرّبر  الكيميائية  الق�سية 
مع املعار�سة، كما حدث يف العراق يف العام 2003، حيث مت الت�سخيم من 
خطر امتالكه لأ�سلحة الدمار ال�سامل، ومتَّ ا�ستخدام ذلك كغطاء لإ�سقاط نظام 

�سدام ح�سني.
"اأي طرف" به، ف�سيّتم  اأنه يف حال عدم التزام  وقد ن�ّض هذا القرار على 
ما  املتحدة،  الأمم  ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل  اإىل  ا�ستناًدا  اإجراءات  فر�ض 
يعني اأنَّ النظام ل يتحّمل امل�سوؤولّية الكاملة عن تنفيذ القرار والتعاون مع 
ا، اإذ ن�ّض القرار على اأنه  املفت�سني، حيث تتحّمل املعار�سة امل�سوؤولّية اأي�سً



95
الدفاع الوطني - ت�شرين الأول 2014

جتّدد ال�رصاع الأمريكي-الرو�سي على �سوء الأزمات امل�ستجدة
املقدم من�صور زغيب

يحّظر على "اأي طرف" اأن ي�ستخدم، اأو يطّور، اأو ينتج، اأو ميتلك، اأو يخزن، اأو 
ينقل الأ�سلحة الكيميائية، وتعك�ض هذه ال�سيغة القراءة الرو�سية للو�سع يف 
�سوريا، والتي تقوم على اأنَّ من يتحّمل م�سوؤولية الو�سع هناك لي�ض النظام 

ا اجلماعات املعار�سة، والقوى الإقليمّية التي تدعمها. فقط، واإمنا اأي�سً
للوليات  مواٍز  اأو مناف�ض  نف�سها كبديل،  تقدمي  اإىل  موؤخًرا  رو�سيا  اجتهت 
املتحدة يف املنطقة، بل وخمتلف، �سواء من حيث روؤيتها مل�ستقبل املنطقة، 
اإىل دعمها،  التي �سارعت وا�سنطن  الإ�سالمّية  ال�سيا�سي للجماعات  اأو للدور 
وهو ما يعني عملًيا اأنَّ هناك اختالفات بني الروؤيتني الأمريكية والرو�سية 

للمنطقة انطالًقا من م�ساحلهما الإ�سرتاتيجّية.

بني     والقت�شادّية  التاريخّية  والعالقات  امل�شرتكة  ب-الروابط 
رو�شيا و�شوريا

ومن الوا�سح اأنَّ �سالبة املوقف الرو�سي الثابت من الأزمة ال�سورية كان 
للنظام  دعمه  م�ستوى  انخفا�ض  اأو  تبّدله،  لناحية  الكثريين  رهان  حمّط 
يرتبط  حيث  املنطقة  �سعيد  على  به  ُيحتذى  منوذًجا  اأ�سحى  وقد  احلايل، 
البلدان بعالقات �سيا�سّية وثيقة واإ�سرتاتيجّية منذ قيام احلركة الت�سحيحّية. 
والعلمّية  والثقافّية  القت�سادّية  بالعالقات  للرقّي  بداأب  العمل  ويوا�سالن 
كي تواكب م�سار العالقات ال�سيا�سّية والع�سكرّية القائمة بينهما، وهذا عائد 
لناحية  للدولتني  اخلارجّية  ال�سيا�سة  يف  والتناغم  والن�سجام  التوافق  اإىل 

الإ�سرتاتيجّية الأمنّية القومّية والقت�سادّية))).
)- محمد الرميحي، "سر العقدة الروسية في الشرق األوسط"، صحيفة الشرق األوسط، العدد ))6))، 8 حزيران/يونيو ))0).



96
الدفاع الوطني - ت�شرين الأول 2014

جتّدد ال�رصاع الأمريكي-الرو�سي يف �سوء الأزمات امل�ستجدة
املقدم من�صور زغيب

�سوريا،  با�ستقالل  اعرتفت  التي  الدول  اأوائل  من  ال�سوفياتي  الحتاد  كان 
العالقات  وتعّززت   ،1944 العام  يف  معها  دبلوما�سّية  عالقات  واأقامت 
ال�سورية-الرو�سية ب�سكل كبري لرتتقي اإىل التحالف الإ�سرتاتيجي بعد و�سول 
العام  يف  الت�سحيحّية  احلركة  اإثر  الرئا�سة  �ُسّدة  اإىل  الأ�سد  حافظ  الرئي�ض 
1970، فبعد طرد ال�سوفيات من م�رش، ا�سّطر الكرملني اإىل البحث عن بديل 
يف ال�رشق الأو�سط اآنذاك، فكانت �سوريا اأف�سل البدائل، فتدّفق ال�سالح اإليها 

ب�سكٍل لفت. 
قّدمت القيادة ال�سوفياتية بالإ�سافة اإىل الدعم الع�سكري، امل�ساندة الالزمة 
وال�سناعات  الطاقة  جمال  يف  ال�سوري  لالقت�ساد  التحتّية  البنية  بناء  يف 
املعدنية وامل�ساريع املائية والكهربائية وال�سدود ك�سد الفرات، وكذلك بناء 
اإن�ساء خطوط  اإىل  بالإ�سافة  وال�سلب،  احلديد  الأنابيب من  لإنتاج  م�سانع 
حديدّية وجتهيز �سكك القطارات التي ربطت مناطق الإنتاج الزراعي باملوانئ 

يف طرطو�ض والالذقية. 
ا�ستمر تنامي حجم التبادل التجاري وازدياده بني البلدين بوترية عالية، 
كما مّت اإبرام العديد من التفاقيات ال�سخمة وامل�ساريع التي زادت عن مئة 
م�رشوع جتاري واقت�سادي، ف�ساًل عن الروابط الثقافّية التي جتمع البلدين. 
اأربعني عاًما،  العربي لأكرث من  العامل  اأقرب حلفاء رو�سيا يف  ف�سوريا هي 
وخالل تلك الفرتة انتقل العديد من الرو�ض اإىل �سوريا، كما مّت اإر�سال الآلف 
تبعه من  �ستى، وما  رو�سيا يف جمالت  للدرا�سة يف  ال�سوريني  الطالب  من 
الثقافّية"  العالقات  "جمعية  دور  عن  ف�ساًل  ال�سعبني  بني  كبري  تزاوج 

و"جمعية ال�سداقة الرو�سية ال�سورية" يف تعزيز هذه الروابط.
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يف جمال النفط
مليار  ع�رشين  حواىل   2009 العام  يف  �سوريا  يف  رو�سيا  ا�ستثمارات  بلغت 
يف  الرو�سية  امل�سالح  تخدم  التي  املدنّية  القت�سادّية  املجالت  واأهم  دولر. 
�سوريا، جمال التنقيب عن النفط والغاز واإنتاجهما، حيث جند �رشكتي "تاتنفت" 
�سوريا))). يف  النفط  با�ستخراج  حالًيا  تقومان  الرو�سيتني  غاز"   و"�سويوزفت 
العام  يف  مناق�سة  على  غروب"  وي�سرتن  نورث  "ذا  جمموعة  ح�سلت  كذلك 
2008 لت�سييد م�سنع ملعاجلة البرتول بالقرب من دير الزور. كما تخّطط �رشكة 
"جيوري�رش�ض" املتفّرعة من �رشكة "غازبروم" الرو�سية العمالقة للمناف�سة يف 

مناق�سات للتنقيب عن النفط)5).
تنخرط ال�رشكات الرو�سية يف تنفيذ م�ساريع اأخرى يف جمال الطاقة مبا 
العام 2010  الرو�سية يف  "رو�ساتوم"  اأعلنتها �رشكة  التي  يف ذلك اخلطط 
لبناء اأول مفاعل لإنتاج الطاقة النووّية، بالإ�سافة اإىل اخلدمات امل�ستمرة 
من �رشكة "تخنوبر مك�سبورت" الرو�سية ملرافق اإنتاج الطاقة التي اأقامتها 

يف �سوريا)6).
ا  ت�سارك �رشكات رو�سية اأخرى مثل "�سوفنرتافود" و"ر�سغيدرو" اأي�سً
يف م�ساريع للري يف هذا البلد، فقد وّقعت "ر�سغيدرو" عقًدا لت�سميم جممع 

للري على نهر دجلة.
ال�سوري،  القت�ساد  يف  بدوٍر  ا  اأي�سً الرو�سية  الت�سنيع  �رشكات  ت�سطلع 

)- نافع صبري، "الغاز العربي، مستقبل الغاز في سوريا"، صحيفة تشرين، العدد ))، 0/6/5)0)، ص )). 
٥- وزارة النفط والرثوة املعدنية ال�سـورية، "الغاز في سوريا"، 2011/3/5، متوافر على املوقع:

 http/ww.syria.oil.com، النرتنت، الدخول: 2013/12/21. 
6- محمد بيومي، "الصراع األميركي الروسي على أنابيب الغاز في آسيا الوسطى والقوقاز"، متوافر على الموقع:

 digital.ahram.org.eg/articles.aspx?، االنترنت، الدخول: ))/))/))0).
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�سورية  �رشكة  لتزويد   2010 العام  يف  عقًدا  اأبرمت  "اأوراملا�ض"  ف�رشكة 
معداٍت للتنقيب عن النفط. يف اأيلول/�سبتمرب من العام 2011 وّقعت �رشكة 
اجلوّية  اخلطوط  لتزويد  تفاهم  مذّكرة  بي"  اأ�ض  أفيا�ستار  اآند  "توبوليف 
ال�سورية ثالث طائرات ركاب طراز تي يو 204 اإ�ض اإم، ومبركز خلدمات هذه 

الطائرات.

يف جمال الغاز
والع�رشين،  الواحد  القرن  يف  الطاقة  م�سادر  اأولوية  يف  الغاز  ياأتي 
اأن  اإىل  بالإ�سافة  النفطي،  الحتياطي  من�سوب  تراجع  بعد  ا  خ�سو�سً
النظيفة،  الطاقة  ا�سم  عليه  اأطلق  وقد  كلفة،  اأقل  وتكريره  الغاز  ا�ستخراج 
الركائز  من  اأ�سبحت  اإمداده،  وخطوط  الغاز  على  ال�سيطرة  فاإن  وبالتايل 
ال�رشاع  يف  جتّلى  ما  وهذا  الكربى،  الدول  �سيا�سة  يف  الإ�سرتاتيجّية 
الظاهرية  الأ�سباب  بالتاأكيد  تعّدى  اإذ  ال�سورية،  الأزمة  حول  الدائر 
الدولّية. العالقات  جوهر  يف  تكمن  الغاز  جيو�سيا�سّية  اأنَّ  حيث   الداخلّية، 
بـ0،3  ُيقدر  الياب�سة  على  الغاز  من  موؤكد  احتياطي  �سوريا  لدى 
اإجمايل  من   %10 يعادل  ما  اأي   ،2011 العام  اأرقام  ح�سب  م3  تريليون 
ح�سب   2010 العام  خالل  الغاز  من  �سوريا  اإنتاج  بلغ  العامل.  احتياط 
يومًيا.  م3  مليون   36 معدل  ال�سورية  الر�سمية  واملعلومات  املعطيات 
 9،8 نحو  وا�ستهلكت   ،2011 العام  يف  م3  مليار   3،8 اأنتجت  وقد 
العربي)7). الغاز  اأنبوب  عرب  م�رش  من  الغاز  ا�ستوردت  لذلك  م3،   مليار 

7- عماد فوزي شعيبي، "الصراع على الشرق األوسط، الغاز أوالً"، متوافر على الموقع: 
voltairenet.org، اإلنترنت، الدخول: 5)/))/))0).
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على   ،2011 العام  يف   %10 بن�سبة  للغاز  املحلي  الإنتاج  اإرتفع 
وانخف�ض  عاد  لكنه  �سوريا،  تعي�سها  التي  التوتر  حالة  من  الرغم 
ال�سيئة)8).  الأمنّية  الأو�ساع  ا�ستمرار  نتيجة  الالحقة  ال�سنوات   يف 
ال�سورية  ال�سواطئ  مقابل  املتو�سط  يف  الغاز  حقول  اكت�ساف  اإنَّ 
يف  الأثرى  هو  احلو�ض  هذا  اأنَّ  توؤكد  املتوافرة  واملعلومات  واللبنانية، 
امتياز  الرو�سية  "غازبروم"  �رشكة  منح  اإىل  �سوريا  عمدت  كما  العامل)9)، 
ال�سورية. ال�سواحل  قبالة  املوجودة  احلقول  هذه  يف  الغاز   ا�ستخراج 
بئرها  حفر  ومتَّ   ،2003 العام  يف  عقًدا  "تاتنفت"  �رشكة  واأبرمت  هذا 
"�سويوزفت  و�سّيدت  اجلنوبية.  ك�سما  حقل  يف   2010 العام  يف  الأول 
حالًيا  وتقوم  ملعاجلته،  وم�سنًعا  الطبيعي  الغاز  لنقل  اأنبوًبا  غاز" 
�رشق  كيلومرت  مائتي  تبعد  التي  الرّقة  من  بالقرب  اآخر  م�سنع  ببناء 
الغاز)0)). من  مكعب  مرت  مليار   1.3 معاجلة  ي�ستطيع   حم�ض، 
اإنَّ معرفة ال�رّش الكامن وراء الغاز ال�سوري �سوف ُتظِهر حجم ال�رشاع ونتائجه، 
ا اأنَّ القرن الواحد  لأن من ي�سيطر عليه �سوف يتحّكم مبكامن القوة خ�سو�سً

والع�رشين هو ع�رش الطاقة النظيفة من دون منازع)))).

يف املجال الع�شكري
يف  الع�سكرّية  عالقته  تتاأّثر  مل  الذي  الوحيد  العربي  البلد  هي  �سوريا  اإن 
يف  يعتمد  اللحظة  هذه  حتى  وظّل  ال�سوفياتي،  الحتاد  �سقوط  بعد  رو�سيا 

8- "الغاز السوري"، الملحق االقتصادي لصحيفة "ملحق" )، آذار/مارس ))0) 
9- إيهاب شوقي، "الصراع على االكتشافات النفطية في المتوسط"، متوافر على الموقع:

 http/www.anntv/new/showsubject/aspx?id=36517، االنترنت، الدخول: 7)/))/))0).

0)- عماد فوزي شعيبي، "الصراع على سوريا والشرق األوسط"، صحيفة البناء، العدد 8)))، االثنين )) تشرين الثاني/نوفمبر ))0) 
))- باتريك سيل، "الصراع على سوريا"، دار األنوار، الطبعة األولى، بيروت ))0)، ص )).
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ت�سليح جي�سه على ال�سالح الرو�سي. اإنَّ حيوّية العالقة بني البلدين واأهميتها 
�سوريا  تزويد  يف  ُقُدًما  امل�سي  اإىل  بالرو�ض  دفعت  التي  هي  الإ�سرتاتيجّية 
ال�سواريخ  الدفاعي املتطّور، وقد ت�سّمن ذلك منظومة متطّورة من  ال�سالح 
اأقدمت  وقد  الأ�سلحة.  اأنواع  من  وغريها  للطائرات  وامل�سادة  البالي�ستّية 

مو�سكو على ذلك غري اآبهة بردود الفعل الإ�رشائيلية والأمريكية الغا�سبة.
اأ�سّد، عند  الت�سليح تعزَّز ب�سورة  البلدين يف جمال  العالقة بني  اإنَّ تنامي 
مليار  ع�رش  ثالثة  والبالغة  ال�سورية  الديون  من   %80 ب�سطب  رو�سيا  قيام 

ع بني البلدين يف العام 2005 )))). دولر، وذلك مبوجب اتفاق ُوقِّ
فقاعدة  البحرّية،  جمال  يف  البلدين  بني  الع�سكري  التعاون  تعّزز  وقد 
يف  الرو�سية  والع�سكرّية  الإ�سرتاتيجّية  امل�سالح  قائمة  يف  تاأتي  طرطو�ض 
لتقدمي  املتو�سط،  يف  الوحيدة  البحرّية  القاعدة  ت�سّكل  اأنها  حيث  �سوريا، 
الرو�سية والقطع  لل�سفن  اللوج�ستّية والفنّية ال�رشورّية  البحرّية  الت�سهيالت 
احلربّية بهدف خلق حالة من التوازن مع الأ�سطول ال�ساد�ض الأمريكي، بعد 

اأن مّت تاأهيل امليناء بدعم رو�سي.
املتو�سط  للبحر  لي�ض  اإ�سرتاتيجّية،  بوابة  طرطو�ض  يعتربون  الرو�ض  اإنَّ 
عرب  الأحمر  والبحر  طارق،  جبل  م�سيق  عرب  الأطل�سي  للمحيط  بل  فح�سب، 
قناة ال�سوي�ض. ويوجد يف القاعدة البحرّية يف ميناء طرطو�ض مركز لتاأمني 
ات عائمة،  امل�ستلزمات التقنّية ل�سفن الأ�سطول احلربي الرو�سي، وثالث من�سّ

وحو�ض اإ�سالح �سفن، وم�ستودعات. 
))- معهد واشنطن لسياسة الشرق األوسط، "مصالح روسيا الكثيرة في سوريا"، متوافر على الموقع:

 http/www.washingtoninstitute.org/Russia’s many-interests، االنترنيت، الدخول: 8)/))/))0).
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للدللة  الأ�سود  البحر  اأ�سطول  يف  البحرّية  للقطع  دائًما  وجوًدا  هناك  اإنَّ 
ول�ستخدامها  التوّتر،  ها  َيُلفُّ التي  املنطقة  هذه  يف  الرو�سي  احل�سور  على 
يف اإجالء الرعايا الرو�ض عند احلاجة، مثل �سفينة "اإمان" و�سفينة "اإيفان 
بونبنوف" التي حتمل على متنها وحدة م�ساة بحرّية رو�سية. جتّلى الوجود 
الع�سكري الرو�سي يف املتو�سط، يف تزايد املناورات الع�سكرّية التي اأجرتها 
"الأمريال  الرو�سية  الطائرات  ا�سرتكت فيها حاملة  والتي  الرو�سية  البحرّية 
ولقادة  للوفود  املتبادلة  الع�سكرّية  الزيارات  اإىل  بالإ�سافًة  كوزنيت�سوف" 
الأ�ساطيل البحرّية لتطوير القدرات البحرّية ال�سورية وميناء طرطو�ض وتعزيز 

دورها يف املتو�سط.
ى بالربيع العربي يت�سل بالنظرة  اإنَّ احلذر الرو�سي من انعكا�سات ما ُي�سمَّ
هذه  على  الت�سديد  هنا  من  الو�سطى،  اآ�سيا  مع  املرتابط  الأو�سط  ال�رشق  اإىل 
املرور عرب اخلط  ُيتيح  اإذ  الدافئة،  املياه  اإىل  الو�سول  البحرّية يف  الواجهة 
الهندي  املحيط  اإىل  الو�سول  املتو�سط،  الأبي�ض  البحر  نحو  الإ�سرتاتيجي 
الت�سّبث مبوطئ  الأخرية  وحماية اخلا�رشة اجلنوبية لرو�سيا. وحتاول هذه 
الركائز  من  هو  املائّية  املمرات  اأمن  اأّن  باعتبار  املتو�سط  �رشق  يف  قدم 
الإ�سرتاتيجّية يف �سيا�ستها اخلارجّية، وهي ل تت�ساهل مع اأي اإخالل مُيكن 

اأن ُيعّر�ض هذه املمّرات للخطر. 
اإنَّ عمق الروابط امل�سرتكة بني الرو�ض وال�سوريني على مّر التاريخ يجعلنا 
ن�ستذكر ما قالته كاترين الثانية اإحدى القيا�رشة الرو�ض يف الن�سف الثاين 
من القرن الثامن ع�رش: "مفتاح ق�رشي يف الكرملني موجود يف دم�سق..." 
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مقولة تعك�ض مدى العالقات التاريخّية وال�سرتاتيجّية بني البلدين.

ج-منو اجلماعات املتطرّفة والإرهابّية
الرو�سية.  الأمرباطورّية  اأيام  منذ  قدمي،  الإرهاب  مع  رو�سيا  تاريخ  اإنَّ 
اأع�ساء هذه املنظمات قتلة واإرهابيني، وتتخّوف من امتداد  َتعَترِب مو�سكو 
ن�ساطاتهم، لذلك عملت على حماربتهم يف اأفغان�ستان وال�سي�سان والقوقاز، 
يف  لي�ض  عليهم  للق�ساء  وجاهدت  امللف،  هذا  مع  بواقعية  تعاملت  وهي 
رو�سيا فح�سب اإمنا يف الدول احلليفة التي تدور يف الفلك الرو�سي. ما �سهدناه 
موؤخًرا من قيام انتحارية من الأرامل ال�سود بعملية تفجري يف فولغراد لهو 
اإىل حماربته  الدوؤوب  و�سعيها  الإرهاب،  اأثمان  رو�سيا  دفع  دليل على  اأكرب 

وح�رش مفاعيله.
تطّور  ومع  الأزمة،  بداية  منذ  دم�سق  يف  احلكم  نظام  رو�سيا  ودعمت  هذا 
اأكرب  الرو�سي بجرعات  الدعم  تزايد  الأحداث واتخاذها جمريات متناق�سة، 
هي  ما  املطروح  وال�سوؤال  الرو�سية،  امل�سالح  مع  تتعار�ض  اأحياًنا  كانت 

اخللفية احلقيقية لهذا الدعم وما هي اأبعاده؟
الأ�سباب  من  ُجملًة  َتْعِر�ض  الت�ساوؤل  هذا  عن  البدهية  الإجابة  اإنَّ 
مك�سوفة  غري  نواٍح  تبقى  اإمنا  والإ�سرتاتيجّية،  والع�سكرّية  القت�سادّية 
الرو�سي من  بالقلق  تتمّثل  دوافع خفّية  باعتبارها  متداولة  اإعالمًيا وغري 
تنامي اجلماعات ال�سلفّية املتطّرفة، ومن ا�ستيالئهم على ال�سلطة. وهذا يف 
احلركات  انت�سار  مواجهته  يف  ال�سوري  النظام  لدعم  الأ�سباب  اأهم  الواقع 
الأ�سولية وبالتايل و�سوله اإىل اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة والقوقاز 
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واجلمهوريات امل�سلمة يف رو�سيا)))).
كان لرو�سيا جتربة مريرة يف هذا ال�سياق اإّبان �سقوط الحتاد ال�سوفياتي 
وحتّرك  امل�ستقلة،  اجلمهوريات  يف  وال�سطرابات  الفو�سى  وانت�سار 
واملجموعات  الأ�سولية  واحلركات  اأفغان�ستان  من  املتطّرفني  املجاهدين 
الإ�سالمّية الأخرى من باك�ستان وتركيا باجتاه املناطق امل�سلمة يف الحتاد 
منو  اأّدى  وقد  القريب".  "اخلارج  مبنطقة  ُيعرف  ما  اأو  ال�سابق  ال�سوفياتي 
قلق  واإىل  �سخمة  نفقات  مو�سكو  تكبيد  اإىل  املتطّرفة  الإ�سالمّية  التيارات 
كبري، باعتبار اأنَّ تهديد الإ�سالم املتطّرف للحدود الرو�سية من اأهم التحّديات 
الأمنّية التي تواجه البالد. بالتايل فاإنَّ هذا القلق مرّده اإىل ن�سوب ا�سطرابات 
وعندها  ال�سلطة،  اإىل  ال�سلفيني  تو�سل  قد  الدول،  هذه  يف  تغيريات  وحدوث 
ُت�سبح رو�سيا حما�رشة من قبل اأنظمة متطّرفة. واملعروف اأنَّ الفكر ال�سلفي 
ال�سيا�سي  بالتغيري  يعتقد  ول  املذاهب  باقي  الأديان وحتى  باقي  يتقّبل  ل 
الهادئ واملتدّرج، ويرّبر ا�ستخدام العنف كاأداة م�رشوعة ملواجهة ما يعتربه 

اأتباع هذا التيار اأعداء الإ�سالم. 
التيارات  بني  الرتباط  رقمية  بيانات  وفق  الرو�ض  امل�سوؤولون  اأدرك 
الّدعم  وبني  و�سوريا  املركزّية  اآ�سيا  يف  املوجودة  املتطّرفة  الإ�سالمّية 
ا اخلطر الداهم لتنامي هذه املجموعات  الأمريكي لهذه التيارات، واأدركوا اأي�سً
بالوترية فائقة ال�رشعة، من خالل حت�سري الأر�سّية اخل�سبة لهم وباتوا على 
القوقاز  من  قادمة  دارهم،  عقر  تدخل  التيارات  هذه  قريًبا  يروا  باأن  يقني 

))- هاني شادي، "روسيا والربيع العربي، مصالح ومخاوف"، متوافر على الموقع:
 http://digital.Ahram.org.eg/articles.aspx، اإلنترنت، الدخول: ))/))/)0) 
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وال�سي�سان وغريهما.
الزخم  عّزز  ال�سورية،  املعار�سة  يف  املتطّرف  الإ�سالم  تاأثري  ت�ساعد  اإنَّ 
اأكرث  رو�سيا  وتاأييد  احُلكم،  لنظام  الدعم  اأ�سكال  جميع  تقدمي  يف  الرو�سي 
فاأكرث للرئي�ض الأ�سد، لأنَّ انت�سار ال�سلفينّي يف �سوريا �سيعّزز قوة التيارات 
املتطّرفة يف اآ�سيا املركزّية وبالتايل تطويق رو�سيا، لذلك فاإنَّ هذه الأخرية 
عازمة بكل ما لديها من قوة على منع و�سول هذه املجموعات املتطّرفة اإىل 

حتقيق اأهدافها يف �سوريا.
تريد رو�سيا اأن تكون �رشيًكا فاعاًل يف �سياغة الرتتيبات العمالنية ب�ساأن 
الأزمة ال�سورية لناحية اجلماعات الإرهابّية املتطّرفة، ملا تعتربه من تاأثري 
الطلبات  ينقل  بريد  �ساعي  جمّرد  تكون  اأن  وترف�ض  القومي،  اأمنها  على 
حتى  النظام  دعم  يف  امل�ستمر  دورها  يّت�سح  هنا  من  والغربّية،  الأمريكية 
هذه اللحظة من اأجل �سمان دورها واأمنها وم�ساحلها والعرتاف بوجودها 

واحلفاظ على نفوذها يف �سوريا وال�رشق الأو�سط.

الق�شم الثالث: جتليات ال�رصاع االأمريكي-الرو�شي ودينامياته

اأ-ال�شطفاف ال�شيا�شي حول الأزمة ال�شورية
اإنَّ ت�سّعبات الأزمة ال�سورية على امل�ستويات ال�سيا�سية والأمنية والعمالنية، 
اأّدت اإىل "خريطة طريق" داخلّية واإقليمّية، وجعلتها حا�رشة يف كل املوؤمترات 
كما  والزعماء،  القادة  بني  اللقاءات  وحمور  والإقليمّية،  الدولّية  واملحافل 
ت�سّدرت جميع امللفات ال�ساخنة على ال�سعيد الدويل حيث اأ�سحت ُت�سبه اإىل 
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اأزمة ال�سواريخ  حّد بعيد، على الرغم من اختالف الظروف والواقع الدويل، 
الكوبّية التي فرزت العامل اإىل مع�سكرين، فباتت اجليو�سيا�سّية ال�سورية حمور 

�رشاع دويل وانق�سامات يف املواقف ال�سيا�سّية والإ�سرتاتيجّية وامليدانّية.
جّيدة  عالقات  تربطها  كانت  التي  الدول  بع�ض  مواقف  يف  التحّول  اإنَّ 
التي بّدلت  اأهم مظاهر هذا ال�سطفاف، ول�سيما تركيا  مع �سوريا، هو من 
الثقة  انعدام  اإىل  والتقارب  الإ�سرتاتيجي  التعاون  �سوريا من  مواقفها جتاه 
والتهديد، وجتيي�ض املعار�سة وذلك وفق م�ساحلها املرتبطة بالإ�سرتاتيجّية 

الأمريكية يف املنطقة.
اإّن تقومي املوقف الرو�سي يف ثباته جتاه الأزمة ال�سورية يوؤ�رّش اإىل �سابقة 
الرو�سية مل يح�سل  القيادة  النظام من  الدولّية، فما حظي به  العالقات  يف 
اإّن ممار�سة حق  اإذ  ال�سابقة،  الباردة  احلرب  اأوج  اآخر حّتى يف  عليه حليف 
على  يدّل  اأ�سهر  ت�سعة  خالل  متتالية  مرات  ثالث  الأمن  جمل�ض  يف  النق�ض 
خمتلف  على  الرو�سية  احل�سابات  يف  ال�سورية  لالأزمة  ال�ستثنائّية  املكانة 

ال�سعد)))).
يف  الغربي  التدّخل  منع  اإىل  ال�سورية  الأزمة  بداية  منذ  رو�سيا  �سعت 
ال�سني،  مع  بالتعاون  الدولّية  املحافل  يف  ال�سوري  النظام  ودعم  �سوريا، 
ال�سوري  النظام  ت على  وَفَر�سَ اإيران،  بالتعاون مع  الإقليمّية  املحافل  ويف 
ا�ستقبال املراقبني العرب، ومن ثّم كانت رو�سيا وراء موافقة الرئي�ض ال�سوري 
اإىل  الذهاب  ل�سوريا يف  الداعمة  ا  اأي�سً واحد، وهي  اإىل جنيف  الذهاب  على 

))- عمر نجيب، "الصراع األميركي–الروسي، هل هو عودة إلى الحرب الباردة؟"، متوافر على الموقع:
 http/www.alarab.com.uk، االنترنت، الدخول: 8/))/))0). 
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جنيف اثنني. 
هذا وا�ستفادت الإ�سرتاتيجّية الرو�سية من انت�سار النظام على املعار�سة 
املتحدة،  الوليات  للتفاو�ض مع  يدها  القوة يف  اأوراق  زاد  ما  ري،  الُق�سَ يف 
ومن ثم انت�سار حي اخلالدّية يف حم�ض، والتقّدم يف ريف دم�سق والقلمون، 
لُيثِبت كلُّ ذلك عدم قدرة التيارات ال�سلفّية املحاربة املحلّية والعاملّية على 

مواجهة اجلي�ض النظامي.
اإنَّ ف�سل املعار�سة والثورة يف اإ�سقاط النظام، اأجرب الوليات املتحدة على 
�سوريا،  ب�سن �رشبة ع�سكرّية �سّد  التهديد  الدخول مبا�رشة يف احلرب، عرب 
بحجة ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي من قبلها يف معظمّية ال�ّسام والغوطة يف 
اآب/اأغ�سط�ض 2013. التقط الرو�ض الفر�سة واقرتحوا على الطرف الأمريكي 
الأمريكي  الرئي�ض  الكيميائي، لإنقاذ  اأن تقوم دم�سق بالتخّلي عن �سالحها 
من احلرج الذي وقع فيه، بعد اأن ذهب بعيًدا يف التهديد باحلرب من دون اأي 

غطاء اأمريكي اأو دويل.
املناورات  فاإىل جانب  ال�سورية،  بالأزمة  ب�سكل مبا�رش  اإنَّ مو�سكو معنّية 
طرطو�ض،  ميناء  يف  الرو�سية  القاعدة  اإىل  املتتايل  ال�سفن  ودخول  البحرّية 
فاإنَّ التحّرك ال�سيا�سي القوي جتّلى يف رف�ض مو�سكو لعملية تق�سيم �سوريا 
يف اإطار امل�رشوع الأمريكي باعتبار اأنَّ الأمن القومي الرو�سي ي�سل اإىل ما 

بعد جبال طورو�ض.
ال�سيطرة والتحّكم، دفع  الذي خرج عن نطاق  التطّرف والإرهاب  د  اإنَّ متدُّ
ال�سفن الرو�سية اإىل املياه الدافئة، ول�سيما اأنَّ املعار�سة ال�سورية املتطّرفة 
الرو�ض  الرعايا  تهديد  اإىل  بالإ�سافًة  �سوريا،  يف  الرو�سية  امل�سالح  هّددت 
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وحماولت ق�سف القن�سلية وال�سفارة الرو�سيتني، فجاء التحرك الرو�سي يف 
اإطار ا�ستباقي لأي ا�ستهداف حمتمل، ور�سالة ردع واإنذار.

�سعت رو�سيا مراًرا اإىل اإظهار اإختالف امل�ساألة ال�سورية عن امل�ساألة الليبّية، 
وتداعيات التدّخل الع�سكري ونتائجه ال�سلبّية على غرار ما ح�سل يف اأماكن 
اأخرى، من فو�سى انت�سار ال�سالح، وانتقال التطّرف والإرهاب عرب احلدود، 
كل هذه املعطيات يعتربها الرو�ض مطروحة للتفاو�ض حول م�ستقبل �سوريا 

وت�سليح املعار�سة واجلهاد العابر للحدود وغريها من امللفات ال�ساخنة.
الكيميائي  ال�سالح  الذي حققته يف مو�سوع  الك�سب  من  وا�سنطن  انطلقت 
حول  توافقات  اإىل  ل  للتو�سّ مرتكًزا  اإليها  بالن�سبة  ُي�سّكل  الذي  ال�سوري، 
الربنامج النووي الإيراين، والتقارب مع اإيران بهدف الو�سول اإىل عقد جنيف 

اثنني يف موعده، من اأجل حتقيق ك�سب �سيا�سي اآخر.
اإنَّ و�سول الأزمة ال�سورية اإىل هذه امل�ستويات املعّقدة، اأخرجها من مداها 
املحلّية  وال�سطفافات  التكّتالت  هذه  واإنَّ  والدويل،  الإقليمي  اإىل  املحلي 
واأهدافها  م�ساحلها  وفق  ال�سورية،  الأزمة  من  حّيًزا  اأخذت  قد  والدولّية 
وحتالفاتها. فعملية �سمال الأطل�سي يف ليبيا حتت غطاء دويل، �سّكلت �سبًبا 
ملو�سكو لتحّد من تكرار �سيناريوهات مماثلة تعّزز النفوذ الأمريكي من دون 

مراعاة امل�سالح الرو�سية.

ب-املبارزة الثنائية بني اجلّبارين
اإنَّ دعم رو�سيا للنظام ال�سوري يعني بال�رشورة مقاومة الغرب، على غرار 
اأهمّية �سوريا  اإىل  اإ�رشائيل  ما قامت به �سوريا عندما حّولت ممانعتها �سّد 
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على امل�رشح الدويل، فاإنَّ املمانعة الرو�سية حول �سوريا جتعل من مو�سكو 
اإتخاذ القرارات الدولّية من دونه،  ا على امل�رشح الدويل ل مُيكن  لعًبا مهمًّ

ا�ستناًدا اإىل اإ�سرتاتيجّية الأمن القومي الرو�سي.
م الأزمة  عمدت رو�سيا اإىل تزويد النظام ب�سواريخ "�ض �ض 200" يف خ�سّ
بناًء على  مّت  اأنَّ ذلك  الأمريكية-الإ�رشائيلية، معلنًة  الفعل  اآبهة بردود  غري 
اتفاقية موّقعة م�سبًقا بني الطرفني وهي ُمْلِزمة التنفيذ، ف�ساًل عن العرو�ض 
فيها  �ساركت  التي  املتو�سط  البحر  يف  واملناورات  البحرّية  الع�سكرّية 
حاملة الطائرات "الأمريال كوزنا�سوف" والقطع البحرّية، َقاَبَلها مناورات 
القوة  اإظهار  �سياق  �سمن  �سواريخ  اإطالق  وجتارب  اأمريكية-اإ�رشائيلية 

والتلويح با�ستخدامها)5)).
منذ  رو�سية  بحرّية  مناورات  اأكرب  والأ�سود  املتو�سط  البحرين  يف  انطلقت 
عقود مب�ساركة اأربعة اأ�ساطيل حربّية والطريان الرو�سي تزامًنا مع الت�سعيد 
من  مهّمة  ر�سائل  حتمل  والتدريبات  املناورات  فهذه  ال�سورية.  احلرب  يف 
ا يوؤّكد  ناحية املكان والتوقيت باعتبارها عامل ا�ستقرار يف املياه الدافئة ممَّ
حتّول رو�سيا الإحتادية من الناحية اجليو�سيا�سّية اإىل قوة بحرّية بالإ�سافة 

اإىل كونها قوة برية.
ترف�ض الوليات املتحدة البحث يف مو�سوع الدرع ال�ساروخي الذي يهّدد 
التي  الباتريوت  �سواريخ  منظومات  اإىل  بالإ�سافة  الرو�سي.  القومي  الأمن 
تن�رشها الوليات املتحدة يف تركيا يف ظل غياب اأي تهديد من طرف �سوريا 

5)- بول سالم، "تنافس القوى العظمى على مستقبل الشرق األوسط"، الحياة، متوافر على الموقع:
 http://arabic.carnegieendowment.org، االنترنت، الدخول: ))/))/))0). 
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امل�ستباحة حدودها من قبل تركيا التي تدعم املعار�سة امل�سّلحة ال�سورية 
وت�سّلحها ومتّولها.

�سيا�سّية  عملية  يف  املراحل،  اإ�سرتاتيجّية  ال�سياق  هذا  يف  رو�سيا  اعتمدت 
�ساملة كانت نواتها التوافق على م�ساألة ال�سالح الكيميائي ال�سوري للذهاب 
يف اتفاق �سامل حول �سوريا، ف�ساًل عن اتفاق حول امللف النوّوي الإيراين، 
الدرع  مو�سوع  اإىل  بالإ�سافًة  اجلديدة،  النفوذ  مواقع  تثبيت  بهدف  وذلك 

ال�ساروخي والتمّدد الأطل�سي يف اأوروبا)6)).
اإنَّ الإ�سرتاتيجّية الأمريكية تهدف اإىل حتويل الأرا�سي ال�سورية اإىل �ساحة 
معارك ا�ستنزاف جلميع القوى املتحاربة لت�سفية بع�سها البع�ض، من اأجل 
تنفيذ خمططات ُتعيد ت�سكيل املنطقة، وفق مقت�سيات امل�سالح الأمريكية-

الإ�رشائيلية، وتر�سيم ال�رشق الأو�سط اجلديد.
الأمريكي  واملع�سكر  جهة  من  الرو�سي  املع�سكر  بني  �سوريا  يف  ال�رشاع  اإنَّ 
الدبلوما�سي  الن�ساط  عرب  وجتّلى  وا�سًحا،  بات  اأخرى  جهة  من  الغربي 
حيث  من  اأو  ال�سكل  حيث  من  اإن  اثنني"،  "جنيف  موؤمتر  يف  موؤّخًرا  الكبري 
امل�سمون. ولعّل طريقة جلو�ض الوفود يف هذا املوؤمتر واإن من ناحية ال�سكل 
فقد  ال�سطفاف.  وحّدة  النق�سام  لعمق  ودليل  معرّب  خري  هي  وال�سورة، 
وفد  جل�ض  باملقابل  الرو�سي،  اخلارجّية  وزير  جانب  اإىل  النظام  وفد  جل�ض 
وا�سح  اإطار  يف  الأمريكي  اخلارجّية  وزير  جانب  اإىل  املعار�ض  الئتالف 
اأخرى. جهة  من  وتدويلها  جهة،  من  ال�سورية  الأزمة  يف  الدويل   لل�رشاع 

6)- أحمد دياب، "روسيا والغرب، من المواجهة إلى المشاركة"، مجلة السياسة الدولية، العدد 9))، مصر، حزيران/يونيو )00)، ص )7). 



((0
الدفاع الوطني - ت�شرين الأول 2014

جتّدد ال�رصاع الأمريكي-الرو�سي يف �سوء الأزمات امل�ستجدة
املقدم من�صور زغيب

ج-متايز الأزمة ال�شورية
اإنَّ النتفا�سة ال�سورية التي بداأت يف اآذار/مار�ض من العام 2011 حتّولت 
اإىل حرٍب اأهلية عنيفة ذات طابع طائفي قوي، وقد اأّدى هذا النزاع امل�سّلح 
بني النظام واملعار�سة اإىل اإنق�سام املجتمع الدويل. ففي حني وقفت الوليات 
املتحدة والإحتاد الأوروبي ودول اخلليج علًنا مع املعار�سة امل�سّلحة �سّد 
على  �سغوط  اأي  ممار�سة  وال�سني  رو�سيا  عار�ست  باملقابل  ه  فاإنَّ النظام، 

ا. ا ومعنويًّ النظام، وكذلك فعلت اإيران التي دعمته ماديًّ
بجميع  املتحدة  والأمم  الدولّية  لالأ�رشة  اختباًرا  ال�سورية  الأزمة  �سّكلت 
اأجهزتها، وبخا�سة جمل�ض الأمن، يف ظل هذا ال�سطفاف الدويل، واإنَّ بروز 
ال�سني كالعب �سيا�سي جديد على ال�ساحة الدولّية قد قّوى املوقف الرو�سي 
ما  احللف،  اإىل مو�سكو يف هذا  بكني  ان�سّمت  فقد  املتحدة،  الوليات  بوجه 
النهاية،  حتى  دعمه  يف  يغو�ض  خمتلف،  قيادي  دور  بتاأدية  للرو�ض  �سمح 
الوليات  بوجه  ال�سينية-الرو�سية  املعار�سة  من  منًطا  خلق  وبالتايل 

املتحدة الأمريكية واأوروبا.
جمل�ض  تق�سيم  اإىل  اأّدى  ال�سورية  الأزمة  حول  ال�سيا�سي  ال�سطفاف  اإنَّ 
اأنَّ  ًا  خ�سو�سً الإن�سان،  وحقوق  ال�سيادة  ق�سايا  حل  وتاأخري  الدويل،  الأمن 
بني  ولي�ض  الدولة  داخل  حتدث  باتت  هذه  اأيامنا  يف  امل�سّلحة  ال�رشاعات 
الدول، الأمر الذي يوؤّدي اإىل �سّل عمل جمل�ض الأمن الدويل امل�سوؤول الأّول عن 

ال�سلم والأمن الدوليني.
ا  اإنَّ ال�رشاع الأمريكي-الرو�سي يف الأزمة ال�سورية يختلف اختالًفا جوهريًّ
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كان  الذي  الأو�سط،  ال�رشق  يف  الباردة  احلرب  حقبة  خالل  عليه  كان  عّما 
اأ�سا�ًسا حول الإيديولوجية والهيمنة الإقليمّية، اأّما اليوم فاإنَّ يف �سوريا اأزمة 
دولّية بالإ�سافة اإىل �رشاع حمّلي حاد هو جزء من عملية تعّم املنطقة، اأُطلق 

عليها اإ�سم "الربيع العربي".
يف  الأو�ساع  لكن  ليبيا،  يف  الأزمة  اندلع  بعد  ال�سورية  الأزمة  اأتت  وقد 
القّذايف  لنظام  املعار�سة  تلّقت  ليبيا  ففي  معاك�ض.  ب�سكل  تطّورت  البلدين 
دعًما حا�سًما من املجتمع الدويل واأ�سدر جمل�ض الأمن قراراته باإدانة النظام، 
اإىل  بالإ�سافة  جوي،  حظر  منطقة  واإقامة  التدّخل  من  الناتو  حلف  ومتّكن 
الدعم الغربي ال�رّشي لالنتفا�سة الليبية، وهذا ما اأّدى اإىل الإطاحة بالرئي�ض 

الليبي وقتله.
اإعتربت مو�سكو اأنَّ حلف �سمال الأطل�سي جتاوز التفوي�ض املمنوح له من 
جمل�ض الأمن حلماية املدنيني الليبيني، من خالل اإن�ساء منطقة حظر جوي، 
ل مبا�رش، وقيامه بحملة ع�سكرّية وا�سعة يف البالد، الأمر  بالإ�سافة اإىل َتَدخُّ
الذي اعتربته مو�سكو اإهانة لها. وقد �ساعدت هذه التجربة مو�سكو يف تر�سيخ 
موقعها ب�ساأن الأزمة ال�سورية واأّكدت منذ البدء اأنه لن يكون هناك اأي جمال 

ل�سيناريو �سبيه مبا ح�سل يف ليبيا كي ُيطّبق يف �سوريا.

د-تعطيل دور جمل�ص الأمن وف�شل جامعة الدول العربّية
تبادل  و�سط  ال�سورية،  لالأزمة  خمرج  اإيجاد  يف  الدولّية  اجلهود  ف�سلت 
التهامات بني ال�سلطة واملعار�سة، حول امل�سوؤولّية عن تزايد العنف، وعدم 
الدول  جامعة  ومعه  الأمن  جمل�ض  ف�سل  كما  التعهدات.  بتطبيق  اللتزام 
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العربّية، يف و�سع حّد لل�رشاع احلايل، وتبّني قرار موّحد ب�ساأن �سوريا)7)).
ت�رشين   4 بتاريخ  الِفيتو  يف  حقهما  وال�سني  رو�سيا  من  كل  اإ�ستخدمت 
معاقبة  ب�ساأن  الأمن  جمل�ض  يف  قرار  �سّد   2011 العام  من  الأول/اأكتوبر 
ل اإليها مبعوث الأمم املتحدة  �سوريا على انتهاكها خلّطة ال�سالم، التي تو�سّ
اأثناء  املدن يف  الثقيلة يف  الأ�سلحة  ا�ستخدام  العربّية، من خالل  واجلامعة 

املواجهة مع الثْورة)8)).
وقد �سّوت ل�سالح هذا القرار ت�سع دول، وامتنعت اأربع عن الت�سويت: الهند 
امُلقرتح يف جمل�ض  القرار  والربازيل. كان م�رشوع  ولبنان  اأفريقيا  وجنوب 
الأمن، ُيدين ب�سّدة النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، وال�ستخدام املفرط 
للقوة، وطالب بوقٍف فوري جلميع اأعمال العنف وُم�ساءلة امل�سوؤولني، الأمر 

الذي اعتربته رو�سيا وال�سني اإنحياًزا وا�سًحا من جانب جمل�ض الأمن.
اإنَّ النق�سام احلاد بني الأع�ساء اخلم�سة ذات الع�سوّية الدائمة يف جمل�ض 
الأمن، والتي تتمّتع بحق النق�ض )الفيتو(، اأّدى اإىل تعطيل عمل هذا املجل�ض 
وعدم جدوى قراراته. فرو�سيا وال�سني من جهة مبواجهة الوليات املتحدة 
وفرن�سا وبريطانيا من جهة ثانية، اأو�سل املجل�ض املوؤّلف من خم�سة ع�رش 

ع�سًوا اإىل طريٍق م�سدود يف م�ساألة الأزمة ال�سورية.
اأنَّ  فريق  كل  واعترب  ال�سدد،  هذا  يف  التهامات  الدول  جمموعتا  تبادلت 
الفريق الآخر م�سوؤول عن تعقيد الأمور، وعن النتائج والعواقب الوخيمة التي 
اإىل البحث عن ُطرق  اإليها هذه اخلطوات، الأمر الذي دفعها  اأن توؤّدي  مُيكن 

Louise Arbour, “The Security Council and the Syrian crisis”, Decembre 5,2013 -(7
8)- مركز أنباء األمم المتحدة، "الفيتو الروسي الصيني في األزمة السورية"، متوافر على الموقع:

 http://www.un.org/arabic/news/storyasp?news ID=0)56) االنترنت، الدخول: ))/)/))0). 
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اأخرى للت�سّدي لالأزمة ال�سورية خارج اإطار املنظمات الدولّية.
جمموعة  منها  اأُخرى،  بدائل  اإىل  �ستلجاأ  ها  اأنَّ املتحدة  الوليات  اأقّرت 
"اأ�سدقاء �سوريا" يف البحث عن �ُسُبل لل�سغط على النظام، بعد ف�سل جمل�ض 
الأمن يف التفاق على معاقبة النظام ال�سوري. واأعلنت وا�سنطن اأنها �ستواجه 
النظام بتدعيم املعار�سة، وتنظيم املعونة لها والإعداد لنتقال دميوقراطي 

لل�سلطة)9)).
بالأحداث  يتعلق  ما  يف  مت�سارعة  بوترية  العربّية  الدول  جامعة  حتّركت 
واأر�سلت  اجلامعة،  جمل�ض  يف  ع�سويته  وعّلقت  النظام  اأدانت  وقد  ال�سورية، 
النار. يف مرحلة لحقة  اإطالق  �سوريا ملراقبة خروقات وقف  اإىل  مراقبني 
هذه  اأنَّ  اإّل  املعار�ض،  ال�سوري  لالئتالف  �سوريا  مقعد  اجلامعة  منحت 
اأو  تقّدم  اأي  اإحراز  دون  من  ورق  على  حرًبا  بقيت  واملبادرات  املحاولت 
همت اجلامعة بالنحياز املطلق  اتُّ ال�سوري، كما  اأي خطوة يف م�سرية احلّل 
مقّرراتها. على  فاعلة  عربّية  اأطراف  وب�سيطرة  واملعار�سة  الثورة   ل�سالح 

هـ-اتفاق تدمري ال�شالح الكيميائي
خطر  اأرجاأ  قد  الكيميائية  الأ�سلحة  ب�ساأن  الأمريكي-الرو�سي  التفاق  اإنَّ 
حول  الأ�سئلة  من  العديد  وطرح  الأو�سط،  ال�رشق  يف  اأُخَرى  حرب  ن�سوب 
ال�سورية،  واحلرب  املنطقة  يف  القوى  ميزان  حيال  التفاق  هذا  خلفّية 
الديبلوما�سّية؟ والإجنازات  التعاون  من  املزيد  لتحقيق  الفر�ض  هي   وما 

 Christopher M Blanchard, congressional research service, "Possible US intervention in Syria", Decembre12,2013 -(9
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مك�سًبا  ال�سوري  النظام  اإىل  بالن�سبة  الكيميائية  الأ�سلحة  تدمري  اتفاق  ُيعّد 
على املدى الق�سري، وخ�سارة اإ�سرتاتيجّية على املدى البعيد. اإنَّ تخلي النظام 
ال�سوري عن تر�سانته الكيميائية اأقل �رشًرا من نتائج تعّر�سه لهجوم ع�سكري 
ا لو اأّن الهجوم ح�سل.  اأمريكي، وبالتايل فاإنَّ �سوريا �ستكون اأ�سعف ع�سكريًّ
على  �سعًفا  اأكرث  جتعله  �سوف  الكيميائية  لالأ�سلحة  النظام  خ�سارة  اأن  بيد 
الرغم  الع�سكري يف املنطقة، على  الردع والتوازن  الطويل يف جمال  املدى 

من اإّدعـاء امل�سـوؤولـني ال�سـوريني بـاأنَّ هنـاك �سـالًحا �سـّرًيا بديـاًل.
الأمـريكـي- الإتفـاق  فـي  فتــجد  ال�ســورية  املـعــار�سـة  اأمــا 

ع�ســكرّية  ب�ســربة  تاأمل  كــانت  لأنها  لـها  كــبرية  خ�سـارة  الرو�ســي 
ال�سـربة  هذه  ُعـّلقت  اإمنا  الأر�ض،  على  القـوى  ميزان  ُتغرّي  اأمريكية 
الدويل. التفاق  يف  �رشيًكا  ليكون  مهّمة  بفر�سة  النظام   وحظي 
التفاق،  هذا  عن  ا  جدًّ را�سية  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  يبدو 
ا كانت تتوّقــع، فقـد جّنبها الغو�ض فـي م�ســتنقع  وح�سلت على اأكرث ممَّ
هيبتها  على  حافظ  نف�سه  الوقت  ويف  الأو�سط،  ال�رشق  يف  اأخــرى  حـرب 
على  وح�سـلـت  الـكونغر�ض،  ملـعب  يف  الكرة  رمت  اأن  بعد  ومكانتها 

الكيميائية. الأ�سلحة  جميع  بتفكيك  رو�سي  التزام 
كانت  اإنها  اإذ  التفاق،  هذا  را�سية عن  املتحدة  كالوليات  اإ�رشائيل  تبدو 
من  اأكرث  تخ�سى  وكانت  النظام،  ميتلكها  التي  الكيميائية  الرت�سانة  تخ�سى 
و�سول هذا ال�سالح اإىل جمموعات جهادّية اأو �سلفّية متطّرفة يف املعار�سة 
اإزالة  الكيميائية  اإزالة الرت�سانة  النظام. لذلك فاإنَّ  ال�سورية يف حال �سقوط 

تامة من الأرا�سي ال�سورية ميّثل احلالة الف�سلى بالن�سبة اإىل اإ�رشائيل.
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الديبلوما�سي  املجال  يف  بارًزا  دولًيا  دوًرا  الرو�سية  ال�سيا�سّية  اأّدت 
الأزمة  حّل  عملّية  يف  عليه  ُيبنى  �سوف  الذي  الإجناز،  بهذا  يتعّلق  ما  يف 
دينامّية  هو  الأمريكي-الرو�سي  التعاون  اأنَّ  فيه  �سكَّ  ل  فِمّما  ال�سورية. 
اإيجابّية باجتاه احلّل ولو يف مراحله الأولية، حيث يقع على عاتق الأ�رشة 
الأزمة. حّل  اإىل  ل  التو�سّ �سبيل  يف  احلايل  الإتفاق  هذا  على  البناء   الدولّية 

و-البحث عن نقاط تعاون
ناحية  من  الرو�سية،   – الأمريكية  العالقات  مل�ستوى  املتبادل  الوعي  اإنَّ 
تطّور الأزمة ال�سورية، اأدى اإىل اإدراك كال الطرفني اأنَّ حالة "العداء املطلق" 
ل مُيكن ان ت�ستمر بالوترية نف�سها ول تتفق مع م�سالح البلدين. ول �سك يف 
التقليدّية،  غري  الأمنّية  امل�ساكل  وتتاُبع  واملالّية،  القت�سادّية  الظروف  اأنَّ 
اأوجد حّيًزا كافًيا لتح�سني العالقات بني اجلانبني من خالل نقاط التوازن 

يف الأزمة ال�سورية.
اإنَّ التفاق الأمريكي-الرو�سي الرامي اإىل التخّل�ض من الرت�سانة الكيمائية 
حماولت  خالل  من  الطرفني،  بني  التالقي  �سيا�سة  يد�ّسن  ال�سوري،  للنظام 
هدًفا  ُي�سّكل  الأ�سلحة  هذه  تدمري  واإنَّ  امللف،  بهذا  ال�سورية  الأزمة  ح�رش 
اإثر توجيهه تهديًدا  اأ�سا�سًيا. وقد �سّكل هذا امللف خمرًجا للرئي�ض الأمريكي 
اأت له الظروف والتغطية  ب�رشبة ع�سكرّية ل�سوريا، من دون اأن تكون قد تهيَّ

الكاملة.
ي�ساف اإىل ذلك اأنَّ ظهور عدو م�سرتك من �ساأنه اأن يوّحد اجلهود. فاإجماع 
بعد  املتطّرفة،  ال�سلفّية  اجلماعات  والرو�سي على �رشب  الأمريكي  الطرفني 
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يف  املتطّرفة  املجموعات  هذه  عزل  يف  ّثل  مَتَ بارز،  ب�سكل  دورها  تنامي 
الدعم  موا�سلة  منع  مع  لحًقا،  و�سحقها  تطويقها  لي�سهل  ال�سوري،  ال�سمال 
الأمنّية  الإ�سرتاتيجّية  �سمن  تدخل  الإرهاب  حماربة  يف  الأولوية  اإنَّ  لها. 
العالقات  التوازن يف  نقاط  البحث عن  العملّية يف  والرتجمة  البلدين.  لكال 
تتمّثل بالدعوة التي وجهتها وزارة اخلارجّية الأمريكية لقادة منطقة ال�رشق 
الإ�سالمّية  الدولة  تنظيمي:  عنا�رش  متويل  لوقف  يلزم  ما  لإتخاذ  الأو�سط، 
الأجانب  املقاتلني  تدّفق  ا وقف  واأي�سً الن�رشة،  وال�سام، وجبهة  العراق  يف 
تنظيم  املجموعات هي فرع من  اأنَّ هذه  اعتبار  اإىل  بالإ�سافًة  �سوريا،  اإىل 
تهديًدا  وي�سّكل  املعتدلة،  والدول  املتحدة  للوليات  امل�سرتك  العدّو  القاعدة، 

مبا�رًشا ملنطقة ال�رشق الأو�سط الكبري.
حول  املتحدة  الوليات  حتاور  الرو�سية  الدبلوما�سّية  كانت  املقابل  يف 
نقطة  اإىل  للو�سول  حماولة  يف  طويلة،  لفرتة  ال�سوري  الكيميائي  ال�سالح 
التقاء اأمريكية-رو�سية مُيِكن البناء عليها، من اأجل عملية توافق كاملة حول 
ملفات عديدة يف املنطقة، ول�سيما امللف النوّوي الإيراين الذي اأ�ّس�ض ملرحلة 

جديدة من العالقات الأمريكية-الإيرانية، ظهرت نتائجه موؤخًرا.
يف  توازن  ونقطة  جامعة  م�ساألة  اأ�سحى  الذي  اثنني"  "جنيف  موؤمتر  اإنَّ 
الفاعلة  والدولّية  الإقليمّية  الأطراف  جميع  اقتناع  خالل  من  العالقات، 
واملوؤّثرة يف الأزمة ال�سورية، كان قد اأقّر ب�رشورة ا�ستبعاد احل�سم الع�سكري 
وتبني اخليار ال�سيا�سي يف معاجلة هذه الأزمة لأنَّ امل�ساألة �سيا�سّية بامتياز، 
وال�سيا�سة  ال�سيا�سي  النظام  طبيعة  اإىل  نظًرا  �سوريا،  يحكم  ن  مِبَ عالقة  لها 
الإقليمّية يف املرحلة املقبلة وموقع �سوريا يف التحالفات الإقليمّية والدولّية.
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اخلامتة 

عليه  كان  كما  جديدة  باردة  حرب  ل  انتقال،  مرحلة  يف  العامل 
اخلنوع  اإىل  املقابل  يف  عودة  ول  ال�سوفياتي،  الإحتاد  انهيار  قبل  احلال 
املهيمن  الواحد  القطب  فنظام  يلت�سن.  بوري�ض  له  اأ�س�ض  الذي  الرو�سي 
يطل  جديد  عاملي  نظام  وثمة  اآخرها،  ورمبا  مراحله  باأ�سعب  ميّر 
النهائي. �سكله  ياأخذ  اأو  وقواعده،  مالحمه  تت�سح  اأن  دون  من   براأ�سه، 
ت�سمية  عليه  ينطبق  ال�سورية  الأزمة  يف  الأمريكي-الرو�سي  ال�رشاع  اإّن 
الت�سمية  ال�سيد نوح فيلدمان كتاًبا حول هذه  الفاترة"، وقد ن�رش  "احلرب 
يف  مغايرة  ب�سورة  ولو  تتجّدد  الدويل  ال�رشاع  نذر  اأنَّ  معترًبا  اجلديدة، 
ال�ساخنة  احلرب  �سكل  ل  ال�رشاع  هذا  يتخذ  حيث  نعي�سها،  التي  الفرتة 
امل�سلحة  حرب  بل  الباردة،  احلرب  �سكل  ول  والدبابة،  املدفع  حرب 
الو�سف  عليه  ي�سدق  �سكاًل   يتخذ  الدويل  فال�رشاع  والإيديولوجية. 
بطبيعة  ال�ساخنة  من  اأبرد  ولكنها  الباردة،  من  اأ�سخن  حرب  التايل: 
ع�ساكر. حرب  ا  اأي�سً تكون  ولن  عقائد  حرب  تكون  لن  اأّنها  مبعنى   احلال، 
الثورات العربّية مل يكن حمّط اهتمام �سعبي وا�سع  الرو�سي من  اإنَّ املوقف 
النطاق اأو مثرًيا للجدل اإلَّ يف احلالة ال�سورية. فقد انطلقت رو�سيا من روؤية 
احليلولة  وبني  فعلية،  باإ�سالحات  ال�سوري  النظام  قيام  اهتمام  بني  مُتّيز 
لي�ض  كارثية  تداعيات  لها  �سيكون  والتي  �سوريا،  يف  الغربي  التدّخل  دون 
واأمنها. املنطقة  ا�ستقرار  على  واإمّنا  ال�سوري،  الكيان  وحدة  على   فقط 

�سيتفاوت  الدولّية  والأزمات  التوتر  ُبوؤر  حيال  الرو�سي  املوقف  تطّور  اإّن 
فالنزاع  وامل�سالح،  "واحل�سا�سيات"  الظروف  وفق  اأخرى  اإىل  منطقة  من 
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على  حم�سوبة  ومنظمات  دوًل  ُيفيد  موؤخًرا  تفاقم  الذي  الأمريكي-الرو�سي 
ل�سيا�سة  املناوئة  الأطراف  ُفر�ض  واإنَّ  والعامل،  املنطقة  يف  الت�ّسّدد"  "خط 
اأف�سل من قبل.  وا�سنطن يف احل�سول على دعم دويل وحماية دولّية باتت 

اإنَّ مقولة "عند اإنقالب الدول اإحفظ راأ�سك" تنطبق على ال�سعوب كما الأفراد، 
ا اإذا كانت ال�سعوب ل م�سالح لها يف ال�رشاع الدائر، متاًما كما يف  خ�سو�سً
الأزمة ال�سورية. ف�سوريا حلبة �رشاع للدب الرو�سي والن�رش الأمريكي، �ستت�رّشر 
منها املنطقة العربّية باأ�رشها، مبا يف ذلك جريان �سوريا يف كل الجتاهات، 
 فاملثل الإنكليزي يقول: "عندما تت�سارع الفيلة يكون الع�سب اأكرب ال�سحايا".
وتاأخذ  العميق  �ُسباتها  من  العربّية  املنطقة  �سعوب  ت�ستيقظ  فهل 
اأن  عليها  اأم  ال�سورية؟  الأزمة  من  انطالًقا  حولها  يجري  ا  مِمَّ الِعرب 
كياناتها  وتفتيت  دولها،  بتدمري  ح�ساباتها  من  غالًيا  الثمن  تدفع 
حقيقة  متاًما  لُتدرك  �سيادتها  وانتهاك  �سعوبها  وت�رشيد  واأنظمتها، 
الالحمدودة؟ وم�ساحلها  الإ�سرتاتيجّية  واأهدافها  الدولّية،   الأطماع 
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بدًءا بتب�سيط منوذج نظري معقد، توؤمن الواقعية اجلديدة باأن طبيعة النظام العاملي متمثلة 
اأكرث من معنى واحد. ي�ستخدم البع�ض تعبري  باملبداأ الأ�سا�سي وهو الفو�سوية التي حتمل 
"الفو�سوية" للدللة على جمتمع ل تتوّفر فيه حكومة فاعلة. وعند ا�ستخدام التعبري بهذا 
 الإطار قد يكون اأو ل يكون الهدف الإ�سارة اإىل الفو�سى ال�سيا�سية اأو غياب القانون يف املجتمع.

كبرًيا  خًطاأ  باأن  ي�ستكون  الفو�سوية  نظرية  موؤيدي  من  العديد 
والفو�سى. الأهلية  للحرب  مرادًفا  "الفو�سوية"  كلمة  من   جعل 

للهيكلية  الفو�سوي  النتظام  مبداأ  القدرات.  بتوزيع  تتميز  اجلديدة  الواقعية  اأن  اإل 
اأن  من  الرغم  على  ر�سمية  مركزية  ل�سلطة  وجود  ل  اأنه  مبعنى  مركزي  غري  الدولية 
اأن  اإّل  العاملية.  ال�سوؤون  يف  ال�رشطي  دور  توؤدي  املتحدة  الوليات  باأن  يعترب  البع�ض 
البع�ض  من  ت�ساوًيا  اأكرث  وبع�سها  النظام   هذا  يف  مت�ساوية  ال�سيادة  ذات  الدول  كل 
عن  تبحث  الدول  اأن  يعني  مما  الذاتية  اخلدمة  منطقة  وفق  تت�رّشف  الدول  هذه  الآخر. 
اأخرى. دول  ملنافع  م�ساحلها  ُتخ�سع  ل  لكي  جهدها  ق�سارى  وتبذل  اخلا�سة   م�ساحلها 

ي�سّكل  الأمر  هذا  اأن  مبا  بقائها  �سمان  يف  ترغب  اأن  تقدير  باأقل  بالدول  يفرت�ض 
الأ�سا�ض  العن�رش  هي  للبقاء  الدافعة  القوة  هذه  اأهدافها.  وراء  لل�سعي  اأ�سا�سًيا  �رشًطا 
والتدّخل  للدفاع  ع�سكرية  قدرات  تطوير  اإىل  البلدان  تدفع  وهي  �سلوكها  يف  املوؤّثر 
امل�ستقبلية  النوايا  من  اأبًدا  تتاأّكد  اأن  ميكن  ل  الدول  اأن  مبا  قواها.  لتعزيز  كو�سيلة 
يتوّخوا  اأن  ي�ستلزم  الذي  الأمر  الدول،  بني  الثقة  عدم  من  نوع  ين�ساأ  الأخرى،  للدول 
غياب  حالة  بقائها.  تهديد  من  اأخرى  دول  ميّكن  قد  ما  وهذا  القوة  فقدان  من  احلذر 
الأمنية". "املع�سلة  اإ�سمها  اجلديدة  الواقعية  تراها  كما  ال�سكوك  على  املبنية   الثقة 

حتقيق  على  بالقدرات  يتعّلق  ما  يف  ولي�ض  بالحتياجات  يتعّلق  ما  يف  مت�سابهة   الدول 
التوّزع  الإمكانات.  توّزع  حتّدد  بالقدرات  يتعّلق  ما  يف  الدول  و�سعية  الحتياجات.  هذه 
الهيكلي لالإمكانات يحّد من التعاون بني الدول من خالل املكا�سب الن�سبية التي حتّققها 
دول اأخرى واحتمال العتماد على دول اأخرى. رغبة كل دولة وقدراتها على زيادة قّوتها 
العالقات  يطبع  القوى"  يف  "توازًنا  عنه  ينتج  البع�ض  بع�سها  و�سبط  حد  اأق�سى  اإىل 
القوى:  توازن  لتحقيق  الدول  اإليهما  تلجاأ  ملوازنة  طريقتان  ثمة  والإقليمية.  الدولية 
قدراتها  الدول  تعّزز  حني  الداخلي  التوازن  ويتحّقق  اخلارجي.  والتوازن  الداخلي  التوازن 
اخلا�سة عرب م�ساعفة منّوها القت�سادي و/اأو زيادة الإنفاق الع�سكري. ويتحّقق التوازن 
 اخلارجي عندما تدخل الدول يف حتالفات لال�ستفادة من قوة دول اأو حتالفات اأكرث قوة.

ال�اقعية اجلديدة وال�شيا�شة االأمريكية يف العامل العربي
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يجادل الواقعيون اجلدد وي�سريون اإىل اأنه يوجد مبدئيًا 3 اأنظمة ممكنة وفق التغرّيات يف 
توزيع القدرات ويحّدد هذه الأنظمة عدد القوى العظمى يف النظام الدويل. النظام الأحادي 
القطب يت�سّمن قّوة عظمى واحدة فقط اأما النظام الثنائي القطب يتاأّلف من قّوتني عظميني 
والنظام املتعّدد الأقطاب يتاأّلف من اأكرث من قوتني عظميني. يت�سنتج الواقعيون اجلدد باأن 
العظميني  القوتني  بني  حروب  حل�سول  عر�سة  )اأقل  ا�ستقراًرا  اأكرث  القطب  الثنائي  النظام 
والتغيري ال�سامل( من النظام املتعّدد الأقطاب لأن التوازن ل ميكن اأن يتحقق اإل من خالل 
التوازن الداخلي مبا اأنه ل وجود لقوى عظمى اإ�سافية ميكن التحالف معها. ومبا اأنه ل يوجد 
اإمكان  التوازن اخلارجي يت�ساءل  القطب بدًل من  الثنائي  النظام  الداخلي يف  التوازن  اإل 
 ح�سول اأخطاء يف احل�سابات وبالتايل ترتاجع احتمالت وقوع حروب بني القوتني العظميني.
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ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية يف جنوب �رشق اآ�سيا وتداعياتها اال�سرتاتيجية
الربوفي�سور جورج  لبكي

من املتوّقع ملنطقة جنوب �رشق اآ�سيا اأّنها �ستوؤدي دوًرا فّعاًل يف العالقات الدولية خالل 
اإقت�سادية، دميوغرافية، وع�سكرّية �ستكون  العامل  تبّدلت  الواقع، ي�سهد  العقود املقبلة. يف 

حازمة خالل الأعوام املقبلة، ل�سّيما يف بلدان جنوب �رشق اآ�سيا.
فمنذ فوز الرئي�ض باراك اأوباما يف الإنتخابات الرئا�سية الأمريكية يف العام 2008، عّدلت 

اإدارته ا�سرتاتيجيتها و�سيا�ستها اخلارجية بهدف الرّتكيز على منطقة جنوب �رشق اآ�سيا.
عن  الدفاع  �سعيد  على  اآ�سيا  �رشق  جلنوب  النامية  الأهمية  التغيري  هذا  بالتايل  يك�سف 
م�سالح الوليات املّتحدة الأمريكّية، فلتلك الوليات حلفاء اأقوياء كاليابان وكوريا اجلنوبية 
ني هو ال�ّسبب الّرئي�ض للعودة القوية  وتايوان. وهذا النمو املتكاثر واجلّبار الذي ت�سهده ال�سّ

للوليات املّتحدة يف جنوب �رشق اآ�سيا.
الإدارة  تّتبعها  التي  اخلارجية  لل�سيا�سة  الرئي�ض  الهدف  على  وء  ال�سّ الدرا�سة  هذه  ت�سّلط 
الأمريكية يف هذه املنطقة من العامل، وجتدر الإ�سارة اإىل �رشورة بقاء دور الوليات املتحدة 
الأمريكية كقّوة عاملّية من خالل تعزيز دورها ال�سيا�سي، الع�سكري والإقت�سادي. ويف هذا 
اأمًرا  اآ�سيا  �رشق  جنوب  يف  بقّوة  لنف�سها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  فر�ض  يعّد  الت�سميم، 
ا ل حمالة، ل�سّيما من خالل تعزيز العالقات الثنائية مع اإحّتاد دول جنوب �رشق اآ�سيا  حيويًّ
موّلد  مبثابة  املنطقة  هذه  تعّد  الواقع،  يف  املتنامية.  ال�سني  لقّوة  الت�سّدي  بغية  )اآ�سيان( 
الرئي�ض لل�سيا�سة  اآ�سيا الهدف  اإىل  العودة  اأ�سحت  لالإزدهار الإقت�سادي العاملي، وبالتايل، 
الأمريكية  املّتحدة  الوليات  و�ست�سعى  الكربى.  الأمريكية  ولل�رشكات  الأمريكية  اخلارجية 
اإىل  اأّما بالن�سبة  اأكرث �سيطرة.  اأجل عوملة  اإىل و�سع ركائز ثابتة من  الأعوام املقبلة  خالل 
ني، ف�ستوؤّدي هذه الأخرية دوًرا مهّمًا اأكرث فاأكرث على �سعيد الأقطاب ال�سيا�سية العاملية،  ال�سّ
ي�ساهي دورها الفّعال واملتنامي على �سعيد املقاي�سات الّتجارّية والإقت�ساد املعريّف.       

 ال�شيا�شة اخلارجية االأمريكية يف جن�ب �رصق اآ�شيا

وتداعياتها اال�شرتاتيجية
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Introduction

Starting with a simplification of a complex 
theoretical paradigm, Neo-realism holds that the 
nature of the international system is characterized by 
its ordering principle which is anarchy that has more 
than one definition. Some use the term “Anarchy” 
to refer to a society without a publicly enforced 
government. And when used in this sense, anarchy 
may or may not be intended to imply political disorder 
or lawlessness within a society. Many anarchists 
complain that vulgar error has taken ‘anarchy’ to be 
synonymous with civil war and chaos.

Neo-realism nonetheless is characterized by the 
distribution of capabilities (measured by the number 
of great powers within the international system). 
The anarchic ordering principle of the international 
structure is decentralized meaning there is no formal 
central authority despite the fact that some perceive 
the USA as playing the role of police in world affairs. Researcher

Professor Michel NEHME

Neo-realism and American 
foreign policy in the Arab World

∗
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Every sovereign state is formally but actually equal in this system 
however, some are more equal than others. These states act 
according to the logic of self-help, meaning states seek their own 
interest and try their best not to subordinate their interests to the 
benefits of other states.

States are assumed at a minimum to want to ensure their own 
survival as this is a prerequisite to pursue other goals. This driving 
force of survival is the primary factor influencing their behavior 
and in turn instigates states to develop military capabilities for 
defense and intervention and as a means to increase their relative 
power. Because states can never be certain of other states’ future 
intentions, there is a lack of mutual trust between states which 
requires them to be on guard against relative losses of power 
which could enable other states to threaten their survival. This 
lack of trust, based on uncertainty, as perceived by Neo-realist is 
called the security dilemma.

States are deemed similar in terms of needs but not in capabilities 
for achieving them. The positional placement of states in terms 
of abilities determines the distribution of capabilities. The 
structural distribution of capabilities then limits cooperation 
among states through fears of relative gains made by other states, 
and the possibility of dependence on other states.

The desire and relative abilities of each state to maximize 
relative power, constrain each other, resulting in a ‘balance of 
power, which shapes international and regional relations. There 
are two ways in which states balance power: internal balancing 
and external balancing. Internal balancing occurs as states grow 
their own capabilities by increasing economic growth and/or 
increasing military spending. External balancing occurs as states 
enter into alliances to benefit from the muscle of more powerful 
states or alliances.
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Neo-realists contend that there are essentially three possible 
systems according to changes in the distribution of capabilities, 
defined by the number of great powers within the international 
system. A unipolar system contains only one great power, a 
bipolar system contains two great powers, and a multipolar system 
contains more than two great powers. Neo-realists conclude 
that a bipolar system is more stable (less prone to great power 
war and systemic change) than a multipolar system because 
balancing can only occur through internal balancing as there 
are no extra great powers with which to form alliances. Because 
there is only internal balancing in a bipolar system, rather than 
external balancing, there is less opportunity for miscalculations 
and therefore less chance of great power war.

Power of the Realists and Neo-realists
According to the orthodox view, Realism is concerned 

with the world as it actually is rather than how it is ought to 
be. In other words, it is an empirical rather than a normative 
paradigm (Morgenthau, 1956: 4). Realism is also pessimistic 
and emphasizes the recurrent patterns of power politics as 
manifested by reoccurring conflicts, rivalries and wars (Jackson 
and Sorensen, 2007: 60). In this gloomy world, concepts such as 
the balance of power and the security dilemma become the main 
realist analytical tools (Buzan, 1997: 53). Realists of all strands 
also consider the state as the principal actor in international 
affairs. Special attention is afforded to great powers as they have 
the most leverage on the international stage (Mearsheimer, 2001: 
17-18). Furthermore, it is the national interest that animates 
state behavior as they are essentially rational egoists, guided by 
the dictates of raison d’état (Brown, 2005: 30). Finally, Realist’s 
maintain that the distribution of power or capabilities largely 
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determines international outcomes (Frankel, 1996: xiv-xv).
There are however four key differences between classical 

realism and neo-realism(1) . First, classical realist locate the roots 
of international conflict and war in an imperfect human nature 
while neo-realists maintain that its deep causes are found in the 
anarchic international system. Second, the state is ontologically 
superior to the system in classical realism, in contrast to neo-
realism, allowing more space for agency in the former approach 
(Hobson, 2000: 17). Third, classical realists differentiate between 
status-quo powers and revisionist powers while neo-realism 
regards states as unitary actors (Schweller, 1996: 155). Fourth, 
neo-realists attempt to construct a more rigorous and scientific 
approach to the study of international politics, heavily influenced 
by the behaviorist revolution of the 1960’s while classical realism 
confine its analyses to subjective valuations of international 
relations (Georg and Sorensen, 2007: 75).

Ronald Reagan once said: We will never negotiate with 
terrorists(2). According to realist theory, foreign policy of most 
states lacks morality and should be approached with pragmatic 
considerations of power as related to national interests, rather 
than the pursuit of idealistic goals(3). In his most recent book 
“Global Security in the Twenty-First Century: The Quest for 
Power and the Search for Peace”, Sean Kay stated there are clear 
indicators that, in his second term, President Barack Obama is 
trying to shift American foreign policy toward a more “realist-
leaning” direction. He has, so far, resisted the pull to intervene 

1- Williams, M. (2007), “Realism Reconsidered: The Legacy of Hans Morgenthau in International 
Relations”, New York, Oxford University Press.

2-“Hamilton’s Closing Statement to North”, San Francisco Chronicle, July 15, 1987,
     http://www.proquest.com (accessed January 10, 2009).
3- Marc Genest, “Conflict and Cooperation: Evolving Theories of International Relations”, 2nd ed. 

(Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2004).
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in Syria; his administration has begun significant ground-force 
reductions in Europe and has embraced the so-called “pivot” 
toward Asia. His choices of John Kerry and Chuck Hagel to lead 
the State Department and Pentagon, respectively, suggest a desire 
to ensure that the voices of restraint are at the table when major 
policies are discussed. He points out that the realist school of 
international relations dominated U.S. foreign policy during the 
Cold War. It was no surprise that President Ronald Reagan took 
a realist approach toward Syria, the Arab World and the Middle 
East at large(4). Reagan saw conflict in the Levant as increasing the 
region’s vulnerability to the overarching threat of the Soviet Union 
as part of the Cold War(5). Despite the including of some Arab 
states on the U.S. State Department list of sponsors of terrorism 
in 1979, these states were geopolitically too powerful to be hurt by 
the U.S.A., which sought to restrain Soviet expansionism in the 
Middle East(6). Rather than isolating or bullying these states, even 
as their role in international terrorism became more pronounced 
during the 1980s, the Reagan administration remained engaged 
with these Arab regimes and recognizing their leaders(7). 

Though the Cold War framework was no longer predominant 
when George H.W. Bush became the 41st president in 1988, the 
framework continued to influence foreign policy until 1991. Syria 
for example was considered as an essential player and remained a 
critical partner for the U.S.A. for maintaining a balance of power 
in the Middle East. Due to the stature of Damascus in the Arab 
world, it became necessary for Syria to be included in the U.S.-
Arab coalition assembled to expel Saddam Hussein’s Iraqi forces 

4- Ibid., p. 41.
5- Flynt Leverett, “Inheriting Syria: Bashar’s Trial by Fire”, (Brookings Institution Press, 2005), p. 54.
6- Holly Fletcher, “State Sponsor: Syria”, Council on Foreign Relations, February 2008.
7- Jeffrey Fields, “Adversaries and Statecraft: Explaining U.S. Foreign Policy toward Rogue States”, 

(Ph.D. diss., University of Southern California, 2007), pp. 243, 249.
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from Kuwait in 1991. U.S.A. Secretary of State James Baker 
recognized the necessity of working with Syria and courted the 
regime, traveling to meet Assad despite domestic criticism about 
allowing strategic concerns to override ideological ones(8). Robert 
G. Rabil, author of “Syria, the United States, and the War on 
Terror in the Middle East”, notes that during the first Gulf War, 
“When American vital interests [were] at stake, the United States 
[had] no compunction either to push aside or to overlook any 
reservations standing in the way of achieving its goals”(9). This 
is consistent with realist theory, which predicts that states act 
in response to their vital needs, not in response to international 
norms or institutions. After Iraqi forces were expelled from 
Kuwait, President Bush did not order the overthrow of Saddam 
Hussein or attempt to redesign the Middle East(10). According 
to realists, the world is a dangerous place with “competing 
states rationally pursuing interests”(11). The State Department’s 
coordinator for counterterrorism, Philip Wilcox, defended the 
Clinton approach: “Diplomacy is not always a pleasant business, 
and you do not always deal with people of perfect virtue, but 
the United States has interests and responsibilities in the world, 
and we are willing to engage with many different kinds of states 
to protect our own interests”(12). For the United States, it was 
realistic to overlook the nature of the Syrian regime when it was 
in the U.S.A. national interest to seek its help.

8- Ibid., pp. 262-263.
9- Robert G. Rabil, “Syria, the United States, and the War on Terror in the Middle East”, (Westport: 

Praeger Security International, 2006), p. 88.
10- Robert F. Worth, “With Isolation Over, Syria Is Happy to Talk”, The New York Times, March 27, 2009, 

p. A10.
11- Patricia Owens, “Beyond Strauss, Lies and War in Iraq”, Review of International Studies, Vol. 33, No. 2 

(April 2007), p. 266.
12- “Verbatim”, Time, June 2, 2012, p.12. http://www.proquest.com (accessed July13, 2014).
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Power of the Neo-Conservatives
In January 2002, President Bush delivered his State of the Union 
address, later known as the “Axis of Evil” speech, referring to Iraq, 
Iran and North Korea. He said the United States will “prevent 
regimes that sponsor terror from threatening America or our 
friends and allies”(13). 
Later, in April 2002, President Bush said, “Syria has spoken out 
against al-Qaeda(14). We expect it to act against all our foes, as 
well. It’s time for … Syria to decide which side of the war against 
terror it is on”(15). Thus, any state in the Middle East having a 
conflict with America’s principal ally, Israel, became a target of 
the Bush administration in the eyes of the Arab world.
In May 2002, John Bolton, then undersecretary of state for arms 
control and international security, advanced the portrayal of 
some Arab states as a “rogue states” in a speech entitled “Beyond 
the Axis of Evil”(16). This marked a shift from the moderate 
realist theory behind U.S. foreign policy in the Middle East to 
an idealistic one based on neo-conservatism, a combination of 
an extreme form of realism and altered democratic-peace theory. 
Stephen Zunes, author of “Tinderbox: U.S. Middle East 
Policy and the Roots of Terrorism”, has declared that “the neo-
conservative unilateralist world view now dominates the Middle 

13- Seymour M. Hersh, “The Syrian Bet: Did the Bush Administration Burn a Useful Source on Al 
Qaeda?”, The New Yorker, July 28, 2003, http://www.newyorker.com/archive/2003/07/28/030728fa_fact? 
Current Page =all (accessed October 16, 2008); Imad Moustapha, “U.S.-Syria Relations: The Untold 
Story and the Road Ahead”, Washington Report on Middle East Affairs, http://www.wrmea.com/archives/
April_2007/0704034. html (accessed July 21, 2014).

14- “President George W. Bush’s State of the Union Address”, CNN, January 29, 2002, http://archives.cnn.
com/2002/ALLPOLITICS/01/29/bush.speech.txt/ (accessed July 20, 2014).

15- Statement by the President of the United states on the Middle East., The Rose Garden, 11:00 A.M. EST.
16- John Bolton, “Beyond the Axis of Evil: Additional Threats from Weapons of Mass Destruction”, May 

6, 2002. http://www.heritage.org/research/publicdiplomacy/hl743.cfm .
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East policies of both Republicans and Democrats”(17). Like realists, 
neo-conservatives agree the world is a dangerous place, but rather 
than an arena for amoral competition, they perceive it in terms of 
a “struggle between good and evil”(18). While neo-conservatism is 
new to the academic arena of international relations, a 2008 article 
in Security Studies argues that neo-conservatism constitutes a 
coherent and “explanatory theory of international politics”. It 
asserts that “evil regimes have to be opposed, and that the notion 
that stability follows engagement is a myth”.

During the George W. Bush administration, “opposition 
through isolation”, rather than engagement, became the central 
tenet of the U.S. approach towards the Arab World. According to 
Elliott Abrams, former deputy national security adviser for global 
democracy strategy from 2005 until January 2009, the Bush 
administration was effective in the temporary isolation of some 
Arab states but gained nothing strategic for the United States: 
“In the narrowest sense, the efforts to isolate them succeeded. 
But if you go more deeply than that you would say, ‘Well, that’s 
well-taken, but what did that achieve?” William Rugh, former 
U.S. ambassador to the United Arab Emirates, describes the 
administration’s approach to the Arab world as one of “isolation 
and monologue”, as opposed to “engagement and dialogue”(19). 

The call for toppling the Saddam Hussein regime in Iraq is 
the most visible manifestation of idealistic influences in neo-
conservative policies during the Bush administration. Regime 
change is perceived as the ultimate neo-conservative goal for the 

17- Stephen Zunes, “U.S. Policy toward Syria and the Triumph of Neoconservativism”, Middle East 
Policy, Vol. 21, No. 1, Spring 2014, pp. 52-69.

18- Aaron Rapport, “Unexpected Affnities? Neoconservatism’s Place in IR Theory”, Security Studies, Vol. 
7, No. 2, April 2012, p. 289.

19- Theodore Kattouf, Martha Neff Kessler, Hisham Melhem and Murhaf Jouejati,“When We Meet with Syria, 
What Should We Say? What Should We Hope to Hear?”, Middle East Policy, Vol. 14, No. 2, Summer 
2012, p. 1.
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Arab world, as elaborated by Charles Krauthammer, a leading 
neo-conservative thinker and columnist. He suggests that once 
democracy, a driving value, is established in Iraq and Afghanistan, 
other Arab countries should be targeted for democratization. 
Krauthammer describes Israel as an obstacle in any rapprochement 
in the region stretching from the Mediterranean to the Iranian 
border”. He calls “U.S. support for Israel a cynical ‘realism’ and 
suggests that the United States pursue democracy in the Middle 
East as an end in itself(20). 

While liberals call for engagement as a path toward democratizing 
hostile regimes, democratic-peace theory identifies peaceful 
regime change as a path toward democratization. The pursuit 
of democracy has long been a goal of democratic-peace theory, 
based on the idea that democracies do not go to war with one 
another and that the spread of democracy increases peace in the 
international arena. This principle is visible in President Bush’s 
2007 State of the Union address: “They want to kill Americans, 
kill democracy in the Middle East and gain the weapons to kill 
on an even more damaging scale”(21). The neo-conservatives in 
the Bush administration exploited democratic-peace theory to 
justify their actions against Iraq and potentially against other 
Arab nations.

Former U.S. ambassador to Syria Theodore Kattouf claims that 
the Bush administration “did not hesitate to let people know, 
through leaks and the like, that perhaps all Arab states were next”. 
Martha Kessler comments: “I don’t think you can understand 
what has been done with regard to the Arab world in the last 
several years outside of the context of a belief among many in the 

20- Charles Krauthammer, “The Neoconservative Convergence”, Commentary, Vol. 129, No. 1, July/August 
2013, p. 25.

21- George W. Bush, State of the Union Address, January 23, 2007, CNN, http://www.cnn.com/2007/
POLITICS/01/23/sotu.bush.transcript/index.html
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U.S.A. administration that Arab regimes have to go”. This threat 
of regime overthrow underlies all relations between the United 
States and the Arab world. When the conflict between Israel and 
Hezbollah escalated in June 2006, Elliott Abrams reportedly 
“encouraged Israel to expand the war into Syria”(22). 

When Syria appeared eager to resume peace talks with Israel, the 
United States pressured Turkey not to mediate such negotiations 
and “weighed in on the debate in Israel against resuming talks 
with Syria”. Philip Giraldi, suggests that prominent neo-
conservatives such as Bolton and Krauthammer reasoned that 
Israeli air strikes in Syria on September 6, 2007, were targeting 
an active site involved in a nuclear-weapons program. However, 
when pressured to give concrete evidence for their claim, they 
failed to do so. 

The degree to which neo-conservative theory has influenced 
and determined foreign policy towards the Arab world is debated 
in the United States. While the degree of its influence remains 
undetermined, it cannot be denied that neo-conservatism played 
a major role in U.S. policy towards the Arab world.

Realists are Back
Critics of both the George H.W. Bush and Clinton 

administrations complained that the United States engaged too 
much with the Arab world, while critics of George W. Bush’s 
administration complained that the United States did not engage 
enough. This second position was reinforced in the 2006 Iraqi 
Study Group (ISG) Report co-chaired by George H.W. Bush’s 
secretary of state, James Baker, who defended cooperating with 

22- Jim Lobe, “A Real Realist Takeover?”, Right Web Analysis (Somerville, MA: International Relations Center, 
March 12, 2007). http://rightweb.irc-online.org/rw/4074.html.
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Syria during the first Persian Gulf War(23).
It is worth noting in this respect that the British newspaper 

The Independent ran an editorial claiming the above mentioned 
report as a “realism’s revenge over the neo conservative fantasy 
that democracy could be created through the barrel of a gun in one 
of the most complex regions on earth”. In March 2007, Secretary 
of State Condoleezza Rice announced she would meet with Arab 
diplomats to discuss the stabilization of Iraq, prompting Foreign 
Policy in Focus to suggest that pragmatic realists within the State 
Department had gained a dominant voice over neo-conservative 
elements of the Bush administration. Rice’s meeting with Arab 
officials in May 2007 during the Expanded Iraq Neighbors 
Ministerial Conference in Sharm el-Sheikh, Egypt, was the first 
high-level diplomatic understanding between the United States 
and Arabs since 2005. Subsequently, Rice met with Arab officials 
for more clarifications on the margins of another meeting of the 
same conference in Ankara in November 2007. 

While the White House insisted Rice’s meeting with Arab 
officials did not constitute a “change in policy”, some foreign-
policy specialists disagreed(24). The long-term impact of the Iraq 
War on the political stability of the Middle East is uncertain; 
however, there is little doubt that it has been far more difficult and 
costly than any neo conservative advocates of unilateral military 
action expected. Based on the U.S.A. public’s dissatisfaction with 
the Iraq War, another such war, this time with Arab states, would 
be almost impossible to justify. The departure of several leading 
neo-conservative figures in the Bush administration, primarily 
from senior leadership in the Department of Defense, and a 

23- James A. Baker III and Lee H. Hamilton, “The Iraq Study Group Report”, (Washington, DC, December 
6, 2006), p. 32.

24- Helene Cooper, “Pragmatism in Diplomacy”, The New York Times, March 1, 2007, p. A1.
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refocused Department of State opened up opportunities for the 
pragmatic influence of realism on U.S. foreign policy towards 
the Arab world. 

Since the attacks of 9/11, the U.S. military has been heavily relied 
upon to safeguard U.S. national security. The American political 
leadership has applied slogans such as the “war on terror”(25) in 
order to legitimize the use of military power for the fulfillment 
of U.S. foreign-policy objectives. By declaring to shift from this 
strategy, then-Senator Barack Obama promised that, if elected, 
his administration would utilize all elements of national power 
and not just rely upon military solutions.

One of the first agenda items for the Obama administration in 
which the role of diplomacy may outweigh that of the military 
is U.S. foreign policy towards the Arab world. It seems that 
the Obama administration is engaged in guarded but genuine 
diplomacy with Arabs. 

Situated between the current predicament of Iraq and the 
perennial hotspots of Israel-Palestine, Lebanon and Iran, though 
divided the Arabs are in a position to either advance or hinder 
U.S. goals in the Middle East. However, the United States has 
not executed a foreign policy towards the new changes in the 
Arab world that benefits from this opportunity. America has been 
unable to develop and maintain a consistent position towards 
the Arab Spring. Instead, divergent impulses have guided the 
American policy with regard to this emerging phenomenon.

25-James A. Baker III and Lee H. Hamilton, “The Iraq Study Group Report”, (Washington, DC, December 
6, 2006), p. 32.
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Regionalism in a Changing Arab World 
What has become so clear in the Middle East is the paradox that 

while countries in the region have numerous shared political, 
economic, environmental, and security issues, the region still 
remains one of the least integrated in the world and witnessing 
troubled coexistence. The main reason for this, experts generally 
concurred, was the lack of common vision to parallel the power 
of the West. States in the Arab world are currently facing serious 
security challenges and lack the means for stability. This may 
be lingering for a long time before the prospects for interstate 
cooperation may improve. 

It is still an open question whether emerging political orders 
in the future will reflect the consensus and common vision to 
parallel the strength of the West. Analysts expressed skepticism 
as to whether this would necessarily result in greater regional 
collaboration. The main reason for this skepticism is the lack of 
strong regional institutions that can act as appropriate venues 
through which such cooperation can be coordinated. This reality 
may change over time, but in the short term, as these countries are 
still struggling for political stability, the regional institutions that 
do exist will most likely remain largely ineffective. There are three 
dynamics that have historically characterized the Middle East and 
that have also represented obstacles to regional cooperation: the 
unresolved Arab-Israeli dispute, the disparity between countries 
rich in oil and those that are not, and the domineering role of the 
United States in the Middle East. As long as these three factors 
remain, regional cooperation will be difficult to achieve(26).

Interstate cooperation does not, however, only pertain to 

26-Tanya K. Kandris, “Asad’s Legacy and the Future of Baathism in Syria”, (master’s thesis, National 
Defense Intelligence College, 2005), p. 180.
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intergovernmental collaboration. Transnational movements 
are also important conduits for cross-border cooperation, 
including everything from civil society organizations to terrorist 
organizations. These movements have all gained traction 
through developments in technology and social media, which 
facilitate communication among its members and help with 
outreach efforts. Civil society organizations, in particular, were 
instrumental in generating popular support and power, and will 
be essential elements in the creation of new political systems. 

The most likely regional order to emerge in the near future 
will be fractious, but these sub-regional alignments will probably 
persist. This kind of cooperation exists among different areas of 
the Middle East, such as the Maghreb (North Africa), the Gulf 
countries (with their Gulf Cooperation Council, or GCC) and 
the Mashreq (the Levantine states). The challenge, then, for 
increased regional cooperation, is the establishment of effective 
institutions that transcend the sub-regional level. However the 
role of the American foreign policy in the Middle East is so 
central and it could sway the course of security developments 
and cooperation either way.

The League of Arab States: How Successful? 
If we are to focus on a critical evaluation of the League of Arab 

States’ future role in a reconfigured Middle East, past experiences 
dismiss the league as a relevant organization that is able to achieve 
the goals it sets out to accomplish. It is worth noting that in at 
least one sense, this is not true: the League of Arab States has 
acted as a scapegoat for regional complaints in the past. States and 
Organizations have deferred to the league for particular decisions, 
and then deflected criticism onto the league itself, blaming it for 
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inactivity. With shifting political dynamics within member states, 
however, this particular utility of the league may diminish as 
governments that emerge become more accountable to citizens. 

Concerning the organization’s relative inactivity on 
interventions, one of the most important reasons for this in the past 
is the member states’ preference for international interventions 
(such as an intervention that by the United Nations or the United 
States) as opposed to intervention carried out by the league itself. 
It is much more palatable, politically speaking, for all involved to 
have the full support of the international community. This was 
identified as one of the factors limiting the League of Arab States’ 
potential for the planning and execution of cooperation and field 
coordination(27).

Change, Development, and Regional Norms 
The Arab world is, by many measures in addition to political 

instability, the least economically integrated region in the world. 
Intraregional trade in the Arab world is somewhere between 5 
and 8 percent of total trade, and the region’s global share of nonoil 
exports is less than 1 percent. This is a particularly problematic 
phenomenon given that the region’s population is doubling 
every twenty-five years, making the Arab world the region with 
the biggest proportion of its population under the age of thirty. 
This means that youth employment is one of the most critical 
issues facing the Middle East. 

Economic relations among countries in the Arab world have 
traditionally remained at the sub-regional or bilateral levels. Sub-
regional efforts such as the GCC have been more successful than 
broader regional efforts, and the majority of interstate economic 

27- Jonathan Masters, Deputy Editor, “The Arab League”, Updated 26, 2012



Neo-realism and American foreign policy in the Arab World

Professor Michel NEHME

20 National Defence -  october 2014

relationships have been bilateral, in the form of labor exporting 
and remittances. Some of the factors contributing to the 
deficiency of economic integration among Arab states, including 
their disparate and nonintegrated macroeconomic policies and 
a disproportionate dependence on foreign (i.e., extra-regional) 
markets for exports, such as oil. Adding to the problem is 
inadequate transportation networks and infrastructure between 
countries in the region. 

There have been attempts to institutionalize regional trade 
and economic relationships, but these initiatives have, for the 
most part, failed. Experts identified the Pan-Arab Free Trade 
Agreement (PAFTA), the Agadir Agreement, the GCC Customs 
Union, the North African Union, and the Arab Maghreb Union 
as examples of such initiatives whose failures have been a result 
of long-standing political obstacles. 

U.S.A. Role in the New Arab World 
The role of the United States in the Middle East has long been 

a controversial one. According to experts, U.S.A. foreign policy 
in the Middle East has been almost wholly determined by the 
pursuit and protection of four primary interests: reliable and 
consistent access to energy supplies; combating the emergence of 
a regional hegemonic power, such as Iran; the close relationship 
between the United States and Israel; and the more recent U.S. 
interest in countering terrorist movements and operations. 

In the past, securing these interests was accomplished simply 
by developing close relationships with individual Arab states. 
They helped the United States often at the expense of the public 
interest. This phenomenon, which persisted throughout the last 
thirty years or so, has instilled a decidedly negative image of the 
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United States in the minds of the region’s population. Most would 
like to see a reduction of U.S. interventionism and interference 
in their domestic political systems. Although U.S.A. foreign 
policy in the Arab world will continue to be concerned with the 
previously mentioned national interests, there is recognition 
among policy-makers in Washington that the old approach is 
outdated. The extent to which specific policies and aid efforts 
will evolve in parallel with changing realities in the region, 
however, is constrained by domestic economic circumstances in 
the United States, along with the infeasibility of maintaining its 
four primary interests in the Middle East through such policies 
and efforts(28). 

The Obama administration has, since 2008, had ambitious 
goals for the region, but experts noted the lack of progress in 
accomplishing those goals. As far as economic initiatives are 
concerned, the administration’s combined disbursements for 
Enterprise Fund initiatives for Egypt and Tunisia equal only $20 
million. Likewise, the Partnership for a New Beginning in North 
Africa, the Partnership for Economic Opportunity, and the Trade 
and Investment Partnership Initiative all promise relatively low 
levels of funding to the region. The Middle East is not unique 
in this regard: in light of domestic economic problems in the 
United States, Washington is unlikely to provide large amounts 
of foreign aid to any region in the world. 

A parallel development likely to affect the evolution of U.S. 
foreign policy in the Arab world is the administration’s strategic 
turn to East Asia. This shift coincides with the withdrawal of 
U.S. forces from Iraq and the decrease of military operations 
in Afghanistan. The United States also sees the lack of stable 

28- Hawraa Zakery, “Shocking analysis of US Foreign Aid before and after the Arab Spring”, Communities 
Digital News, June 13, 2014.
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institutions and regional organizations in the Middle East and 
North Africa as an obstacle to justifying aid efforts. The United 
States can assist with maintenance funds to bolster operations 
of existing institutions, but there is little if any possibility of 
Washington disbursing large amounts of money for the creation 
of such institutions from a distance. 

Neo-realists and neo-conservatives have competed for 
dominant positions in determining U.S. foreign policy. Yet 
liberalism continues to offer alternative prescriptions for 
achieving resolution to conflicts in the Middle East. According 
to political scientists, liberalism argues that states cooperate more 
than they compete “because it is in their common interest to do 
so, and prosperity and stability in the international system are 
the direct result of that cooperation”. The expansion of political 
and economic interdependence establishes incentives for this 
cooperation by averting military confrontation and encouraging 
negotiations and diplomacy as a means to resolve conflicts(29).

While most neo-realists consider regime types largely irrelevant 
to national interests, democratic-peace theorists agree with 
neoconservatives that the transformation of autocratic regimes 
into liberal democracies is a worthy goal. The two theories vary 
regarding the mechanisms for making that transformation. Neo-
conservatives manipulated democratic-peace theory to advocate 
realist policy by using America’s military power to overthrow 
dictators, whereas neo-liberals prefer to engage autocratic regimes 
and bring about political, economic and social liberalization 
through establishing interdependence in the global economy.

The neo-liberal approach appears to be favored by members 
of the European Union (EU). In 2004, shortly after the United 

29- Jim Lobe, “A Real Realist Takeover?”, Right Web Analysis (Somerville, MA: International Relations Center, 
March 12, 2007), http://rightweb.irc-online.org/rw/4074.html (accessed December 10, 2008).
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States announced an embargo on weapons exports to some Arab 
states, British Prime Minister Tony Blair’s spokesman announced 
a shift from Britain’s previous position: While Britain has similar 
objectives and concerns to the U.S.A., Britain’s approach to 
some Arab states is based on a policy of critical and constructive 
engagement that permitted Britain to encourage and support 
reform in some Arab states(30).

A spokesman for the EU foreign-affairs commissioner echoed a 
similar statement: “While the European Union shares America’s 
aspirations for the Arabs, the U.S.A. do not share the same 
tactical approach. According to Volker Perthes, author of Arab 
Elites: Negotiating the Politics of Change; Arab states has yielded 
little on demands for reform; there has been some cautious 
economic liberalization, but dissent is still being suppressed, 
and corruption has, according to all available accounts, increased 
tremendously(31).

Arabs have been unable to implement a number of domestic 
reforms due to entrenched interests within the state bureaucracy. 
Therefore, Arab leaders sought to use “international economic 
agreements, particularly an association agreement with the EU, 
as a lever for impelling greater transparency and stimulating 
policy reform”(32).

Arab’s willingness to cooperate with the international 
community will depend on whether its ruling elite see the return 
of Israeli-occupied territory as a possibility. As long as it does 

30- Douglas Davis, “EU Proceeds with Syrian Trade Agreement”, Jerusalem Post, May 14, 2004, http://www.
proquest.com (accessed December 10, 2008).

31- Ian Black, “Syria’s Strongman Ready to Woo Obama with Both Fists Unclenched”, The Guardian 
(U.K.), February 17, 2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/17/syria-president-bashar-al-assad 
(accessed February 20, 2009).

32- Jacqueline Klopp and Elke Zuren, “The Politics of Violence in Democratization”, paper presented at the 
annual meeting of the American Political Science Association, Philadelphia, PA, August 27, 2013. http://www.
allacademic.com/meta/p62700_index.html.
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not, the current Arab leaders will choose non-cooperation and 
rhetorical confrontation, even at the cost of continued isolation. 
Based on a neo-realist long-term strategy, the United States may 
consider positive diplomacy engagement as a means to regional 
stability and security. 

Arabs Fear of the Neo-Conservatives
The neo-conservative approach has resulted in putting the 

Arabs in a defensive posture. Observers assert that during the 
Bush administration, Arabs were convinced that they were 
targeted. As long as Arabs remained targeted by the United States 
for regime change, it was in the Arabs interest to keep the United 
States troubled in Iraq. The Bush administration later realized 
that it is in the U.S.A. national interest to elicit Arabs assistance 
in stabilizing Iraq.

Due to apparently disengaged U.S. foreign policy toward 
brokering a two-state solution between Palestine and Israel, 
Washington has had no influence on the process of Middle 
Eastern negotiations. Arabs already sought to negotiate a peace 
agreement with Israel through indirect talks mediated by the Arab 
League. This was done in order to prevent political instability 
resulting from an Arab-versus-Iranian clash. However, pressure 
from the United States on Arabs has resulted in stalemating the 
negotiations.

Engaging Arab regimes strictly on their progress toward internal 
democratization through measures inspired by democratic-
peace theory poses risks. According to this theory, democracy 
is associated with peace; however, the process of achieving 
democracy is often associated with increased instability and 
conflict. Given the numerous communal identity groups within 
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the Arab world, any uncalculated changes might result in the 
emergence of conflicts. A number of Arab specialists have 
noted that any regime replacing the current ones in the Arab 
world would, at best, be no improvement and might be far 
worse for U.S. interests in the region(33). This was validated by 
the experience of pushing for democracy and liberal elections 
in Palestine and Libya only to witness the rise to power of the 
violent anti-America.

Foreign-policy analysts have raised the following question: Is it 
plausible that encouraging Arab regimes to democratize at a self-
determined pace is more effective than pushing democratization 
from the outside? Seth Kaplan, a U.S. foreign-policy analyst, 
suggests that preserving security and the unity of the state rather 
than promoting Western-style personal freedoms and elections 
should be paramount when formulating policies to develop 
the country. Events in neighboring Iraq have demonstrated the 
difficulties of installing democratic institutions in a country ill-
prepared for them. While some Arab regimes may not be preferred 
by the United States, it has “stabilizing elements” such as “social-
welfare programs and a strong security apparatus” that have proven 
effective in controlling its diverse population, though at the cost 
of civil rights(34). Nonetheless, the United States may consider 
asking some Arab states, as a gesture of confidence building, 
to liberalize its civil society, to foster credible state institutions 
responsive to the needs and desires of the Arab people, to allow 
freedom of expression and to free all political dissidents.

The Obama administration as it looks is considering support to 
the moderate-realist approach of opposing Arab actions that run 

33- Tanya K. Kandris, “Asad’s Legacy and the Future of Baathism in Syria”, (master’s thesis, National 
Defense Intelligence College, 2005), p. 180.

34- Stephen Zunes, “U.S. Policy toward Syria and the Triumph of Neo conservativism”, Middle East 
Policy, Vol. 16, No. 1, Spring 2009, pp. 52-69.
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counter to some U.S. national interests, such as Arab’s military 

support for Hamas and its perhaps unintentional provision of a 

safe haven for al-Qaeda.

A moderate-realist approach that moves beyond an all or nothing 

strategy, as well as decoupling the various conflicts in which Arabs 

exert influence. In Palestine, the United States should consider 

encouraging Arabs to stop being a spoiler in Israeli-Palestinian 

conflict resolution, as well as solicit Arab assistance in reconciling 

the differences between Fatah and Hamas in exchange for U.S. 

support in this matter. 

Based on Arab’s past performance and other U.S. foreign-policy 

engagements with other states in the global system, there is no 

assurance that such an approach may result in a desired outcome. 

However, the United States does not risk much in engaging 

Arabs to shift their strategic role in the Middle East from spoiler 

to facilitator of peace. The United States feels that it can always 

opt to disengage if Arabs engage in denial and deception.
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Introduction 
L’Asie du Sud-Est est appelée à jouer un rôle 

croissant dans les relations internationales dans 
les décennies à venir. En effet, le monde connait 
des mutations économiques, démographiques et 
militaires déterminantes pour les prochaines années 
notamment dans les pays du Sud-Est asiatique.  
Depuis la victoire de Barack Obama dans l’élection 
présidentielle américaine de 2008, son administration 
a ajusté sa stratégie et sa politique étrangère pour se 
concentrer sur l’Asie du Sud-Est. Fait significatif dans 
cette nouvelle approche, la première visite officielle 
à l’étranger en 2009 de l’ancienne Secrétaire d’Etat 
Hilary Clinton a eu lieu au Japon, en Indonésie, en 
Corée du Sud et en Chine. En règle générale, les 
Secrétaires d’Etat américains nouvellement nommés 
inauguraient leur mandat officiel par un voyage en 
Europe ou au Moyen-Orient.

Ce choix révèle l’importance accrue de l’Asie du 
Sud-Est pour la défense des intérêts des Etats-Unis. 
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En effet, l’Asie du Sud-Est est un partenaire commercial de 
premier plan pour les États-Unis. Ces derniers y possèdent des 
alliés puissants comme le Japon, la Corée du Sud et le Taïwan; Ils 
y stationnent d’importantes forces militaires depuis la deuxième 
guerre mondiale. Cette partie du monde regroupe la majorité de 
la population mondiale (plus de trois milliards de personnes), 
elle se situe sur la route des grands axes maritimes et marchands 
internationaux et elle constitue un centre névralgique pour la 
lutte contre le terrorisme. Enfin, la montée en puissance de la 
Chine est la raison essentielle du retour en force des Etats-Unis 
en Asie du Sud-Est. En outre, selon Samuel Huntington, «L’Asie 
est le chaudron des civilisations. Rien qu’en Extrême-Orient, on 
trouve des sociétés qui appartiennent à six civilisations - japonaise, 
chinoise, orthodoxe, bouddhiste, musulmane et occidentale - 
plus l’Hindouisme en Asie du Sud. Les Etats phares de quatre 
civilisations, le Japon, la Chine, la Russie et les Etats-Unis, sont 
des acteurs de poids en Extrême-Orient; l’Inde joue également 
un rôle majeur en Asie du Sud, tandis que l’Indonésie, pays 
musulman, monte de plus en plus en puissance»(1).

L’objectif principal de la politique étrangère de l’administration 
américaine dans cette région du monde est le maintien du rôle 
des Etats-Unis comme une puissance mondiale à travers le 
renforcement de son rôle politique, militaire et économique.  
Dans ce dessein, il est vital pour les Etats-Unis de s’établir en force 
dans l’Asie du Sud-Est notamment à travers le renforcement des 
relations bilatérales avec les États de l’Association des Nations de 
l’Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN) dans le but de contrer 
la montée en puissance de la Chine. En effet, cette région est 
considérée comme le moteur de la prospérité économique 
mondiale. Par conséquent, le retour en Asie est devenu l’objectif 
principal de la politique étrangère américaine et des grandes 
compagnies américaines. Dans les années à venir, les Etats-Unis 

1- Samuel Huntington, «Le choc des civilisations (The Clash of Civilisations)», 1996, éd. Odile Jacob, 
2007, p. 240.
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chercheront à y établir des pôles de stabilité au service d’une 
mondialisation mieux maîtrisée. Quant à la Chine, elle jouera 
un rôle de plus en plus important dans les grands équilibres 
politiques mondiaux, à la hauteur de son rôle croissant dans les 
échanges commerciaux et dans l’économie de la connaissance. 

Obama et la stratégie de la puissance douce
La stratégie de l’administration américaine du président Obama 

est différente de l’approche néoconservatrice de celle de l’ancien 
président Georges Bush, qui mettait l’accent sur l’utilisation de 
la puissance dure ou de la politique pragmatique dans la politique 
étrangère. Actuellement, les Etats-Unis mettent l’accent sur 
l’utilisation de la politique de «soft power» ou la puissance douce 
qu’ils entendent appliquer de façon intelligente ou «smart power». 

De façon générale, Barak Obama privilégie la politique de la 
puissance douce par opposition aux Républicains plus tentés par 
la politique de «puissance pure». Le «soft power» ou la puissance 
douce est un concept développé par Joseph Nay dans son ouvrage 
«Bound to Lead» en réponse aux déclarations sur le début du 
déclin des Etats-Unis comme grande puissance. Nye soutient  
que la puissance américaine n’est pas en déclin car le concept 
de puissance n’est plus le même. Plus que la force militaire, les 
États-Unis disposent d’un avantage comparatif nouveau, à savoir 
la capacité de séduire et de persuader les autres États sans avoir 
à recourir à la force mais plutôt à la persuasion, pour les amener 
à s’aligner sur leur politique. La puissance douce repose sur des 
ressources intangibles telles que l’image ou la réputation positive 
d’un État, son prestige, ses performances économiques ou 
militaires, ses capacités de communication, le degré d’ouverture 
de sa société, l’exemplarité de son comportement sur les plans 
internes et externes, l’attractivité de sa culture, de ses idées 
religieuses, politiques, économiques, ou philosophiques, son 
rayonnement scientifique et technologique, et sa place au sein 
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des institutions internationales. Plus largement, Washington 
entend en effet proposer une définition différente du leadership: 
il s’agit dorénavent de «la défense de nos intérêts (américains) 
et la diffusion de nos idéaux requiert donc désormais discrétion 
et modestie aux côtés de notre puissance militaire», en vertu du 
concept du «leading from behind»(2).

Nye affirme que les États-Unis n’ont en fait jamais cessé d’être 
l’acteur international le plus puissant. La puissance douce doit 
compléter de manière intelligente la puissance traditionnelle 
de contrainte «hard power» car les Etats-Unis profitent de la 
mondialisation mais sans la contrôler. Ils disposent d’un pouvoir 
certain sur les autres États, mais ils ont moins de pouvoir que 
dans le passé sur l’économie mondiale du fait de la montée en 
puissance d’un certain nombre de pays. 

Dans la mise en oeuvre de la politique de puissance intelligente, 
les Etats-Unis se concentrent sur les axes suivants: renforcer les 
liens avec les pays alliés des Etats-Unis en réponse aux défis du 
21ème siècle en fonction des intérêts des Etats-Unis, consolider 
la politique d’aide au développement de manière à préserver 
les intérêts des Etats-Unis et simultanément ceux des pays 
concernés, poursuivre une politique de relations publiques visant 
à acquérir un soutien de la politique étrangère américaine à travers 
l’établissement de relations humaines durables notamment avec 
les jeunes, l’intégration économique de ces pays dans le cadre de 
l’économie globale à travers une politique de libre-échange, et 
la concentration sur les technologies de pointe et l’innovation 
surtout en matière de sécurité énergétique et écologique.

2- Ryan Lizza, “The Consequentialist: How the Arab Spring remade Obama’s foreign policy”, The New 
Yorker, 2 mai 2011
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Principaux exportateurs et importateurs mondiaux de marchandises, 2012

Rang Exportateurs Valeur Part Variation 
annuelle 
en %

Rang Importateurs Valeur Part Variation 
annuelle 
en %

1  Chine 2049 11.1 8 1 États-Unis 2336 12.5 3

2  États-Unis 1546 8.4 4 2  Chine 1818 9.8 4

3 Allemagne 1407 7.6 -5 3 Allemagne 1167 6.3 -7

4 Japon 799 4.3 -3 4 Japon 886 4.8 4

5  Pays-Bas 656 3.6 -2 5 Royaume-
Uni

690 3.7 2

6 France 569 3.1 -5 6 France 674 3.6 -6

7 République 
de Corée

548 3.0 -1 7 Pays-Bas 591 3.2 -1

8 Fédération 
de Russie

529 2.9 1 8 Hong Kong, 
Chine

553 3.0 8

9 Italie 501 2.7 -4  
Importations 
définitives 

140 0.8 6

9 République 
de Corée

520 2.8 -1

10  Hong Kong, 
Chine

493 2,7 8 10 Inde 490 2 5

Exportations 
d’origine 
locale

22 0.1 33

Réexporta-

tion

471 2.6 7

11 Royaume-
Uni

474 2.6 -6 11 Italie 487 2.6 -13

12 Canada 455 2.5 1 12 Canada a 475 2.6 2

13 Belgique 447 2.4 -6 11 Belgique 437 2.4 -6

14 Singapour 408 2.2 0 14 Mexique 380 0 5

Exportations 
d’origine 
locale

228 1.2 2
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Réexportations 180 1.0 -3 -15 Singapour 380 2.0 4

15 Arabie saoudite 388 2.1 6 Importations 
définitives

199 1.1 11

16 Mexique 371 2.0 6 16 Fédération 
de Russie a

335 1.8 4

17 Émirats arabes 
unis   b

350 1.9 16 17 Espagne 335 1.8 -11

18 Taipei chinois 301 1.6 -2 18 Taipei 
chinois

270 1.5 -4

19 Inde 294 1.6 -3 19 Australie 261 1.4 7

20 Espagne 294 1.6 -4 20 Thaïlande 248 1.3 8

21 Australie 257 1.4 -5 21  Turquie 237 1.3 -2

22 Brésil 243 1.3 -5 22 Brésil 233 1.3 -2

23  Thaïlande 230 1.2 3 23 Émirats 
arabes unis  
b

230 1.2 13

24  Malaisie 227 1.2 0 24  Suisse 198 1.1 -5

25 Suisse 226 1.2 -4 25 Malaisie 197 1.1 5

26 Indonésie 188 1.0 -6 26 Pologne 196 1.1 -7

27  Pologne 183 1.0 -3 27 Indonésie 190 1.0 8

28 Suède 172 0.9 -8 28 Autriche 178 1.0 -7

29 Autriche 166 0.9 -6 29 Suède 163 0.9 -8

30  Norvège 161 0.9 0 30  Arabie 
saoudite

156 0.8 18

31 République 
tchèque

157 0.9 -4 31 République  
tchèque

141 0.8 -7

32  Turquie 152 0.8 13 32  Afrique du 
Sud

124 0.7 2

33 Qatar 133 0.7 16 33 Vietnam 114 0.6 7

34 Koweït 119 0.6 16 34 Hongrie 95 0.5 -7

35 Irlande 117 0.6 -7 35 Danemark 92 0.5 -4

36  Nigéria   b 116 0.6 1 36 Norvège 87 0.5 -4

37  Vietnam 115 0.6 18 37 Ukraine 85 0.5 2

38 Danemark 106 0.6 -6 38 Chili 79 0.4 6
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39  Iran   b 104 0.6 -21 39  République 
slovaque

78 0.4 -2

40 Hongrie 104 0.6 -7 40 Finlande 76 0.4 -10

41 Rép. 
bolivarienne 
du Venezuela

97 0.5 5 41 Israël 75 0.4 -1

42 Iraq   b 94 0.5 13 42 Portugal 72 0.4 -12

43 Kazakhstan 92 0.5 5 43 Roumanie 70 0.4 -8

44  Afrique du 
Sud

87 0.5 -11 44 Égypte 69 0.4 11

45  République 
slovaque   b

81 0.4 2 45  Argentine 69 0.4 -7

46  Argentine 81 0.4 -4 46 Philippines 65 0.4 3

47  Chili 78 0.4 -4 47  Grèce 63 0.3 -6

48  Angola   b 74 0.4 10 48 Irlande 63 0.3 -6

49  Finlande 73 0.4 -8 49  Venezuela, 
Rép. 
bolivarienne 
du   b

60 0.3 27

50  Algérie 72 0.4 -2 50  Colombie 59 0.3 8

Total des 
économies 
ci-dessus  c   

16985 92.3 -  Total des 
économies 
ci-dessus  c

16948 91.1

 Monde  c  18401 100.0 0  
Monde  

c 

18601 100.0 1

a- Importations f.a.

b- Estimations du Secrétariat.

c- Y compris d’importantes réexportations ou importations destinées à la réexportation.

Sources: Statistiques du Commerce International, OMC, 2013
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Les intérêts stratégiques des Etats-Unis en Asie du 
Sud-Est

La stratégie américaine en Asie du Sud-Est depuis la fin de 
la guerre froide était principalement polarisée sur la sécurité 
militaire et considérait le commerce et l’investissement comme 
des objectifs secondaires. Mais depuis les événements du 9 
septembre 2001, les États-Unis ont commencé à reconnaître leur 
retard en Asie du Sud-Est. En bref, l’administration d’Obama 
a modifié l’orientation de la politique étrangère américaine de 
l’Europe vers l’Asie du Sud-Est en insistant sur l’importance 
de la puissance intelligente dans les relations diplomatiques. 
L’administration américaine poursuit activement la mise en place 
d’une stratégie politique et économique globale qui inclut des 
objectifs politiques, sécuritaires, économiques, commerciaux et 
de développement. 

Les intérêts économiques 
Les États-Unis détiennent d’importants intérêts économiques 

en Asie du Sud-Est. En effet, cette région possède de riches 
ressources naturelles. Elle est également composée de dix pays–le 
Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, la République démocratique 
populaire lao, la Malaisie, le Myanmar (Birmanie), les Philippines, 
Singapour, la Thailande et le Vietnam - où vit plus de la moitié 
de la population mondiale. Le développement économique 
rapide de cette région du monde est un autre aspect important 
qui attire l’attention des États-Unis. Le montant total du PIB de 
l’ANASE a doublé entre les années 2004 et 2010, passant de 715 
milliards de dollars américains à 1800 milliards de dollars soit 
une augmentation de 2,5 fois(3). Aujourd’hui, le développement 
économique de l’Asie représente une part considérable de 
l’économie mondiale. 

3- ASEAN Secretariat, ASEAN Statistical Yearbook 2008, (Jakarta: The ASEAN Secretariat,2008); ASEAN,
   Top Ten ASEAN Trade Partner Countries/ Regions, 2009
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En termes de relations économiques bilatérales, les 
investissements directs étrangers des États-Unis en Asie du Sud-
Est se sont élevés à 1,229 trillions de dollars américains entre 
2000 et 2009. D’autre part, le montant des échanges américains 
avec les pays de l’ANASE a atteint 1,782 trillions de dollars en 
2010. Les importations des États-Unis des pays de l’ANASE 
s’élèvent à 1,078 trillions de dollars américains alors que les 
exportations de l’ANASE ont atteint 704 milliards de dollars 
américains(4). En termes d’exportation, celles des États-Unis à 
l’ANASE n’est que légèrement inférieure aux exportations vers 
la Chine, mais plus élevée que ses exportations au Japon, ce 
qui démontre l’importance économique de l’ANASE pour les 
produits américains. Par conséquent, cette région est essentielle 
pour le développement économique à long terme et la prospérité 
des États-Unis.

La création des zones de libre-échange entre les pays de l’ANASE 
et la Chine a suscité les craintes des États-Unis de se voir évincer 
de la région. Cette situation a conduit les Etats-Unis à développer 
leurs relations commerciales bilatérales avec les pays de la région 
afin d’éviter d’être dépassés par la concurrence(5).

La montée de la Chine
Le démarrage économique de la Chine remonte à 1992. Il s’est 

subitement matérialisé à la suite de l’adhésion à l’Organisation 
Mondiale de Commerce en 2001, après 15 années de 
négociations. En moins de deux ans, la Chine est devenue une 
des locomotives de la croissance mondiale, après être devenue le 
premier récipiendaire d’investissements étrangers. En 2005, elle 

4- 27 U.S. Bureau of Economic Analysis, “U.S. Direct Investment Abroad”,
 (http://www.bea.gov/international/ii_web/timeseries2.cfm?econtypeid=1&dirlevel1id=1&Entitytypeid=1&stepnum=1).

5- Comme par exemple l’établissement de la zone de libre-échange entre les pays de l’ANASE, la zone de libre-
échange entre les pays de l’ANASE et la Chine, et la formation progressive de la zone de libre-échange des 
Pays du Sud Est de l’Asie sous les auspices de l’ANASE plus 3, ainsi que la formation graduelle de l’East Asian 
Free Trade Area (EAFTA) sous les auspices de lASEAN plus 3. Les Etats-Unis ont commencé à se sentir 
inquiet quant à l’exclusion de la région.
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s’est placée au 6ème rang au niveau du PIB en enregistrant le taux 
de croissance le plus élevé dans le monde. La Chine est devenue 
l’«usine du monde» qui fabrique toutes sortes de produits. 
Devant cette montée en puissance du dragon asiatique, ce pays  
doit susciter, à l’avenir, des craintes quant à son rôle politique, 
militaire et économique.

La Chine continue d’accroître son influence dans le domaine 
économique, ce qui implique que Pékin, est désormais capable 
de jouer un rôle plus important dans les affaires mondiales et 
régionales. En outre, le manque de transparence et l’opacité qui 
entourent le développement militaire de la Chine soulèvent les 
soupçons des Etats-Unis sur les intentions réelles chinoises en 
Asie et dans le monde. En 2011, un économiste de la Banque 
mondiale a déclaré que la Chine, qui est devenue la deuxième 
économie du monde en 2010, pourrait devenir la première 
en 2030, dépassant les États-Unis, si les tendances actuelles 
continuent(6). En 2010, James Wolfensohn, ancien Président de 
la Banque mondiale, a prévu qu’en 2030, deux tiers des classes 
moyennes habiteront en Chine(7).

Pour le moment, les États-Unis demeurent le premier 
importateur et exportateur mondial de marchandises, avec un 
commerce total de 3 881 milliards de dollars en 2012. Leur déficit 
commercial est de 790 milliards de dollars, soit 4,9% de leur PIB. 
Mais la Chine talonne de près les États-Unis, avec un commerce 
total des marchandises de 3 867 milliards de dollars en 2012. Son 
excédent commercial était de 230 milliards de dollars, soit 2,8% 
de son PIB. A l’exception de l’Allemagne, la plupart des pays de 
l’Union Européenne ont vu leurs exportations de marchandises 
reculer en 2012 en raison des problèmes structurels dans la zone 
euro(8). 

6- Kenneth Rapoza, “By 2020, China No. 1, US No. 2”, Forbes, 26 mai 2011
7-U.S. Treasury Sec. Henry Paulson opens Strategic Economic Dialogue, Dec. 2007, US-China Institute, 

November 12, 2007
8- “Statistiques du Commerce International 2013”, www.wto.org/its2013_f:tableaux A6 et A7
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La Chine dans le PIB mondial.

Intérêts stratégiques: les voies maritimes de 
communication

L’Asie du Sud-Est se trouve à l’intersection des deux voies 
maritimes les plus fréquentées au monde: l’axe Est-Ouest reliant 
les océans Indien et Pacifique et l’axe Nord-Sud reliant l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande à l’Asie du Nord.

Ces deux voies maritimes constituent les artères économiques 
par lesquels les économies de l’Asie du Sud-Est reçoivent des 
ressources vitales comme le pétrole et exportent des produits 
finis vers le reste du monde. Du point de vue militaire, ces 
voies maritimes sont essentielles pour le mouvement des forces 
américaines dans l’océan Indien et le Golfe Persique. D’autre 
part, la quasi-totalité des exportations doit passer par l’un des 
trois détroits ou «points d’étranglement» dans la région: le détroit 
de Malacca, le détroit de la Sonde et le détroit de Lombok et de 
Macassar.

Pendant la Guerre froide, le maintien de la liberté de navigation 
dans ces voies d’eau pour les navires militaires américains 
représentait un objectif stratégique de première importance pour 
les Etats-Unis; faciliter le commerce maritime était un objectif 
secondaire. Vu que cette région contient une grande partie de 
la population mondiale et de riches ressources naturelles, elle 

Pays
% PIB mondial

2005 2009 2013

Union européenne 30,30 28,39 22,81 

États-Unis 28,06 24,60 22,50

Chine 5,02 8,47 12,56
Source: CIA World Fac book
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constitue la clé de la domination du monde. Par conséquent, les 
Etats-Unis ont décidé d’accroitre leur présence militaire dans 
cette région du monde dans le but de garantir la libre circulation 
maritime, la stabilité régionale et leur hégémonie régionale.

L’Asie du Sud-Est est essentielle dans les efforts des États-
Unis pour contenir la Chine qui s’appuie sur le passage du 
Sud-Est pour ses importations et ses exportations à destination 
et en provenance des marchés à l’étranger afin de maintenir la 
croissance de son PIB à deux chiffres.

En d’autres termes, l’Asie du Sud-Est joue un rôle stratégique de 
première importance dans l’économie mondiale. Le maintien de 
la liberté de navigation et la protection des voies maritimes étant 
critique, les États-Unis se doivent à la fois de prêter attention à 
une série de menaces conventionnelles et non-conventionnelles 

Source: Richard Skolsky, Angela Rabasa &C.R. Neu, “The Role of Southeast Asia in US Strategy toward China”, CA, RAND, 2000, p.12.
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potentielles à la liberté de navigation et à les fermer face à leurs 
adversaires potentiels. Pour ces raisons, l’Asie du Sud-Est est 
devenue la clef de voute de la planification stratégique des États-
Unis dans la région Asie-Pacifique pour maintenir la stabilité 
régionale et prévenir la montée de l’hégémonie chinois dans la  
région.

 
La lutte contre le terrorisme et la déstabilisation 

interne
La crise économique asiatique a sérieusement affaibli la 

cohésion et la sécurité des pays de l’ANASE et a réduit leur 
capacité à fonctionner comme une organisation de sécurité 
régionale. La crise économique que ces pays ont connue a mis à 
rude épreuve leurs budgets de défense. D’autres difficultés ont 
également augmenté l’instabilité politique comme les tensions 
ethniques et religieuses dans un certain nombre de pays d’Asie 
du Sud-Est. D’une certaine façon, la confrontation américano-
soviétique pendant la guerre froide avait relégué au second plan 
les contradictions internes des pays de l’Asie du Sud-Est. Depuis 
la fin de la guerre froide, les conflits ethniques et le terrorisme 
religieux ont commencé à réapparaître dans la région menaçant 
les intérêts des États-Unis. 

En effet, depuis les événements du 11 septembre 2001, les 
organisations terroristes dont certaines sont étroitement liées 
au terrorisme international menacent les intérêts régionaux des 
Etats-Unis. Le développement du terrorisme en Asie du Sud-Est 
a poussé les États-Unis à commencer à prendre conscience de 
l’importance de la région dans leur lutte contre le terrorisme. 

Menacés par le terrorisme international, l’Indonésie, les 
Philippines, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et le Myanmar 
(Birmanie) se trouvent au cœur de ce qu’on appelle le “Croissant 
du terrorisme”, un nouveau terrain fertile pour le terrorisme 
impliquant de graves menaces à la fois pour la sécurité régionale 
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et internationale. Ces mouvements radicaux comprennent des 
groupes tels que la «Jemaah Islamiyah» en Indonésie, «Abu Sayyaf» 
aux Philipines, «la Nouvelle Armée du Peuple» et «Kumpulan 
Moudjahidin» en Malaisie. 

Ces groupes sont soupçonnés d’avoir établi des relations 
étroites avec Al-Qaïda(9). Ces organisations forment un réseau 
qui entraîne un niveau relativement élevé de menace pour la 
stabilité régionale. Ce réseau aggrave la stabilité interne des pays 
de l’Asie du Sud-Est et pose un défi pour la sécurité dans la région 
Asie-Pacifique(10). Les Etats-Unis soupçonnent certaines de ces 
organisations de chercher à acquérir des armes de destruction 
massives dont la prolifération menace directement les Etats-Unis 
et le monde(11).

Actuellement, ces Etats ne peuvent pas faire face aux menaces 
terroristes sans l’aide américaine. Par conséquent, la réduction 
des menaces de la prolifération du terrorisme constitue un intérêt 
stratégique de première importance pour les Etats-Unis dans la 
lutte contre le terrorisme international. 

Réunis pour la première fois en 2009 à Washington, les Etats-
Unis et les pays de l’ANASE ont conclu un accord sur des 
questions telles que la lutte contre le terrorisme, la criminalité 
transnationale et la lutte contre la prolifération des armes de 
destruction massives, le renforcement du partenariat pour la paix 
et la prospérité durable. La lutte contre le terrorisme demeure 
une priorité de l’administration d’Obama qui espère améliorer 
ses relations avec le monde islamique à travers la promotion de la 
démocratie en Indonésie et l’amélioration de l’image des Etats-
Unis dans la région. 

9- Dana Dillon, “Southeast Asia and the Brotherhood of Terrorism”, Heritage Lectures, No. 860, 2004, 
pp. 1-5; Bruce Vaughn & Wayne Morrison, “China-Southeast Asia Relations: Trends, Issues, and 
Implications for the United States”.

10- U.S. Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report 2010.
11- Walter Lohman, “Guidelines for U.S. Policy in Southeast Asia”; Angel Rabasa, “Southeast Asia After 

9/11: Regional Trends and U.S. Interests”, pp. 4-10.
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La menace militaire de la Chine
Au cours des dernières années, la croissance économique 

rapide et la montée de la Chine sur la scène internationale ont 
eu un impact majeur sur la structure de la puissance de l’Asie 
orientale. Même si la Chine a souligné à plusieurs reprises, 
son attachement aux principes de la construction d’un «monde 
harmonieux et pacifique» ainsi que sa volonté de respecter le 
droit international, d’agir comme une puissance responsable et 
de participer activement dans les affaires internationales, elle reste 
sous étroite surveillance car sa montée rapide dans les domaines 
militaires et économiques constitue une menace potentielle sur 
l’influence américaine en Asie du Sud-Est. 

Ces suspicions sont entretenues par l’augmentation continue 
des dépenses militaires chinoises. Ainsi, si les budgets militaires 
au niveau mondial ont reculé en 2013, à commencer par les 
Etats-Unis en raison de la crise économique, la Chine continue 
d’investir massivement dans le domaine militaire(12).

Ainsi, entre 2004 et 2013, le budget de la défense de la Chine est 
passé de 63 milliards de dollars à plus de 171 milliards. Certes, ces 
chiffres sont encore loin de ceux des Etats-Unis qui consacrent 
750 milliards à leur défense. En 2013, les dépenses militaires 
chinoises ont bondi de 7,4%, et elles doivent augmenter de 12,2% 
en 2014(13).

Selon l’Institut International d’Etudes Stratégiques, l’armée 
chinoise doit réussir à égaler l’armée américaine d’ici à 2050(14). La 
Chine investit lourdement pour moderniser son armée surtout 
qu’elle possède les moyens financiers pour le faire. Elle construit 
des sous-marins, renouvelle sa flotte militaire, s’équipe de missiles 
antinavires, de protections côtières, de drones et d’un deuxième 

12- Jacques Godbout, «Pendant que nous coupons, la Chine annonce une hausse de 12,2 pour cent»,  
www.45enord/ca consulté le 23 juillet 2014.

13- Ibid
14- Ibid.
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porte-avion destiné à rejoindre le premier lancé en 2012. La 
Chine veut faire de son armée (2,3 millions de soldats) une force 
à la hauteur de ses ambitions économiques et géopolitiques.

La suprématie technologique des Etats-Unis, qui reste pour 
l’instant incontestable, n’exclut pas que cet avantage ne soit 
pas menacé dans les années à venir. En déployant de nouveau 
leurs forces armées en Asie du Sud-Est, les Etats-Unis visent à 
bloquer l’influence croissante de la Chine tout en augmentant 
leur influence en Asie du Sud-Est, en Asie Centrale et au 
Moyen-Orient. En effet, l’Asie du Sud-Est constitue un point 
d’intersection critique entre les continents. Cette position 
stratégique peut être utilisée comme un moyen de pénétration 
dans l’Océan Indien, en Europe et en Afrique à travers l’Océan 
Pacifique. 

La montée de la Chine comme puissance militaire et économique 
sans que les États-Unis soient en mesure d’y mettre fin, constitue 
la plus grande incertitude dans la région. La Chine peut poser 
un sérieux défi pour les Etats-Unis en Asie du Sud-Est sur les 
plans économiques, militaires et politiques. Les vingt prochaines 
années seront une période de transition pleine de défis. Avec 
l’effondrement imminent de l’ordre créé par les États-Unis 
dans le monde après la Seconde Guerre mondiale, un système 
multipolaire dominé par la Chine, l’Inde et les Etats-Unis est 
destiné à émerger.

En d’autres termes, les relations sino-américaines seront les 
relations bilatérales les plus importantes au 21ème siècle. Ce 
changement dans la géopolitique fait partie de ce que certains 
considèrent comme un grand changement dans l’équilibre 
international du pouvoir qui assimile la montée de la Chine à celle 
de l’Europe occidentale au XVII siècle ou la montée des États-
Unis au début du XX siècle. L’Asie du Sud-Est est considérée 
comme la région où la Chine est probablement la plus susceptible 
de projeter son influence efficacement.
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De cette manière, la montée de la Chine pourrait menacer le 
statut hégémonique de Washington dans la région Asie-Pacifique. 
C’est à ce dilemme stratégique que les États-Unis doivent pallier  
afin d’éviter la menace potentielle de l’expansion militaire de 
Pékin. En même temps, la montée de la Chine génère un système 
international qui ne peut être facilement défini.

Le manque de transparence dans le développement militaire de 
la Chine et le processus de prise de décision génèrent des doutes 
raisonnables quant à son action et ses intentions futures en Asie 
et dans d’autres régions du monde.

En résumé, la montée de la Chine et ses effets sur l’équilibre 
régional dans la région Asie-Pacifique est la raison principale du 
retour américain en force en Asie du Sud-Est depuis le début de 
la présidence d’Obama en 2008. Ce facteur illustre la volonté des 
États-Unis d’améliorer ses relations bilatérales avec les membres 
de l’ANASE.

Alors que la Chine cherche activement à étendre son hégémonie 
sur les pays de l’ANASE en y augmentant ses investissements, 
les Etats-Unis doivent déployer davantage d’efforts en vue de 
regagner leur statut de chef de file dans la région. En effet, la 
Chine vise à devenir le pays phare de cette région pour reprendre 
une expression chère à Samuel Huntington. Pour toutes ces 
raisons, la Chine cherche à diminuer l’influence américaine en 
Asie du Sud-Est et à briser la chaîne de confinement formée par 
la coopération en matière de sécurité par les États-Unis avec les 
pays entourant la Chine.

La politique de l’administration d’Obama
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les États-Unis 

sont restés la puissance dominante dans la région Asie-Pacifique. 
Washington continue de jouer un rôle important dans la sécurité 
régionale et le développement économique. Le président Obama 
s’est présenté lui-même comme le premier “Président américain 
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du Pacifique”, même si l’influence américaine dans la région a 
considérablement diminué. 

Par conséquent si l’Amérique est une «puissance du Pacifique», 
elle doit agir en fonction du développement majeur des deux 
dernières décennies, à savoir, le déplacement du centre de gravité 
mondial vers l’Asie où nous avons assisté à l’émergence des 
nouvelles puissances qui s’affirment en raison de leur nouveau 
poids économique, sur la scène internationale. C’est dans ce sens 
qu’il faut interpréter la déclaration de l’ancien secrétaire d’Etat 
américain, Henri Kissinger. 

«La cause la plus profonde de notre malaise national consiste 
dans notre prise de conscience que nous sommes en train de 
devenir une nation comme les autres, et que notre puissance, 
quoique vaste, a des limites»(15).

 Le président Obama a accepté et a fait le choix de reconnaitre 
cette nouvelle réalité caractérisée par la montée en puissance avant 
tout économique de nouveaux pays et une par des dynamiques 
régionales de plus en plus autonomes plutôt que de la combattre 
en adaptant la politique américaine à un monde en pleine 
recomposition.

Le plus grand défi pour l’administration d’Obama est d’être 
capable d’effectuer cette transformation avec l’Europe, l’Asie et 
le Moyen-Orient, de revitaliser les alliances traditionnelles et 
d’établir des partenariats avec la puissance nouvellement apparues 
en Asie. L’importance croissante de l’Asie a amené Washington à 
effectuer un rééquilibrage de son action militaire, diplomatique, 
politique et économique vers l’Asie à travers la politique du 
«pivot».

15- Cité dans Andrew Krepinevich, Simon Chin, Todd Harrison, “Strategy in Austerity”, Washington, DC: 
CSBA, 2012.
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La politique du «pivot» ou rééquilibrage stratégique 
(rebalancing )

La politique du «pivot», part d’une redéfinition des priorités 
des États-Unis, pour développer une vision renouvelée du rôle 
américain dans le Pacifique et réaffecter des moyens vers l’Asie.  
Il s’agit d’un effort global, basé sur une ouverture diplomatique 
vers les États de la région, une participation marquée dans les 
forums et outils multilatéraux, des investissements économiques, 
un soutien humanitaire et une redéfinition des doctrines et 
stratégies militaires. C’est dans ce cadre que s’inscrit notamment 
le voyage officiel du président Obama en Asie du Sud-Est après 
sa réélection. La promotion par Washington d’un accord de 
libre-échange transpacifique excluant la Chine s’inscrit dans la 
même logique. A titre d’exemple, le montant des importations 
américaines de marchandises en provenance de l’ANASE est 
égal à celui de leurs importations en provenance de Chine. 
L’ANASE est également une destination importante pour les 
investissements étrangers américains.

Plus concrètement, la stratégie du «pivot» comporte le 
renforcement des alliances bilatérales, l’établissement de 
nouvelles bases militaires en Australie, au Vietnam et aux 
Philippines, le déplacement des capacités navales vers le 
Pacifique (60% à l’horizon 2020), l’encouragement de la Chine  
à trouver des réponses politiques et économiques aux défis 
actuels plutôt que d’user de la coercition et la négociation d’un 
nouvel accord de libre-échange avec des pays de l’Asie du Sud-
Est visant à créer une zone d’échange plus grande que celle de la 
Chine. En effet, les États-Unis craignent que l’expansion de la 
sphère d’influence chinoise ne conduise à une situation où les 
entreprises américaines verraient leurs conditions d’accès aux 
marchés, aux produits et aux ressources naturelles contraintes 
par des accords commerciaux dictés par Beijing. Autrement dit, 
les revendications commerciales ont toujours représenté une 
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composante de la politique extérieure des États-Unis.
Les Etats-Unis cherchent à renforcer ce rôle de «pivot» 

d’autant plus que la croissance économique, l’innovation et les 
perspectives d’augmentation du commerce international sont 
localisées prioritairement dans cette vaste région bordée par trois 
États de la République américaine, dont le plus peuplé et le plus 
riche est la Californie. 

Conclusion: La lutte entre le cowboy et le dragon?
Obama a abandonné la politique étrangère unilatérale et 

préventive de l’administration précédente et a adopté une 
nouvelle orientation qui insiste sur le multilatéralisme et la 
coopération. Concernant l’Asie du Sud-Est, l’Amérique a choisi 
de renforcer la coopération bilatérale avec les pays de la région 
et à répondre conjointement à des questions telles que la crise 
financière mondiale, le changement climatique et le terrorisme. 
Obama met l’accent sur l’adoption de la puissance intelligente en 
matière de politique étrangère, qui allie puissance douce et dure 
«soft and hard» et exerce à la fois la puissance souple et sévère 
pour atteindre les objectifs américains. L’administration d’Obama 
cherche à consolider le leadership mondial des États-Unis par 
l’application habile des instruments de politique étrangère dans 
l’économie, la politique, le domaine militaire, le droit et la culture

L’Amérique ne considère pas la Chine comme un adversaire, 
mais un concurrent dans certains domaines et un partenaire 
dans d’autres qu’elle souhaiterait voir agir comme un partenaire 
responsable. Ainsi, les créances que la Chine détient (1 264 
milliards de dollars de Bons du Trésor américain en février 2013), 
en font le premier créancier public des États-Unis. 

Toutefois face à l’agressivité demontrée par la Chine dans son 
conflit avec le Japon et le Taiwan en 2010, le pivot américain a 
pris une dimension militaire à travers une directive stratégique 
parue en janvier 2012. Ce «pivot» ou rééquilibrage stratégique 
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(rebalancing), doit se traduire à terme par un repositionnement 
des forces américaines de l’Atlantique vers le Pacifique (40/60% 
contre 50/50% aujourd’hui), et par de nouvelles priorités en 
termes d’armement. Sur ce dernier point, la politique du président 
Obama rejoint celle de son prédécesseur le président Bush(16).  
Les États-Unis ont de forts enjeux économiques et stratégiques 
en Asie du Sud-Est. 

On prête à Napoléon Bonaparte d’avoir affirmé un jour 
“Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera». Un écrivain 
contemporain avait ajouté à l’adage de Napoléon: «ne la laissez 
pas se réveiller». Affirmation tardive car nous voyons la vision 
de Napoléon réalisée aujourd’hui, après trois siècles. En effet, 
la Chine est considérée, aujourd’hui, comme une puissance 
économique redoutable. Ainsi, l’économie chinoise est passée 
en seulement trois décennies d’une économie planifiée de type 
soviétique à une économie libérale qui a fait de la Chine une grande 
puissance. Le monde, à commencer par les Etats-Unis, en a pris 
bonne note et ne pourra plus le contrer comme ce fut le cas dans 
le passé. Comme l’affirme Huntington: «La Chine a présenté les 
Etats-Unis comme son principal ennemi. Les Américains auront 
donc tendance à réagir comme des rivaux primaires et à empêcher 
que la Chine n’accède à cette position hégémonique. Cela serait 
conforme à la tradition, l’Amérique s’étant toujours souciée 
d’empêcher que l’Europe et l’Asie soient dominées par une seule 
puissance. Ce n’est plus d’actualité en Europe, mais en Asie, 
cet objectif reste valide. En Europe occidentale, une fédération 
relativement lâche, liée intimement aux Etats-Unis d’un point 
de vue culturel, politique et économique ne menacerait pas la 
sécurité américaine»(17).

16- Department of Defense, Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, January 2012.
17- Samuel Huntington, «Le choc des civilisations (The Clash of Civilisations)», 1996, éd. Odile Jacob, 

2007, p. 256
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The civil responsibility of the university 

Dr. Adnan El-Amin

A global movement began since the 90s after the end of the cold war, 
with the aim of reinforcing the humanitarian, civil, intellectual or 
democratic aspect in higher education which was lost after World 
War II. This movement is stirred by a growing tendency to act with 
selfishness where the logic of business and market reigns.  
As for the Arab countries, they lately registered a unique mark 
in history which is the Arab Spring that emanated from both 
democratic and non democratic changes and from violent conflicts 
in several countries where the most severe types of non-civil, non-
humanitarian and non-democratic behavior were created in the aim 
of destroying humanity and civilization. Higher education is not 
the reason, nor is education in general. However, the conspiracies 
as well as political and natural events can only have an impact in 
a “deep” environment that can contain it and education is part of 
this environment. Moreover, inquiring into the civil, educational 
and research role of higher education is a subject that is worthy of 
being studied and considered in our countries.
 Thinking of the civil responsibility of universities here is only a 
subject worth studying if we aim to not only settle for political 
concessions that leave societies drowning in conflicts which can 
only be solved with violence. Nevertheless, having a closed civil 
mind in light of growing irritability would only eliminate all efforts 
that were previously exerted in higher education that aimed to 
“provide opportunities of higher education” and to “improve its 
quality”.

The civil responsibility of the university
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The civil responsibility of the university 

Dr. Adnan El-Amin

The issue that we are dealing with here is the civil dimension or 
role of universities. The main question here is: what is the status 
of civil education in the universities of Arab countries today? It is 
followed by another question: What are the chances of building 
or improving civil education for future university graduates if 
countries that are going through changes ever decided to boost 
achievable political concessions by taking measures in forming 
university elites in a way that strengthens civil education in the 
society and forms the dynamics of a social solidarity and of 
constructive peaceful developments? What we would like to discuss 
here is the essence of the civil dimension in the university.
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The Lebanese Naval border: Demarcation of the exclusive economic zone

 Dr. Rayanne Assaf

Through decades of time, most of the States situated to the East 
of the Mediterranean were considered deprived if not lacking 
any portion of the abundant sources of power in the Middle East. 
However, the past few years have witnessed the discovery of a gas 
field and large oil reserves in this region.
In Lebanon, estimates have increased and numbers varied and 
indicated the existence of large quantities of oil and gas. Water 
and Energy minister declared in 2013 that Lebanon amasses 95.9 
trillion cubic feet of gas and 865 million barrel of oil in 45% of its 
exclusive economic zone.
These quantities have driven Lebanon (as well as other States in the 
region) to develop their naval laws and to take the necessary and 
adequate legal steps according to the International law in order to 
be prepared and able to benefit from these natural treasures. Some 
of the most important steps taken in this concern are materialized 
in the demarcation of the naval areas and particularly the naval 
area where the State exercises sovereign rights with the aim of 
discovering its natural resources and exploiting them. This area is 
commonly known as the Exclusive economic zone.
The subject of this study is limited to the issue of demarcating 
the exclusive economic zone which amasses a large portion of 
Lebanon’s oil wealth. Thus, we will be shedding light on the concept 
and importance of this region according to the International Law 
just before tackling in the second stage the steps taken by Lebanon 
to demarcate its economic zone and offering some suggestions 
which might contribute to strengthen the Lebanese position in this 
regard. 

The Lebanese Naval border: Demarcation of the 
exclusive economic zone
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The Russian-American conflict renewed in light of the latest crises

Lieutenant Colonel Mansour Zgheib
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The Russian – American conflict goes back to the end of World War II 
and the rise of the western and eastern camps, and an international, 
geopolitical, economic and ideological confrontation took place between 
the United States and its allies on one hand and the Soviet Reunion on 
another. Both sides have proven their areas of influence through two 
political and military blocs: The North Atlantic Treaty and the Warsaw 
Pact. This aspect was materialized in several historical events in Vietnam, 
Korea and others, in addition to the armament race and the occurrence of 
what is known as the Cold War.
However, The Middle East forms a key influence zone and is the main 
interest of the world powers, for the cold war once erupted in this region 
because of the crises it had gone through, particularly the Arab-Israeli 
conflict issue. Nevertheless, in the meantime, the issue of the Arab Spring 
with all its stages is on top of the world powers’ interest list, for the current 
Syrian crisis is now directly related to the Russian-American conflict and 
is now in an actual internationalization phase, forming a true conflict 
issue between the United States and their allies on one hand and Russia 
and its allies on the other.
The importance of this research lies in the attempt to monitor and analyze 
the current events on the international scale as well as to reveal the truth 
behind the Russian-American conflict in all its political, economic and 
strategic aspects after the Cold War through a new crucial issue that is the 
Syrian crisis which is still developing up until this moment.
This research aims to shed light upon the recent policies of world powers 
and analyze them in their endeavor to accomplish strategic goals in a 
politically and economically important region. It also aims to study the 
game of balance between the two world powers through the Syrian portal 
and going back to a form of the cold war and its inflicted consequences 
over the region and its people, in addition to showcasing the Oil and 
Gas wealth as a key economic element that stirs the foreign international 
policies.

The Russian-American conflict renewed in light 
of the latest crises 
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La responsabilité civile des universités

Dr. Adnan El-Amine
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Depuis les années 90 du siècle dernier, après la fin de la guerre froide, un 
mouvement mondial s’est manifesté visant à renforcer l’aspect humain, 
civil, intellectuel ou démocratique dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, et qui témoignait un déclin après la deuxième guerre 
mondiale. Ce mouvement fut le résultat d’une tendance vers l’égoïsme 
et la logique du marché. 
Les pays arabes ont connu récemment un printemps arabe qui fut 
le résultat de changements démocratiques et non démocratiques, 
de violents combats dans certains pays où apparait une sorte de 
comportement non civil, inhumain, et non démocratique détruisant 
ainsi l’humanité et la civilisation. Cela ne remonte ni à l’enseignement 
supérieur ni à l’enseignement en général. Or les complots et les 
événements à la fois politiques et naturels, ne peuvent être efficaces que 
dans un environnement «fertile», dont l’enseignement fait partie. Le 
rôle civil de l’enseignement supérieur, ainsi que les deux rôles éducatif 
et de recherche, sont des sujets qui méritent d’être étudiés dans nos 
pays. Penser à la responsabilité civile des universités est une affaire 
qui mérite d’être abordée, dans le cas où on ne voulait pas se contenter 
des arrangements politiques qui laissent derrière eux des sociétés 
vulnérables aux conflits qui ne peuvent avoir fin qu’en ayant recours 
à la violence. Un esprit civil renfermé détruit tous les efforts consentis 
précédemment dans le domaine de l’enseignement supérieur au 
niveau de «la création de nouvelles opportunités dans l’enseignement 
supérieur» et «l’amélioration de la qualité».
L’affaire que nous sommes en train d’étudier touche le rôle civil des 
universités. La question qui se pose alors est la suivante: quelle est la 
place qu’occupe de nos jours, la culture civile dans les universités des 

La responsabilité civile des universités
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La responsabilité civile des universités

Dr. Adnan El-Amine
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pays arabes? Cette question est suivie par une autre: quelles seront 
à l’avenir, les chances de développement de la culture civile chez les 
diplômés universitaires, dans le cas où les pays qui connaissent des 
changements voulaient renforcer les arrangements politiques qui 
peuvent être conclus, en formant les élites universitaires, lesquelles 
instaurent la culture civile dans la société. Cela aboutit à la formation 
de dynamismes de solidarité sociale et des développements constructifs 
pacifiques? Ce qui nous intéresse à ce niveau est la nature de l’aspect 
civil de l’université.       
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Les frontières maritimes du Liban: Délimitation de la zone économique exclusive

Dr. Rayanne Assaf

Défense Nationale - octobre 2014

On croyait il ya quelques décennies que la majorité des pays se 
situant sur la Mer  méditerranée sont privés des sources d’énergie 
se trouvant au Moyen- Orient. Cependant, les dernières années ont 
témoigné la découverte d’un nouveau champ maritime de gaz et de 
grandes réserves pétrolières dans cette région.
Au Liban, les estimations se sont multipliées et les nombres indiquant 
les grandes quantités de pétrole et de gaz ont varié, mais le Ministre de 
l’Energie et de l’Eau avait déclaré en 2013 que selon les estimations, 
le Liban possède dans 45% de son eau économique,  95.9 trillions de 
m2 de gaz et 856 millions de barils de pétrole.
Ces quantités furent un motif pour le Liban (ainsi qu’aux pays 
voisins) le poussant à développer ses lois maritimes et à prendre les 
mesures légales nécessaires et convenables, conformément au Droit 
International, afin de se préparer et de bénéficier de ces ressources 
naturelles. Parmi les mesures les plus importantes prises à ce niveau, 
était la délimitation des zones maritimes du Liban, surtout la zone 
maritime sur laquelle l’Etat exerce des droits souverains, dans le but 
de découvrir et de profiter de ses ressources naturelles, en d’autres 
termes il s’agit de la zone économique exclusive «la Zone».
L’objet de cette recherche est limité à la définition et à la délimitation 
de la Zone économique exclusive qui contient un grand pourcentage 
de réserves pétrolières du Liban. Par conséquent, on met l’accent en 
premier lieu sur la définition de cette zone selon le Droit international, 
son règlement légal, et son importance avant de présenter en second 
lieu les mesures prises par le Liban afin de limiter sa zone. On y 
donne également des suggestions qui pourraient être utiles quant au 
renforcement de la position libanaise à ce propos.          

Les frontières maritimes du Liban: Délimitation 
de la zone économique exclusive
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Renouvellement du combat russe et américain à la lumière des crises récentes

 Lieutenant Colonel Mansour Zgheib
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Le combat entre les Russes et les Américains date depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale, et  depuis l’établissement des deux camps 
militaires de l’ouest et de l’est ainsi que de l’affrontement mondial, 
géopolitique, économique et idéologique entre les États-Unis et leurs 
alliés d’une part, et l’Union Soviétique d’autre part. Chacune des 
parties a démontré l’étendue de son pouvoir à travers les deux blocs, 
politique et militaire, à savoir, le Nord de l’Atlantique et l’alliance de 
la Varsovie. Ceci s’est manifesté durant plusieurs stades historiques au 
Vietnam, en Corée et d’autres pays, ainsi que la course d’armement et 
l’apparition de ce qui est connu sous le nom de guerre froide.
En revanche, le Moyen Orient présente une région essentielle de 
puissance et un champ qui intéresse énormément les grands pays, 
surtout que la guerre froide s’est manifestée autrefois dans cette région, 
à travers les crises dont elle avait témoignées, surtout l’affaire du 
combat arabo-israélien. Alors qu’aujourd’hui, l’affaire du Printemps 
Arabe avec toutes ces étapes, prime la liste d’intérêts des grands pays, 
de la sorte que la crise syrienne récente fut liée directement à l’affaire 
du combat entre les russes et les américains et s’est introduit dans 
l’étape d’internationalisation effective et fut un champ de combat réel 
entre les États-Unis et ses alliés d’une part, et entre la Russie et ses 
alliés d’autre part.
L’importance de cette recherche consiste dans l’observation et 
l’analyse des événements récents ayant lieu sur le plan international, 
et ses efforts à dévoiler la réalité  des relations entre les deux grandes 
puissances après la guerre froide aux niveaux politiques, économiques, 
et stratégiques à travers une affaire nouvelle et vitale, et qui est la crise 
syrienne toujours en action.

Renouvellement du combat russe et américain à 
la lumière des crises récentes
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L’objectif de cette recherche est de mettre l’accent sur les politiques 
adoptées de nos jours par les grandes puissances et les analyser afin 
d’atteindre des buts stratégiques dans une région représentant une 
importance économique et politique, ainsi qu’en vue d’étudier le jeu 
d’équilibre entre deux grands pays par l’intermédiaire du portail syrien, 
et le retour à une des formes de la guerre froide et les répercussions 
qu’aura cette dernière au niveau de la région et de ses peuples. On y 
ajoute à ce qui précède la présentation de la richesse en pétrole et en 
gaz en tant qu’élément économique essentiel et animateur des politiques 
étrangères internationales.                          
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