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العدد الثالث والت�سعون - تموز 201٥
اإرادة تواجه الأخطار

لعّل من قدر لبنان، اأن تت�سادم الأحداث حوله، وتتفاقم ال�رصاعات، فتزداد الإنعكا�سات عليه عند 
احلدود ويف الداخل. ولعل من حتميات جي�سه اأن ي�سّحي يف �سبيل الدفاع عنه والذود عن حيا�سه 
واأن ينت�رص ببطولت جنوده ودماء �سهدائه الأبرار، مت�سلًحا بكّل ما تت�سلح به اجليو�ش من رجال 
ا، هو وقوف مواطنيه اىل جانبه،  و�سالح وعتاد، واإعداد وتدريب، م�سيًفا اإليها �سالًحا حملًيا خا�سً
اأفراًدا وهيئات وموؤ�س�سات، ومبادلته الوفاء بالوفاء، وبذلك يتحقق �رصف الر�سالة وتظهر نتائجها 

ال�سامية.
ال�رصائيلي،  العدو  ي�سكلها  التي  تلك  �سواء  املواطنني،  اأمام  الأخطار جلّية  الذي تربز  الوقت  ويف 
وهو يتقلب كالأفعى بني ال�سلم واحلرب، رغبة منه يف اقتنا�ش الفر�ش وجتربة اأنواع العتداءات، 
اأو تلك التي ي�سكلها الإرهاب باأ�سكاله واأنواعه، فاإّن اللبنانيني على اختالف انتماءاتهم الطائفية 
الع�سكرية،  ملوؤ�س�ستهم  يولونها  التي  بالثقة  اأمامهم  يظهر  ما  يقابلون  والجتماعية،  واملناطقية 
ت�سكل  باتت  التي  والفنت،  املوؤامرات  ركب  يف  الجنرار  وعدم  الأمور،  ملجريات  الكايف  وبالفهم 
فولكلوًرا �سوتًيا تذهب اأ�سداوؤه �سدى يف م�ساحات وعيهم. اإّن ما يعرتي واقع هوؤلء من �سك وقلق 
يزول وي�سمحّل، فور اأن مي�سحوا ال�سبابّية من طرقهم وحماورهم، ويرّدوا الغ�ساوة عن عيونهم، 
فيم�سون واثقني اأقوياء، يعملون ويبنون غري اآبهني مبا يحاك ويدّبر، هذا من دون اأن يلغوا من 
اإلّ ويجربونه، ول  اأ�سلوًبا  الذين نواجههم ل يهملون  ذاكرتهم �رصورة احلذر والنتباه، فالأعداء 
عن  غفلة  يف  اأننا  ظنونهم  ويف  مفتاحه،  على  ال�رّصب  ويحاولون  اإلّ  الأبواب  من  بواحد  ميّرون 
اأثبتت وحداتنا بطالنه، من خالل جهوزّيتها امليدانية عند احلدود،  خطواتهم الظالمّية، وهذا ما 
اأمام املعتدين بالعني ال�ساهرة، وال�ساتر املرتفع، والق�سف املحكم. كما تثبت  حيث ت�سّد النوافذ 
بطالنه يف الداخل من خالل املالحقة واملتابعة، و�سبط املعتدين واملخلنّي، يف اأكرث من زمان 

ومكان.
القيادة تعلن  النتائج، ها هي  اإىل ما يجري، وعند ح�ساب بيدر  بالتزامن مع ذلك، وبالطمئنان 
بثقة وافتخار باأّن ما حققه جي�سنا من اجنازات، هو مب�ستوى وقيمة ما حتققه اجليو�ش الكبرية 
ل بل اأهّم واأكرث، قيا�ًسا على وطننا ال�سغري، �سعًبا وم�ساحًة وموارد اقت�سادية، وكاأّن لبنان بذلك 
يتخطى الأحجام وامل�ساحات، فيبذل اجلهود الق�سوى التي ل يت�سابه يف اأدائها الأفراد، ول تت�سابه 

الأوطان. 

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�ش.

ت�سرتط املجلة يف الأعمال الواردة عليها األ تكون قد ن�رصت �سابًقا اأو مقدمة للن�رص 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
�ش، الدرجة العلمية، املوؤلفات، الخ.( ومبلخ�ش ملقاله املر�سل بالإنكليزية اأو بالفرن�سية. �سرية .c.v )التخ�سّ

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

يف  اإدراجه  بخيار  حمتفظة  للن�رص،  ًرا  مقرَّ كان  اإذا  ما  عمله  ت�سلمها  من  �سهرين  خالل  الكاتب  املجلة  ُتعِلم   -٥
العدد الذي تراه منا�سًبا. كما حتتفظ املجلة بحقها يف اأن تقرتح على الكاتب اإجراء اأي تعديالت يف الن�ش 

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�رص اإىل اأ�سحابها.  -7

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

حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رص والتوزيع، ول يجوز الإقتبا�ش من املواد املن�سورة كلًيا اأو جزئًيا اإّل باإذن منها.  -9
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العميد الركن نزار عبد القادر

ال�سرتاجتية الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط

املقّدمة
والعامل  لبنان  يف  الأمريكّية  ال�سيا�سة  خرباء  اأكرث  ما   
العربي، نلتقيهم يف كل املنا�سبات ويف كّل مكان. ويحاول 
بع�سهم التاأثري على �سامعيه اأو قارئيه يف كثري من الأحيان 
الأمريكي  القرار  ب�سّناع  وثيقة  عالقة  على  باأنه  بالإيحاء 
يف  القومي  الأمن  طاقم  من  ال�سّيقة  احللقة  اإىل  و�سوًل 
اآرائه مب�سادر  ربط  يتوّرع بع�سهم عن  الأبي�ش. ول  البيت 
اأراد  اإذا  هذا  الإ�ستخباراتية،  اأو  الديبلوما�سية  املعلومات 

التوا�سع اأمام �سامعيه اأو قارئيه.
لالأ�سف ال�سديد، ي�سارك عدد من الإعالميني وكّتاب الراأي يف 
هذه املقاربة الع�سوائية والكاريكاتورية حول ال�سرتاجتية 

الأمريكية يف العامل، ويف ال�رصق الأو�سط ب�سورة خا�سة.

* عميد ركن متقاعد 
وباحث استراتيجي
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ال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط
العميد الركن نزار عبد القادر

يف املقابل، يجد جهابذة ال�سرتاجتية الأمريكية من اأمثال هرني كي�سينجر 
تربير  اأو  حتليل  يف  �سعوبة  كورد�سمان  واأنطوين  بريجن�سكي  وزبغنيو 
يف  الأمريكية  الإدارة  تعتمدها  التي  واخليارات  ال�سرتاجتية  القرارات 
ا يف جمال التعامل مع اأزمات ال�رصق الأو�سط  عالقاتها الدولية، وخ�سو�سً
ال�سيا�سة  يف  اخلرباء  هوؤلء  ويجد  بالتناق�سات.  واملليئة  التعقيد  البالغة 
الأمريكية حرًجا يف تربير الأ�سباب التي تدفع الإدارة الأمريكية اإىل اإجراء 
تغيري يف الأولويات ال�سيا�سية يف منطقة ال�رصق الأو�سط، كالإنفتاح على 
الظروف  تعليل  يف  اأو  واخلليجية،  الأمريكية  العالقات  ح�ساب  على  اإيران 
التي �سّهلت تدخاًل ع�سكرًيا اأمريكًيا، كما حدث يف ليبيا اأو التي حالت دون 

ذلك، كما يحدث الآن يف �سوريا واليمن.
بع�سها  متتالية،  اآ�سيا حروًبا  الأو�سط وجنوب غرب  ال�رصق  �َسِهدت منطقة 
اأ�سا�سًيا  دوًرا  املتحدة  الوليات  اأّدت  وقد  خارجي،  الآخر  وبع�سها  داخلي 
الوليات  باأن  الكربى  املفارقة  لكّن  اإ�ستثناء.  دون  ومن  فيها،  ثانوًيا  اأو 
مع  وعداء  �سدام  حالة  يف  الفرتة  هذه  خالل  نف�سها  وجدت  قد  املتحدة 
والقاعدة  والعراق  كاإيران  واحلروب،  الأزمات  هذه  يف  الالعبني  معظم 
البع�ش.  بع�سهم  مع  م�ست�رٍص  عداٍء  يف  كانوا  الذي  الوقت  يف  وطالبان، 
يف  وا�ستمّرت  العراق،  �سّد  للجدل  مثرية  حرًبا  املتحدة  الوليات  خا�ست 
العربي–  ال�رصاع  حلّل  متوا�سعة  جهوًدا  وبذلت  اإيران،  مع  قا�ٍش  �رصاٍع 
اأ�سقطت  اأن  بعد  اآمن،  لها مالذ  يكون  اأن  من  القاعدة  وحّرمت  الإ�رصائيلي، 
الإ�ستقرار،  وعدم  بالفو�سى  ت�سّببت  ولكنها  اأفغان�ستان،  يف  طالبان  حكم 

وطال ذلك مناطق وا�سعة يف باك�ستان.
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ال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط
العميد الركن نزار عبد القادر

يف كانون الثاين العام 2008، قام الرئي�ش جورج بو�ش الإبن بجولة كبرية 
واتهمها  لإيران  لذعة  اإنتقادات  وّجه  رحلته  وخالل  الأو�سط،  ال�رصق  يف 
اخلالفات  بحّل  والفل�سطينيني  اإ�رصائيل  وطالب  مارقة"،  "دولة  باأّنها 
القائمة بينهما، ووعد اململكة العربّية ال�سعودية مبزيٍد من عقود الأ�سلحة 
املتطّورة مع مطالبتها باحلفاظ على اأ�سعار متدّنية للنفط. وحتّدث الرئي�ش 
بو�ش بتفاوؤل حول م�ستقبل العراق، م�سّجًعا القوى ال�سيا�سّية هناك للتوّجه 
نحو بناء حكم دميقراطي. وعلى الرغم من الإ�ستقبالت الالئقة التي لِقَيها 
الت�ساوؤم  من  بقدٍر  فعلها  ورّدات  ال�سعوب  م�ساعر  ات�سمت  فقد  احلّكام  من 

ل�سيا�سات بو�ش. والنقد 
حلليفه  كارتر  جيمي  الرئي�ش  مّررها  التي  الأ�سا�سية  العناوين  تتغرّي  مل 
اخلارجية  ال�سيا�سة  عن   1981 العام  الثاين  كانون  يف  ريغان  رونالد 
الأمريكية يف ال�رصق الأو�سط، والتي ت�سّمنت اأفغان�ستان واإيران وفل�سطني 
عن تلك التي مّررها الرئي�ش جورج بو�ش خللفه باراك اأوباما، مع اإ�سافة 
عنوان العراق عليها. والآن ميكن لأوباما اأن ي�سلّم خلفه يف العام 2016 

الق�سايا والعناوين نف�سها مع اإ�سافة �سوريا وليبيا واليمن.
عدد  توارثها  والتي  القدمية  الق�سايا  �سكل  يف  التغيريات  بع�ش  ح�سلت 
الالعبني  بع�ش  دخول  مع  اجلوهر،  يف  تتغرّي  مل  ولكّنها  الروؤ�ساء،  من 
اجلدد اإليها، وبالفعل فلم تنجح الوليات املتحدة يف حّل اأّي من الق�سايا 
املزمنة املوروثة، كما يبدو باأن الأزمات اجلديدة الطارئة مر�ّسحة للبقاء 

ل�سنوات طويلة من دون حّل))).
Lawrence Freedman, “A Choice of Enemies”, New York: Public Affairs, 2008, p.504.  -(
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ال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط
العميد الركن نزار عبد القادر

اعتمدها  التي  والأولويات  اخليارات  تغيري  عن  جديد  رئي�ش  كل  يبحث 
الرئي�ش الذي �سبقه، في�سع روزنامته اخلا�سة، فهو يريد اأن يكتب �سفحته 
واأن  املا�سي  عن  يتغا�سى  اأن  اإىل  بالتايل  وي�سعى  التاريخ،  يف  اخلا�سة 
الرئي�ش  هذا  ي�سطدم  ما  غالًبا  لكن  اأف�سل،  م�ستقبٍل  نحو  الطريق  ير�سم 
ويدرك  هذا  يريد.  ما  لإجناز  الوقت  �سيق  وبعامل  وتعقيداتها  بالوقائع 
املهّمة  التطّورات  مواجهة  باأن  اإدارته  ومعه  املتحدة  الوليات  رئي�ش 
وهذا  جديد،  من  الأوراق  خلط  ت�ستدعي  والداخلية  اخلارجية  باأبعادها 
الأمر �سيزيد حتًما من تعقيدات الو�سع ويجعل من ال�سعب على الوليات 
ملواجهة  املنا�سبة  واخليارات  اللغة  جتد  اأن  خارجية،  كقّوة  املتحدة، 
حلفائها،  خمتلف  وم�سالح  م�ساحلها  مع  يتنا�سب  مبا  الطارئة  املواقف 
حالة  يف  كانوا  ولو  احللفاء،  هوؤلء  بني  تناق�سات  من  ي�سود  ما  كّل  مع 

حتالف على غرار دول جمل�ش التعاون اخلليجي.
ال�سوؤال  يبقى  الأو�سط،  ال�رصق  يف  ال�سائدة  املعّقدة  الأو�ساع  مواجهة  يف 
مرّكًزا على الآتي: ما هي اأف�سل اخليارات التي ميكن اأن تعتمدها الوليات 
احللفاء  م�سالح  وتراعي  اأمنها،  وحفظ  م�ساحلها  لتحقيق  املتحدة 
يف  الأخرى؟  الدولية  القوى  من  مقبولة  وتكون  وتطلّعاتها،  الإقليميني 
خالل  من  لل�سقوط،  عر�سة  املختارة  اخليارات  ت�سبح  الأحيان  من  كثرٍي 

وقوع حدث طارئ يف دولٍة غري رئي�سة.
تدعو الدرو�ش امل�ستقاة من التجارب الأمريكية املا�سية اإىل اإدراك حدود 
القّوة والقدرة على ا�ستعمالها لل�سيطرة على الأحداث، ومنع اإنزلقها نحو 
حاٍل من عدم الإ�ستقرار والفو�سى. اإذ عندما بداأت عملية النهب بعد دخول 



9
الدفاع الوطني - تموز 201٥

ال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط
العميد الركن نزار عبد القادر

القّوات الأمريكية اإىل بغداد، قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رام�سفيلد 
»اإن ما يحدث يوؤ�رّص اإىل حقيقة املنطقة كاملة«))).

ال�رصق  الأمريكية يف  التي حتيط بال�سرتاجتية  الوقائع واحلقائق  يف ظّل 
على  اأمل  خيبات  من  به  تت�سّبب  وما  اآمال  من  حتمله  ما  بكل  الأو�سط 
م�ستقبل املنطقة، فلقد بات من ال�رصوري اأن يتعلّم الأمريكيون اأن يعي�سوا 
الأو�سط  ال�رصق  �سعوب  على  وباأن  باأَحداثها،  التنّبوؤ  ميكن  ل  منطقة  مع 
ل  بحيث  املتحدة،  كالوليات  عظمى  دولة  مع  تتعامل  كيف  تتعلّم  اأن 
ميكن التنّبوؤ مبا ميكن اأن حتّققه من خيارات ووعود يف ظّل ُق�رْص الدورة 

الروؤ�ساء الأمريكيني))). ال�سيا�سية لعهود 
وتطّورها،  الأمريكية  ال�سرتاجتية  مرتكزات  عن  البحث  وي�ستدعي  هذا 
متهيًدا للتعّرف اإىل ال�سرتاجتية التي يعتمدها الرئي�ش باراك اأوباما جتاه 
منطقة ال�رصق الأو�سط، وعلى �سوء خياراته لالإن�سحاب من املنطقة ع�سكرًيا 
والإنفتاح على اإيران بعد عداٍء دام اأكرث من ثالثة عقود ون�سف، اأن نق�ّسمه 
الأو�سط؛  ال�رصق  يف  الأمريكية  ال�سرتاجتية  تطّور  اأّوًل،  عّدة:  عناوين  اإىل 
ثانًيا، مرتكزات ال�سرتاجتية الأمريكية؛ ثالًثا، هل لدى اأوباما ا�سرتاتيجية 
كربى؟؛ رابًعا، ا�سرتاتيجية الأمن القومي للعام 201٥؛ خام�ًسا، التعديالت 
قّمة  بعد  والتعديالت  اخليارات  �ساد�ًسا،  اإيران؛  مع  النووي  الإتفاق  بعد 
اخلروج  �سابًعا،  اخلليجي؛  التعاون  جمل�ش  دول  قادة  مع  دافيد"  "كمب 

املخت�رصة. الإ�ستنتاجات  ببع�ش 

To understand the full context, see “DoD briefing: Secretary Rumsfield and General Myers”, April 11, 2003 at:  -(
www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2367        

Cited in Freedman, "A Choice of Enemies", p. 506.  -(
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1- تطّور ال�سرتاجتية الأمريكية
املتحدة  الوليات  كانت  الع�رصين،  القرن  وبداية  ع�رص  التا�سع  القرن  يف 
واآ�سيا، وكان هّمها من�سبًّا  اأوروبا  العزلة عن  البقاء يف حالة من  ل  تف�سّ
الأمريكية،  الدول  بني  نفوذها  ن�رص  اإىل  بالإ�سافة  ذاتها،  تكوين  على 
من  كّر�سته  ما  وهذا  الغربي،  الكرة  ن�سف  يف  اأوروبي  تدّخل  اأي  ورف�ش 
هيمنة  اأو  تدّخل  اأّي  برف�ش  فعاًل  قالت  والتي  مونرو"  "عقيدة  خالل 

اأوروبية يف القاّرة الأمريكية.
الوليات  وعرفت  العزلة(  )اأي  الو�سع  هذا  تبّدل  الع�رصين  القرن  خالل 
على  موؤّثرة  دولية  كقّوة  ودورها  ملوقعها  مت�سارًعا  �سعوًدا  املتحدة 
احلرب  نهاية  يف  الأوىل  الأمريكية  الإندفاعة  فتمّثلت  العاملي.  امل�ستوى 
الباردة يف مطلع  اإنتهاء احلرب  الثانية مع  الأوىل، بينما حدثت  العاملية 

القرن املا�سي. ت�سعينيات 
يف املحّطة الأوىل متّيز الدور الأمريكي يف ال�سيا�سة الدولية باملذّكرة التي 
قّدمها الرئي�ش وودرو ويل�سون والتي ت�سّمنت 14 نقطة اإىل موؤمتر باري�ش 
الأمرباطورية  الطموحات  رف�ش  عن  حتّدثت  والتي   ،1919 العام  لل�سالم 
للتوّجه  بيان  مبنزلة  املذّكرة  هذه  وكانت  كلّها.  الأوروبية  والإ�ستعمارية 
الإيديولوجي الأمريكي، والذي ير�سي املبادىء الأ�سا�سية ل�ستقالل الدول 
وتقرير م�سري ال�سعوب. وكان هذا مبثابة اإعالن عن تعّهد اأمريكي لإعادة 

النظر يف قواعد ال�سيا�سة الدولية))).
�رصبت  التي  الإقت�سادي  الك�ساد  حالة  بحدوث  التذكري  من  لبّد  هنا 

Margret Mac Wellon, "The Peace Makers", John Mursay. London, 2001, pp. 19 - 21  -(
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تاأثري  من  خلّفته  وما  الع�رصين،  القرن  ثالثينيات  يف  املتحدة  الوليات 
ثم  ومن  النازية،  اأملانيا  �سعود  لكن  الدويل.  اأمريكا  موقع  على  �سلبي 
كالقوة  اأمريكا  اإىل  للنظر  اأوروبا  دفعا  قد  الثانية  العاملية  احلرب  اإندلع 

الوحيدة القادرة على جندتها يف احلرب �سّد اأملانيا النازية وحلفائها.
بعد اإنتهاء احلرب العاملية الثانية وجدت اأمريكا نف�سها يف مواجهة الإحتاد 
العاملي، هذا  امل�رصح  اأ�سبح ميّثل خ�سًما مناف�ًسا على  والذي  ال�سوفياتي 
الراأ�سمايل  للنظام  لل�سعوب  الإيديولوجي  البديل  تقدميه  اإىل  بالإ�سافة 
اأربعينيات القرن الع�رصين  اأواخر  اإمتلك الإحتاد ال�سوفياتي يف  الأمريكي. 
ال�سكان،  وعدد  الآ�سيوي،  الرب  ويف  اأوروبا  يف  كلّها  الوا�سعة  امل�ساحات 
املثاليات  بني  ما  يجمع  نظام  اإىل  بالإ�سافة  ال�سناعية  القوة  وعنا�رص 

والعنا�رص املادية ليقّدمها كبديل مناف�ش "للحلم الأمريكي")5).
ال�سرتاجتية  ترّكزت  ال�سوفياتي  الإحتاد  املواجهة مع  الفرتة من  يف هذه 

الأمريكية على قاعدتني:
الأمريكي  املخزون  زيادة  خالل  من  النووي،  الردع  الأوىل:  القاعدة   -
من القنابل النووية، وتو�سيع الأ�سطول اجلّوي القادر على اخرتاق الأجواء 
ال�سوفياتية لإلقاء مئات الروؤو�ش النووية �سّد املدن والأهداف ذات القيمة 

العالية.
اإقامة  خالل  من  والإحتواء  التطويق  ا�سرتاتيجية  الثانية:  القاعدة   -
اأوروبا،  من  ال�سوفياتي  بالإحتاد  املحيطة  الدول  مع  الع�سكرية  الأحالف 
ومنطقة  الأق�سى  وال�رصق  الهندية  القاّرة  �سبه  اإىل  الأو�سط،  ال�رصق  اإىل 

 Zbigniew Brezinski, "Strategic Vision – America and the Crisis of Global Power"  -5
Basic Books, New York, 2012 pp.20 - 21 
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والبحار  الوقيانو�سات  على  ال�سيطرة  اإىل  بالإ�سافة  هذا  البا�سفيك. 
العامل.  حول  منت�رصة  متفّوقة  بحرّية  بناء  خالل  من  املائية،  واملمّرات 
نظريات  خمتلف  من  اأجزاء  تطبيق  �سياق  يف  ال�سرتاجتية  هذه  وتاأتي 

ال�ساملة. احلرب 
ال�سوفياتي  والإحتاد  اأمريكا  بني  ال�رصاع  اإ�ستداد  جًدا  الالفت  من  كان 
لك�سب النفوذ يف ال�رصق الأو�سط، وذلك بدًءا من اأوا�سط اخلم�سينيات. وبلغ 
هذا التناف�ش اأوّجه بعد حرب 1967 بني اإ�رصائيل والدول العربية. وكانت 
العربية  اململكة  مع  قوّية  عالقات  اإقامة  اإىل  �سعت  قد  املتحدة  الوليات 
الرئي�ش  بني  اأمريكي،  طراد  على  ال�سهري  الإجتماع  خالل  من  ال�سعودية 
الوليات  و�سعت   .1947 العام  يف  �سعود  اآل  العزيز  عبد  وامللك  روزفلت 
الرئي�ش  عهد  يف  ا  وخ�سو�سً الع�رصين،  القرن  خم�سينيات  يف  املتحدة 
دوايت اأيزنهاور اإىل توثيق عالقاتها مع الدول ال�رصق اأو�سطية، كما �سعت 
اإىل ربط هذه العالقات بحلف اإ�سرتاتيجي يجمع دول ال�رصق الأو�سط ودول 
وتغرّي  عاد  ثم  ومن  بغداد"،  "حلف  اإ�سم  عليه  اأطلق  اآ�سيا،  غربي  جنوبي 
ال�ساملة  الأمريكية  ال�سرتاجتية  �سمن  وذلك  ال�سانتو"،  "حلف  اإىل  الإ�سم 
التحّول  نقطة  وكانت  املنطقة.  يف  ونفوذه  ال�سوفياتي،  الإحتاد  لحتواء 
املوقف  من  انطلقت  قد  املنطقة  اإىل  املتحدة  الوليات  لدخول  الأ�سا�سية 
الربيطاين  الغزو  جتاه  اأيزنهاور  الرئي�ش  اتخذه  الذي  ال�سارم  الأمريكي 
والفرن�سي والإ�رصائيلي مل�رص العام 19٥6، وطلبه ال�سارم ب�سحب قواتهم 

فوًرا عن الأرا�سي امل�رصية يف �سيناء وقناة ال�سوي�ش وبور �سعيد)6).

 For more details about U.S. involvement in the Middle East, see Lawrence  -6
Freedman "A Choice of Enemies", pp. 18 -35 
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�سقط التحّدي ال�سوفياتي لأمريكا بعد ما يقارب ثالثة عقود، وذلك لأ�سباب 
يف  ُطّبَقت  التي  الإيديولوجية  وعقم  الإ�سرتاكي،  النظام  بطبيعة  ترتبط 
الداخل، يف ظّل ارتكاب جمموعة وا�سعة من الأخطاء الكربى يف ال�سيا�سة 
الإقت�سادي- والك�ساد  البريوقراطي  الف�سل  اإىل  بالإ�سافة  اخلارجية، 
اأوروبا ال�رصقية،  اإنتفا�سات داخل دول  الإجتماعي، مع ما رافق ذلك من 
الداخل،  من  ال�سوفياتي  الإحتاد  انفجر  لقد  ال�سني.  مع  م�ست�رٍص  عداء  ومن 
احلرب  بعد  �ستالني  �سّمها  التي  كلّها  وال�سعوب  الدول  بذلك  وحتّررت 
اإىل الإحتاد ب�سورة ق�رصية، وكانت قد �سبقتها لالإنفكاك  العاملية الثانية 

عن التحالف مع الإحتاد ال�سوفياتي دول عديدة من �رصق اأوروبا.
  كان ال�سعور ال�سائد يف العام 1991 بعد تفّكك الإحتاد ال�سوفياتي، باأّن 
يكون  لن  وباأنه  اأمده،  �سيطول  املّتحدة  الوليات  حّققته  الذي  الإنت�سار 
واحد،  بقطٍب  حمكوًما  اأ�سبح  قد  العامل  وباأن  لها،  اآخر  مناف�ٍش  من  هناك 
وباأننا بالفعل قد و�سلنا اإىل "نهاية التاريخ"، وباأن الزمن قد توّقف)7). 
هذه احلالة قد دفعت القادة يف اأمريكا اإىل ت�سويق فكرة باأن القرن احلادي 
يف  كلينتون  بيل  الرئي�ش  وكان  بامتياز.  اأمريكي  قرن  هو  والع�رصين 
العام 1997 قد قال:  الثاين  الثانية يف 20 كانون  بداية رئا�سته  خطاب 
ننظر  دعونا  الع�رصين،  القرن  يف  الرئا�سة  �سلطة  لتويّل  خطاب  اآخر  »يف 
احلادي  القرن  فجر  يف  املقبل...  القرن  يف  تنتظرنا  التي  التحديات  اإىل 
والع�رصين... تقف اأمريكا منفردة كالأّمة الالّزمة لإدارة العامل«)8). وجاء 
    Henry Kissinger, "Does America Need A Foreign Policy", New York Simon and Schuster, 2001, pp. 17-31,  -7

and Zbegniew Briginsky cited in ref .(5( pp. 38-46
"American History: Bill Clinton's Second Term”  -8

www.Learningenglish.voanews.com/content/american-history-bill-clinton second-term-as.president
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اأمتنا، وبتفوي�ش  اللـه  الإبن ليقول »لقد اختار  الرئي�ش جورج بو�ش  بعده 
من التاريخ باأن تكون منوذًجا للعامل« )28 اآب 2002()9).

حتّولت  ح�سلت  حيث  تتحّقق،  مل  وبو�ش  كلينتون  الرئي�سني  روؤية  اأّن  اإل 
مت�سارعة كان من اأبرزها �سعود ال�سني الإقت�سادي، واملديونية الأمريكية، 
بالإ�سافة اإىل دخول حربني يف اأفغان�ستان والعراق، وال�سكوك التي توّلدت 
الدور  الرئي�ش بو�ش، قد �رّصعت يف تراجع  جّراء الأخطاء الكبرية ل�سيا�سات 
�سهدته  الذي  الإقت�سادي  الركود  وت�سّبب  الدولية.  ال�سيا�سة  يف  الأمريكي 
الوليات املتحدة يف عامي 2008 و2009 يف اإ�سعاف الثقة الدولية بقدرات 
الوليات املتحدة على قيادة العامل اإقت�سادًيا و�سيا�سًيا، كما اأثار الكثري من 
ال�سكوك حول �سدقّية الدعوات للعدالة الإجتماعية واأخالقيات التعامل املايل 
واإدارة الأعمال التي ترّوج لها اأمريكا منذ عقود. لقد �سعرت ال�سعوب والدول 
باأنها قد ُخِدَعت، من قبل اأمريكا، وباأن احللم لالإن�سمام اإىل "احللم الأمريكي" 

قد حتّول اإىل كابو�ش.
اخلارج،  يف  اأمريكا  قوة  بني  ما  مبا�رًصا  ترابًطا  هناك  باأن  يتبنّي  هنا  من 
التي  الداخلية  امل�ساكل  مواجهة  على  متّكنها  وبني  القيادة  على  وقدرتها 
تواجهها. ويدفع هذا الرتابط املبا�رص العديد من املفّكرين الأمريكيني الكبار 
اإىل القول باأن القدرة على حت�سني الأداء واإجراء الإ�سالحات ال�رصورية يف 
النظام الداخلي ت�سّكل املنطلق ال�سحيح والفاعل لإعادة تاأهيل اأمريكا لأداء 
دورها ال�سامل يف العامل. وباأن �سلوك هذا الطريق يتطلّب عملّية تقومي �ساملة، 

واإتخاذ جمموعة وا�سعة من الإجراءات، ول جمال لتف�سيلها يف هذا البحث.
  James P. Pfiffner, "George W. Bush: Policy, Politics, and Personality", The School of Public Policy, George  -9

 Mason University p.176
http://pfiffner.gwu/files/pdfs/Book_chapters/Bush%2520Personality,%252004.pdf.
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2- مرتكزات ال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط
امل�سالح  خدمة  اإىل  الأو�سط  ال�رصق  يف  اأمريكية  ا�سرتاتيجية  اأي  تتوّجه 
الإرهاب.  واإ�رصائيل وحماربة  النفط  املنطقة، وهي:  الأمريكية يف  احليوية 
تقوم  الأو�سط  ال�رصق  مع  بالدهم  عالقات  باأن  الأمريكيني  معظم  ويعتقد 
باأ�سعاٍر رخي�سة. هذا  تدّفقه  وا�ستمرارية  النفط،  اأ�سا�ًسا على احل�سول على 
�سيبقى  كان  فاإنه  للنفط،  م�سّدًرا  الأو�سط  ال�رصق  يكن  لو مل  ولكن  �سحيح، 
من املناطق املهمة لل�سيا�سة الأمريكية لأ�سباب جيو�سرتاتيجية. اأما ال�سبب 
الثاين لهتمام اأمريكا ب�سوؤون ال�رصق الأو�سط، فاإنه يعود وبعمق اإىل وجود 
اإ�رصائيل  باأمن  الأمريكيني  اهتمام  اإىل  نظًرا  وذلك  املنطقة،  يف  اإ�رصائيل 
اخلارجية  يف  ال�سابق  وامل�ست�سار  الباحث  ن�رص  ڤايل  ويعتقد  وبقائها. 
الإبن  بو�ش  جورج  الرئي�ش  باأن»اأمنيات  الباك�ستانية  لل�سوؤون  الأمريكية 
بتغيري �سلوكية العرب جتاه اإ�رصائيل قد �سّكلت �سبًبا اأ�سا�ًسا ل�سّن احلرب �سّد 
�سدام ح�سني«)0)). اإن ما دفع قوى اليمني )املحافظون اجلدد( اإىل ا�ستعجال 
اتخاذ قرار احلرب على العراق قد ا�ستند اإىل وجود حالة من التطّرف، والعداء 

لأمريكا، واإ�سهار العداء لإ�رصائيل وتهديدها.
الأ�سا�سي  املحور  اآ�سيا  جعل  البداية  يف  اأوباما  باراك  اإدارة  حاولت 
اأزمات  يف  الدخول  جتّنب  من  ذلك  يعني  ما  مع  الأمريكية،  لال�سرتاتيجية 
يف  قا�سيتني  حربني  غمار  خو�ش  اأمريكا  كلّفت  والتي  الأو�سط،  ال�رصق 
بالأرواح  باهظة  اأثمان  من  ذلك  على  ترّتب  ما  مع  والعراق،  اأفغان�ستان 
مع  الأو�سط،  ال�رصق  عن  بالتخلّي  القول  باأن  اأثبتت  الوقائع  لكن  والأموال. 

   Vali Nasr, "The Dispensable Nation: American Foreign Policy in Retreat"  -(0
New York, Doubleday, 2013. P.182.       



(6
الدفاع الوطني - تموز 201٥

ال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط
العميد الركن نزار عبد القادر

كل ما يفر�سه ذلك من حتّديات يف جمال الطاقة واأمن اإ�رصائيل ومواجهة 
الإرهاب هو هروب اإىل الأمام، من اأجل جتّنب مواجهة الوقائع والتحّولت 

التي تعرت�ش م�سرية ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف املنطقة.
نفوذهم  مّد  من  ال�سوفيات  منع  اأمريكا  حاولت  الباردة  احلرب  فرتة  يف 
النفط  بقطع  عربي  قرار  اإتخاذ  تخ�سى من خماطر  كانت  كما  املنطقة،  اإىل 
لأ�سباب �سيا�سية تتعلّق بال�رصاع مع اإ�رصائيل وم�ساندة اأمريكا والغرب لها. 
وبالفعل فقد حدثت "�سدمة النفط" العام 1973 بقرار من اململكة العربية 
ال�سعودية. هناك من يرّوج يف اأمريكا باأن وا�سنطن ت�ستطيع حل م�ساكلها يف 
ال�رصق الأو�سط من خالل تاأمني املزيد من م�سادر الطاقة، ومن خالل تطوير 
و�سائل ال�سخ من خمزون كندا واملك�سيك، وباأنه يف العام 2020 ميكن اأن 
الأمريكية  الإحتياطات  اأن  من  الرغم  وعلى  للنفط.  م�سّدرة  اأمريكا  ت�سبح 
بالإ�سافة  كلّها  اخلليج  دول  لدى  النفطي  الإحتياط  مع  تتعادل  والكندية 
اإىل اإيران وليبيا، فاإن القول ب�رصورة ال�سعي لكتفاء اأمريكي ذاتي يف حقل 
"حّل مل�سكلة خيالية". اإن الطاقة املوجودة يف ال�رصق الأو�سط  الطاقة هو 
انقطاع  اأي  واإن  اجلنوبية،  وكوريا  واليابان  والهند  لل�سني  �رصورية  هي 
يف احل�سول عليها �سيكون له ارتدادات هائلة على �سوق الطاقة واأ�سعارها 
وعلى الإزدهار العاملي، و�سيتاأثر بذلك جميع امل�ستهلكني واملنتجني على 
ال�سيا�سة  اأ�سا�سي من  الأمر هو جزء  فاإن  لإ�رصائيل،  بالن�سبة  اأما  �سواء.  حدٍّ 
اأمن  يعريان  ال�سيا�سية  والقوى  الأمريكي  فال�سعب  الأمريكية،  الداخلية 

اإ�رصائيل وا�ستقرارها اأهمية خا�سة)))).
Ibid. pp. 187-188.  -((
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والع�سكرية  ال�سيا�سية  م�ساندتها  �ستتابع  املتحدة  الوليات  فاإن  هنا  من 
والإقت�سادية لإ�رصائيل، وذلك على الرغم من كل ما يثريه ذلك من عقبات 
لتحقيق امل�سالح الأمريكية مع الدول العربية، ومن م�ساعر العداء لأمريكا 
لدى ال�سعوب العربية وال�سالمية. وعليه فاإن حل الق�سية الفل�سطينية �سيوؤّمن 

امل�سالح الأمريكية ب�سكل كامل يف العاملني العربي والإ�سالمي. 
التيارات  تنامي  ظّل  ويف  العربي  العامل  يف  اجلارية  التحّولت  ظّل  يف 
حقوق  لق�سّية  حّل  اإىل  ل  التو�سّ فاإن  الإرهابية،  واجلماعات  الإ�سالمية 
جناح  ويف  الراهنة،  اخلطرية  الأزمات  معاجلة  يف  �سي�سهم  الفل�سطينيني 
املجتمعات  ت�سود  التي  التطّرف  موجة  من  واحلّد  الإرهاب،  على  احلرب 
العربية والإ�سالمية. من هنا تربز اأهمية اأن يبادر الرئي�ش اأوباما اإىل و�سع 
كامل ثقله الرئا�سي من اأجل اإطالق مبادرة جديدة لتحقيق ت�سوية �سيا�سية 
�ساملة بني العرب واإ�رصائيل. لكن يبدو باأن ذلك لن يحدث خالل ما تبّقى من 

وليته.
هذا وتدرك الوليات املتحدة باأن الإرهاب والتطّرف املتف�سيني يف خمتلف 
باتا  وليبيا وم�رص،  واليمن  و�سوريا  العراق  ا يف  املنطقة وخ�سو�سً اأرجاء 
اأمن هذه الدول  ي�سّكالن حالة خطرة جًدا وباأن خطورتهما ل ُتقت�رَص على 
وا�ستقرارها، بل تتعداها اإىل كل املنطقة والعامل. ومن البدهي توّقع و�سوله 
اإىل اأوروبا والوليات املتحدة يف امل�ستقبل املنظور. ويبدو باأن هذا اخلطر 
قد اأدركته الوليات املتحدة، ولكنها مازالت تتعامل معه بحذر، حيث يبدو 
احلروب  من  اأيٍّ  يف  مبا�رصًة  الدخول  يريد  ل  اأوباما  الرئي�ش  باأن  بو�سوح 
الدائرة الآن يف الدول العربية كالعراق و�سوريا واليمن وليبيا، وباأن اأق�سى 
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الدولة  �سّد  اجلوية  العمليات  على  �سيقت�رص  اأمريكا  من  توّقعه  ميكن  ما 
اجلي�ش  مل�ساعدة  املدّربني  اإر�سال  مع  و�سوريا،  العراق  يف  الإ�سالمية 

العراقي والب�سمركة الكردية على زيادة طاقاتهما القتالية.
ال�سرتاجتية  قلب  يف  وتفّوقها  اإ�رصائيل  واأمن  النفط  يبقى  احلقيقة  يف 
التي  الإتهامات  من  الرغم  على  وذلك  الأو�سط،  ال�رصق  جتاه  الأمريكية 
اليدين"  "الالمبالة ونف�ش  ا�سرتاتيجية  باعتماد  اأوباما  اإدارة  اإىل  ه  ُتوجَّ
من الأزمات واحلروب كلّها التي ت�سهدها املنطقة. واإن التحّولت اخلطرية 
يف  �ساملة  نظر  باإعادة  املتحدة  الوليات  تقوم  اأن  تفرت�ش  اجلارية 
ا�سرتاتيجيتها يف املنطقة مع �رصورة الإلتزام املتوا�سل والعاقل بالبحث 
موازين  يف  احلا�سل  اخللل  ت�سحيح  وتعيد  الإ�ستقرار  حتّقق  حلول  عن 
ا بني اإيران والدول  القوى داخل الدول وعلى امل�ستوى الإقليمي وخ�سو�سً
الإ�ساعات  بعد  وملّحة  �ساغطة  ق�سية  اإىل  حتّول  قد  الأمر  وهذا  العربية، 
اإيرانية على ح�ساب   – اأمريكية  املنطقة عن وجود �سفقة  التي ترتّدد يف 

الدول العربية.
يف  اأمريكا  تدّخل  عدم  ليرّبر  اأوباما  الرئي�ش  يعتمدها  التي  املخارج  اإن 
يف  اأمريكا  حلفاء  من  مقبولً  خياًرا  ت�سّكل  ل  وحروبها،  املنطقة  اأزمات 
ا جمل�ش التعاون اخلليجي، "فالقيادة من اخللف" هي  املنطقة وخ�سو�سً

مرفو�سة من قبل هوؤلء احللفاء.
يعدو  ل  باأنه  �سعودي  اأمري  والذي و�سفه  العربي،  الربيع  ماذا عن  والآن، 
�سعبية  اإنتفا�سات  كونه  من  البعد  كل  بعيد  وباأنه  راأ�ش"،  "وجع  كونه 
والإقت�سادية  ال�سيا�سية  بالإ�سالحات  للمطالبة  اأو  والإ�ستبداد  الظلم  �سّد 
والإجتماعية  الأمنية  بتفاعالته  لالإ�ستمرار  مر�ّسح  اأنه  اإىل  والإجتماعية، 
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العربي  الربيع  دول  ت�سهدها  التي  الأحداث  ت�سّكل  هنا  من  وال�سيا�سية. 
املجتمعات  فّجر  فقد  قرون.  منذ  مّرة  لأّول  يحدث  فعلًيا،  �سيا�سًيا  حراًكا 
وفتح ميداًنا خ�سًبا لل�رصاعات بني خمتلف التّيارات وال�رصائح ال�سيا�سية 
والبحث  التغيري  �سعارات  حتت  وذلك  والقبلية،  والدينية  والإجتماعية 
هناك  لكن  العربية.  املجتمعات  داخل  يف  املزمنة  لالأمرا�ش  حلول  عن 
خماطر حقيقية من اأن ي�ستمّر هذا املزيج املتفّجر من ال�رصاعات الدينية، 
والقبلية، والتناف�ش على ال�سلطة والنفوذ بني خمتلف التنظيمات امل�سلّحة، 
امل�سالح  تهّدد  والفو�سى  الفلتان  من  حالة  اإىل  املجتمعات  يدفع  ومبا 
التّيارات  وتنامي  ا�رصائيل،  واأمن  الطاقة  تدّفق  ذلك  يف  مبا  الأمريكية، 

الإرهابية وانت�سارها اإىل خارج املنطقة)))).
يف مواجهة احلالة الراهنة ميكن باخت�سار و�سف ال�سرتاجتية الأمريكية 
منع  اإىل  ت�سعى  فهي  احل�سم.  وبعدم  بالرتّدد  اأوباما  اإدارة  تعتمدها  التي 
�سلطة  على  الإنقالب  تداعيات  واحتواء  م�رص  يف  الفو�سى  حالة  تعميم 
الإخوان امل�سلمني، ومتابعة اإحتواء اإيران، وا�ستكمال امللّف اخلا�ّش ب�سبط 
جمل�ش  دول  وم�ساعدة  تركيا،  مع  التن�سيق  ومتابعة  النووي،  برناجمها 
الدفاعية والأمنية. هذه ال�سرتاجتية  التعاون اخلليجي على بناء قدراتها 
الدويل  التحالف  به  يقوم  الذي  احليوي  العمل  على  يرتّكز  الأعلى  �سقفها 
وعلى  و�سوريا،  العراق  يف  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم  �سّد  اأمريكية  بقيادة 
من  املزيد  لتحقيق  منه  الإنتهاء  اأمل  على  الإيراين  النووي  امللّف  متابعة 
الإنفتاح على اإيران. لكن يبقى ال�سوؤال املحرج: هل تكفي هذه ال�سرتاجتية 

Ibid. p. 253  -((
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الإقليمي  امل�ستوى  على  اجليو�سرتاتيجية  التداعيات  على  للرّد  الأمريكية 
يف حال ا�ستمرار تف�سي التطّرف والإرهاب، وتو�سيع فجوة اخلالف ال�سّني 
العربية بدًءا  الدول  اإيران يف زيادة نفوذها يف خمتلف  ال�سيعي وقيام   -
من لبنان ومروًرا ب�سوريا والعراق و�سولً اإىل خمتلف دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي؟)))).

3- هل لدى اأوباما ا�سرتاتيجية كربى للمنطقة؟ 
العقيد  اإ�سقاط  اأجل  من  ليبيا  يف  الأمريكي  الع�سكري  التدّخل  اأثار  لقد 
معّمر القذايف نقا�ًسا وا�سًعا يف الوليات املّتحدة حول وجود ا�سرتاتيجية 
للتدّخل  اأوباما"  بـ"عقيدة  اأن ي�سّمى  اأو ما ميكن  اأوباما  ة بالرئي�ش  خا�سّ
يف منطقة ال�رصق الأو�سط و�سمال اأفريقيا)))). جاء هذا التدّخل الع�سكري 
وجود  الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  خرباء  من  العديد  فيه  نعى  وقٍت  يف 
الأمريكي  املعلّق  وكان  اأوباما.  اإدارة  لدى  ال�سرتاجتية  الكفاءة  هذه  مثل 
الإدارة  »اأّن هذه  راأى  "وا�سنطن بو�ست" جاك�سون دياهل قد  يف �سحيفة 
خرباء  اأّي  وجود  بعدم  اأو  لديها،  كربى  ا�سرتاتيجية  وجود  بعدم  تتمّيز 
العلوم  خبري  حتّدث  نف�سه  الوقت  يف  داخلها«)5))،  يف  اإ�سرتاتيجيني 
ال�سيا�سية جون مري�سامير يف كانون الثاين العام 2011 يف "النا�سيونال 
باأنها  اأمريكا  تواجهها  التي  للم�ساكل  اجلذرية  الأ�سباب  اأّن  عن  اإنرت�ست" 

Ibid. pp. 198-200.  -((
Daniel W. Dzezner, "Does Obama Have a Grand Strategy?", Foreign Affairs, July/August 2011.  -((

www.foreignaffairs.com/articles/2011-06-17/Does-obama-have-a-grandstrategy       
Jackson Diehl, "Does Obama Have any Strategy on Foreign Policy"  -(5

www.hotair.com/headlines/archieves/2010/11/22/Does-obama-have-any-strategy-on-foreign-policy        
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وذهب  الباردة«)6)).  احلرب  بعد  �سّيئة  كربى  ا�سرتاتيجية  »اعتمدت  قد 
املوؤرخ نيال فرغ�سون يف تف�سريه ملا تواجه اأمريكا �سعوبات يف تعاطيها 
باأن كل  "نيوز ويك"،  ن�رصته جملّة  الأو�سط، يف مقال  ال�رصق  مع ق�سايا 
ذلك يعود »لفتقار اإدارة اأوباما اإىل ا�سرتاتيجية كربى متما�سكة، وهذا ما 
يثري العديد من الهواج�ش لدى عدد كبري من قدامى خرباء �سنع ال�سيا�سة 
"نا�سيونال  مايكل هري�ش يف  الأق�سى من  التعليق  اخلارجية«)7)). وجاء 
اأوباما هي يف  الرئي�ش  لدى  »العقيدة احلقيقية  جورنال" من خالل قوله 

اأن ل عقيدة لديه البّتة، ويبدو باأن ذلك مر�ّسح لالإ�ستمرار«)8)).
وا�سحة  كربى  ا�سرتاتيجية  اأوباما  باراك  الرئي�ش  لدى  يكن  مل  اإذا  لكن 
كان  الفادح؟  اأو  الكارثي  اخلطاأ  خانة  يف  ذلك  و�سع  يجب  هل  املعامل، 
بعد  ومتما�سكة  لة  مف�سّ ا�سرتاتيجية  و�سع  قد  الإبن  بو�ش  جورج  الرئي�ش 
هجمات 11 اأيلول، لكن تلك ال�سرتاجتية الكربى مل حتقِّق النتائج املرجّوة، 

وقد ت�سّبب تنفيذها باأ�رصار فادحة لأمريكا وبع�ش حلفائها الإقليميني.
ا�سرتاتيجية  وجود  ال�رصوري  من  يكون  ل  قد  الكربى  الدول  اإىل  بالن�سبة 
كربى مكتوبة ومعَتمدة، وفق ما يتحّدث عنه بع�ش اخلرباء الإ�سرتاتيجيني، 
ا  واإن كّل ما تفر�سه ال�رصورة يتمّثل بتوافر عنا�رص القّوة لديها، وخ�سو�سً
ظّل  يف  الأف�سل  من  يبقى  اأّنه  اإل  الإقت�سادية.  والقّوة  الع�سكرية  القّوة 
احلاجة ملواجهة املتغرّيات املت�سارعة واخلطرية وجود ا�سرتاتيجية كربى 

John J. Mearsheimer, "America Unhinged", January/February 2014, .www.nationalinterest.org  -(6
Niall Ferguson, "Why Barak Obama Needs to Go", News week 8/19/12  -(7

www.newsweek.com/niall-fergason-why-barak-obama-needs-go-64419        
Michael Hirsh, "Obama: The No-Doctrine President"  -(8

www.nationaljournal.com/nationalsecurity/obama-the-no-doctrine-president-20110329        
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اأن  والنوايا، ويجب  الأهداف  ر�سالة وا�سحة عن  ومتما�سكة، لأن يف ذلك 
ي�سمعها جّيًدا الداخل واخلارج على حدٍّ �سواء.

ويف راأينا فقد اأخطاأ معظم هوؤلء اخلرباء الذين راأوا باأن اإدارة اأوباما تفتقر 
ا�سرتاتيجية  باأن  والقول  الإجتهاد  ميكن  حيث  كربى،  ا�سرتاتيجية  لوجود 
وهي  املعامل،  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  عن  الإعالن  عدم  يف  كانت  الرئي�ش 
ال�سابقة،  الإدارة  له  اأورثتها  التي  كلّها  امل�ساكل  من  بالتخلّ�ش  تتلّخ�ش 
وبالتايل الدفع بكل هذه امل�ساكل اإىل احللفاء الإقليميني لتحّمل اأوزارها، 
اإىل  نبادر  وهنا  وخيمة.  عواقب  من  ذلك  عن  ينتج  اأن  ميكن  ما  كل  مع 
من  مطلوب  هو  ملا  النموذج  هي  اليمن  يف  اجلارية  احلرب  هل  ال�سوؤال: 

اأمريكا؟ حلفاء 
اأو  واقعية  اأحكام  اإ�سدار  على  واحلر�ش  النقا�ش  هذا  يف  التعّمق  يتطلّب 
يتطلّب  راأينا  الكربى. يف  ال�سرتاجتية  تعريف مفهوم  الإتفاق على  عادلة 
ويف  املتحدة،  الوليات  بحجم  عظمى  لدولة  كربى  ا�سرتاتيجية  و�سع 
الأو�سط  ال�رصق  التي تواجهها منطقة  التحّولت والتعقيدات  منطقة تواجه 

اإعتماد اإحدى املقاربات الآتية:
املخّططات  وو�سع  املنطقة،  يف  الرئي�سة  الوطنية  امل�سالح  حتديد  اأّولً: 

العمالنية الالزمة لتحقيق هذه امل�سالح اأو حمايتها.
وارتقابات  ال�سائد  العام  الو�سع  ت�رصح  ا�سرتاتيجية  خطة  و�سع  ثانيًا: 
تطّوراته، وتربط ما بني ال�سيا�سات ال�سابقة وامل�ستقبلية الكفيلة مبواجهة 

املقبلة. التحّديات 
املتعار�سة  اأو  املوؤاتية  الديناميات  خمتلف  لتحّرك  عام  اإطار  ر�سم  ثالثًا: 
تنفيذ  للقّيمني على  واإبالغ ذلك  الأهداف وامل�سالح املنوي حتقيقها،  مع 
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اأو  الدولة  اإدارة  مبوقف  لإعالمهم  كو�سيلة،  اخلارجية/الأمنية  ال�سيا�سة 
و�سلوكيتهما. الرئي�ش 

بحجم  عظمى  دولة  رئي�ش  يواجهها  التي  ال�سعوبة  الباحثني  بع�ش  ي�سّبه 
التي  ال�سرتاجتية  لتغيري  حماولته  يف  وم�سوؤولياتها  املتحدة  الوليات 
َيِرُثها عن الرئي�ش الأ�سبق، بال�سعوبة التي يواجهها قبطان حاملة طائرات 
اأراد الدوران باحلاملة 180 درجة، حيث يبقى الأمر ممكًنا  اإذا ما  �سخمة 

على اأن جتري العملية ببطء. 
يف  الأمريكيني  الروؤ�ساء  تواجه  التي  الكربى  ال�سعوبات  تبدو  هنا  من 
حماولتهم لو�سع عقيدة خا�سة بهم، متّيزهم يف مقارباتهم العقالنية عن 

الروؤ�ساء الذين �سبقوهم.
يبقى العن�رص الأ�سا�ش عند احلديث عن ال�سرتاجتية الكربى لدولة ما متمثاًل 
بحجم القوة الع�سكرية والإقت�سادية التي متلكها هذه الدولة، والتي تنوي 
ال�سرتاجتية.  هذه  حّددتها  التي  وامل�سالح  الأهداف  لتحقيق  اإ�ستعمالها 
فالعقالنية التي ت�ساغ بها ال�سرتاجتية اأو الأهداف وامل�سالح التي ت�سعى 

اإىل حتقيقها لي�ست مهمة يف ظّل غياب عنا�رص القوة الالزمة لتنفيذها.  
توافر  من  انطالًقا  ال�سرتاجتية  اأهمية  قيا�ش  الطبيعي  من  يبدو  هنا  من 
الأمر  وهذا  ال�سرتاجتية.  واجلهوزية  العمالنية  الع�سكرية  القّوة  عنا�رص 
دولة  تعتمدها  اأن  ميكن  التي  ال�سرتاجتية  بني  ما  التمييز  اإىل  يدفعنا 
اأوروبية جتاه منطقة ال�رصق الأو�سط وتلك التي تعتمدها الوليات املتحدة، 
دائمة وموّزعة على خمتلف دول  والتي متلك جهوزية ع�سكرية وعمالنية 
القريبة من  الدولية  املياه  اإىل وجود بحري فاعل يف  املنطقة، بالإ�سافة 

دول املنطقة.
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نتجت عن  التي  الكارثية  النتائج  احلديث عن  اإىل  املوؤّرخني  يذهب بع�ش 
اإعتماد ا�سرتاتيجية �سيئة، وعن �رصورة التاأّكد دائًما من وجود ا�سرتاتيجية 
عاقلة ومتما�سكة لتفادي الف�سل. بينما يوؤّكد التاريخ ودرو�سه عك�ش ذلك. 
نظام  اإ�سقاط  اأجل  من  العراق  على  الأمريكية  احلرب  كمثال  هنا  ولناأخذ 
وكدعم  ظامل"،  دكتاتوري  "حكم  من  للتخلّ�ش  كمقّدمة  ح�سني  �سدام 
مل�سرية احلرب على الإرهاب، وكعن�رص تغيري �سيا�سي يف الدول املجاورة. 
املحافظ  الأمريكي  اليمني  جهابذة  ومب�ساعدة  بو�ش،  اإدارة  و�سعت  وقد 
اخلرباء والقيادات كلّهم يف موؤ�ّس�سات الدولة الأمريكية، ا�سرتاتيجية كربى 
اإنتهت  احلرب.  يف  للم�ساركة  الكبار  حلفاءها  ودعت  املهمة،  هذه  لتنفيذ 
النتائج املرجّوة  اأن حتّقق  اأن كلّفت تريليون دولر، من دون  احلرب، بعد 
ويواجه  الفو�سى،  من  ي�سكو  فالعراق  اجلوار،  دول  يف  اأو  العراق  داخل 
عدائهما  على  و�سوريا  اإيران  فيه  بقيت  الذي  الوقت  يف  التفّتت،  خماطر 
مل�ساعر  حم�سو�ش  اإرتفاع  مع  املنطقة،  يف  الأمريكيني  وللوجود  لل�سيا�سة 

الكراهية لأمريكا لدى معظم �سعوب املنطقة.

4- ا�سرتاتيجية الأمن القومي للعام 2015
والتي  القومي،  لالأمن  الرئي�ش  ا�سرتاتيجية  اأ�سمته  ما  اأوباما  اإدارة  اأ�سدرت 
تتحّدث عن دور اأمريكا يف قيادة العامل، وهذا يعني الو�سائل التي ت�ستعملها 
عن  الدفاع  اأجل  من  كلّها  ال�ساملة  التحديات  ملواجهة  املتحدة  الوليات 

امل�سالح والقيم الأمريكية، وحتقيق روؤية وا�سنطن مل�ستقبل العامل)9)).
 Tanya Somanader, "President Obama National Security Strategy in 2015.  -(9

Strong and Sustainable American Leadership", February 6, 2015.       
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يف  القومي  لالأمن  لها  ا�سرتاتيجية  اأول  اأ�سدرت  قد  اأوباما  اإدارة  كانت 
العام 2010، ويف الفرتة التي كان ي�سعى فيها اأوباما اإىل اإنهاء احلربني 
واأفغان�ستان،  العراق  يف  بو�ش  دبليو  جورج  الرئي�ش  اإدارة  بداأتهما  اللتني 
الإقت�سادي واملايل املرتّدي، وبالتايل اخلروج من  الو�سع  واإىل معاجلة 
حالة الك�ساد التي �رصبت اأمريكا العام 2008. ويبدو باأن توقيت �سدور 
تلك ال�سرتاجتية جاء ليوؤّكد باأن لدى الرئي�ش اأوباما روؤية م�ستقبلية للدور 
القيادي الذي يجب اأن ت�سطلع به الوليات املتحدة على امل�رصح العاملي. 
العراق  يف  احلرب  اإنهاء  يف  جادة  اأوباما  اإدارة  باأّن  وا�سًحا  بدا  لكن 

واأفغان�ستان، وباأنها لن تتدّخل ع�سكرًيا يف اأّي اأزمة م�ستجّدة. 
قّدمت م�ست�سارة الرئي�ش لالأمن القومي �سوزان راي�ش ا�سرتاتيجية الرئي�ش 
هذه  باأن  معتربة  بروكنز،  موؤ�ّس�سة  يف   201٥ للعام  القومي  لالأمن 
ال�سرتاجتية تت�سّمن ما يجب القيام به يف املدى القريب من اأجل حتقيق 
الأمن الأمريكي يف املدى البعيد من خالل القول بوجود »قيادة اأمريكية 
واإزدهار  اأقوى  �سالم  بناء  الأ�سا�ش يف عملية  قوية ومتوا�سلة، هي حجر 

اأ�سمل حول العامل«.
وحتّدثت راي�ش عن دور هذه القيادة الأمريكية القوية مت�سائلًة كيف كان 
للعامل اأن يواجه اآفة "اإيبول" يف غربي اأفريقيا، مع اإمكان اإنت�سار الوباء اإىل 
خمتلف اأنحاء العامل، وكيف كان مبقدور رو�سيا اأن تهرب من م�سوؤوليتها 
القوية.  الأمريكية  القيادة  هذه  توافر  لول  اأوكرانيا  يف  احلرب  تفجري  عن 
واأ�سافت  الدويل.  القانون  على  خلروجها  باهًظا  ثمًنا  رو�سيا  الآن  تدفع 
راي�ش لول الوليات املتحدة ملا حدثت مواجهة "داع�ش" من قبل حتالف 
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ل اإىل اإتفاقيات  دويل ي�سّم �سّتني دولة. ولول هذه القيادة ملا اأمكن التو�سّ
دولية بخ�سو�ش املناخ، وملا مور�ست ال�سغوط الكافية على اإيران لتقدمي 

تنازلت ب�ساأن برناجمها النووي.
القوية  القيادة  لهذه  اأمريكا  ملمار�سة  طرق  اأربع  راي�ش  وعّددت  هذا 

نة)0)): واملح�سّ
اأ- �شنقوم بتحقيق اأمن الوليات املتحدة، و�شعبها، واأمن احللفاء وال�رسكاء 

من خالل:
)1(- احلفاظ على دفاع وطني، الأف�سل تدريًبا وجتهيًزا وقيادة يف العامل.
اأمن اأمريكا الداخلي حلماية الأمريكيني من الإرهاب ومن  )2(- حت�سني 

الطبيعية. الكوارث 
ال�سعي نحو عامل خاٍل من الأ�سلحة النووية، والتاأّكد من عدم و�سول   -)3(

اأي مواد نووية اإىل الأيادي ال�رصيرة.
)4(- تطوير كل القدرات ال�ساملة لك�سف ومنع انت�سار، والرّد ب�رصعة على 
اإيبول" من خالل اعتماد  "فريو�ش  اأنواع التهديدات البيولوجية مثل  كل 

اأجندة �سحية �ساملة.
ب- �شنعمل على تطوير اإقت�شاد قوي وخالّق، وتنمية الإقت�شاد الأمريكي 

�شمن نظام الإقت�شاد العاملي احلرّ واملنفتح على بع�شه من خالل:
)1(- تقوية نظام الطاقة الأمريكي، وحتقيق الو�سول اإىل م�سادر الطاقة 
امل�ستوى  على  والتطّور  الإقت�سادي  النمو  تقوية  اأجل  من  وذلك  كلّها 

العاملي.
Ibid  -(0
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للتجارة  منها  يعود  ما  ا  وخ�سو�سً الدولية  التجارة  اأجندة  )2(- تنفيذ 
من  يزيد  ومبا  الإ�ستثمارات،  و�رصاكة  والأطل�سي،  البا�سفيك  دول  مع 

الآخرين. الإزدهار مع  خلق فر�ش عمل لالأمريكيني وتقا�سم 
اآفة  ووقف  الغذائي،  الأمن  الفقر، وحتقيق  اأجل حماربة  من  )3(- العمل 
الرئي�ش للطوارئ وامل�ساعدات. املوت واملجاعة، وذلك بتطبيق برنامج 
العامل  وحول  اأمريكا  يف  الدولية  القيم  لحرتام  و�شندعو  �شنحرتم  ج- 

من خالل:
متطلّبات  �سمن  العي�ش  يف  امل�سوؤولية  درجات  باأعلى  )1(- التمّتع 
�سعبنا  اأمن  على  للحفاظ  �رصوري  هو  ما  بكل  القيام  مع  الذاتية  قيمنا 

وحلفائنا.
)2(- اإعتماد اجلهد ملحاربة الف�ساد واحل�ّش على احرتام مبداأ ال�سفافية 

امل�ساءلة. والتم�ّسك مببداأ  احلكم  يف 
الإن�سان  حقوق  على  التجاوزات  ملنع  الدويل  املجتمع  )3(- قيادة 

اجلماعي. والعنف  املراأة،  وحماية حقوق 
عرب  الفر�ص  واأف�شل  والأمن  ال�شالم  لتحقيق  الدولية  اجلهود  �شنقود  د- 

التعاون القوي مع الآخرين من خالل:
)1(- تقوية حتالفاتنا و�رصاكتنا مع احللفاء والأ�سدقاء، والإ�ستمرار يف 
الأطراف. الأمم املتحدة وبقية املوؤ�ّس�سات املتعّددة  القيادي يف  دورنا 

من  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رصق  يف  الإ�ستقرار  على  )2(- احلفاظ 
نووي،  �سالح  على  احل�سول  من  اإيران  ومنع  الإرهاب،  حماربة  خالل 

ومعاجلتها. القائمة  النزاعات  اأ�سباب  وتخفيف 
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الأمن  الإزدهار وت�سويقه وتثبيت  الإ�ستمرار يف احلفاظ على  )3(- دعم 
الإنفتاح  حتقيق  �رصورة  مع  الغربي  العامل  ن�سف  يف  والدميقراطية 

اإرتباطاتنا.  لتو�سيع  كخطوة  كوبا،  على 

5- هل من تعديالت بعد الإتفاق النووي؟
لبّد من تفّح�ش ما قاله الرئي�ش اأوباما لطوما�ش فريدمان يف املقابلة التي 
اأجراها معه يف البيت الأبي�ش يف 4 ني�سان 201٥ بحًثا عن اأّي تغيري ميكن 
اأن يحدث يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية على �سوء الأحداث املت�سارعة 
التي ي�سهدها ال�رصق الأو�سط واحلروب يف اليمن والعراق و�سوريا وليبيا)))). 
جتاه  مواقفه  تبّدل  تف�سري  اإىل  املقابلة  بداية  يف  �سارع  قد  اأوباما  وكان 
بورما وكوبا واإيران باأن �سيا�سة الإنفتاح املرتافقة مع البحث عن حتقيق 
يف  الأمريكية  امل�سالح  تخدم  اأن  ميكن  الأمريكية،  ال�سرتاجتية  احلاجات 
هذه الدول الثالث ب�سكل اأف�سل من الإ�ستمرار يف �سيا�سة العقوبات والعزل 
التي اعتمدتها اأمريكا يف هذه الدول منذ عقود. واأ�ساف الرئي�ش اأوباما باأن 
ركوب خماطر  اأجل  من  بنف�سها  الثقة  اإىل  املتفّوقة، حتتاج  بقّوتها  اأمريكا 
مدرو�سة ليت�سّنى لها فتح جمالت جديدة مهّمة كتحقيق اإتفاق ديبلوما�سي 
اإيران، ي�سمح لها بالإحتفاظ ببع�ش من�ساآتها النووّية، مع تاأكيد وقف  مع 
م�سريتها لبناء �سالح نووي لفرتة عقد كامل اأو اأكرث. ويقول اأوباما »لدينا 
من القوة ما يكفي مبا ي�سمح لنا اختبار مثل هذه الأفكار من دون اأن نعّر�ش 
»ل  اأنه  هو  ال�سائد  الإعتقاد  اإن  النا�ش«.  يدركه  ل  ما  وهذا  للخطر،  اأنف�سنا 
ا واأننا �سنحتفظ باخليارات كلّها،  ميكن ردع اإيران لي�ش �سحيًحا، خ�سو�سً

Thomas Friedman, "Iran and the Obama Doctrine", April 5, 2015  -((
www.mytimes.com/2015/04/06/opinion/thomas-friedman-the-obama-doctrine-and-iran-interview.html        



(9
الدفاع الوطني - تموز 201٥

ال�سرتاتيجية الأمريكية يف ال�رشق الأو�سط
العميد الركن نزار عبد القادر

واأماًنا ويف  اأمًنا  اأكرث  يجعلنا  بالديبلوما�سية،  العالقة  امل�سائل  بحّل  واأننا 
اأوباما تاأكيد تعّهداته كلّها بالدفاع  اأف�سل حلماية حلفائنا«. واأعاد  و�سع 
عن اإ�رصائيل وحمايتها من اأّي هجوم من اإيران وغريها. وتوّجه اإىل ال�سعب 
�سالح  على  احل�سول  من  اإيران  ملنع  خيار  ول  حّل  »ل  قائاًل:  الإ�رصائيلي 
�سيجري  وهذا  اعتمدناها،  التي  الديبلوما�سية  املبادرة  من  اأف�سل  نووي 

اإثباته م�ستقباًل«.
العربية  كاململكة  ال�سنّية  الدول  من  اأمريكا  حللفاء  احلماية  تاأمني  عن 
خارجيني  اأعداء  »لديهم  اأوباما  يقول  الأخرى  اخلليجية  والدول  ال�سعودية 
ال�سباب  بوجود  تتمّثل  داخلية«،  تهديدات  ا  اأي�سً لديهم  ولكن  حقيقيني، 
املهّم�سني والعاطلني عن العمل، وبوجود اإيديولوجية مدّمرة بالإ�سافة اإىل 
وجود اإعتقاد باأنه ل تتوافر قنوات �رصعية للتظلّم. وراأى اأوباما اأن الوليات 
املتحدة يجب اأن تعمل مع هذه الدول واأن تقول لهم »كيف ميكن اأن نبنَي 
نقّوَي  اأن  ميكننا  كيف  ولكن  اخلارجية،  التهديدات  �سّد  الدفاعية  قدراتكم 
اجل�سم ال�سيا�سي يف هذه الدول من اأجل اإ�سعار جيل ال�سباب ال�سّنة باأن لديهم 
خياًرا غري الدولة الإ�سالمية اأو )داع�ش(«. واأ�ساف »اأعتقد باأن اخلطر الأكرب 
ل يتمّثل باإمكان ح�سول غزو اإيراين، ولكن م�سدره �سيكون من حالة عدم 
لالإ�رصائيليني  ر�سالته  اأّن  على  اأوباما  �سّدد  الداخل«.  من  ال�سعبي  الر�سى 
توؤّكد باأن اللجوء اإىل اخليار الع�سكري �سّد اإيران لن يحّقق الغاية املن�سودة، 
وقد يوؤّخر الإجناز النووي لبع�ش الوقت، ولكنه �سي�سّكل دافًعا قوًيا لإيران 

لت�رصيع عمليات التخ�سيب للح�سول على عّدة اأ�سلحة نووية.
لي�ش  باأنه  يتلّخ�ش  العربية  الدول  من  اأوباما  موقف  باأّن  بو�سوح  ويبدو 
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ا جلهة  املنطقة، خ�سو�سً اإ�سرتاتيجيته جتاه  تغيري يف  اأي  لإجراء  م�ستعًدا 
"الأزمات  لحتواء  الأر�ش  على  اأمريكي  ع�سكري  تدّخل  باأّي  ال�سماح 
املتفّجرة" يف عدة دول عربية. يقول اأوباما »بالن�سبة حللفاء اأمريكا من 
يف  الع�سكرية،  قدراتهم  لتقوية  ا�ستعداد  على  نحن  العربية  ال�سنّية  الدول 
م�ساكلهم  الرّبية حلل  قّواتهم  ا�ستعداًدا ل�ستعمال  يبدوا  اأن  عليهم  املقابل 
�سيرتّكز  اخلليجية  الدول  مع  حديثه  باأن  اأوباما  ويعترب  الإقليمية«. 
فقد  ال�سوري  ال�ساأن  يف  اأما  فاعلة.  دفاعية  قدرات  بناء  على  بالأولوّية 
عرّب اأوباما عن وجود رغبة اأمريكية للذهاب اإىل �سوريا والتدّخل من اأجل 
معاجلة الو�سع. لكن ال�سوؤال الأ�سا�سي كان يتمحور على اأ�سباب عدم قيام 
الأ�سد  الإنتهاكات، وحماربة  املدنيني من  بعمل ما حلماية حقوق  العرب 
لن  اأنه  على  طماأنتهم  يجب  اأنه  على  و�سّدد  خمّططه.  ا�ستكمال  من  ومنعه 
يكون هناك من تهديد خارجي حقيقي، وهذا �سي�سّهل فتح حوار مع اإيران.
امل�سالح  اإن  »الآن  اأوباما  راأى  فقد  املا�سي  يف  حدث  ما  كّل  من  وبعيًدا 
ال�رصق  يف  النفطية  الرثوات  ا�ستغالل  يف  لي�ست  احلقيقية  الأمريكية 
الأو�سط، ولي�ست يف ال�سيطرة على مناطق جغرافية حمّددة، م�ساحلنا هي 
يف حتقيق ال�سلم واحلياة امل�ستقّرة، وعدم تعري�ش اأ�سدقائنا لأّي هجمات 
عمليات  ومنع  الأطفال،  على  املتفّجرة  الرباميل  اإلقاء  ولعدم  خارجية 
كيف  املحوري:  ال�سوؤال  يبقى  لكن  املدنيني«.  لل�سّكان  اجلماعي  التهجري 

ميكن حتقيق ذلك؟
يف  اأو  اأوباما  الرئي�ش  مواقف  يف  تغيري  اأّي  هناك  لي�ش  الواقع  يف 
له  الت�سويق  حاول  ما  وفق  الأو�سط،  ال�رصق  منطقة  جتاه  ا�سرتاتيجيته 
املقابلة  هذه  من  اأراد  قد  اأوباما  باأن  بو�سوح  ويبدو  فريدمان.  طوما�ش 
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توجيه تطمينات وتقدمي �رصوحات وافية لإ�رصائيل ولأ�سدقائه يف اأمريكا 
احللول  اأف�سل  يبقى  الديبلوما�سي  اخليار  باأن  الأمريكي  وللكونغر�ش 
فاإنه  واإذا ف�سل هذا احلّل  الإيرانية لمتالك �سالح نووي،  لحتواء اجلهود 
اأوباما  وكان  الهدف.  هذا  لتحقيق  الأجنع  اخليار  لعتماد  جاهًزا  �سيكون 
وا�سع يف  اأمريكي  ع�سكري  بتدّخل  �سماحه  عدم  اأجوبته حول  وا�سًحا يف 
توؤّمن  عمليات  تنفيذ  هو  به  �سي�سمح  ما  كل  وباأن  الأو�سط،  ال�رصق  منطقة 
غالب  "ل  مبداأ  حتّقق  التي  ال�سيا�سية  العملية  يف  كلّها  الأطراف  م�ساركة 
اأو  اأكراًدا  اأو  �سّنة  اأو  �سيعة  كانوا  �سواء  الأفرقاء  جميع  بني  مغلوب"،  ول 
العراق  اإىل  العودة ع�سكرًيا  باأن  اأوباما  فل�سطينيني. و�رصح  اأو  اإ�رصائيليني 
قيام  ومنع  موّحد  عراق  على  الإبقاء  على  العمل  خلفية  على  جاءت  قد 

خالفة اإ�سالمية يف العراق و�سوريا. 
بدعٍم  املحافظات  على معظم  احلوثيون  و�سيطر  اليمن  اأحداث  لكن جاءت 
من اإيران لتفر�ش ت�سكيل حتالف عربي – اإ�سالمي بقيادة اململكة العربية 
حماولة  يف  احلزم"  "عا�سفة  اإ�سم  حتت  جوية  حرب  واإطالق  ال�سعودية 
الدراماتيكية  التطّورات  هذه  العربية.  اجلزيرة  اإىل  الإيراين  املّد  لحتواء 
بالإ�سافة اإىل ال�سكوك التي وّلدها الإتفاق الأمريكي – الإيراين حول امللّف 
النووي قد و�ّسعت فجوة الإنق�سام بني دول جمل�ش التعاون اخلليجي وبني 
الوليات املتحدة. ويف حماولة حثيثة لحتواء التدهور احلا�سل يف هذه 
العالقات دعا الرئي�ش اأوباما اإىل قّمة خليجية – اأمريكية ُتعَقد يف كامب 

ديفيد.  
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6- اخليارات والإلتزامات بعد قّمة كامب ديفيد
اأعرب وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري عن ر�ساه التام عن النتائج 
جمل�ش  ودول  املتحدة  الوليات  بني  ديفيد  كامب  قّمة  عنها  اأ�سفرت  التي 
باأنها  القّمة  وا�سًفا   ،201٥ اأيار   14 يف  انعقدت  والتي  اخلليجي  التعاون 
التو�سيف  الرغم من هذا  لكن وعلى  "تاريخية وغري م�سبوقة")))).  كانت 
يف  اأوباما  جناح  مدى  حول  يبقى  املحوري  ال�سوؤال  فاإن  للقّمة،  املتفائل 
"طماأنة دول اخلليج"، والتي تعترب "معياًرا لقيا�ش جناح القمة اأو ف�سلها". 
وهل ح�سلت دول اخلليج على الطماأنة املطلوبة يف نهاية القّمة؟ الأمريكيون 
يقولون نعم، والأغلبية ال�ساحقة من العرب، مبن فيهم اخلليجيون يجيبون 
"لكن"، وهي ت�سمر �سكوى مريرة لدى الكثري  اأو بنعم تتقاطع مع  بالنفي 
من اخلليجيني وال�سعوديني من خذلن وا�سنطن حلفاءها القدامى مل�سلحة 
دولة تعي�ش ف�ساًدا بتدّخالتها يف الدول العربية وبتمويلها تنظيمات اإرهابية 

ت�سّكل تهديًدا للعرب والأمريكيني مًعا)))). 
البيان  يف  جاء  ما  وفق  باأنه  والأمريكيني  العرب  اخلرباء  من  عدد  ُيجِمع 
اخلتامي وت�رصيحات الرئي�ش اأوباما الالحقة، فاإن اإدارة اأوباما اأعطت دول 
الإدارة جتاه  تّتبعها هذه  التي  ال�سرتاجتية  اخلليج ما ت�ستطيعه يف حدود 
املنطقة، والتي يبدو اأنها غري راغبة يف تو�سيعها اأو تطويرها، واإن هذا الأمر 
يتطلّب موافقة الكونغر�ش على مطلب دول اخلليج احل�سول على ميزة حليف 
رئي�سي من خارج حلف "الناتو"، وذلك على غرار كوريا اجلنوبية واليابان، 

هبة القدسي، "عادل الجبير يؤكد ان دول الخليج راضية عن نتائج قمة كامب ديفيد"، صحيفة الشرق األوسط 6)/5/5)0)، ص).  -((
خالد الدخيل، "لماذا العتماد على واشنطن أوًل؟"، صحيفة الحياة، األحد 7)/5/5)0) ص9.  -((
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اأو على مطلب �رصاء اأ�سلحة متطّورة جًدا كالطائرة "اأف-3٥" لأن هذا الأمر 
�سيخّل بالتوازن الع�سكري مع اإ�رصائيل)))).

اإختلفت اآراء اخلرباء اخلليجيني والأمريكيني يف تقوميهم لنتائج القّمة حيث 
ويف  لفت  ب�سكل  اخلليج  دول  ل�سالح  جاءت  النتائج  باأن  بع�سهم  اعترب 
التي �سيغ  اللغة  باأن  الآخر  البع�ش  راأى  ما  الأهمية، يف  جوانب غاية يف 
التي تواجه دول جمل�ش  "فالتحّديات  الكثري،  البيان امل�سرتك مل تقّدم  بها 
اإيران من  اإيراين بقدر ما تتمّثل يف ما تقوم به  التعاون ل تتمّثل يف غزو 
م�ساكل واإرهاب وتخريب، بالإ�سافة اإىل طموحاتها لت�سنيع �سالح نووي، 
وعوًدا  البيان  قّدم  الق�سايا.  هذه  تعالج  ل  البيان  يف  الواردة  الوعود  واإن 
اأبرامز  اإليوت  الراأي قّدمه  اأوباما ل تر�سي دول اخلليج"، هذا  اإ�سافية من 
اخلبري يف �سوؤون ال�رصق الأو�سط يف عهود اإدارات اأمريكية �سابقة، واأ�ساف 
اأن "دول اخلليج كانت تريد من الوليات املتحدة �سيا�سة خارجية جديدة 

من �ساأنها اإيقاف اإيران، لكّنها مل حت�سل على ذلك")5)).
ال�سوؤال الذي لبّد من طرحه يف ظّل بع�ش التحليالت ال�سلبية لنتائج القّمة، 
�سني ب�سوؤون ال�سيا�سة الأمريكية يف ال�رصق الأو�سط،  من قبل خرباء متخ�سّ
هو: ملاذا مل يتجاوب اأوباما مع املطالب اخلليجية الداعية اإىل اإتخاذ مواقف 
اأمريكية وا�سحة وحازمة من التهديد الإيراين، والذي طاول اجلزيرة العربية 
جمل�ش  دول  اأمن  بحماية  ال�سابقة  الأمريكية  الإلتزامات  وجتديد  نف�سها، 

التعاون اخلليجي وا�ستقرارها؟
على  مبنّية  ا�سرتاتيجية  وتوّجهات  خيارات  اأوباما  الرئي�ش  لدى  باأن  يبدو 

Ibid  -((
صحيفة الشرق األوسط، "خبراء خليجيون واميركيون "كامب ديفيد" خطة عمل مشتركة" 6)/5/5)0) ، ص).  -(5
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اإىل  و�سوله  وقبل  الرئا�سة  معركة  خو�سه  منذ  اإعتمدها  وثوابت  قناعات 
البيت الأبي�ش. وقد جعل الرئي�ش من هذه اخليارات والتوّجهات املنطلقات 
املعتمدة  ال�سرتاجتية  وللخيارات  الأمريكية  اخلارجية  لل�سيا�سة  الأ�سا�سّية 

يف ال�رصق الأو�سط.
يف  ال�سابق  الدفاع  وزير  اأوباما  اعتمدها  التي  اخليارات  هذه  عن  يتحّدث 
بانيتا  ليون  الأ�سبق  املركزية  الإ�ستخبارات  وكالة  ورئي�ش  اأوباما  حكومة 
على  الإنتخابات  اأوباما  »خا�ش  فيقول  القتال"  ي�ستحّق  "ما  كتابه  يف 
الع�سكرية،  القّوة  على  املفرط  اعتمادها  يف  بو�ش  لإدارة  اإنتقاده  قاعدة 
ا جلهة اخللط ما بني الإ�سالم والإرهاب. اإذ كان من الأ�سهل على  وخ�سو�سً
اأوباما اخلروج من حرب العراق، التي "�سّكلت حرًبا بالإختيار" كما �سّماها 
باأنها  اعترب  والتي  اأفغان�ستان،  يف  احلرب  عن  تفريقها  معر�ش  يف  وذلك 
احلرب من  القوى يف  زيادة حجم  وافق على  لقد  ال�رصورة"«)6))،  "حرب 
اأّمة م�ستقّرة ل مكان فيها للقاعدة.  اإنهائها والإن�سحاب، تارًكا وراءه  اأجل 
ال�سائع يف وا�سنطن يف هذه  ويعرتف بانيتا يف نهاية مذّكراته باأنه »من 
قبل  من  ت�سهده  مل  حدٍّ  اإىل  منق�سمة  البالد  باأن  القول  اأوباما(  )عهد  الأيام 
وباأن احلكومة تعاين خلاًل وظيفًيا عاًما«)7)). ويتابع روؤيته يف هذا الأمر 
يهتّمون  فالأمريكيون  احلكومة(،  )عن  خمتلف  باأ�سلوب  يفّكر  »البلد  ليقول 
بالق�سايا الكربى، وي�سعرون بالإحباط عندما يَرون باأّن وا�سنطن غري قادرة 
ملعاجلة  التفّرغ  اأجل  من  طويلة  لفرتة  ال�سغرية  الق�سايا  عن  التخلّي  على 

امل�سائل الكربى«)8)).
Leon Panetta, "Worth Fights", New York. Pinguin Press, 2014. p.257  -(6

Ibid. p. 464  -(7
8)-  خالد الدخيل، "لماذا اإلعتماد على واشنطن أوًل"
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 يحاول الأكادميي والكاتب ال�سعودي خالد الدخيل حتليل نتائج القّمة يف 
مقال ن�رصه يف جريدة احلياة فيقول باأن »اإدارة اأوباما اأعطت دول اخلليج 
املنطقة، ويف حدود  تتبّناها حيال  التي  ال�سيا�سة  ت�ستطيعه يف حدود  ما 
ال�سرتاجتية الأمريكية التي ل ميكن تو�سيعها اأو تطويرها من دون موافقة 
»باأنه  الإدارة  تتبّناها  التي  ال�سيا�سة  عن  الدخيل  وي�سيف  الكونغر�ش« 
اأوباما بالتناق�ش، لكن لي�ش بالغمو�ش. كان الرجل وا�سًحا  اإتهام  ميكن 
اأن  يريد  ل  اأنه  اأّكد  عندما   ،2007 العام  الأوىل  للمّرة  تر�ّسحه  بداية  منذ 
يكون رئي�ًسا عادًيا، ل يتجاوز اإجنازه اأن يكون اإ�سمه �سمن قائمة روؤ�ساء 
اأمريكا. كان يطمح اإىل اأن يكون رئي�ًسا خمتلًفا عن �سواه، وهذا الإختالف 

يكون بالإنفتاح على خ�سوم اأمريكا التقليديني مثل كوبا واإيران«)9)).
قد  القّمة  باأّن  اجلبري  عادل  ال�سعودي  اخلارجية  وزير  يرى  املقابل  يف 
الع�سكري امل�سرتك، وتقدمي  حّققت تفاهمات جّيدة يف ما يتعلّق بالتدريب 
اأنظمة متطّورة، وتطوير منظومة الدفاع ال�ساروخي والقدرات ال�ساروخية 
البالي�ستية والإنذار املبكر، ومناق�سة اإن�ساء قّوات للتدّخل ال�رصيع ومكافحة 
العميقة بني اجلانبني.  ال�سرتاجتية  العالقات  ال�سربانية، وتعزيز  الهجمات 
الوليات املتحدة �ستقف  "باأن  اأوباما زعماء دول اخلليج  الرئي�ش  وطماأن 
اإىل جانبهم �سّد الهجمات اخلارجية" وباأنه اأجرى حمادثات �رصيحة ب�ساأن 
اإيران وتنظيم داع�ش وق�سايا اأخرى. واأ�ساف اجلبري »وجدنا تفّهًما كاماًل 
لدى الرئي�ش اأوباما خلطورة التدّخالت الإيرانية يف �سوؤون املنطقة، واإدراًكا 
جّيًدا ملا تقوم به اإيران من دعم لالإرهاب وحتّركات لزعزعة الإ�ستقرار يف دول 

The Newyorker Magazine – Interview with Obama, January 21, 2014.  -(9
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الإيرانية املزعزعة لالإ�ستقرار ت�سّكل  التهديدات  اأوباما باأن  واأقّر  املنطقة«. 
اأما يف ال�ساأن ال�سوري وهو من الق�سايا  اأو�سع من التهديد النووي.  تهديًدا 
ا دور اإيران وحلفائها يف النزاع، وتقرير  احليوية عربًيا و�سعودًيا وخ�سو�سً
م�سري �سوريا م�ستقباًل يقول اجلبري »كان لدينا تفاهم وا�سح حول �رصورة 
تكثيف اجلهود لدعم املعار�سة ال�سورية املعتدلة، واتفقنا على اأهمية فتح 
املجال حللٍّ �سيا�سي ل ي�سمل الأ�سد، واأنه ل وجود لهذا الأخري يف م�ستقبل 
برامج  يف  �سواء  للمعار�سة،  م�ساعدات  تقدمي  حول  تن�سيق  وهناك  �سوريا. 
الت�سليح والتدريب«)0)). وهنا يبدو بو�سوح باأن الوليات املتحدة مازالت 
على موقفها من عدم التدّخل يف �سوريا لإقامة منطقة اآمنة، اأو فر�ش منطقة 

حظر جّوي ملنع النظام من متابعة ق�سف املدنيني بالرباميل املتفّجرة.
اإىل جانب التاأكيد على ال�رصاكة الوثيقة بني اجلانبني يف مواجهة التهديدات 
للت�سّدي  والتعاون  الإقليمية  الأزمات  فتيل  نزع  على  والعمل  امل�سرتكة 

للتهديدات، فاإن النقاط الأبرز يف الإتفاق هي)))):
املنطقة  يف  الإ�ستقرار  لزعزعة  اإيران  ن�ساطات  مواجهة  يف  التعاون   -
وتعزيز القطاع الأمني وبناء قدرات الدول اخلليجية من اأجل متكينها من 

الدفاع عن نف�سها.
اإتخاذ اخلطوات التطبيقية لتطوير منظومة الدفاع ال�ساروخي والقدرات   -
لالإنذار  نظام  وتطوير  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  البالي�ستية  ال�ساروخية 

املبكر.
�سمان توريد �رصيع لالأ�سلحة التي حتتاج اإليها الدول اخلليجية، واإن�ساء   -

هبة القدسي، "عادل الجبير: سنعمل مع األميركيين على مواجهة داعش وتدّخالت إيران" صحيفة الشرق األوسط 6)/5/5)0) ص 0).  -(0
صحيفة الشرق األوسط، "أهم نقاط التفاق في قمة كامب ديفيد"، 6)/5/5)0).  -((
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�ش لعمليات البيع  مكتب م�سرتيات للمبيعات الع�سكرية اخلارجية، خم�سّ
جديدة  مرحلة  تدخل  العالقات  باأن  اأوباما  واعترب  اخلليج)))).  لدول 

اإ�ستناًدا اإىل القرارات.
�سمان حرية املالحة يف املياه الدولية ومكافحة القر�سنة واعرتا�ش   -
تدّفق  �سمان  مع  ال�رصاع،  مناطق  اإىل  امل�رصوعة  غري  الأ�سلحة  �سحنات 
الطاقة من منطقة اخلليج بتاأمني حرّية املالحة يف م�سيق هرمز. وكان 
ا الإتفاق على اإجراء اإجتماعات وزارية وفنية لبحث ال�سوؤون  الالفت اأي�سً
كامب  لقّمة  مماثلة  قّمة  وعقد  والإقت�ساد،  والأمن  والدفاعية  اخلارجية 

ديفيد العام 2016.
وا�ستقرارها،  اخلليج  دول  اأمن  لدعم  الأمريكية  التعّهدات  هذه  مقابل  يف 
فقد ح�سل اأوباما على وعد من القادة اخلليجيني بدعم الإتفاق النووي مع 
اإيران )يف حال توقيعه(. ويعترب اأوباما اأنه باأم�ّش احلاجة ملثل هذا الدعم 
ملواجهة الكونغر�ش الذي يحاول �سّن قانون حول �رصورة عر�ش الإتفاق 

اإ�سقاطه. للت�سويت من اأجل 
ال�سلبية  اأوباما على تغيري مواقفه  اأجربوا  قد  القادة اخلليجيني  باأن  يبدو 
بقوله:  تاميز"  "نيويورك  ل�سحيفة  عنها  عرّب  قد  كان  والتي  �سكواهم  من 
تاأتَي  لن  )اخلليجية(  الدول  هذه  تواجهها  قد  التي  الأخطار  اأكرب  اأن  رمبا 
من غزو اإيراين، بل من عدم ر�سى من داخل هذه البلدان«. وهذا يعني باأن 
اأوباما يعترب اأن م�سكلة اأمن الدول اخلليجية الرئي�سة لي�ست يف اإيران بل يف 
للتحّولت  والإ�ستجابة  الداخل،  التغيري يف  الدول ل�رصورات  مقاومة هذه 

Kevin Liptak and Elise Labott, "Obama: U.S.Would Use Military Force to Defend Gulf Allies"  -((
www.cnn.com/2015/05/16/politics/obama-saudi-gcc
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مجريات  �سوء  على  قّرر  قد  اأوباما  باأن  ويبدو  املنطقة.  يف  جتري  التي 
القّمة الإ�ستدارة على هذا املوقف، وموافقة الراأي اخلليجي القائل باأن ايران 
ت�سّكل تهديًدا فعلًيا لهم وباأنه لبّد من مواجهة التهديد، وباأّن على الوليات 

املّتحدة اأن تكون �رصيًكا يف حماية اخلليج من اأّي تهديدات خارجية)))).
ظّل  يف  املوؤامرة  تالم�ش  الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  باأن  البع�ش  يرى 
ال�سعور بانحياز اأوباما لالإنفتاح على اإيران على ح�ساب اأمن الدول العربية 
واخلليجية وا�ستقرارها. وجاءت قّمة كامب ديفيد لتقول باأن هذه ال�سيا�سة 
اخلارجية هي نتاج قرارات ل موؤامرات، وباأنها تتاأّثر بعوامل ثالثة: النظام 
والنظام  الكونغر�ش،  من  وامل�ساءلة  للرقابة  اخلا�سع  الرئا�سي  ال�سيا�سي 
والتطّورات  �سنوات،  ثماين  اأو  اأربع  كل  ال�سلطة  تبادل  جلهة  الدميقراطي 
من  لبّد  واأمنها)))).  اأمريكا  م�سالح  على  املوؤّثرة  اخلارجية  والأحداث 
القرارات  �سنع  يف  و�سخ�سيته  الأمريكي  الرئي�ش  دور  باأهمية  الإعرتاف 
الأحداث  وباأن  املنطقة،  جتاه  الأمريكية  وال�سرتاجتية  بال�سيا�سة  اخلا�سة 
العراق  يف  حربني  �سّن  اإىل  بو�ش  دبليو  جورج  الرئي�ش  اأمثال  تدفع  قد 
واأفغان�ستان، وقد تدفع اأمثال الرئي�ش اأوباما اإىل اتباع �سيا�سة نف�ش اليدين 
من اأزمات املنطقة، ولو اأّدى ذلك اإىل ن�سوء �رصاعات توؤّدي اإىل موت مئات 

األوف املواطنني الأبرياء يف �سوريا وليبيا واليمن والعراق.
يف تقومي مو�سوعي لنتائج القمة لبّد من العودة اإىل ت�رصيح اأدىل به اخلبري 
الدفاعي والإ�سرتاتيجي الأمريكي اأنطوين كورد�سمان ل�سحيفة احلياة بتاريخ 

خالد الدخيل، "لماذا العتماد على واشنطن أوًل؟"  -((
فريد الخازن، "السياسة الخارجية الميركية براغماتية بال عقدة ذنب"، صحيفة السفير،6)/5/5)0).  -((
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1٥ اأيار 201٥ حيث قال »اإن القّمة ترفع التحالف الإ�سرتاتيجي والتاريخي 
بني اجلانبني« واإن الإتفاق النووي يف حال اإمتامه مع ايران »لي�ش حتّولً 
اإقليمًيا للوليات املتحدة والتي يبقى ثقلها ا�سرتاتيجًيا يف الدفاع عن دول 

جمل�ش التعاون اخلليجي«.
اإثبات  القادرين على  الزمن وتطّورات الأحداث املت�سارعة وحدهما  ويبقى 
البيان  التي �سدرت يف  الإلتزامات  تنفيذ  اأوباما يف  الرئي�ش  مدى �سدقّية 

اخلتامي ال�سادر عن قّمة كامب ديفيد مع قادة جمل�ش التعاون اخلليجي.  
7- الإ�ستنتاجات

اإذا كان دور الوليات املتحدة قد تراجع يف قيادة العامل يف بداية رئا�سة 
العراق  حلرب  "الكارثية"  والنتائج  الإقت�سادي  الركود  بحّجة  اأوباما 
م�ساكل  وجود  اإنكار  فيه  ميكن  ل  الذي  الوقت  يف  فاإنه  واأفغان�ستان، 
تثبت  الأرقام  حقيقة  ولكن  الأمريكي،  الإقت�ساد  تواجه  كربى  اإقت�سادية 
واأ�سواق  القول بربوز دول  اإن  العامل.  الأكرب يف  الإقت�ساد مازال  باأن هذا 
قادرة على مناف�سة الإقت�ساد الأمريكي، هو �رصب من اخليال ول ميّت اإىل 
الواقع ب�سلة. مل يحدث هذا الرتاجع يف الدور الإ�سرتاتيجي لأمريكا حول 
الفعلي  ال�سبب  يعود  اإمنا  �سنوات،  اأربع  ا�ستمّر  الذي  الك�ساد  ب�سبب  العامل 
على  اأمريكا  وبقدرات  بنف�سها  الأمريكّية  القيادة  ثقة  م�ستوى  تراجع  اإىل 

ا�ستعمال ما متتلكه من عنا�رص القوة والنفوذ.
اأحداث عرفت حتت  اإن ما يح�سل يف ال�رصق الأو�سط منذ العام 2011 من 
واإقت�سادي  اإجتماعي  تغيري  بحدوث  الأمل  فتح  قد  العربي"،  "الربيع  اإ�سم 
و�سيا�سي. ي�ساف اإىل ذلك �سعود التّيارات الإ�سالمية، وانفجار ال�رصاعات 
ال�سيطرة  اإيران  وحماولت  الإقليمية،  القوى  موازين  وانهيار  املذهبية، 
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على عدد من الدول العربية هي: العراق و�سوريا ولبنان واليمن والبحرين، 
واإن  املنطقة،  تعقيًدا يف  اأكرث  اأو�ساًعا  قد خلقت  التاريخية  التحّولت  هذه 
اإ�ستثماري  وبدعم  فاعاًل،  اأمريكًيا  ح�سوًرا  يتطلّب  احتواءها  اأو  معاجلتها 
�رصق  مار�سال"  "خطة  ت�سّكل  �ساملة،  ل�سرتاتيجية  الأ�سا�ش  ي�سّكل  دويل 

اأو�سطية.
الإ�ستقرار  حّققت  التي  املّتحدة  للوليات  ميكن  كيف  الت�ساوؤل:  من  لبّد 
اأن  الثانية  العاملية  اإنتهاء احلرب  العامل منذ  اأنحاء  والإزدهار يف خمتلف 
تخرج من ال�رصق الأو�سط وترتكه ممّزًقا بفعل التحّولت التاريخية، والهجمة 
الإيرانية لإعادة بناء اأمرباطورية جديدة؟ تبدو احلاجة ملّحة لعودة اأمريكا 
اإىل املنطقة، من اأجل حتقيق التوازن املطلوب وامل�ساهمة يف �سبط احلركات 
الإرهابية، واإعادة بناء الإقت�ساد الذي يوؤّمن فر�ش العمل املطلوبة، وي�سّهل 

دخوله اإىل الإقت�ساد الدويل ال�سامل.
يف ظل اعتماد اأوباما �سيا�سة نف�ش اليدين يف منطقة ال�رصق الأو�سط، ومع 
الإنقالب الذي نّفذه احلوثيون �سد الرئي�ش عبد ربه من�سور هادي وحكومته، 
دراماتيكي،  ب�سكٍل  اخلليجية   – الأمريكية  العالقات  يف  الفجوة  تو�ّسعت 
وجاءت  التاريخيني.  احللفاء  بني  الثقة  وعدم  ال�سكوك  من  اأجواء  و�سادت 
"عا�سفة احلزم" مبثابة "جر�ش اإنذار" باإمكان تدهور الأو�ساع نحو حرب 
اإقليمية بني اإيران وحتالف اإقليمي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية. والتقط 
اأوباما الإ�سارة فدعا اإىل قّمة كامب ديفيد، ليقّدم التزامات اأمريكية جديدة 
اأهّمها الإلتزام مبواجهة اأي خطر خارجي على دول اخلليج، ولكن هذا الإلتزام 
اإيران، والتعاون  �سيتعار�ش حتًما مع قرار اأوباما الوا�سح بالإنفتاح على 
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معها يف جمالت �ستى بعد توقيع الإتفاق النووي يف نهاية حزيران املقبل. 
ا�سرتاتيجيتها جتاه  اأجل ت�سحيح  اأوباما من  لإدارة  الوقت متوافًرا  يعد  مل 
املنطقة، وهي ل متلك النّية وال�سجاعة لذلك، ولبّد من انتظار و�سول رئي�ش 
واإن  الراهن.  امل�سار  ت�سحيح  على  قادرة  كربى  ا�سرتاتيجية  ير�سم  جديد، 
هي  املنطقة،  يف  املت�سارعة  والأحداث  اأوباما  رئا�سة  من  املتبّقى  الزمن 
كفيلة بك�سف مدى �سدقّية اأوباما يف تنفيذ الإلتزامات التي ت�سّمنها البيان 

اخلتامي للقمة. 
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امل�ؤ�ّس�سة الع�سكرية ال�سينية وحماية اإجنازات 
حقبة الإ�سالح والإنفتاح 

د. نبيل �رسور

*باحث ودكتور في 
الشؤون القتصادية

املقدمة

ما مـن �ســك باأّن الـقـوى الـعـ�سـكـرية فـي اأّي دولـة مـن 
ال�سالم الداخلي ولكيان  اأ�سا�سًيا يف �سون  الدول، ت�سّكل ركًنا 
والقانونية  ال�سـيا�سـية  موؤ�ّسـ�ساتها  وحفظ  ولبنيانها،  الدولة 

والإقت�سادية.

 كما اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية ت�سطلع بدوٍر اأ�سا�سٍي على م�ستوى 
احلفاظ على الأو�ساع العامة للدولة �سمن اإقليمها اجلغرايف 
الإقليمية  احلدود  �سالمة  تاأمني  ويف  القائمة،  وحدودها 
واخلارجية، والتي تقع يف اإطار امل�سوؤولية ال�سيادية لأي دولة 
من الدول، وحماية �سكان الدولة و�سعوبها ومقدراتها الوطنية، 

مبا متثله من كيان حّر وم�ستقّل. 
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الدول  م�سالح  حماية  يف  تتمّثل  اأبعاًدا،  لي�سمل  التاأثري  هذا  وميتّد 
ال�سرتاتيجية خلف احلدود، ويف �سون الأبعاد ال�سرتاتيجية لكيان الدولة 
القومية على  واأهدافها  �سيا�ستها اخلارجية  واإدارة  ولأهدافها و�سيا�ساتها، 

اأكرث من �سعيد.

بالإ�سافة اإىل هذا الدور الأمني- ال�سرتاتيجي، ت�سطلع املوؤ�ّس�سة الع�سكرية 
للدولة،  الإقت�سادية  البنى  تدعيم  حيث  من  وموؤثٍر،  فاعٍل  اإقت�سادٍي  بدوٍر 
ومّدها باملقّدرات الإقت�سادية ورفدها باخلربات والإمكانيات، التي جتعلها 

تتقّدم على م�ستوى الإقت�ساد باأبعاده وم�ستوياته كلها.
 وعليه نخل�ش اإىل اأن املوؤ�ّس�سة الع�سكرية، يف حال كانت فاعلة ومتطّورة يف 
دولٍة ما، فاإنها ت�ساهم، اإىل جانب دورها الدفاعي والأمني، يف تقّدم الدولة، 

ويف بلوغها مواقع متقّدمة يف بناها الإقت�سادية وموؤ�ّس�ساتها الإنتاجية.
ب�سكٍل  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  ح�سور  يتجّلى  ال�سني،  بحجم  كربى  دولة  ويف 
ثقل  من  ميّثله  مبا  الدولة،  �سيادة  ميادين  من  ميدان  من  اأكرث  يف  بارٍز 
الروافد  اأهم  اأحد  ي�سّكل  كما  اآن،  يف  للدولة  وال�سيادي  ال�سيا�سي  القرار  يف 
مع  النظري،  منقطعة  تكاملية  عملية  يف  ال�سينية،  الإقت�سادية  للقطاعات 

بقية القطاعات املنتجة يف الدولة.
ال�سينية،  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  به  ت�سطلع  الذي  الدور  قاربنا مو�سوع  واإذا 
والنوعي،  الكمي  البعدان  حيث  ومن  والتقّدم  الريادة  نحو  ال�سني  دفع  يف 
نالحظ  والتجهيز؛  اجلهوزية  م�ستوى  على  اأو  الب�رصي  امل�ستوى  على  �سواء 
اأنه على امل�ستوى العددي، ُيعترب جي�ش التحرير ال�سعبي ال�سيني اأكرب جي�ش 
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يف العامل، اإذ ي�سل عدده اإىل حواىل ثالثة ماليني ون�سف املليون، وهو ما 
يجعله من اأكرب اجليو�ش من حيث عدد الع�سكريني يف العامل))).

ا ونوًعا خالل ال�سنوات  كما اأن ت�سليح هذا اجلي�ش، قد تطّور ب�سكٍل كبري كمًّ
الأخرية، مبا يوؤّهل ال�سني لأن ت�سبح قّوة ع�سكرية كربى دولًيا.

1-مرحلة التاأ�سي�س 

بالعودة اإىل مرحلة تاأ�سي�ش القّوات النظامية ال�سينية، تعود جذور ت�سكيل 
هذا اجلي�ش اإىل فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية، حتديًدا يف اأثناء احلرب 
الأهلية بني جناحي "الكومنتاجن" يف بداية الأربعينيات من القرن املا�سي، 
ويف اأثناء حرب القوى ال�سينية ال�سعبية �سّد القوات اليابانية بعد ذلك. وقد 
بداأت جذور املوؤ�س�سة الع�سكرية يف اأواخر الأربعينيات على �سكل جمموعات 
م�سلّحة، تطبيًقا لت�سّورات "ماو ت�سي تونغ" التي ت�سّجع على �سناعة القّوة 
لدى )الأمة ال�سينية(، ول�سيما يف جمال "احلفاظ على املكت�سبات القومية 
للح�سارة ال�سينية التي ت�سّخر ال�سيا�سة ل�ساحلها ولأهدافها الكربى الرامية 

يف النهاية اإىل اإقامة " ال�سني الكربى"))).
ال�سينية يف مرحلة اخلم�سينيات،  الع�سكرية  الوحدات  بداأت عملية بناء  ثم 
من  كبرية  اأعداد  ت�سانده  نظامي،  اإن�سباطي  جي�ش  اإىل  تدريجًيا  لتنتقل 
امللي�سيات ال�سعبية امل�سّلحة، التي كانت تنطلق من البعد القومي والإندفاع 
الإيديولوجي حلماية مكت�سبات الثورة، وهي ت�ستند اإىل تعاليم ماو ال�سيا�سية 

والفكرية وتدين له بالولء املطلق.
De Grazia. A, Stevenson. T, “World politics : A study in international Relations”, Noble, New York, 2006  -(

ماوتسي تنغ هو زعيم الصين الكبير، الذي قاد البالد بعد مرحلة اإلستقالل في العام 9)9)، وقد ترك حضوره أثًرا كبيًرا على السياسة الصينية   -(
وعلى ثقافتها القومية ما يزيد على الثالثة عقود، ولتزال مدرسته وأفكاره وتوّجهاته القومية مثار جدل وتحليل إلى يومنا هذا.
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ال�سينية  القيادة  �سعت  تلتها،  التي  واحلقبة  الت�سعينيات  مرحلة  ويف 
والألوية  الفرق  عّززت  بحيث  كبري،  ب�سكٍل  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  تطوير  اإىل 
اأ�سطوًل  ال�سيني  البحري  الأ�سطول  واأ�سبح  ولوج�ستًيا،  ب�رصًيا  الع�سكرية 
القّوات اجلوية  نوعًيا من حيث عدد القطع وطبيعتها، وكذلك جرى تعزيز 
ليناهز عدد الطائرات احلربية اأثنتا ع�رصة األف طائرة مقاتلة، وذلك بح�سب 
الإح�ساءات غري الر�سمية املتداولة يف اأو�ساط الباحثني الإ�سرتاتيجيني))).
جتدر الإ�سارة اإىل اأنه بدًءا من الألفية الثالثة، اأ�سبح هناك ن�رصات خارجية 
ت�سدر عن وزارة الدفاع ال�سينية تظهر الواقع الت�سليحي والبنيوي للقّوات 
امل�سلّحة، اأهّمها ن�رصة الدفاع الوطني ال�سيني، التي هي عبارة عن كتاب 
اإعالمي يقع يف حواىل مائة وخم�سني �سفحة، يت�سّمن  �سنوي توجيهي- 

الأبواب الثابتة الآتية: 
- القّوات امل�سّلحة ال�سينية ور�سالتها التاريخية. 

- التنمية ال�سلمية لل�سني والدفاع الوطني. 
- النظرة الأمنية اجلديدة و�سيا�سة الدفاع الوطني ذات الطبيعة الدفاعية. 

- بناء الدفاع الوطني واجلي�ش. 
- ا�سرتاتيجية الدفاع الإيجابي على اأ�سا�ش احلرب ال�سعبية. 

- بناء القّوة الفاعلة حلماية �سالم العامل ودفع التنمية امل�سرتكة))).

للمزيد حول "اإلمكانات الحربية الصينية"، راجع دراسة جيلبير هوسو، مترجمة من الفرنسية، دار الكتب الفرنسية المعربة، الرباط، المغرب   -(
(0((

للمزيد حول نشرة القّوات المسلّحة الصينية ، راجع: بنغ قوانغ، تشيان تشاو تشه ين، لوه يونغ، "الدفاع الوطني الصيني"، مترجم إلى العربية،   -(
دار النشر الصينية عبر القارات.
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2-تاأثري الإ�سالحات يف املوؤ�ّس�سة الع�سكرية

اأجرتها  التي  الإ�سالحات  ظّل  يف  ال�سينية،  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  تعّر�ست 
�سيا�سة  بداية  منذ  اأي   ،198٥ العام  من  بدًءا  اجلديدة  ال�سيا�سية  القيادة 
اإعادة  اإىل  ال�سيا�سية(،  )املاوية  مرحلة  نهاية  بعد  والنفتاح  الإ�سالح 

هيكلة يف الكثري من ت�سكيالتها البنيوية ويف كادرها الب�رصي. 
بنغ  �سياو  دنغ  الإ�سالحي  ال�سيني  الزعيم  الإ�سالحات  بهذه  �رصع  وقد 
الذي قاد مرحلة تغيريية - اإ�سالحية يف خمتلف بنى الدولة وموؤ�ّس�ساتها، 

وعلى اأكرث من �سعيد.
وقد بداأت العملية الإ�سالحية يف املوؤ�ّس�سة الع�سكرية بقيام دنغ، بتخفي�ش 
عدد اجلي�ش بحدود مليون عن�رص، كان قرابة الثلث منهم من ال�سباط خالل 
الإ�ستغناء  مّت  الذين  واجلنود،  ال�سباط  عدد  بلغ  حيث  الثمانينيات،  فرتة 

عنهم حتى العام 198٥، حواىل 880 األف)5). 
كما اأعلن دنغ عن نّيته تخفي�ش عدد كبار ال�سباط الع�سكريني يف الهيئات 
الع�سكرية املركزية بن�سبة ترتاوح ما بني 20 و٥0%، واقرتح �ُسلًما لالأعمار 
ال�ستينيات،  يف  الع�سكريون  القادة  يكون  بحيث  الع�سكرية،  الوظائف  يف 
الع�سكرية  الفرق  قادة  بينما  اخلم�سينيات،  يف  ال�سرتاجتية  القوات  وقادة 

يف الأربعينيات، وقادة الألوية يف الثالثينيات من اأعمارهم)6).

هاري هاردينغ، "الصين نحو العالمية"، مقالة مترجمة عن اإلنكليزية، جريدة الشرق األوسط، لندن،009)  -5
6-  للمزيد راجع دراسة محمد ايوب صالح ، "من ينازع الصين؟"، مقالة عن تطّور التجربة الصينية، تونس، المكتبة الخضراء، )00).
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فقام  اخلطوات،  هذه  زميني،  جيانغ  الأ�سبق  ال�سيني  الرئي�ش  تابع  وقد   
بتغيري معظم اجلرنالت من الذين جتاوزوا �سن ال6٥. ومن اأبرز الذين مّتت 
ال�سيا�سي  واملفّو�ش  الرّبية،  القّوات  وقائد  اجلوية،  القّوات  قائد  تنحيتهم 
ملنطقة بكني، وقائد منطقة جينان، ورئي�ش جلنة الدفاع الوطني العلمية 

وال�سناعية)7). والتقنية 
خمتلف  يف  تغيريات  حملة  مّتت  فقد  التعليمي،  امل�ستوى  ناحية  من  اأما 
كفاءات  م�ستوى  رفع  جلهة  ول�سيما  اجلي�ش،  يف  القيادية  امل�ستويات 

ال�سباط والع�سكريني، وتعزيز خرباتهم وم�ستوى تاأهيلهم وجهوزيتهم.
يحملون  الذين  ن�سبة  اإرتفعت  للقيادات،  العلمية  املوؤّهالت  م�ستوى  على 

�سهادات جامعية اإىل %72. 
وكانت فيه ن�سبة احلاملني ل�سهادات مدر�سة ثانوية اأو معاهد موازية يف 
ثم   .1986 العام  امل�ستويات  خمتلف  يف  القيادات  بني  من   %33 حدود 
الكبري  العام 2000، وهو ما يعطي احلجم  اإىل %82  الن�سبة  ارتفعت هذه 
امل�ستويات  خمتلف  طالت  التي  املكّثفة،  التاأهيل  ودورات  للتغيريات 

الع�سكرية. القيادية يف املوؤ�ّس�سة 

النفتاح  مرحلة  ومتطّلبات  الع�سكرية  3-املوؤ�ّس�سة 
والإ�سالح

الثالثة  العقود  خالل  كبرية  تطّورات  ال�سينية  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  �سهدت 
مو�سوع  احلزب،  وقيادة  املتعاقبة  ال�سينية  القيادات  اأولت  اإذ  الأخرية. 

Hong Yang Lee, “Inside China”, Mainland, p.38  -7
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اأكرب  لها  يوؤّمن  اأهمية كربى، مبا  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  بنية  التحديثات يف 
قدر من اجلهوزية والتطّور. 

وقد اأتاح التغيري الذي طال املوؤ�ّس�سة الع�سكرية للجي�ش ال�سيني بت�سكيالته 
املختلفة، اأن يتقّدم بخطوات كبرية على امل�ستويني الب�رصي والت�سليح، لكي 

ي�سبح واحًدا من اأقوى اجليو�ش يف العامل واأهّمها تدريًبا وت�سليًحا. 
ويف �سياٍق مواٍز، ويف عهد الرئي�ش ال�سيني ال�سابق، هو جينتاو، جرى العمل 
ا على حتديث الت�سكيالت والبنى الع�سكرية ال�سينية، كما اأنيطت �سلطة  اأي�سً
القرار العليا، باللجان املركزية ذات ال�سفة الع�سكرية، املنبثقة من هيكيلة 
احلزب ال�سيوعي احلاكم، والتي يقع على عاتقها م�سوؤولية ر�سم ال�سيا�سات 

العامة للجي�ش والقّوات امل�سّلحة.
اإتخاذ  �سلطة  فاإن  الع�سكرية،  املوؤ�ّس�سة  يف  القرار  �سناعة  �سعيد  على  اإًذا، 
القرار تتمركز، من خالل التغيريات اجلذرية يف املوؤ�ّس�سة الع�سكرية باللجنة 
املركزية الع�سكرية املرتبطة باملكتب ال�سيا�سي. وقد عقدت اللجنة اإجتماعها 
الأّول يف حزيران 1989، ثم تواىل التدّرج يف تطبيق اخلطة وتطويرها يف 

املوؤ�ّس�سة الع�سكرية، يف ال�سنوات واملوؤمترات الالحقة لهذا التاريخ.
وقد طرحت هذه الهيئة يف اأثناء املناق�سات، لإعداد اخلطة اخلم�سية ال�سابعة 
الع�سكرية)8)،  املوؤ�ّس�سة  يف  التحديثات  برنامج  وموؤ�ّس�ساتها،  الدولة  لُبنى 

واأبرز نقاط هذا الربنامج ميكن اإخت�سارها مبا ياأتي:
املدى  على  اجلي�ش  املدين يف  ال�سناعي  للقطاع  املتاحة  املوارد  زيادة   -

Carol Lee, “Chinese challenge towards progress and global” , Hamrin, p.139  -8
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الق�سري، وهو ما يعني زيادة التحّول من النزعة الع�سكرية املاوية، اإىل نزعة 
تعاي�سية مع التطّورات احلا�سلة يف ا�سرتاتيجية القيادة ال�سينية واأهدافها 

املتو�ّسطة والبعيدة املدى.
الأمر  وهو  التحديثات،  برنامج  يف  للدخول  اجلي�ش  تهيئة  على  العمل   -
الذي ترّتب عليه الت�رصيح الوا�سع من اجلي�ش. فقد اأحيل خالل الفرتة ما بني 
الأعوام 199٥-2000 ما ن�سبته 17% من �سباط اجلي�ش على التقاعد، كما 

اأحيل 8% منهم على التقاعد خالل الفرتة ما بني العامني 2003-2000.
 وخالل العام 200٥، اأحيل ن�سف القيادات الإقليمية الكبار، وربع �سباط 
القيادة املركزية على التقاعد، كما مّتت اإعادة هيكلة القيادات الرئي�سة يف 
املوؤ�ّس�سة الع�سكرية والأجهزة التابعة لها، وتقلي�سها من اأحد ع�رص ع�سًوا اإىل 

�سبعة اأع�ساء.
- تخفي�ش الإنفاق الع�سكري ملّدة خم�ش �سنوات على الأقل.

كان  للدولة،  والت�سليحي  الع�سكري  الواقع  حتجيم  قرار  فاإن  الواقع  ويف 
مرتبًطا يف تلك املرحلة، على ما يبدو بدافعني، هما: 

اأولً، الإعتقاد باأن احلوار الذي كان قائًما بني الوليات املتحدة الأمريكية 
والإحتاد ال�سوفياتي يف حينه، وكذلك اللقاءات ال�سينية - الأمريكية، توؤ�رّص 
الأمر  الداخلية،  ال�سوؤون  يف  الكربى  الدول  تدّخل  تقلي�ش  نحو  التوّجه  اإىل 

الذي يخّفف من املخاوف ال�سينية من احتمال توّتر الأو�ساع الدولية.
يف  ال�سوفياتية"  التدّخلية  "النزعة  برتاجع  �سعور  هناك  كان  كذلك  ثانًيا، 
الإ�سرتاكية؛  الدولة  اإنتهاء مرحلة  بعد  الداخلية، ول�سيما  ال�سينية  ال�سوؤون 
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مما عّزز الإح�سا�ش لدى القيادة ال�سينية باأن الإحتاد ال�سوفياتي على و�سك 
الع�سكرية،  واإ�سرتاتيجيته  الدولية  اإىل مرحلة جديدة يف حتالفاته  الإنتقال 
مبنّية على اأ�س�ش من التعاون والنفتاح والتفاهم مع ال�سني، كدولة جارة 

بينهما حدود طويلة وم�سالح متبادلة.

4- هيئات �سنع القرار يف املوؤ�ّس�سة الع�سكرية ال�سينية 
اأفقًيا وعامودًيا  الهرمية  والت�سكيالت  القائمة  الرتكيبة  درا�سة  من خالل 
الأ�سا�سية  الهيئات  حتديد  ميكن  للدولة،  القيادية  املوؤ�ّس�سات  بنية  يف 

ل�سنع القرار يف املوؤ�ّس�سة الع�سكرية يف الهيئات الآتية: 
اأ- اللجنة الع�شكرية املركزية 

وترتبط  التحديث،  �سيا�سات  جميع  ت�سع  التي  املركزية  الهيئة  وتعترب 
الو�سل بني اجلي�ش  ال�سيا�سي للحزب، وهو ما يجعل منها �سلة  باملكتب 

واحلزب. ويرتاأ�ش هذه اللجنة حالًيا الأمني العام للحزب.
ب- جمل�ص احلكومة )جمل�ص الوزراء(

عالقة  لها  التي  ال�سناعية  ال�رصكات  على  احلكومي  اجلهاز  هذا  وي�رصف 
باجلي�ش، بالإ�سافة اإىل اعتبار وزير الدفاع اأحد اأع�ساء املجل�ش. 

ج- وزارة الدفاع الوطني
القرار  م�ستوى  على  الع�سكرية  القّوات  عن  امل�سوؤولة  املدنية  ال�سلطة  اإنها 
وتعادل  املركزية،  الع�سكرية  اللجنة  مع  بالتن�سيق  تعمل  وهي  الر�سمي، 

وزارة الدفاع )البنتاغون( يف النظام الأمريكي.
د- جلنة العلوم والتقنية وال�شناعة للدفاع الوطني

من  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  احتياجات  لتحديد  املركزية  الهيئة  وُتعترب   
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الحتياجات. هذه  توفري  �ُسبل  ولها �سالحية حتديد  التقنية،  النواحي 
هـ- اأكادميية العلوم الع�شكرية 

وهي موؤ�ّس�سة �سبه م�ستقلّة لها دور اإ�رصايف تاأهيلي واأحياًنا اإداري، اإذ اإن 
لها �سالحية التعاقد والتلزمي مع املوؤ�ّس�سات التقنية ل�سالح اجلي�ش، وذلك 
لتجنيب املوؤ�ّس�سة الع�سكرية ما قد يرتتب على بع�ش ال�سفقات التقنية من 

حماذير، ول�سيما ال�سفقات التي تتطلّب ميزانيات �سخمة لتنفيذها.
ويتحّكم احلزب باملوؤ�ّس�سة الع�سكرية من خالل اجلوانب الآتية: 

قيادة  تتوىّل  التي  املركزية  الع�سكرية  اللجنة  على  احلزب  )1(-�سيطرة 
اجلي�ش، اإذ اإن رئي�ش اللجنة هو نف�سه رئي�ش الدولة.

احلدودية  اجلهات  ويف  احل�سارية  املناطق  يف  احلزبية  اللجان  اإن   -)2(
والأقاليم، هي التي ت�رصف على اللجان احلزبية يف اجلي�ش.

)3(- اإ�رصاف ما ي�سّمى بهيئات الإت�سال يف احلزب على: 
● اأركان حرب اجلي�ش.

● القّوات البـحرية.
● جامعة اجلي�ش ال�سيا�سية )كلية الثقافة الع�سكرية والتوجيه ال�سيا�سي(.

● الوحدات الع�سكرية يف ثالثة اأقاليم مهمة.

الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  بنية  على  طراأت  التي  التغيريات   -5

ووظيفتها

تعّر�ش اجلي�ش لعمليات تخفي�ش عديدة يف حجمه. ونتيجة للموؤمتر اخلام�ش 
ع�رص للحزب العام 1997، تقّرر تخفي�ش عدد اجلي�ش مبقدار ن�سف مليون 
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عن�رص خالل الفرتة املمتّدة حتى العام 2000، الأمر الذي يعني اأن املوؤ�ّس�سة 
الع�سكرية اإنخف�ست من حيث العدد منذ التحديثات بحواىل ٥0%.

اإىل جانب ذلك، اإنعك�ست التحديثات على اجلي�ش، من خالل بع�ش املظاهر، 
مثل اإعادة العمل بالُرتب الع�سكرية التي كان "ماو" قد األغاها، على اأ�سا�ش 
اأنها تعبري عن مظهر طبقي، والتحّول باجلي�ش من جي�ش مبني على التطّوع 

اإىل فر�ش نظام اخلدمة الإجبارية.
وجرى العمل على حتديث اجلي�ش يف بناه ال�سرتاجتية، فقد مت بناء عدد كبري 
من الغّوا�سات التقليدية، مما جعل الأ�سطول ال�سيني يحتّل املرتبة الثالثة 
عاملًيا، كما جرى تطوير لالأ�سلحة النووية وتركيزها والتي كان "ماو" اأقّل 
الأوىل  الثمانينيات جتري جتاربها  ال�سني منذ مطلع  اهتماًما بها. فبداأت 
على ال�سواريخ العابرة للقارات )7 اآلف ميل بحري(، وتعمل على حت�سني 
 1992 العام  منذ  بداأت  كما  ال�سناعية،  الأقمار  اإطالق  جمال  يف  قدرتها 
اإجراء التجارب على الغّوا�سات احلاملة لل�سواريخ ال�سرتاتيجية، علًما باأن 

اأغلب الأ�سلحة النووية ال�سينية من�سوبة بًرا)9).
ويبدو اأن �سل�سلة التحّركات التي قام بها اجلي�ش يف بحر ال�سني اجلنوبي،  
واحتالله لعدد من اجلزر البحرية، وا�ستعرا�ش القوة الذي قام به قرب ال�سواحل 
التايوانية يف اآذار 1996 ويف حزيران 200٥، وغريها من املناورات التي 
جرت يف تواريخ خمتلفة يف املنطقة ال�ساحلية القريبة من احلدود الكورية 
ومن تايوان قد هدفت اإىل اإعادة الهيبة للجي�ش يف اأذهان ال�سعب منذ تلك 
املرحلة وذلك بعد الدور الذي قام به يف ميدان تيامناين العام 1989 من 

بول كنيدي، "من يحكم الصين"، تجربة الصين في السياسة واإلقتصاد، مترجم من اللغة اإلتكليزية، 007)  -9
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ناحية، ورغبة من اجلناح املحافظ يف البنية ال�سيا�سية ال�سينية، يف تعزيز 
مكانته اأمام التاأييد املتنامي للجناح الليربايل من ناحية ثانية.

زميني"  "جيانغ  ال�سيني  الرئي�ش  األقاه  الذي  التاريخي،  اخلطاب  ولعّل 
الهواج�ش جتاه اجلي�ش  يوؤّكد هذه  الع�سكرية،  القّوات  اأمام  اآذار 1997  يف 
اأ�سا�سية")0))،  م�ساألة  اجلي�ش  على  للحزب  املطلقة  ال�سلطة  "اإن  قال:  اإذ 
ويثري هذا املو�سوع اأكرث من �سوؤال، ول�سيما اأن "زميني" لي�ش له خلفية 

ع�سكرية على غرار دنغ. 
اجلرنال  من  لكل  ع�رص  اخلام�ش  املوؤمتر  با�ستبعاد  ه  التوجُّ هذا  تعّزز  وقد 
"ليو هواكينج" واجلرنال كياوت�سي، رئي�ش املوؤمتر ال�سعبي، وكالهما من 

املناف�سني لزميني )))).
جتدر الإ�سارة اإىل اأن مرحلة حكم الرئي�ش ال�سيني الأ�سبق، زميني، عرفت 
 2006 العام  �سهد  اإذ  الع�سكرية،  القيادة  يف  مهّمة  دللة  ذات  تغيريات 
الدائرة  مثل  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  يف  ا�سرتاتيجية  مواقع  يف  تغيريات 
العلمية  الوطني  الدفاع  وجلنة  الأركان،  ورئا�سة  اجلي�ش،  يف  ال�سيا�سية 

وال�سناعية)))). والتقنية 
الوظائف  يف  تعيينها  جرى  التي  اجلديدة،  الأ�سماء  يف  التدقيق  اأن  غري 
القيادية يف املوؤ�ّس�سة الع�سكرية، يدّل على اأنهم من اجليل الأ�سغر )ما بني 
مثل  ال�سينية،  الأرا�سي  لوحدة  الأكرث حما�ًسا  من  واأنهم  عاًما(  و60   ٥0

Harold Tribune, March 5, 1997  -(0
للمزيد حول وضع الجيش الصيني راجع ملّخص دراسة "الصين تّطور جيشها"، مجلة: كورييري ديالسييرا، ترجمة صحيفة الدستور األردنية،   -((

(005
Hong Yang Lee, “Inside China”, Mainland, p.36- 40  -((
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ال�سيا�سية  الدائرة  توّليه  اأثناء  "يو يوجنيو" وم�ساعده يف  الأركان  رئي�ش 
"كاو  اجلي�ش  تطوير  عن  امل�سوؤولة  الدفاع  جلنة  ورئي�ش  رويلني  واجن 

جاجن�سوان")))).
اجلي�ش  ميزانية  ارتفعت  فقد  املتداولة،  الأرقام  وبح�سب  ثانية  ناحية  من 
هذا  اأن  علًما  دولر،  مليار   420،6 بلغت  حيث   %13 بن�سبة  العام2007 
الرقم ل ي�سمل نفقات البحث والتطوير الع�سكري، ول على دخل موؤ�ّس�سات 

اجلي�ش الإنتاجية، الذي يرتاوح ما بني 80 و9٥ مليار دولر �سنوًيا. 
النفقات  معّدل  متو�ّسط  ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  الدويل  املعهد  قّدر  وقد 
الأعوام  خالل  ال�سينية  الدفاعية  والت�سكيالت  البنى  تطوير  على  املرتّتبة 
200٥، 2006، 2007، بحواىل 10٥ مليار دولر. يف الوقت الذي ت�سري 
النفقات  اأن هذه  اإىل  الدويل  النقد  اإح�ساءات �سندوق  الواردة يف  الأرقام 
مع  يتنا�سب  مبا  امل�ستمّر  الإرتفاع  لها  )وُيقّدر  الآتي  النحو  على  كانت 

التطّور الإقت�سادي والتحديات ال�سرتاجتية التي تواجه ال�سني()))).

النفقات الدفاعية ال�شينية )مليار يوان( على اأ�شا�ص )١دولر =  7،2يوانات(

20062007200820092010ال�سنة

189،3204،6218،٥221،4227،6القيمة

"الصين: نهضة الشعب وإعادة هيكلة القوى المسلحة"، مقالة مترجمة عن صحيفة الشعب الصينية، العدد 608)، أيار 008)  -((
Solomon Kamel, "The Chinese Military Hunt for Profits", Foreign Policy no,104 (Summer 1997(  -((
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وجتدر الإ�سارة اإىل اأن حجم الإنفاق الع�سكري ال�سيني يزداد، لكنه يرتاجع 
الإنفاق  ن�سبة  كانت  فقد  الإجمايل،  القومي  الناجت  اإىل  الن�سبة  حيث  من 
اإىل  وانخف�ست   200٥ العام   %3،2 الإجمايل  القومي  الناجت  اإىل  الدفاعي 

2،4% العام 2009.
وتدّل املقارنة الأّولية بني الإنفاق الع�سكري الأمريكي وال�سيني والياباين، 
على فارٍق كبري مل�سلحة ال�سني )187 مليار دولر لل�سني، مقابل 1٥0 
اأغلب  اأن  الأمرييكية(. غري  املتحدة  للوليات  لليابان و26٥ ملياًرا  مليار 
ذلك  يفوق  ال�سيني  احلقيقي  الإنفاق  حجم  اأن  ترى  الأمريكية  الدرا�سات 

بكثري، وتدّل هذه الدرا�سات على ذلك باملوؤ�رصات الآتية)5)): 
 - اإن الأرقام ال�سينية ل ت�سمل النفقات اخلا�سة بال�رصطة الع�سكرية التي 
تعترب قوات اإحتياطية، وكذلك ل ت�سمل منح التقاعد التي ُت�رصف للجنود.
هذه  اإدخال  يتّم  )حيث  النووي  التطوير  برامج  ت�سمل  ل  النفقات  اإن   -
�سناعة  تطوير  نفقات  ت�سمل  ول  الطاقة(،  وزارة  نفقات  مع  النفقات 

الطائرات )اإذ حُت�سب هذه مع نفقات وزارة الطريان(.
- اإن بع�ش نفقات �رصاء الأ�سلحة ل ُتدرج �سمن النفقات املعنية، فعندما 
مليار   3،4 بقيمة  الرو�سية  يو"  "اإ�ش  نوع  من  طائرة   27 ال�سني  ا�سرتت 
دولر، مل ُتدرج �سمن النفقات الدفاعية املعلنة للعام 2002، وهي ال�سنة 

التي ُعقدت فيها ال�سفقة.
بني  الأ�سعار  فارق  الإعتبار  يف  ياأخذ  اأن  يجب  الدقيق  احل�ساب  اإن   –

  Robert S.Ross, "Beijing as a Conservation Power", Foreign Affair, vol. 76, no, 2( March/ April 1997(  -(5
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الوليات املتحدة الأمريكية واليابان من جهة، وال�سني من جهة ثانية.
وا�ستناًدا اإىل هذه اجلوانب، فاإن تزايد حجم ن�سب الإنفاق الع�سكري ال�سيني 
ال�سنوي ل يتجاوز �سقف ال87 مليار دولر، كما اأن املقارنة بني الأرقام 
ال�سينية املعلنة يف عّدة �سنوات، تدّل على التزايد الوا�سح يف ن�سبة الإنفاق 

على املجهود الع�سكري، وهو ما يت�سح من اجلدول الآتي)6)): 
تزايد ن�شبة النفاق

ن�سبة الزيادةالعام
2008%11،3
2009%12
2010%13،7

الأرقام  يف  ال�سديد  الت�سارب  اإىل  التنبيه،  تقت�سي  ال�رصورة  اأن  غري 
اخلا�سة بالإنفاق الع�سكري ال�سيني، فلو اأخذنا على �سبيل املثال الفارق 
بني تقديرات املعهد الدويل للدرا�سات ال�سرتاتيجية، والتقديرات ال�سينية 
العام 200٥ لوجدنا اأن الأوىل ت�سري اإىل 4٥ ملياًرا، والثانية اإىل ما بني 
الع�رصين  يقارب  ما  اإىل  ت�سري  الر�سمية  البيانات  بينما  ملياًرا،  و90   87

مليار دولر.
ما  الفرتة  امل�ستمّرة. فخالل  الزيادة  اإمنا هي  الأكرث دللة  الظاهرة  لكن   
بني 2001-2010، اإرتفعت قيمة النفقات الدفاعية بن�سبة ٥٥،3%. ولبّد 

للمزيد حول وضع الجيش الصيني راجع ملّخص دراسة "الصين تّطور جيشها"، مجلة: كورييري ديالسييرا، ترجمة صحيفة الدستور األردنية،   -(6
(005
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من الربط بني هذا الإرتفاع والإرتفاع املوازي له يف معظم دول املنطقة، 
مليار   169،7 من  اآ�سيا  �رصق  يف  الدفاعي  الإنفاق  اإجمايل  ارتفع  بحيث 
دولر العام 2002 اإىل 197،3 مليار دولر العام 2007 )7))، الأمر الذي 

يعني اأن املنطقة ت�سهد �سباق ت�سّلح قد يكون مقّدمة ملواجهات لحقة.

6-تطوير القدرات الع�سكرية ال�سينية

اأ-تعمل ال�سني على تطوير قدراتها الع�سكرية يف عدد من املجالت مثل)8)): 
)1(-تطوير �سواريخ بالي�ستية غري تقليدية، قادرة على بلوغ اأهداف بعيدة. 

)2(- تطوير تقنية الإنذار اجلوي املبكر.
)3(- تطوير قدراتها يف جمال تزويد الطائرات بالوقود يف اجلّو.

)4(- تعاونها مع رو�سيا للح�سول على مدّمرتني حتمالن �سورايخ من طراز 
كروز.

)٥(- اإمتام ال�سني خالل ال�سنوات الثالث املا�سية بناء ٥4 حاملة طائرات 
و�سفينة حربية.

)6(- اإزدياد عدد قّوات تدّخلها ال�رصيع من 170 األًفا اإىل 220 األًفا.
)7(- اإن�ساء مطار ع�سكري يف ميناء جزر بري�سيل.

)8(- بناء �سبكة رادار لالإنذار املبكر يف اأحد املواقع البحرية يف جزر �سرباتلي.

Samuel P.Huntington, op, cit 90  -(7
Richard Bernestein & Ross H.Minro, op, cit 26  -(8
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ب-غري اأن الدرا�سة املتاأنية للقدرات ال�سينية يف الوقت احلايل، تدّل على 
وجود العديد من نقاط ال�سعف يف بع�ش املجالت؛ فلو نظرنا اإىل قدرات 
اأكرب عدد من النقاط، التي ميكن  ال�سني يف املناطق البحرية، التي ت�سمل 
اأن تكون م�ستقباًل مو�سع نزاع بني ال�سني والدول املجاورة، لالحظنا ما 

ياأتي)9)): 
منطقة  يف  تتمركز  التي  ال�سينية  اجلوية  القوات  على  يوؤخذ  ما  اإن   -)1(
حيث  الطائرات،  من  قدمية  مناذج  على  تعتمد  اأنها  ال�رصقي  ال�سني  بحر 
املا�سي.  القرن  من  وال�ستينيات  اخلم�سينيات  فرتة  اإىل  معظمها  يعود 
القدرات،  هذه  لتطوير  ال�سني  قبل  من  احلثيث  ال�سعي  من  الرغم  وعلى 
فاإن بع�ش طائراتها من طراز )ف 8-11( تتوازى مع م�ستوى الطائرات 
الأمريكية يف فرتة ال�ستينيات. ويقول الباحث يف املعهد الياباين للعلوم 
ال�سرتاجتية، "ناوتو�سي �ساكوجنو"، اإن "40% من الطائرات احلربية يف 

قواعد ال�سني هي طائرات قدمية، اإذا ما قي�ست مبا لدى الآخرين")0)).
)ف2(، ميّثل  اإدخال طائرات  الياباين، ول�سيما بعد  اإن �سالح اجلو   -)2(
الطائرات  اأن  املعلوم  ال�سيني. ومن  قّوة قادرة على مواجهة �سالح اجلو 
اليابانية مزّودة ب�سورايخ جو/جو تتفّوق على املدى الذي تبلغه الطائرات 
ال�سينية، اإ�سافًة اإىل اعتماد الطائرات اليابانية علىاأجهزة الإنذار املبكر 

املتطّور جًدا يف هذا املجال .
فاإن  املدى،  متو�ّسط  ت�سّلح  �سباق  واليابان  ال�سني  دخول  حال  يف   -)3(

Robert S.Ross, "Bejjing as a Conservation Power", Foreign Affairs vol, 76, no, 2 (March / April 1997( p.p. 35- 38  -(9
"الصين تطور جيشها"، كورييري ديالسييرا، ترجمة صحيفة الدستور األردنية، مرجع سابق، ص )) .  -(0
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اليابانية  الإمكانيات  مع  مقارنًة  متوا�سعة،  تبقى  ال�سينية  الإمكانيات 
اأثر  تبنّي  وقد  الدولتني.  من  لكٍلّ  الإقت�سادية  القدرات  يف  الفارق  ظّل  يف 
القدرة الإقت�سادية على ح�سم التناف�ش يف جمال �سباق الت�سّلح من خالل 
املتحدة  والوليات  ال�سوفياتي  الإحتاد  بني  قائمة  كانت  التي  املناف�سة 

الأمريكية.
ال�سني  بني  التنازع  حيث  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  منطقة  يف  اأما   -)4(
وفييتنام وتايوان على جزر بار�سيل، فاإن الإمكانيات ال�سينية تبدو اأكرث 
فاعلية يف هذه املنطقة من املناطق الأخرى. فهذه املناطق تقع يف نطاق 
القدرة  هذه  لكن  ال�سيني،  الرّب  يف  املرابطة  ال�سينية  الطائرات  قدرات 
ال�سينية تدفع اإىل الإ�ستقرار اأكرث من الدفع اإىل املواجهة ب�سبب الإح�سا�ش 

الفييتنامي باأن موازين القوى لي�ست يف �سالح فييتنام.
)٥(- ت�سعى ال�سني اإىل تطوير تقنيات غّوا�ساتها وقدراتها القتالية، ذلك 
اأن  بعد  اإل  �سواريخها  اإطالق  ت�ستطيع  ل  ال�سينية  الغّوا�سات  معظم  اأن 
تطفو على ال�سطح، كما تفتقد البحرية ال�سينية و�سائل الإنزال ال�رصورية 

واملتطّورة.
اجلنوبي  اجلزء  اأي  وال�سيا�سية،  الع�سكرية  اجلغرافيا  م�ستوى  على  اأما  ج- 
ماليزيا  من  كاًل  ي�سمل  والذي  لل�سني،  املحاذية  الإقليمية  املنطقة  من 
موؤّهلة  لي�ست  ال�سينية  القدرات  فاإن  والفليبني،  واأندوني�سيا  و�سنغافورة 
زيادة  على  الأخرية  ال�سنوات  يف  تعمل  ولكنها  فاعل،  ب�سكٍل  فيه  للتاأثري 
جوية  قّوات  اإىل  حتتاج  البعيدة  فاملناطق  وتعزيزها؛  وح�سورها  قّواتها 
ح�سول  اأن  كما  ال�سينية،  القّوات  لدى  كاٍف  غري  اأمر  وهو  بحًرا،  حممولة 
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ال�سني على 27 طائرة من طراز )اإ�ش يو( التي ميكن تزويدها بالوقود جًوا، 
ل يكفي من حيث العدد ل�سمان الفاعلية الع�سكرية ال�رصورية.

الأهّمية  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  فالبّد  �سرباتلي،  جزر  منطقة  يف  اأما  د- 
اأغلب  باملياه  مغمورة  اإما  فهي  كبرية،  لي�ست  اجلزر  لهذه  ال�سرتاتيجية 
الدعم  لتقدمي  �ساحلة  جتعلها  ل  درجة  اإىل  �سغرية  اأنها  واإما  ال�سنة  اأيام 
ولعل  اجلوية.  الغارات  ملقاومة  اأو  البحرية  احلربية  للعمليات  اللوج�ستي 
اأنها �سهلة الإحتالل، لكّن ال�سعوبة الأ�سا�سية  م�سكلة هذه اجلزر تكمن يف 

تكمن يف القدرة على الإحتفاظ بقّوات ع�سكرية فيها)))).
العالقة  ذات  الدول  مع  لل�سني  الع�سكرية  القدرات  مقارنة  ولدى  هـ- 
بالتناف�ش الدويل يف مناطق توؤّثر يف ال�سني من الناحية اجليو�سرتاتيجية، 
نالحظ اأن ال�سني متّثل قّوة و�سطى ت�سعى اإىل تطوير قدراتها قيا�ًسا على هذه 
الدول. وعلى الرغم من تعادلها مع القوى الكربى الأخرى يف جمال الأ�سلحة  
التقليدية، فاإن موازين القوى يف امليدان النووي تدّل على خلٍل وا�سٍح لغري 

�ساحلها، كما يت�سح من اجلدول الآتي: 
القدرات الع�شكرية لعدد من الدول )2007( ))))

الدولة
طائرات 

حربية
�سفن 

حربية
القوات دبابات

)مليون(
روؤو�ش 

نووية
النفاق 

الدفاعي%

11240610٥6000313006،7ال�سني

للمزيد راجع، صادق ابو هيف، "األبعاد الجديدة لالستراتيجية الدولية، حرب الجغرافيا والقوة"، مطبوعات مكتبة علوم اإلسكندرية جمهورية   -((
مصر العربية، 008)

Newsweek, March 3, 1997, 25  -((
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كوريا 

173022662001.11202٥.2ال�سمالية

11٥00499610001.٥60007.4رو�سيا
الوليات 

13406711640001.٥60003.8املتحدة

اأو بحرية مع 21 دولة )1٥ برية و6 بحرية(  اأن لل�سني حدوًدا برية  ومبا 
فاإن العبء الدفاعي يفرت�ش ا�سرتاتيجية وا�سحة يف جمال الأمن الإقليمي، 
التقني  التطوير  جمال  ويف  وتاأهيله  الب�رصي  العن�رص  تدريب  جمال  ويف 

للجي�ش، بعيًدا من حالت التالعب والف�ساد. 
احلرب  ك�سفت  فقد  كبري،  التاريخ  درو�ش  من  ي�ستفاد  وما  و- 
اإذ  النقطتني،  هاتني  اأهمية  عن   1979 العام  الفييتنامية-ال�سينية 
اأكرث من  التي كانت تعتمد على جي�ش من امللي�سيات  ال�سني -  خ�رصت 
العتماد على جي�ٍش حمرتف - 26 األف قتيل و37 األف جريح، وهو اأمر 
العالقة  التوازن يف  الإعتبار  تاأخذ يف  ا�سرتاتيجية  التفكري يف  ا�ستدعى 
بني التطّور الإقت�سادي والتطّور الع�سكري)))). وميكن حتديد اأبعاد هذه 

ال�سرتاتيجية على النحو الآتي)))): 
)1(-الإ�ستفادة من املوؤ�ّس�سة الع�سكرية يف بناء الإقت�ساد ال�سيني ودفعه 

 R.H.Solomon (ed(, “The China Factor: Sino- American Relations and the Globul scene”, (Englewood Cliff.  -((
N.J: 1981(, passim

مراد الدسوقي، "مستقبل التوّجهات الستراتجية الصينية"، السياسية الدولية، العدد ))))نيسان 996)(، ص0))-)))  -((
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نحو التطّور والعاملية، وذلك من خالل الإ�ستفادة من خربات مئات الآلف 
من الع�سكريني الذين يحملون �سهادات عليا اأو اخت�سا�سات تقنية عالية، 
تقدمي  الإقت�ساد ويف  ت�ساهم يف عملية دفع  وميتلكون كفاءات ومهارات 
اخرتاعات وابتكارات جديدة ، وتطوير عملية النمو والنفتاح على اخلارج. 
خالل  من  الإنتاج،  عملية  اإدارة  يف  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  )2(-اإ�رصاك 
م�ساهمتها يف العديد من املوؤ�ّس�سات التي ت�رصف من خاللها بنجاح على 

قطاعات منتجة متنّوعة يف مناطق خمتلفة من البالد. 
)3(- توفري املناخ الأمني الأكرث مواءمة لعملية بناء الإقت�ساد، والعمل 
امل�سكلة يف هذه  وتتمّثل  الطرق.  بكل  وا�ستمراره  املناخ  على حماية هذا 
التقني  امل�ستوى  حت�سني  يفرت�ش  الأمني  املناخ  توفري  اأن  يف  الق�سية 
لأنه  الإقت�سادي،  التطوير  قدرة  يف  �سيوؤّثر  اأمر  وهو  ال�سيني،  للجي�ش 
التي  احلالة  غرار  على  الإقت�سادي،  الإندفاع  امت�سا�ش  اإىل  �سيوؤّدي 
الت�سّلح ويعني ذلك  اأثناء مرحلة �سباق  ال�سوفياتي يف  الإقت�ساد  واجهها 
ناحية  من  الأمن  متطّلبات  بني  توّفق  اأن  ال�سينية  ال�سرتاجتية  على  اأن 

ومتطّلبات الإ�ستمرار يف النمّو الإقت�سادي من ناحية ثانية.
)4(- التوحيد ال�سلمي لأرا�سي الوطن، وهو الهدف الذي ُيق�سد به تايوان 
حتديًدا، لكن ال�سيا�سة ال�سينية ل ت�ستبعد احتمال الإ�سطرار اإىل ا�ستخدام 
و�سائل اأخرى يف حالة "ال�رصورة" التي قد تتمّثل يف موا�سلة الوليات 
احلكومة  اإنتهاج  اأو  لتايوان،  متطّورة  اأ�سلحة  بيع  الأمريكية  املتحدة 
التايوانية �سيا�سات تعّزز النزعة الإنف�سالية ب�سكٍل كبري )ل�سيما واأن ن�سبة 
مهّمة من ال�سكان يف تايوان ولدت بعد الإنف�سال ومل ترتبط بال�سني، مبن 
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الع�سكرية  الن�ساطات  تكون  وقد  هوا"(.  تنج  "يل  التايواين  الرئي�ش  فيهم 
و2008  و2006   1996 الأعوام  يف  التايوانية  ال�سواحل  قرب  ال�سينية 

و2011 مبنزلة تذكري بهذه الناحية.
)٥(- احلفاظ على وحدة اأرا�سي ال�سني، من الوا�سح اأن هذا الهدف يتوّجه 
ال�سني اجلنوبي. ومع  ا يف منطقة بحر  النزاعات احلدودية خ�سو�سً نحو 
وطاجك�ستان  وكازاخ�ستان  رو�سيا  مع  حدودية  اإتفاقيات  ال�سني  توقيع 
وقرغيزيا والهند ولو�ش وفييتنام، فاإن احلكومة ال�سينية ت�ستبعد حدوث 
نزاعات اإقليمية قربية املدى، اأقّله حتى العام 2022 وهو املدى الزمني 
بنية  يف  نوعية  قفزة  حتقيق  اأجل  من  ال�سينية  احلكومة  و�سعته  الذي 
توؤّهل  ناحية، بحيث  ال�سينية من  التقنيات  ال�سيني، وم�ستوى  الإقت�ساد 
اإقليمي  اإقت�سادي   - اأمني  تعاون  بناء  اأجل  ومن  العاملية،  نحو  ال�سني 

متعّدد الأطراف من ناحية ثانية.
خلفها  ومن  ال�سينية،  الع�سكرية  ال�سرتاجتية  اأّن  املالحظ  لكن  ز- 
اإ�سرتاتيجيتها،   املحّددات والأبعاد الإقت�سادية لتوّجهات الدولة يف ر�سم 
النخب  فلهذه  الع�سكرية.  للنخبة  ال�سيا�سية  بالتوّجهات  حمكومة  مازالت 
الإنفتاح  عملية  يف  اأحياًنا  �سارمة  حدوًدا  تر�سم  مازالت  وهي  كلمتها، 
العالقة يف  الإعتبار ح�سا�سية  اأخذنا يف عني  اإذا  وبخا�سٍة  اخلارج،  على 
اجلي�ش  اأن  ن�ستنتج  وهنا  املتحدة.  والوليات  ال�سني  بني  اأكرث من جمال 
الر�سالة  ولعّل  لل�سني.  الأّول  العدّو  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يعترب 
ال�سهرية للجرنالت املئة، التي قّدمت اإىل الرئي�ش زميني يف العام 1993، 
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توؤّكد هذا التوجه؛ اإذ جاء يف الر�سالة ما يلي:
كلها،  ال�سعد  امل�سّلحة على  قّواتنا  قّوة �سينية وتعزيز  "لبّد من �سناعة 
لكي نكون على ا�ستعداد ملواجهة النفوذ الأمريكي يف معظم نقاط العامل. 
ذلك اأن هنالك �سلبية يف ر�سم معامل عالقات طبيعية متبادلة، ويف حتديد 
اأطر ال�سيا�سة ال�سينية جتاه حماولت الوليات املتحدة الأمريكية اإبتزاز 
ويف  الإجتماعي،  النظام  يف  والتباين  الإيديولوجي  التباين  واإن  ال�سني. 
توّجهات ال�سيا�سة اخلارجية للبلدين، حتول كلها وب�سكل جذري من دون 
املركز  تدرك  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  وحيث  العالقات.  حت�سني 

الإقت�سادي للمنطقة، فاإنها لن تت�سامح مع قوة مناف�سة لها")5)).
الع�سكرية  القيادة  موقف  يف  املتمّثلة  التوّجهات  هذه  ملثل  نتيحة  ح- 
من الوليات املتحدة الأمريكية واحلاجة امل�ستقبلية للنفط وحماية طرق 
ال�سوفياتي،  الإحتاد  انهيار  اأعقاب  يف  الدولية  التغرّيات  ونتيجة  اإمداده 
حتّول  ال�سرتاتيجيني،  واملحّللني  الباحثني  من  الكثري  براأي  حدث،  فقد 
تدريجًيا،  الإنتقال  يف  جذري  ب�سكٍل  يتمّثل  ال�سينية،  ال�سرتاجتية  يف 
اإقليمية والعك�ش  اإىل دولة ذات طموحات  من دولة ذات طموحات كونية 
ال�سني  ا�سرتاتيجية  يف  جتري  التي  التغرّيات  مراجعة  واإّن  �سحيح  ا  اأي�سً
 - الإقليمي  النظام  على  حالًيا  الرتكيز  على  وا�سح  ب�سكٍل  تدّل  الع�سكرية 

اآ�سيوي. ال�رصق 
احل�سور  لتاأكيد  ال�سينية  التوّجهات  هذه  على  املوؤ�رصات  بع�ش  وهناك 

Samuel P.Huntington, op, cit, 223, Cited in Donald Zagoria, America Foreign Policy Newsletter, October 2003.  -(5
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الع�سكري على جزر بار�سيل احلدودية  الإقليمي، من خالل تعزيز الوجود 
مع  عليها  املتنازع  �سرباتلي  جزر  ملكية  على  والإ�رصار  اأندوني�سيا،  مع 
التي  "مي�ست�سيف"  البحرية  اجلزر  يف  ع�سكري  وجود  واإقامة  كوريا، 
تّدعي الفيليبني ملكيتها، والإدعاء ال�سيني املت�ساعد بحّق امل�ساركة يف 
اأندوني�سيا ح�رّصية حّق  التي تّدعي  الغاز يف جزر ناتونا  ا�ستثمار حقول 
الأمريكية من  القوات  �سحب  امل�ستمّر �رصورة  ال�سيني  والتاأكيد  ملكيتها، 

اليابانية. الع�سكرية  القّوة  القلق من احتمالت تنامي  املنطقة، واإبداء 

7-الدور الإقت�سادي للموؤ�ّس�سة الع�سكرية

بداأت  وا�سحة،  اإقت�سادية  بتوّجهات  ال�سينية  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  متتاز 
اآثارها ت�سل اإىل خمتلف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، 
اإدارة  يف  مظاهرها  تتجّلى  جتارية"  "نزعة  يف  التوّجهات  هذه  وتتمّثل 
قدّرت  وقد  والفنادق،  التجارية  املوؤ�ّس�سات  من  لعدد  ال�سيني  اجلي�ش 

م�سادر غربية عدد هذه املوؤ�ّس�سات بحواىل ع�رصة اآلف موؤ�ّس�سة. 
"كواندوجن"،  اإقليم  يف  به  خا�سة  اقت�سادية  منطقة  اجلي�ش  اأن�ساأ  كما 
دولة،  ع�رصين  من  اأكرث  مع  جتارية  عالقات  ال�سيني  اجلو  �سالح  واأقام 
دولر   1( يوان  مليار  �ستني  بحواىل   2003 العام  اجلي�ش  اأرباح  وُقّدرت 
 200٥ العام  اجلي�ش  دخل  اأخرى  م�سادر  قّدرت  بينما  يوانات(.   8.3  =
اإدارة  بحواىل 260 مليار دولر)6)). كما ت�رصف املوؤ�ّس�سة الع�سكرية على 

للمزيد حول تنامي القوة الصينية ودورها، راجع: جعفر كرار أحمد، ”الصين في مواجهة التحديات الدولية“، دراسة في العالقات الدولية، المكتبة   -(6
الحديثة، ط)، بغداد.
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والتي  واإ�ستثمارها  ومتويلها  واملعامل  وامل�سانع  املوؤ�ّس�سات  ع�رصات 
النقل؛   الإلكرتونية وو�سائل  ال�سلع والألب�سة والأجهزة  اأنواع  تنتج خمتلف 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  به  الذي ت�سطلع  الإقت�سادي  البعد  يدّل على  ما  وهذا 
واأجهزتها، يف اأكرث من قطاع من قطاعات الدولة وموؤ�ّس�ساتها الإنتاجية. 
باملقابل يبدو اأن املخاوف تتزايد من ِقبل ال�سيا�سيني، من ت�رّصب النزعة 
التجارية اإىل الروح الكفاحية للجي�ش؛ اإذ اإن الكثري من ال�سائعات والأخبار 
املتعّلقة بحالت من الف�ساد و�سوء الإدارة توالت عن مظاهر تتف�سى داخل 
اجلي�ش ال�سيني، الأمر الذي دفع عدًدا من امل�سوؤولني ال�سينيني اإىل التحذير 
من هذه الظاهرة، ول�سيما بعد الك�سف عن 300 �سخ�سية ع�سكرية متوّرطة 

يف مظاهر ف�ساد من هذه الناحية)7)). 
وكما اأن للموؤ�س�سة الع�سكرية دوًرا مهًما يف �سياغة القرار ال�سيا�سي ال�سيني. 
اإّل اأن لهذه املوؤ�ّس�سة دوًرا توؤّديه مبواجهة التحديات التي تعرت�ش ال�سني 
الإقت�سادي  الدور  اأهمية  اإىل  وبالنظر  العاملية.  نحو  الإنطالق  يف مرحلة 
متطّلبات  مواجهة  يف  املوؤ�ّس�سة  هذه  لدور  ونظًرا  الع�سكرية،  للموؤ�ّس�سة 

التنمية الإقت�سادية، �سوف نتوّقف عند اأبعاد هذا الدور)8)).

8-اجلي�س ال�سيني: اإمكانيات هائلة 

لبّد من الإ�سارة اإىل اأن اجلي�ش ال�سيني ميتلك حواىل ع�رصين األف �رصكة، 
يبلغ اإجمايل ناجتها ال�سنوي حواىل 17،٥ مليارات دولر )200٥(، ويعود 

"الصين في مواجهة التحديات الدولية"، مرجع سابق، ص )))  -(7
راجع: إبراهيم الخرس، "أسرار تقّدم الصين – دراسة في مالمح القّوة وأسباب الصعود"، القاهرة، ط)، 008).  -(8



68
الدفاع الوطني - تموز 201٥

امل�ؤ�ص�صة الع�صكرية ال�صينية وحماية اإجنازات حقبة الإ�صالح والإنفتاح 
د. نبيل �رسور

تديرها  التي  املوؤ�ّس�سات  ت�ستفيد  بينما  وعنا�رصه  اجلي�ش  ل�سباط  اأغلبه 
املوؤ�ّس�سة الع�سكرية من عائدات املنتجات التي تنتجها يف تطوير قدارتها 

الذاتية، ويف رفع م�ستوى الإدارة و اجلودة لديها)9)).
وت�ستند ال�سيا�سة ال�سينية يف جمال الإنتاج الع�سكري اإىل ال�سعي ل�سمان 
عدم  يف  ال�سينية  التاريخية  اخلربة  اإىل  ذلك  ويعود  الذاتي،  الإكتفاء 
الإعتماد على الآخرين. ففي العام 19٥9، تخّلى ال�سوفيات عن ال�سني يف 
فر�ش  اإىل   1989 العام  اأحداث  واأّدت  الع�سكرية،  تطوير منظومتها  جمال 

الدول الغربية ح�ساًرا عليها يف جمال التقنيات الع�سكرية.

ومع الأخذ يف الإعتبار اأن اجلي�ش ال�سيني هو اأكرب جيو�ش العامل من حيث 
والتي  ال�سينية،  الإح�ساءات  يف  التباين  م�سكلة  من  الرغم  وعلى  العدد، 
التقديرات، يف  فاإن  اأكرث من مو�سع �سمن درا�ستنا هذه،  اإليها يف  اأ�رصنا 
حّدها الأدنى، ت�سري اإىل اأن املوؤ�ّس�سة الع�سكرية ت�سّغـل مليون فرد يف حواىل 
األف م�سنع، مع الأخذ يف الإعتبار اأن ال�سني ُتعّد الدولة الوحيدة يف اآ�سيا 

اإىل جانب اليابان التي باإمكانها ت�سنيع خمتلف اأنواع الأ�سلحة.

جوانب  الع�سكرية  ال�سينية  ال�سناعة  يف  اأّن  الغربية  التقديرات  وترى 
املتعّددة  النووية  ال�سواريخ  نطاق  يف  ول�سيما  كبري،  حدٍّ  اإىل  متطّورة 
الروؤو�ش، وال�سواريخ البال�ستية التي اأُطلق بع�ٌش منها يف اأثناء التدريبات 

اأمام تايوان.  الع�سكرية 

ويقّدر بول جودين، الأ�ستاذ يف كلية احلرب القومية الأمريكية، اأن ال�سني 
The Economist, February 21- 22 ,1997  -(9
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�ستكون �ساحبة اأكرث ال�سناعات الع�سكرية تطّوًرا يف اآ�سيا خالل 30-20 
عاًما، بينما كان اجلزء الأكرب من �سناعاتها احلربية احلالية يّت�سف باأنه 

الأكرث تخّلًفا)0)).

)بح�سب   2007 العام  بلغت  فقد  الع�سكرية  مبيعاتها  قيمة  نطاق  يف  اأما 
ما   2010 العام  ويف  دولر،  مليار   20 حواىل  املعلنة(  ال�سينية  الأرقام 
للمبيعات  امل�ستمّر  التقّدم  على  يدّل  رقم  وهو  دولر،  مليار   44 مقداره 
امليزانية  حجم  فاإن  وباملقابل   .2000 العام  منذ  ال�سينية  الع�سكرية 
و1٥0   100 بني  ما  يرتاوح  ال�سينية  الع�سكرية  للم�سرتيات  �سة  املخ�سّ

مليار دولر �سنوًيا)))). 
العامل  �سي�سّكل  الع�سكرية،  التقنية  الأ�سواق  يف  ال�سني  دخول  اأن  ويبدو 

الع�سكرية. اأهمية ل�سناعاتها  الأكرث 
وميكن ت�سجيل جمموعة مالحظات اأ�سا�سية على تنامي القدرات الع�سكرية 
اأن  اإل  املعلنة،  الأرقام  يف  ال�سديد  الت�سارب  من  الرغم  على  ال�سينية 
معظمها ي�سري اإىل التقّدم املتوا�سل يف قيمة املبيعات الع�سكرية ال�سينية، 
اإىل  اإرتفعت  دولر،  مليار   11،2 اإىل  العام2003  املبيعات  و�سلت  ففيما 

18،6 مليار العام 2006، اأي بن�سبة اإرتفاع ت�سل اإىل %17)))).
املرتبة  من  تراجعت  الدولية  الع�سكرية  ال�سوق  يف  ال�سني  مكانة  اإن   
يقول جودين: "إن على الصين أن تعمل خالل العقدين المقبلين على تطوير مختلف بناها العسكرية، لتصبح مع مطلع العقد الثالث من القرن الواحد   -(0

والعشرين من القوى الثالث األولى عالميًا، وهي قد بدأت ذلك بالفعل"
ليس هناك أرقام واضحة أو دقيقة تصدرها المؤسسة العسكرية الصينية، ولسيما األرقام المتعلّقة باإلنفاق العسكري، ومجمل األرقام تصدر سنويًا   -((

عن مكتب اإلحصاءات الصينية، ولكن هناك الكثير من التشكيك بدقّة األرقام المعلنة في هذا المجال.
في تصريح وزير الدفاع األميركي السابق تشاك هيغل لمجلة هرالد تريبون بتاريخ ))/8/))0)، يقول فيه أن الصين لديها نسبة مبيعات ضخمة   -((

من السالح في السوق السوداء وأنها تخفي الكثير من الحقائق التي تؤّكد ذلك.
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 .2006 العام  اأملانيا(  )مع  ال�ساد�سة  املرتبة  اإىل   200٥ العام  اخلام�سة 
هذا مع الإ�سارة اإىل اأن ال�رصكات الغربية ب�سكل عام، متتنع عن العمل مع 
الدول الأوروبية  اأبدت بع�ش  الع�سكرية، واإن  ال�سني يف نطاق ال�سناعات 

مثل فرن�سا وبريطانيا موقًفا اأقّل ت�سّدًدا من الوليات املتحدة الأمريكية.
اأن برنامج التحديثات الإقت�سادية  اإىل  ولبّد من الإ�سارة يف هذا ال�سياق 
الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  على  ووا�سح  كبري  وب�سكٍل  انعك�ش  قد  وتداعياته 

ال�سينية، وهذا ما نلحظه يف اجلوانب الآتية: 
تخفي�ش  لعملية  ال�سيني  اجلي�ش  تعّر�ش  لقد  اجلي�ش:  عدد  تخفي�ش  اأ- 
مليون  حواىل  �رّصح  حيث  الثمانينيات  فرتة  يف  الأوىل  مرتني،  عددي 
 2000 الأعوام  بني  ما  الفرتة  خالل  تطبيقها  جرى  والثانية  جندي، 
و2006، تنفيًذا لقرارات املوؤمتر اخلام�ش ع�رص للحزب الذي عقد يف العام 

200٥ وق�سى بت�رصيح ن�سف مليون جندي)))).
اإىل  امل�سّلحة  القّوات  تخفي�ش  عملية  توؤّدي  النتائج،  درا�سة  حيث  من 
املتوافرة  الأموال  وحتويل  اجلي�ش  نفقات  تقلي�ش  متناق�ستني:  نتيجتني 
ب�سبب الت�رصيح الكبري، اإىل قطاعات حتديث اجلي�ش والرتكيز على امل�ستوى 

النوعي.
عن  عاطل  مليون  ن�سف  �سّخ  اإىل  التخفي�ش  عملية  توؤّدي  املقابل،  يف 
العمل يف �سوق العمل، الذي يعاين بدوره ب�سبب حجم العمالة العاطلة عن 

العمل، من املوؤ�ّس�سات ال�سناعية التي يجري اإقفالها يف القطاع العام.

الكورييري ديالسيرا )اإليطالية(، "إنقالب على الطريقة الصينية"، ترجمة صحيفة العرب اليوم األردنية، )))، 7، 007)(، ص7  -((
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من  جزء  ا�ستيعاب  اإىل  ت�سعى  احلكومية  اخلّطة  اإن  ال�سياق:  هذا  ويف 
امل�رّصحني يف قطاع الدرك الع�سكري، الذي توكل اإليه مهّمات احلفاظ على 

النظام داخل الأرياف ويف املناطق الواقعة بني املدن.
ب- ت�سخري ن�سبة مهّمة من املوؤ�ّس�سات الإنتاجية الع�سكرّية لإنتاج ال�سلع 
املدنية، وتقّدر بع�ش امل�سادر اأّن ن�سبة 6٥% من اإنتاج امل�سانع احلربية 
بع�ش  يف  مهمة  بن�سب  ي�ساهم  اجلي�ش  واأن  املدنية،  ال�سوق  اإىل  تذهب 

القطاعات الإنتاجية املدنية، وهو ما يت�سح يف اجلدول الآتي)))):

م�شاهمة اجلي�ص يف القطاعات الإنتاجية املدنية

الن�سبة املئوية مل�ساهمة املوؤ�س�سة الع�سكرية يف الإنتاجالقطاع
40الن�سيج
10الأدوية

60الدراجات
9ال�سيارات

املتمثلة  ال�سلبية  اآثاره  التوّجه  لهذا  يكون  قد  اأنه  اإىل  الإ�سارة  من  ولبّد 
منافيًة  عقائدية  اأ�س�ش  على  بناوؤه  الإيديولوجي يف جي�ش مت  التاأثري  يف 
على  يرتتب  وقد  مريبة.  اأخالقية  نظرة  التجارة  اإىل  والنظر  الربح  ملبداأ 
ذلك اإمتداد الف�ساد الأخالقي والإداري اإىل اجلي�ش، وهو اأمر �سنالحظ اأنه 
التحديثات  برنامج  ا�ستمرار  قدرة  يف  توؤّثر  التي  العوامل  اأهّم  اأحد  ميّثل 

للمزيد حول النفقات الصينية في جميع القطاعات، راجع دراسة أحمد عبد األمير األنباري، "قراءة في التجربة اإلقتصادية الصينية"، متاح على   -((
شبكة األنترنت.
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امل�ستقبلية. املوؤ�رّصات  تناول  اإيقاعه احلايل، وذلك عند  ال�سري على  يف 
قد  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  زيادة دخل  اأن  يتمّثل يف  اآخر  وجًها  لذلك  اأن  غري 
ينعك�ش على م�ستوى دخل اأفراد هذه املوؤ�ّس�سة، وهو الأمر الذي يجعل من 

فكرة التمّرد اأقل اإغراء لهم.
الغربية،  التقنيات  على  الإعتماد  زيادة  يعني  الع�سكري  التحديث  اإن  ج- 
الغربية،  الدول  قبل  من  واإقت�سادية  �سيا�سية  ب�رصوط  يرتبط  قد  اأمر  وهو 

وقد ينعك�ش على البنية الكلّية للجي�ش.
اخلارجية  التجارة  على  اعتماده  يعني  للجي�ش  التجاري  التوّجه  اإن 
روؤو�ش  دخول  اإىل  يدفع  قد  اأمر  وهو  الغربية،  بالتقنيات  للتزّود  وال�سعي 
البعيد،  املدى  على  الع�سكرية  الإنتاجية  املوؤ�ّس�سات  اإىل  الأجنبية  الأموال 
الأمر الذي قد ينطوي على حتّولت جذرية، ولكنه ل ي�سّكل اأي خطورة على 
�سالمة توّجهات املوؤ�ّس�سة اأو على ا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية، يف ظل ح�سن 
الروؤية والتوّجهات املحكومة  الإنتاج و�سالمتها واإ�ستمرارية  اإدارة عملية 

بتخطيط احلزب والقيادة ال�سيا�سية للدولة.
9- حدود الإهتمامات الأمنيــة ال�سينية 

الثالثة  العقود  خالل  ال�سني  عرفته  الذي  الإقت�سادي  التطّور  مرحلة  مع 
فقد  والإقت�سادية،  ال�سيا�سية  بناها  من  الكثري  يف  والنفتاح  الأخرية، 
اإقليمية  بيئة  اإيجاد  ال�سرتاتيجية،  اأولوياتها  �سلب  يف  ال�سني  جعلت 
ودولية مالئمة لنطالقها نحو دور اإقليمي ودويل، يكون مهًياأ للقبول بها 

اإقت�سادًيا و�سيا�سًيا. كقوة وازنة 
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طبيعة  حتّدد  ال�سرتاتيجية  باأبعادها  الأمنية  الروؤية  اأن  من  الرغم  وعلى 
الدور الذي ت�سطلع به الدولة، �سمن البنية الهيكلية للنظام الدويل، اإل اأّن 
اِل�سمة التي متّيزت بها الروؤية الأمنية ال�سينية، ماتزال متيل اإىل اأن تكون 
اإقليمية الأبعاد اأكرث من اأن يحكمها اإطار عاملي، اإذ ل يبدو اأن ال�سني قد 
الأمنية  العقيدة  عليه  كانت  كما  عاملية،  مبوا�سفات  اأمنية  عقيدة  طّورت 
من  منطقة  اأي  ويف  اأمريكي،  حتّرك  اأي  اأن  ترى  كانت  التي  ال�سوفياتية 

العامل، ميكن اأن ي�سّكل تهديًدا اأمنًيا ل�سرتاتيجيتها الكونية.
اإعتمد منطق التفكري ال�سيني على نوع من الف�سل بني  اأخرى،  من ناحية 
املناطق الأكرث اإقرتاًبا من حدود ال�سني الوطنية، وتلك التي تتمّيز ببعدها 

اجلغرايف من حيث دللتها املرتبطة مبفاهيم الأمن الوطني.
ال�سني  التي حّتمت على  القوى  الإقليمي ي�سّم جمموعة من  ال�سني  فواقع 
اأن توّجه الأنظار اإليها لقرتابها ال�سديد من حدودها الوطنية. فقبل الإحتاد 
على  ال�سيني  والأمني  وال�سرتاتيجي  ال�سيا�سي  اجلهد  توّزع  ال�سوفياتي، 
اأن توؤّمن متطّلبات  �ساحة متعّددة اجلبهات. فمن ناحية، كان على ال�سني 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  ال�سغوط  مواجهة  على  قادرة  تكون  دفاعية  �سيا�سة 
�سيا�سًيا  املدعومة  الهند،  جبهة  هناك  كان  اأخرى  جهة  ومن  ال�سوفياتية. 
وع�سكرًيا من ِقبل الإحتاد ال�سوفياتي بهدف م�ساغلة ال�سني وت�ستيت جهدها 

الع�سكري.
هذه الأو�ساع فر�ست على ال�سني، اأن حت�رص اإهتمامها باملناطق القريبة 
القدرة  لها  توؤّمن  واأنظمة عمل،  �سيا�سات  تطّور  واأن  الوطنية،  من حدودها 
ومبا  �ساحلها،  لغري  الدولية  العالقات  كفة  مالت  حال  يف  املجابهة  على 
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كالعٍب  املت�ساعدة  ومكانتها  الإقت�سادية  ومكت�سباتها  م�ساحلها  يحفظ 
اأ�سا�ٍش يف اآ�سيا والعامل.

ال�سوفياتي  الإحتاد  انهيار  بعد  اأنه  الإ�ستنتاج،  ميكن  املنطلقات  هذه  ومن 
بقيت اإهتمامات ال�سني الأمنية يف اإطار بيئتها الإقليمية؛ فامل�سكالت التي 
تثريها لو�ش وكمبوديا وتايوان والكوريتان والهند، تبدو من وجهة نظر 
القادة ال�سينيني اأكرث اإحلاًحا من تلك التي تثريها الأو�ساع وال�سيا�سات يف 

مناطق اأخرى من العامل. 
يثري  اأن  ما ميكن  مثاًل  الأوروبية  القارة  يجدون يف  ل  ال�سينيون  فالقادة 
اإذ  ال�سوفيات،  لدى  تثريها  كانت  التي  نف�سها  وبالدرجة  الأمني،  هاج�سهم 
اأمني  اهتمام  مو�سع  والغربي  ال�رصقي  بجناحيها  الأوروبية  القارة  كانت 
لكل من ال�سوفيات والأمريكيني على حّد �سواء. وما يقال عن اأوروبا ميكن 
اأن ين�سحب على مناطق اأخرى يف اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية حيث ل 
يوجد لل�سني ما ميكن اأن يثري اهتماماتها الأمنية فيها، نظًرا اإىل ابتعادها 

عن حدودها الوطنية. 
بعبارة اأخرى، وعلى الرغم من اجلنوح الوا�سح نحو احل�سور العاملي الذي 
يكتنف توّجهات القادة ال�سينيني، اإل اأنه ل يوجد، حتى الآن، لل�سني ح�سور 
وا�سح، كما كان لل�سوفيات يف جمال الدعم الع�سكري وامل�ساعدات املالية 
وامل�ساندة املعنوية لأطراف اإقليمية، ميكن اأن تعتربها اإمتدادات ا�سرتاتيجية 

واأمنية لنفوذها يف مناطق ثالثة.
يف  ترى  ل  فال�سني  ال�سوفياتية،  الأمنية  الروؤية  عليه  كانت  ملا  وخالًفا 
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البحري  الع�سكري  الوجود  يف  اأو  تركيا،  يف  الأمريكية  الع�سكرية  القواعد 
الأمريكي املكّثف يف منطقة اخلليج العربي، ما ميكن اأن يثري قلقها الأمني، 
وبالدرجة نف�سها التي كان ينظر اإليها القادة ال�سوفيات �سابًقا، حيث كانوا 

يعتربون ذلك م�سدًرا لتهديد اخلا�رصة اجلنوبية لالإحتاد ال�سوفياتي.
وعلى م�ستوى ال�رصاع العربي-الإ�رصائيلي، ميكن اأن نالحظ اأنه يف الوقت 
اأي ت�سوية  اأنهم طرًفا دولًيا مبا�رًصا يف  الذي كان فيه ال�سوفيات يعتربون 
حمتملة، واأن لهم ت�سّورات ووجهات نظر ملا يجب اأن يكون عليه ال�سالم يف 
الفاعلية واحل�سور،  نف�سها من  بالدرجة  ال�سني مل يكن  فاإن دور  املنطقة، 
وكان حمّدًدا، بل هام�سًيا يف اإطار الإعراب عن الإ�ستياء اإعالمًيا ودبلوما�سًيا، 
وهو يف كل الأحوال مل ي�سل اإىل حّد توّرطها اأو اإثارتها وا�ستنفار طاقاتها 

واأدواتها ال�سيا�سية والع�سكرية.
وعلى هذا حتّددت اأولويات ال�سني الأمنية بجملة اعتبارات منها: 

اأ- التوحيد ال�شلمي لأرا�شي الوطن الأم
التزاًما ثابًتا ل  الهدف ي�سّكل  اأن حتقيق هذا  ال�سينية  القيادة  وقد اعتربت 
ميكن احلياد عنه)5)). وهذا يعني اأمرين: اأولهما تاأكيد الأمن الوطني ال�سيني 
بكل ما يرتبط به على ال�سعيد الإقليمي وثانيهما اإن حتقيق الأمن الوطني 
بالو�سائل  �سيكون  ال�سني،  اأرا�سي  توحيد  عملية  اإمتام  فيه  مبا  ال�سيني، 

ال�سلمية)6)).

 L.j Newby, "The pure and the religion in China", third world quarterly. Vol no: 10.2 (April 2007(, pp. 928 - 933  -(5
6)-  تشير المراجع المختلفة إلى حدوث خمس محاولت إنفصالية في عدد من األقاليم التي يسكنها المسلمون خالل الفترة ما بين 865) و5)9) ولكنها 

فشلت جميعها بسبب التناحر الداخلي أحيانًا وبسبب تدّخل قوى أخرى أحيانًا أخرى.
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الو�سائل  اإىل  ال�سينية  القيادة  التاأكيد ل ينفي احتكام  ومع ذلك فاإن هذا 
الع�سكرية، اإذا ما �سعرت اأن اأهدافها ال�سرتاجتبة املرتبطة بوحدة اأرا�سيها 
و�سالمتها معّر�سة للتهديد من قبل قوى خارجية. وهذا ما ح�سل حينما 
لدى  للقوة  كبري  با�ستعرا�ش  وقامت  الع�سكرية  قّواتها  ال�سني  اإ�ستنفرت 
تطوير الوليات املتحدة الأمريكية �سيا�ستها جتاه تايوان يف اآذار 2009، 
وهذا ما جعل القيادة ال�سينية تعتقد باأن التغيري يف التوازن الع�سكري لن 
يكون ل�ساحلها، واأنه �سي�سّجع الإجتاهات الإ�ستقاللية يف تايوان، يف حني 
بقيت الوليات املتحدة الأمريكية، تعترب نف�سها مبنزلة الدولة ال�سامنة ل 

من تايوان يف مواجهة التحّركات ال�سينية.
 ومن ناحية اأخرى، ترى وا�سنطن اأن عالقاتها بتايوان �رصورة ا�سرتاتيجية 
اأهم حلقات �سل�سلة حتالفاتها يف �رصق وجنوب  ب�سفتها متّثل واحدة من 
اليابان  مع  ثم  اجلنوبية،  كوريا  مع  التحالف  من  تبداأ  التي  اآ�سيا،  �رصقي 

يف ال�رصق، ثم متتّد لت�سمل تايوان، ثم الفيلبني يف اجلنوب  ال�رصقي)7)).

ب- احلفاظ على وحدة اأرا�شي ال�شني، واإعتبار ذلك اأحد اأهداف 
ال�شني ل�شيانة اأمنها الوطني

اأنها لن تكون الطرف  اأهمية هذا الهدف، فاإن القيادة ال�سينية توؤّكد  ومع 
النزاعات على مناطق احلدود مع  الع�سكرية حلّل  القّوة  با�ستخدام  البادئ 

الدول املجاورة. 

7)- لمزيد من التفاصيل راجع دراسة، د. وليد عبد الحي، "دور الموقع الجغرافي لألقليات في نجاح ميكانيزم الالمركزية"، في المجلة العربية للعلوم 
السياسية، عدد ) و) أيلول 988)، ص)0)-0)). 
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اأي نزاعات حدودية  ال�سينية هي جتّنب  القيادة  اإليها  التي ت�سعى  والغاية 
القيادة  تعتربها  مل�سكالت  التفّرغ  بهدف  املجاورة،  الدول  مع  م�سّلحة 
ال�سيني يف  الوجود  اأقدام  تايوان وتر�سيخ  اإحلاًحا، كم�سكلة  اأكرث  ال�سينية 
وحقوق  �سرباتلي  جزر  ق�سية  ومعاجلة  واجلنوبي،  ال�رصقي  ال�سني  بحر 

التنقيب عن النفط يف املناطق البحرية املتنازع عليها هناك.
وعلى الرغم من اأن ال�سني قد متّكنت من اإعادة جزيرة هونغ كونغ للوطن 
الأم، فاإن الهّم الرئي�ش املتبقي هو اإعادة توحيد تايوان مع ال�سني ال�سعبية. 
ولبلوغ هذه الغاية مل يـُظهر قادة ال�سني اأي ا�ستعداد للتنازل يف ما يخ�ّش 
امل�سائل اجلوهرية والأهداف ال�سرتاتيجية، على الرغم من ال�سغوط الغربية، 
جتارية  ومزايا  اإقت�سادية  بحوافز  التلويح  ومنها  الأمريكية،  وبخا�سٍة 
ومتويلية، وذلك بهدف اإقناع القيادة ال�سينية بالتخّلي عن غايتها، والقبول 

ثم التعاي�ش القانوين مع �سيغة وجود دولتني �سينيتني)8)).
وقد اتخذت القيادة ال�سينية خالل الأعوام القليلة املا�سية مواقف ات�سمت 
اإىل عدد من  بقدر مرتفع من احلزم يف رف�ش حماولت تايوان الن�سمام 
املنّظمات والوكالت الدولية، ويف مقّدمتها منّظمة التجارة العاملية، ويف 
الإحتجاج على اإقدام دول على الإعرتاف بتايوان اأو اإقامة عالقات جتارية 

معها.

"الصين، الحقائق واألرقام 2000"، دار النجم الجديد، الصين، مركز األخبار التابع لشبكة اإلتصالت المتبادلة الدولية الصينية، تشرين الثاني،   -(8
بيكين، 000).
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كما لّوحت ال�سني باتخاذ اإجراءات ت�رّص مب�سالح اإقت�سادية وجتارية، بل 
اأحيانًا اأمنية وا�سرتاتيجية لأطراف غربية، ويف مقّدمتها الوليات املتحدة 
الأمريكية، راعية تايوان وحليفتها منذ ن�ساأتها، حيث برز التقارب الأمريكي 
مع تايوان يف منا�سبات خمتلفة. وظهرت موؤ�رّصات الدعم الأمريكي لتايوان 
من خالل اإمدادها باأ�سلحة خفيفة ودفاعية، وكذلك عندما ا�ستقبلت رئي�ش 
تايوان "يل تنج" يف حزيران 199٥، على الرغم من و�سف الزيارة باأنها 
كانت "خا�سة" وكذلك عندما اأجرت مناورات ع�سكرية وبحرية �سخمة مع 

تايوان.
اإل اأن القيادة ال�سينية، على الرغم من كل ما �سبق، اأظهرت يف مرحلة "ما 
املمار�سة  م�ستوى  على  والت�سامح  املرونة  من  به  باأ�ش  ل  ماو"قدًرا  بعد 
مل�ساركة  مبّكًرا  الباب  فتحت  فقد  تايوان،  جتاه  ال�سلوك  واأ�ساليب  العملية 
اإىل الوطن الأم، ثم تايوان يف  اأموال من هونغ كونغ، قبل عودتها  روؤو�ش 
ا يف املناطق احلّرة التي ن�ساأت يف ال�سني يف  اإ�ستثمارات �سخمة، خ�سو�سً

الثمانينيات. 
بني  م�ستويات  عدة  على  وفنية  وجتارية  اإقت�سادية  لقاءات  حدثت  كما 
الطرفني يف عّدة منا�سبات)9))، بل اإن القيادة ال�سينية ذهبت اإىل حّد فتح 
لحقًا  وعّلقته  عادت  قد  كانت  واإن  تايوان،  مع  ر�سمي  غري  �سيا�سي  حوار 
كاإجراء عقابي �سّدها و�سّد حلفائها الغربيني، ثم حتّدثت عن اإعادته كحافز 
لقيادة تايوان وت�سجيًعا لها على امل�سي يف طريق اإعادة التوحيد �سلمًيا مع 

"أسئلة وأجوبة حول مسألة تايوان وإعادة توحيد الصين"، دار النشر الصينية عبر القارات، بكين 2007.  -(9
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بيكني. وكان التف�سري الر�سمي ال�سيني لهذه اخلطوات املرنة على اأنها جميًعا 
تدور يف اإطار ال�سعب ال�سيني الواحد الذي يجب اأن يعود ليعي�ش يف كنف 
اآخر من مرونة القيادة ال�سينية تبدي  دولة واحدة، وبخا�سٍة يف ظّل نوع 
جمع  لل�سني،  ال�سلمي  التوحيد  لإعادة  وبديلة  متعّددة  �سيًغا  عر�سها  يف 
ال�سينية  الدولة  اإىل �سيغة  العودة  تاأكيد  اأدنى م�سرتك هو  بينها دائًما حّد 

الواحدة)0)).
عالقات  اإقامة  على  لل�شني  الأمنية  ال�شرتاتيجية  اإعتماد  ج- 

�شداقة وح�شن جوار مع الدول املحيطة بها
ال�سني  على  يحّتم  الواقع  اأ�سبح  الباردة  احلرب  بعد  ما  ظروف  ظّل  ففي 
ثنائي  اأمني  تعاون  عالقات  تطوير  ال�سرتاجتية  اأولوياتها  من  جتعل  اأن 

وعالقات ح�سن جوار مع الدول املجاورة.
ومن املفيد التذكري باأن موقع ال�سني اجلغرايف ميتاز بوجود خم�ش ع�رصة 

دولة جارة يف الرّب و�ست دول يف البحر. 
اإتفاقية  لل�سني يف  الدول املجاورة  ال�سعوبة جمع كل هذه  وملا كان من 
والتي  الدول  هذه  وبني  بينها  القائمة  امل�ساكل  ب�سبب  وذلك  واحدة،  اأمنية 
تختلف يف طبيعتها من دولة اإىل اأخرى، فقد اإعتمدت ال�سني مبداأ التعاي�ش 
ال�سلمي واإتفاقيات الأمن والتعاون الثنائية، وهو املبداأ الذي يحكم عالقاتها 
مع العديد من الدول املجاورة. وتتطّلع ال�سني �سمن املدى الزمني املتو�ّسط 
املجاورة،  للدول  الدعم  من  املزيد  لتقدمي  حموًرا  تكون  اأن  اإىل  والبعيد، 

المصدر ذاته، ص 7)-75  -(0
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الروؤية،  هذه  من  وانطالًقا  الثنائي.  الأمني  التعاون  قواعد  على  تاأ�سي�ًسا 
اإن�رصفت ال�سني اإىل اإعادة ترتيب عالقاتها مع الهند على نحو اإيجابي)))).
وكان لهذا التطّور مزايا اإيجابية لكّل من الطرفني، فالتقارب خّفف، وعلى 
ال�سني  كانت  التي  احلدودية  واخلالفات  التوّترات  حّدة  من  ملحوظ،  نحو 
اإثارتها. وللهند من ناحيتها وجهة  اأن الهند طرف فيها و�سّببت يف  تعتقد 
نظر يف املزايا التي يحّققها التقارب مع ال�سني، فتطبيع العالقات وتهدئتها 

بني البلدين من �ساأنه اأن يقّيد من الدعم ال�سيني لباك�ستان. 
وهناك اقتناعات قيادية لدى ال�سني، باأن �سيا�سات التقارب ميكن اأن حتّقق 
حتّقق  اأن  ميكن  جتارية،  اإقت�سادية  �سوق  بفتح  م�سرتكة  اإقت�سادية  منافع 
دوًرا فاعاًل يف الن�ساط التجاري والإقت�سادي الإقليمي مبا يعود باملنافع 

على كال البلدين.
ال�سنوات  خالل  للهند  ال�سيني  الرئي�ش  زيارات  جاءت  لحق،  تطّوٍر  ويف 
املا�سية، لدعم عالقات التعاون بني البلدين، فقد مّت الإتفاق على خف�ش 
القّوات الع�سكرية بينهما على احلدود امل�سرتكة املتنازع عليها، والتعاون 
النقل  وتعزيز  اجلرمية،  اإنت�سار  وحماربة  املخّدرات  مكافحة  جمال  يف 
البحري، والتعاون التجاري امل�سرتك، وقد جاء ذلك لي�سيف بعًدا اإىل ثقل 
التحّرك ال�سيني يف اآ�سيا والروؤية ال�سينية لأهمّية العالقة مع الهند)))).
اأما العالقات ال�سينية – الرو�سية، ففي حزيران 1994، ويف اإطار الزيارة 
ت�سرينومردين،  فكتور  ال�سابق،  الرو�سي  الوزراء  رئي�ش  بها  قام  التي 

لستر براون وآخرون، "أوضاع العالم العام 1996"، معهد وولد ووتش، ترجمة علي حسن عجاج، منشورات دار البشير، )00)، عمان، ص 7)  -((
راجع دراسة مراد الدسوقي، "مستقبل التوجهات الستراتيجية الصينية"، في مجلة السياسة الدولية، العدد ))))نيسان 006)(، ص0))-)))  -((
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امل�سرتكة  التجارية  العالقات  تطوير  �رصورة  تاأكيد  جرى  ال�سني،  اإىل 
الطائرات  لإنتاج  م�ساريع  واإقامة  والف�ساء  الطريان  والتعاون يف جمال 

املقاتلة وحت�سني طرق النقل البحرية و�سكك احلديد بني البلدين)))).
الألفية  بداية  ب�سكٍل لفت مع  الرو�سية   – ال�سينية  العالقات  وقد تطّورت 
الإقت�سادية  العالقات  وتنامي  املتبادلة،  الزيارات  خالل  من  الثالثة 
العالقات  �سهدت  ثم  امل�سرتك.  التعاون  واأطر  والتفاقيات  والتبادلت 
عدم  اإتفاقية   2004 العام  الطرفني  توقيع  عن  اأثمر  وا�سًحا  حت�ّسًنا 

الن�سمام اإىل حتالفات ع�سكرية معادية تهّدد اأمنهما. 
ويف العام 2006، جرى توقيع عدد من التفاقيات حول جمموعة ق�سايا، 
من اأهمها ع�سكرية بني الدولتني تخت�ّش بتبادل اخلربات وامل�ساورات بني 
احلدود،  بق�سايا  اخلا�سة  املواقف  وتن�سيق  البلدين،  امل�سوؤولني يف  كبار 

الع�سكري. والتبادل 
لإقامة  اأخرى  اإتفاقية  رو�سيا  ال�سني مع  وّقعت   ،2006 ني�سان   2٥ ويف 
�رصاكة ا�سرتاتيجية للقرن احلادي والع�رصين، قائمة على اأ�سا�ش امل�ساواة 
والثقة والتن�سيق امل�سرتك. وقد ن�ّش الإتفاق على ق�سايا اأمنية من بينها 

عدم التدّخل يف ال�سوؤون الداخلية لكل من البلدين)))).
على  ال�سني  ب�سيادة  رو�سيا  جانب  من  اإقرار  اإىل  املطلب  هذا  وي�سري 
اأرا�سي  من  يتجزاأ  ل  جزء  والتيبت  تايوان  من  كاًل  اأن  واإىل  اأرا�سيها، 
ال�سني. وتعني هذه الفقرة اأن ال�سني تتعّهد بدعم الإجراءات الهادفة اإىل 

جعفر كرار أحمد، مصدر سابق، ص 0))  -((
"الصين في قلب العالقات الدولية الجديدة"، مقالة لعبد العزيز السعدي، الرياض، 008)  -((
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املحافظة على وحدة الأرا�سي الرو�سية)5))، واإلتزام الطرفني بعدم التدّخل 
يف �سوؤون بع�سهما البع�ش الداخلية. فرو�سيا تلتزم، من جهتها، عدم اإتخاذ 
والتيبت وجزر  تايوان  اإعادة  اإىل  الرامية  ال�سني  �سّد جمهورية  اإجراء  اأي 

�سرباتلي.
املتحدة  الوليات  تدّخل  الع�سكرية، يف حال  القّوة  ال�سني  اإ�ستخدمت  فاإذا 
رو�سيا   الأمر  هذا  يجّر  اأن  املحتمل  فمن  تايوان،  جانب  اإىل  الأمريكية 
تدّخاًل خارجًيا يف  ُيعّد  الأمريكي  التدّخل  لأن  ال�سني  اإىل جانب  للوقوف 

�سوؤون القاّرة الآ�سيوية.
وبذلك تكون ال�سني قد اأّمنت جانب رو�سيا يف امل�سائل احلدودية والإقليمية، 
الوليات  اإليها  تلجاأ  قد  ع�سكرية  لعمليات  تعّر�سها  حال  يف  ا  خ�سو�سً

املتحدة الأمريكية)6)). 
والروؤى  الدفاعي  الطابع  ذات  والعالقات  الع�سكرية  امل�ستويات  على 
ال�سرتاجتية امل�سرتكة، فقد �سّدد البلدان على �رصورة اإقامة اإجراءات الثقة 
وطاجك�ستان  كازاخ�ستان  من  وكل  ال�سني  بني  احلدود  على  الع�سكرية 

وقرغيزيا. 
وتن�ّش الإتفاقية على اإقامة منطقة منزوعة ال�سالح على جانبي احلدود متتّد 
اأق�سى �رصقي رو�سيا، وامل�سافة  اإىل ما يقارب الأربعة اآلف كيلومرت حول 
نف�سها تقريًبا يف اآ�سيا الو�سطى ليكون املجموع ثمانية اآلف كيلومرت تقريًبا.

راجع دراسة سامح فتحي غالي، "نحو مرحلة جديدة في العالقات الروسية الصينية"، في مجلّة السياسة الدولية، العدد 8)))نيسان 007))   -(5
ص.69)-)7)

- ريتشارد نيكسون، "أميركا والفرصة التاريخية"، ترجمة محمد زكريا إسماعيل )بيروت، ط)، نيسان )00)(، ص. 6)  -(6
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اأّكدت  رو�سيا،  اإىل  ال�سينيون  القادة  بها  قام  التي  الزيارات  معظم  ويف 
قّوة  اأكرث  اإقت�سادية وع�سكرية  اإقامة عالقات وروابط  امل�سرتكة  البيانات 
بني  ال�سرتاجتية  ال�رصاكة  و"اأّن  والغربي"،  الأمريكي  النفوذ  "ملواجهة 
ول  الأقطاب،  متعّدد  عامل  لإيجاد  الفّعالة  امل�ساهمة  اإىل  ت�سعى  الدولتني 

يقت�رص على الزعامة املنفردة للوليات املتحدة الأمريكية".
الذي  الرو�سية   – ال�سينية  العالقات  يف  التطّور  هذا  اأّن  الإ�سارة،  وجتدر 
الغاز  من  الفائ�ش  ب�سادرات  متعّلقة  اإقت�سادية  اإتفاقيات  جمموعة  �سمل 
واإمداد  فيها  رو�سية  نووية  مفاعالت  وبناء  لل�سني  الرو�سي  الطبيعي 
"حتالف"  وجود  على  يدّل  ل  متطّورة)7))،  حربية  بطائرات  لها  رو�سيا 
يدّل على  بقدر ما  الق�سري،  الزمني  املدى  الطرفني �سمن  اإ�سرتاتيجي بني 

اإ�سرتاتيجي بينهما. "تفاهم"  وجود 
ورمبا يدّل تاأكيد مفهوم التحالف يف اخلطاب ال�سيا�سي ال�سيني – الرو�سي 
الوليات  تعقيدات مع  التحالف من  الطرفني ما يثريه مفهوم  اإدراك  على 

الأمريكية. املتحدة 
ولكن عالقات التفاهم الإ�سرتاتيجي التي يوؤّكدها عمق الإتفاقات املوّقعة 
بني الدولتني و�سمولها، توؤّكد اأن �ساحة اآ�سيا مب�ساغلها الأمنية وال�سرتاجتية، 
تعك�ش  وكذلك  والرو�سي.  ال�سيني  الطرفني  بني  م�سرتك  تفاهم  �ساحة  هي 
النظام  �سفح  عند  اإبقائهما  على  املرتّتبة  ال�سلبية  لالآثار  الدولتني  اإدراك 

العاملي على الرغم من الإدعاءات الأمريكية كّلها.

ريتشارد نيكسون، "أميركا والفرصة األخيرة"، مرجع سابق، ص )7  -(7
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ومن املالحظ، يف ما يتعّلق بالعالقات مع رو�سيا تنامي تبادل اخلربات 
روؤية  يعك�ش  ما  وهذا  وا�سح.  ب�سكٍل  البلدين  بني  والت�سليحية  الع�سكرية 
املنطقة  ول�سيما  العامل  يف  ال�ساخنة  الق�سايا  من  العديد  جتاه  م�سرتكة 
مراحل  اإحدى   " العربي  الربيع   " بثورات  �ُسّمي  ما  �سّكل  والتي  العربية، 

التحّول الكربى يف واقع الدول التي اأ�سابها.
دول  مبجموعة  اإهتماًما  ال�سني  تبدي  ا،  اأي�سً التحالفات  �سعيد  على 
وبني  بينها  اإتفاقية  وّقعت   ،2006 ني�سان   26 ففي  اجلديدة.  الكومنولث 
رو�سيا وكازاخ�ستان وقرغيزيا وطاجك�ستان، تعّهدت مبوجبها هذه الدول 
اإتخاذ تدابري اأمنية وع�سكرية على احلدود يف ما بينها. وحّظرت الإتفاقية 
الدول  باأعمال هجومية �سّد قوات دولة جماورة من  اأّي دولة منها  قيام 
اأخرى. وقد  اإجراء مناورات ع�سكرية ت�ستهدف دولة  اأو  اخلم�ش واأرا�سيها، 
والدول  ال�سني  اخلما�سي بني  بالإتفاق  الذي عرف  الإتفاق  هذا  تاأكيد  مّت 

الأربع يف ني�سان 2007 )8)).
الطبيعة  ب�سبب  الكومنولث  دول  مبجموعة  ال�سني  اإهتمام  وياأتي 
ودول  ورو�سيا  ال�سني  بني  احلدودي  الإمتداد  ميّثل  حيث  اجليو�سيا�سية، 
ب�سبب  وذلك  لل�سني،  الأمني  القلق  م�سادر  اإحدى  اجلديدة  الكومنولث 

اإمتداد هائل قد ي�سل اإىل حدود 7 و8 اآلف كم.
جمهوريات  مع  حدودها  ب�ساأن  ال�سني  خماوف  من  ي�ساعف  وما 
امل�سلمة  �سينكيانيج  منطقة  يف  الإ�سطرابات  حّدة  تنامي  الكومنولث 

للدراسات والبحوث الستراتجية، دراسات  وي وي زانج، "اإلصالح اإلقتصادي في الصين ودللته السياسية"، أبو ظبي، مركز اإلمارات   -(8
عالمية، العدد ))، ص 8).
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)جمهورية ترك�ستان ال�رصقية( الواقعة يف اأق�سى �سمال غربي ال�سني)9)). 
فقد كرثت الإ�سطرابات ومظاهر عدم ال�ستقرار يف هذه املنطقة، وانتقلت 
الثاين 1997،  العا�سمة بيكني يف كانون  اإىل  عمليات املقاومة امل�سّلحة 
الذي كانت تتمّتع به  الإ�ستقالل  مطالبة احلكومة املركزية مبنح املنطقة 

قبل العام 1949. 
اجلماعات  تاأثري  عن  "�سينكيانيج"  منطقة  عزل  من  ال�سني  وهدف 
وبخا�سٍة  وقرغيزيا،  وطاجك�ستان  وكازاخ�ستان  رو�سيا  يف  الإ�ستقاللية 
تلك القائمة يف جمهورية ال�سي�سان يف رو�سيا، هو ملنع تاأثريها يف اأقاليم 
اجلوار، وزيادة عدم ال�ستقرار فيها، وعلى نحو يزيد من خماوف ال�سني 

من تنامي النزاعات الإ�ستقاللية.
وعلى الرغم من اإعرتاف جيان جي جن، وزير خارجية ال�سني، بقّوة احلركة 
يف  ال�رصاع  حلقات  ا�ستداد  فاإن  ال�رصقية،  ترك�ستان  اإ�ستقالل  اإىل  الرامية 
ازداد عنًفا و�رصاوة خالل عامي 1997 و1998، وذلك  هذه املنطقة قد 
تقّدمه  الذي  الدعم  ونتيجة  اإ�ستقاللها،  م�ساألة  من  ال�سني  موقف  ب�سبب 
اأ�سوًة  ا�ستقاللها  نيل  بهدف  ال�رصقية  لرتك�ستان  املجاورة  الدول  �سعوب 

الغربية)50). برتك�ستان 

المحلية، وقد قامت السلطات بقمع  الحاكم والسلطات  المناوئة للحزب الشيوعي  المظاهرات الشعبية  شهدت منطقة سينكيانيج حالت كثيرة من   -(9
التحّركات الشعبية بقسوة شديدة، مما دفع الدول الكبرى إلى تحذير الحكومة المركزية الصينية من التمادي في إنتهاك حقوق اإلنسان في األقاليم 

الصينية التي تطالب بالحصول على الحكم الذاتي.
راجع مقالة يوسف الخطيب، "الصين بين الجمهوريات اإلنفصالية وقّوة الحزب الحاكم"، في مجلة الصين اليوم، إصدار الخارجية الصينية،   -50

العدد 56، ص )).
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ويف هذا ال�سياق، على م�ستوى التحالفات الإقت�سادية وال�سيا�سية الفاعلة، 
"الربك�ش"))5)،  جمموعة  يف  املهم  ال�سيني  الدور  اإىل  الإ�سارة  من  لبّد 
ت�سارك  وكذلك  ومالًيا،  �سيا�سًيا  املنّظمة  هذه  دعم  اإىل  ال�سني  �سعت  حيث 
ال�سني ب�سكٍل كبري وفّعال، يف جمموعة الدول الآ�سيوية )اآ�سيان( ذات البعد 
كقّوة  ح�سورها  تاأكيد  اإىل  و�سوًل  بينها،  ما  يف  والتكاملي  الإقت�سادي 
اإقت�سادية وازنة على امل�رصح الدويل بوجه النفوذ الأمريكي على اأكرث من 

�سعيد.
10-الإقت�ساد واأولويات الأمن القومي ال�سيني 

اإىل  على م�ستوى �سياغة الأولويات لدى اجلانب ال�سيني، لبّد من الإ�سارة 
ومنها  لالأمن،  ال�سيني  املفهوم  نطاق  يف  تدخل  التي  الق�سايا  من  العديد 
الوطن، مثل تايوان  اقتطعت من  التي  الق�سايا املتعّلقة با�ستعادة املناطق 
القوى  بع�ش  يثريها  التي  "التيبت"  اإقليم  م�سكلة  على  والتغّلب  ومكاو، 

الإنف�سالية فيه بقيادة الزعيم الروحي لالإقليم، الدالي لما.
ففي ق�سية تايوان، ترى ال�سني اأن ال�سيا�سة التي تّتبعها الوليات املتحدة 
التكامل  نحو  وتطّلعها  الأمنية  ال�سني  مقا�سد  مع  تتعار�ش  الأمريكية 
با�سرتجاع كامل ترابها الوطني، يف حني تتم�ّسك الوليات املتحدة الأمريكية 
 Shanghai( يف مواجهة ال�سني ويف ما يتعّلق بق�سية تايوان باإعالن �سنغهاي

Communiqué( العام 1972، وقانون تايوان ال�سادر العام 1979.

بريكس: هو مختصر للحروف األولى باللغة الالتتينية )BRICS( المكّونة ألسماء الدول صاحبة أسرع نمّو إقتصادي في العالم. وهي: البرازيل   -5(
وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. عقدت أول قمة بين رؤساء الدول األربع في ييكاتيرينبرغ، روسيا في حزيران 009)، حيث تتضّمن 
اإلعالن عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية. وعقدت أّول لقاء على المستوى األعلى لزعماء دول "برهص" في تموز 008)، وذلك في جزيرة 
قّمة "برهص" رئيس روسيا ديميتري مدفيديف ورئيس جمهورية  الكبرى". وشارك في  قّمة "الثماني  آنذاك  اليابانية، حيث اجتمعت  هوكايدو 
الصين الشعبية هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس ايناسيو لول دا سيلفا. واتفق رؤساء الدول على مواصلة 
إلى  أفريقيا  جنوب  دولة  إنضّمت  الغذائية.  المسألة  وحّل  المالي  المجال  في  التعاون  فيها  بما  المهمة،  العالمية  اإلقتصادية  القضايا  في  التنسيق 

المجموعة العام 0)0)، فأصبحت تُسّمى بريكس بدلً من بريك سابقًا.
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فالقانون الأّول ين�ّش على اأّن تايوان جزء من الوطن ال�سيني الأم، ويجب 
الثاين  القانون  ويقّر  الق�رصي،  ال�سّم  اأ�سلوب  من  بعيًدا  �سلمًيا  م�سكلتها  حّل 
اإليه  حتتاج  مبا  تايوان  اإمداد  عن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مب�سوؤولية 
من اأنواع الأ�سلحة. وهو موقف متناق�ش، لأن الوليات املتحدة الأمريكية 

تعرتف بوحدة ال�سني لكنها ل تقّر لها ب�سيادتها على كامل اأرا�سيها.
وزعيمه  الإنف�سالية،  النزعة  ذو  ال�سيني  الإقليم  وهو  التيبت،  ق�سية  ويف 
الروحي )الدالي لما( الذي يعي�ش يف الهند منفًيا، اأثارت الوليات املتحدة 
جتاه  الأمريكية  لل�سيا�سة  ا  خا�سً من�ّسًقا  عّينت  حني  اآخر،  توتًرا  الأمريكية 
من  ال�سني  عّدت  وقد  التيبت.  زعيم  مع  الإت�سالت  على  ي�رصف  التيبت، 
اأنها تذهب نحو تاأكيد الإنف�سال  جانبها ال�سيا�سة الأمريكية حيال التيبت 

وتكري�سه، مبا ل ين�سجم مع طموحات ال�سني الوطنية.
اأ�سياًل يف  توّجًها  والتيبت،  تايوان  الأمريكية جتاه كل من  ال�سيا�سة  وُتعّد 
املتحدة  الوليات  باإم�ساك  التوجـّه  هذا  ويق�سي  ال�سني.  جتاه  �سيا�ستها 
بني  عليها  �سغط  اأداة  ل�ستخدامها  بيدها  ال�سني  تفكيك  ورقة  الأمريكية، 

احلني والآخر.
تعاون  اآليات  تطوير  على  عازمة  ال�سني  اأّن  يبدو  تقّدم،  ما  على  وتاأ�سي�ًسا 
اأمني متعّدد الأطراف يف بداية القرن احلادي والع�رصين بعد اإزدياد قدراتها 
قوى  مع  الإقليمي  الأمن  مبهّمات  وال�سطالع  والع�سكرية،  الإقت�سادية 
اأ�سا�سية، وهو الأمر الذي تعّده ال�سني اإحدى مهّمات �سيا�ستها امل�ستقبلية. 
ورمبا تطّلب الأمر اأن تدعم ال�سني فكرة عدٍد من الآليات الأمنية والفرعية 
جنوب  والثانية  اآ�سيا،  �رصقي  الأوىل-�سمال  دوائرها:  تكون  املنطقة  يف 
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�رصقي اآ�سيا، والثالثة جنوب القارة الآ�سيوية، والأخرية يف اآ�سيا الو�سطى.
ويت�سح لنا، يف اخلتام، على �سوء ما تقّدم:

اأن هناك تكاماًل بني خمتلف البنى ال�سينية يف عملية بناء الدولة ودفعها 
نحو املزيد من التقّدم، من خالل الرتكيز على العامل القت�سادي يف اإعادة 
اإطالق انفتاح الدولة وتطوير خمتلف القطاعات الإنتاجية على اأ�سعدة �سّتى.
وت�سّكل املوؤ�ّس�سة الع�سكرية ال�سينية اأحد املداميك املهّمة، التي تر�سم معامل 
العمالق ال�سيني الذي ينطلق يف اأكرب �رصاكة جتارية مع معظم دول العامل 

من دون اإتفاقات معلنة. 
معامل  حتديد  يف  واأ�سا�ش  حمّرك  كعامٍل  الإقت�ساد  يربز  ال�سياق  هذا  ويف 
�سيا�سات ال�سني الأمنية ور�سمها �سمن حدود بيئتها الإقليمية، التي ت�سعى 
اإىل اأن ت�سبح بيكني حموًرا لالأقاليم، بغ�ّش النظر عن وجود اأّي قوى اأخرى 

ذات م�سالح يف هذه املنطقة احليوية من العامل.
بالإ�سافة اإىل ذلك، تعترب ال�سني اأن تنامي قدراتها القومية وا�سطالعها 
والتي  امل�ستقبلية،  مهماتها  بني  من  هي  القليمي  الأمن  حماية  مبهمات 
وقادرة  كافية  ال�سينية  الع�سكرّية  القّوة  ت�سبح  مل  ما  تنفيذها  ميكن  ل 
على حماية عمليات واآليات حتويل كل ذلك اإىل واقع عملي، بعد اأن تكون 
اإجناز  على  تعينها  تنموية  و�سيا�سات  اإقت�سادية  قاعدة  اأّمنت  قد  ال�سني 
احلادي  القرن  مطلع  يف  وا�سع  نطاق  على  الدفاعية  �سيا�ساتها  متطّلبات 

والع�رصين.
واأما خارج نطاق القارة الآ�سيوية فاإّن ال�سني، واإن بدا اأن لي�ش لها �سواغل 
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ذات طبيعة اأمنية بحتة، ترّكز اإهتمامها على جملة ق�سايا، منها احلر�ش 
الغربية املتقّدمة  القوى  التجارية والقت�سادية مع  على تطوير عالقاتها 
�سناعًيا، وتطوير عالقات ال�سداقة والتعاون مع بقّية دول العامل الأخرى، 
وتاأكيد  الدولية،  واخلالفات  النزاعات  يف  التوّرط  جتّنب  على  وحر�سها 
الت�سّلح  �سباق  �سيا�سات  عن  والبتعاد  ال�سلمية،  بالطرق  حّلها  �رصورة 
ون�رص الأ�سلحة النووية، نظًرا اإىل ما تنطوي عليها من مع�سالت، وبخا�سٍة 

مع الوليات املتحدة الأمريكية.
لقد اأ�سبحت امل�سالح هي التي متّيز العالقات الدولية يف القرن احلايل بعد 
اأن غابت الإيديولوجيا بكل ما حتمل من مبادئ واأفكار دينية واأخالقية.

منابع  اإىل  الو�سول  �سبيل  يف  الكربى  القوى  بني  حمتدم  �رصاٌع  وهناك 
الطاقة وم�سادر املواد الأّولية، وكذلك تاأمني و�سول املواد اخلام والأّولية 

اإىل الدول ال�سناعية، والتي اأ�سبحت ال�سني اأحد اأبرز اأركانها الأ�سا�سية.
نقطة من  اأكرث من  �ساخنة يف منطقتنا ويف  نقاط  ن�سهده حالًيا من  وما 
القوى  خلفها  ومن  املتناحرة،  القوى  بني  ال�رصاع  فيها  يحتدم  العامل، 

الكربى الطاحمة دائًما للو�سول اإىل مواقع النفوذ وال�سيطرة.
بعًدا  يخفي  اأنه  يظهر  كان  واإن  م�سّلحة،  نزاعات  من  ن�سهده  ما  كل  واإن 
اإيديولوجًيا اأو عقائدًيا يف بع�ش مراميه واأهدافه، اإل اأنه ُيخفي يف طياته 
على  وال�سيطرة  اخلام  واملواد  النفط  فيه  ي�سّكل  م�سمًرا،  اإقت�سادًيا  ُبعًدا 
الإمداد  وطرق  ال�سرتاتيجية،  املائية  واملمّرات  ال�سرتاتيجية  املناطق 

احليوية اأحد اأبرز اأهدافها غري املعلنة. 
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يف ظّل هذه التحّديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدول ال�سغرية منها 
جمال  يف  مهًما  دوًرا  توؤّدي  ال�سينية،  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  فاإن  والكبرية، 
دعم التكنولوجيا ال�سينية، ويف حماية مكت�سبات النظام ال�سيا�سي للدولة، 
ب�سفتها رافًدا اأ�سا�سًيا لالإقت�ساد ال�سيني، يدعم دورها الأمني وال�سرتاتيجي 
الداخل  تاأكيد حركة م�ساحلها يف  البالد، وي�ساهم يف  يف حماية مقدرات 
وفاعلية  �سطوًعا  اأكرث  بدوٍر  ال�سطالع  اإىل  طاحمة  كربى  كدولة  واخلارج 

على امل�رصح الدويل.
من  غريها  مع  الناجح  اأدائها  خالل  من  ال�سينية،  الع�سكرية  املوؤ�ّس�سة  اإن 
تكامل  عملية  اأروع  يف  العامل،  ل�سعوب  النموذج  تقّدم  الدولة،  موؤ�ّس�سات 
اأداء الأدوار، وت�سري نحو روؤية موّحدة ومتكاملة، لأكرب �سعب  وان�سجام يف 
على الكرة الأر�سية، مبا يوؤّمن له نقالت نوعية وواعدة نحو املزيد من التقّدم 

والرقّي يف جميع اأو�ساعه وجمالت حياته.
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الإ�ستخدام ال�سلمي والع�سكري للطاقة الن�وّية

املقّدمة

النفط  عن  مهًما  بدياًل  اليوم  النووية  الطاقة  تعترب 
احلرب  قبل  النووّية  الطاقة  لعلماء  حلًما  بتحّولها  والغاز 
 ،194٥  -  1940 ال�سنوات  اإىل واقع خالل  الثانية،  العاملية 
اأو  نووي  مفاعل  اأول  واإختبار  اإخرتاع  بنجاح  مّت  عندما 
النووية  التقنّية  يف  هائل  تطّور  حدث  وقد  نووي.  �سالح 
النووية  العلوم  واأ�سبحت  املا�سية،  الأربعة  العقود  خالل 

وال�سناعية.  والزراعية  الطبية  الأبحاث  بع�ش  يف  اأ�سا�ًسا 

الطاقة  لإنتاج  ال�رصورية  للتقنية  ما  دولة  اإمتالك  يرتبط   
اإنتاج  اإقدام هذه الدولة على  اإرتباًطا وثيًقا باإمكان  النووية 
والدول  الدويل  املجتمع  حدا  الذي  الأمر  النووي،  ال�سالح 

* ضابط في 
الجيش اللبناني
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من  احلّد  اإىل  �سعيها  اإطار  يف  املعاهدات  من  العديد  اإبرام  على  الكربى 
العراقيل  وو�سع  كبرية  �سغوط  ممار�سة  واإىل  النووية،  الأ�سلحة  انت�سار 
اأن  الرغم من  النووية على  التكنولوجيا  ال�ساعية لمتالك  الدول  يف وجه 

م�رصوًعا. ا  حقًّ القانونية  الناحية  من  يعترب  التكنولوجيا  هذه  امتالك 
العامل  يف  الطاقة  م�سادر  اأعظم  ت�سبح  اأن  النووّية  الطاقة  على  ل  ُيعوَّ
ذلك  ال�سفن وغري  وت�سيري  امل�سانع  وت�سغيل  والت�سخني  لالإ�ساءة  بالن�سبة 
النووّية  الطاقة  من  العامل  يخاف  اأخرى،  ناحية  من  الإ�ستخدامات.  من 
اأّن  كما  تدمرًيا،  والأ�سلحة  القنابل  اأعظم  �سنع  يف  ا  اأي�سً ُت�ستخَدم  لأّنها 

للغاية. �ساّمة  تكون  الإن�سطار  عملّية  نتائج  بع�ش 
م�سادر  �سري  ظّل  يف  النووية  الطاقة  امتالك  اأهمية  تتعاظم  املقابل،  يف 
هذه  له  تتعّر�ش  الذي  العارم  الإ�ستنزاف  ب�سبب  الإن�ساب  نحو  الطاقة 
حيث  كّلها،  اليومية  احلياة  جمالت  يف  عليها  الإعتماد  نتيجة  امل�سادر 
بات من ال�رصوري البحث عن م�سدر اآخر لها، فاأ�سبح اأمر تطويع الطاقة 
اأزمة  ملواجهة  العامل  لدول  طموًحا  ي�سّكل  ال�سلمية  لالإ�ستعمالت  النووية 

املقبلة. العقود  خالل  املرتقبة  الطاقة 
الهدف من هذا البحث اإلقاء ال�سوء على اأهمية الطاقة النووّية يف ع�رصنا 
احلا�رص وجمالت ا�ستخدامها ال�سلمية والع�سكرية، وحّق الدول يف امتالك 
الدولية  املعاهدات  اأهّم  وعلى  القانونية  الناحية  من  التكنولوجيا  هذه 
ال�سلمية ومدى  بالطرق  النووية  الطاقة  ا�ستخدام  التي ترعى  واملوؤ�ّس�سات 
ارتباط هذه املعاهدات ب�سيا�سات الدول الكربى وم�ساحلها، لنخل�ش اإىل 
التكنولوجيا  اإمتالك  من  النامية  الدول  خاللها  من  تتمّكن  التي  ال�سيغة 
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الذي  الدويل  املجتمع  اأمن  ي�سمن  ب�سكل  ال�سلمية  لالأغرا�ش  النووية 
تّتخذه الدول الكربى ذريعة ملنعها من الو�سول اإىل امتالك هذه التقنية. 

الق�سم الأول: الطاقة النووية واإ�ستخداماتها ال�سلمية

١-اإكت�شاف الطاقة النووّية 
لقد بداأت الأبحاث النووّية منذ اأواخر القرن التا�سع ع�رص من خالل ما قام به 
الفيزيائي الفرن�سي هرني بيكرييل، حيث حّدد طبيعة الإ�سعاع العام 1896 

واكت�سف الإلكرتونيات يف العام التايل.
املواد  عزل  يف  كوري"  وماري  "بيار  من  كل  جنح   ،1898 العام  ويف 
الع�رصين  القرن  اأوائل  ويف  والبولونيوم،  الراديوم  وهي  امل�سّعة  الطبيعية 
ظهرت اأ�س�ش الفيزياء النووّية من خالل الأبحاث التي قام بها ثالثة علماء 
"اإدوارد  النووّية الأوىل وهم  اأ�سماوؤهم يف ما بعد بالقنبلة  اإقرتنت  والذين 

تيلري واأنريكو فريمي وج. روبرت اأوبنهامير". 

2- اإهتمام الدول يف الطاقة النووّية
تتعّر�ش الدول املتقّدمة نوويـًا لقلٍق كبري نتيجة العالقـة الوثيقة بني الطاقـة 
النووّية والت�سّلح النووي. ولهذا فاإن �سعي اأّي اأّمة لتحقيق اإكتفاء ذاتي نووي 

ي�سّكل عندها تهديًدا لالأمن الدويل.
يف العام 1941، جّندت الوليات املتحدة الأمريكية كامل طاقاتها ل�سنع 
قنبلة نووّية، من خالل ما ُعرَف مب�رصوع "مانهاتن"، الذي �سّم جمموعة 
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من العلماء الأوروبيني الناجني من اأملانيا النازّية والذين جلاأوا اإىل الوليات 
املتحدة مع اأ�رصار تقنّية وعلمّية، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اأملانيا النازّية، ومنذ 
اأواخر الثالثينيات، كانت متفّوقة يف املجال النووي، اإل اأّنها قّررت اإهماله 
موؤّقًتا لت�سّب الإهتمام على تطوير �سواريخ من نوع V1 وV2 والتي تعترب 

باكورة اإنتاج لل�سواريخ البال�ستية البعيدة املدى.
ويف 16 متوز 194٥، جنحت الوليات املتحدة يف تفجري اأّول قنبلة نووّية، 
اأربع �سنوات اأي يف العام 1949، جنح  وذلك يف ولية نيو مك�سيكو، وبعد 
الإحتاد ال�سوفياتي يف تنفيذ اإنفجاره التجريبي النووّي الأّول، ثم تلته ال�سني 
 .1960 العام  يف  ففرن�سا   ،19٥3 العام  يف  وبريطانيا   194٥ العام  يف 
َل النادي النووّي من اخلم�سة الكبار الأع�ساء الدائمني يف جمل�ش  وهكذا َت�سكَّ
الأمن، والذين عملوا على تطوير تر�سانتهم وزيادة مفاعيلها التدمريّية، التي 

و�سلت اإىل حّد القدرة على اإفناء الكرة الأر�سية بكاملها ع�رصات املّرات.
وبقي النادي النووّي حكًرا على اخلم�سة الكبار طيلة فرتة احلرب الباردة، اإىل 
لت  التي ف�سّ اأفريقيا اجلنوبية، باك�ستان، واإ�رصائيل  الهند،  اأ�سبح ي�سمل  اأن 
اإبقاء قدراتها النووّية طّي الكتمان واإحاطتها بجدار من الغمو�ش والتعتيم.
وثورة  جديد  ع�رص  بداية   194٥ العام  يف  النوويـة  القنبلة  اإنتاج  كان 
لل�رص،  اأو  للخري  اإًذا  تكون  قد  التكنولوجيـة  الثورة  تكنولوجية �سخمة. هذه 
يق�سـي  مبا  باأعماله  ي�ستهدي  اأن  فاإما  نف�سه،  الإن�سان  على  متوّقف  وهذا 
فيعّجل  واأحكامهما  مقت�سياتهما  على  يخرج  اأن  واإما  واحلكمـة،  العقـل  به 

النكبة.
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٣-الإ�شتخدامات ال�شلمية للطاقة
اأ- يف اإنتاج الطاقة الكهربائية

يف العام 19٥4 متَّ اإن�ساء اأّول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية يف 
اأّول  بريطانيا  يف  اأُن�سئت   ،19٥6 العام  ويف  �سابًقا.  ال�سوفياتي  الإحتاد 
العقود  وخالل  اأوروبا.  يف  النووية  بالطاقة  تعمل  الكهرباء  لتوليد  حمّطة 
الثالثة الأخرية من القرن الع�رصين، اإت�سع نطاق اإ�ستخدام الطاقة النووية يف 
جمال توليد الطاقة الكهربائية يف العديد من دول العامل. اإىل اأين �ستقودنا 
باأكرث  العامل  دول  تزّود  النووّية  الطاقة  واأن  النووّية؟ ول�سيما  املفاعالت 
من 16% من الطاقة الكهربائّية، فهي متّد 3٥% من اإحتياجات دول الإحتاد 
من  الكهرباء  من  احتياجاتها  من   %30 على  حت�سل  واليابان  الأوروبي. 
الطاقة النووّية، بينما تعتمد بلجيكا وبلغاريا واملجر و�سلوفاكيا وكوريا 
ثلث  لتزويد  النووّية  الطاقة  على  واأوكرانيا  و�سوي�رصا  وال�سويد  اجلنوبية 
كمّية  لتوليد  املطلوبة  النووّي  الوقود  كمية  لأن  الطاقة،  من  اإحتياجاتها 
كبرية من الطاقة الكهربائية اأقّل بكثري من كمية الفحم اأو البرتول الالزمة 
لتوليد الكمّية نف�سها. فطنٌّ واحد من اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة كهربائية 

اأكرب مباليني من براميل البرتول اأو ماليني الأطنان من الفحم.
ت�سغل املحّطات النووّية لتوليد الطاقة م�ساحات �سغرية ن�سبًيا من الأرا�سي 
باملقارنة مع حمّطات التوليد التي تعتمد على الطاقة ال�سم�سّية، فقد اأّكدت 
�سم�سي  حقل  اإىل  بحاجة  اأننا  على  النووّية  للمفاعالت  التنظيمّية  اللجنة 
مب�ساحٍة تزيد عن 3٥ األف فّدان لإن�ساء حمّطة ُتدار بالطاقة ال�سم�سّية لتوليد 

طاقة تعادل ما توّلده املحّطة النووّية مبقدار 1000 ميغاوات.
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ب- يف جمال الطب وال�شيدلة 

امل�سّعة  النظائر  مواد  فيه  ُت�ستخدم  الطّب،  علم  فرع من  النووّي هو  الطّب 
لتحديد املر�ش ومعاجلته. هذه املواد اأما اأ�سّعة النظائر واأما اأدوية معّلمة 
)و�سعت لها عالمات( مبواد اأ�سّعة النظائر. يتّم تزريق هذه املواد لتحديد 
اإىل  الق�سم قد ي�سار  الأ�سّعة املجازة للمري�ش. يف هذا  الداء وقيا�ش ن�سبة 
الكولون  و�رصطان  وعالجه  الربو�ستات  �رصطان  حتديد  �ساأنها  من  اأمور 
الغدد  حتديد  وكذلك  ال�سدر،  �رصطان  حالت  وبع�ش  ال�سغرية  والأمعاء 
وت�سوير  الوريدّية  والأعرا�ش  وال�سدر  املّخ  غدد  ودرا�سة  ال�رصطانية 
التطّور  اأّدى  ذلك،  اإىل  الدم.  فقر  حتديد  مثل  ذلك  و�سوى  القلب  اأمرا�ش 
ت�سخي�ش  يف  امل�سّعة  النظائر  اإ�ستخدام  يف  املعتمدة  للتقنيات  الكبري 
الدقيق  الت�سخي�ش  على  الأطباء  قدرة  يف  كبري  تطوير  اإىل  الأمرا�ش 
اإ�ستخدام  جناح  يف  الكبري  الأثر  له  كان  مّما  املر�سية،  احلالت  ملختلف 
الدم يف ج�سم  الأطّباء من حتديد حجم  فقد متّكن  امل�ستخدمة.  العالجات 
ومن  حدة،  على  كّل  الدموية  والكريات  البالزما  حجم  وحتديد  الإن�سان 
مّت  بها، كما  ال�سعف  اأماكن  ال�رصايني وحتديد  الدموية يف  الدورة  درا�سة 
ت�سخي�ش اأمرا�ش ع�سلة القلب وحتديد مدى ال�سيق يف �سّماماته وحتديد 

كفاءتها. 
يف  النووّية  الأ�ساليب  لقيتها  التي  النجاحات  اأهم  فلعّل  العالج،  يف  اأما 
الذبحة  حالت  ويف  ال�رصطانيـة،  الأورام  عالج  عمليات  يف  كانت  الطب 
اإمكانيات  امل�سّعة  النظائر  وّفرت  كما  الدم.  �سغط  وهبوط  ال�سدرية 
الكيميائية وال�سيدلنية  اإ�ستخدام املواد  ال�سيدلة من خالل  هائلة لعلوم 
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املو�سومة بالنظائر امل�سّعة، فقد اأ�سبح ممكًنا ب�سورٍة دقيقة التعّرف على 
وكان  النبات،  اأو  الإن�سان  ج�سم  داخل  وحتّولته  وم�ساره  الدواء  تاأثري 
اآلية  تفّهم  هو  املو�سومة،  املركبات  تلك  ل�ستخدام  النجاحات  اأعظم  من 

عمليات التمثيل الغذائي �سواء يف الإن�سان اأو النبات.
ج- يف جمال الزراعة واإنتاج الغذاء 

الأرا�سي  وعلوم  الزراعية  بالعلوم  امل�سّعة  النظائر  اإ�ستخدام  دفع 
اإىل ظهور ع�رص  اأدى  اإىل الأمام، مّما  اأ�سواًطا كبرية  وفيزيولوجيا النبات 
جديد ميكن اأن ن�سّميه ع�رص الزراعة النووية. فقد اأمكن با�ستخدام النظائر 
والإ�سعاع درا�سة خ�سائ�ش العالقة الثالثية بني الأر�ش والنبات واملاء 
املمكن  من  يكن  مل  رائدة  ومعلومات  اأ�سا�سية  حقائق  اإىل  والو�سول 
احل�سول عليها، اإل با�ستخدام النظائر امل�سّعة والإ�سعاع. فقد مّتت درا�سة 
الغذاء  اإنتقال  واأ�ساليب  ومكّوناتها،  وخ�سائ�سها  ونوعياتها  الأرا�سي 
واملاء من خاللها اإىل النبات واأثر كل ذلك يف منّو النبات، وكذلك تعترب 
درا�سة اإمت�سا�ش الأ�سمدة واملبيدات من اخلطوات احلا�سمة التي �ساعدت 

الت�سميد.  على �سبط عملّية 
واإذا كان تطوير اآليات الإنتاج الزراعي وتفّهمها لرفع الإنتاج قد اأّديا اإىل 
)اأي  النباتية  ُي�سّمى بالطفرات  اإ�ستحداث ما  اإيجابية وا�سحة، فاإن  نتائج 
اإ�ستخدمت  فقد  باهرة.  نتائج  اإىل  اأّدى  قد  املفاجئة(،  الوراثية  التحّولت 
فيها  طفرات  واإحداث  النباتية  اجلينات  على  للتاأثري  الأ�سعة  اأنواع  بع�ش 
لتح�سني املحا�سيل الزراعية باإ�رصاف منّظمة الأغذية والزراعة بالتعاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويف هذا املجال جتري مدار�ش علمية 
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جلميع  الطفرات  اأنواع  خمتلف  لإنتاج  ومنهجية  ر�سينة  جهوًدا  عديدة 
اأنواع املحا�سيل، نذكر منها على �سبيل املثال: القمح، ال�سعري والذرة.

اإىل  نتطّرق  اأن  دون  من  الزراعي  الإنتـاج،  تعظيم  حلقة  تكتمل  ل  اأخرًيا، 
اإىل  ل  التو�سّ مّت  املجال  هذا  ويف  بالإ�سعاع.  الغـذاء  على  احلفاظ  عن�رص 
با�ستعمال  وذلك  الإنتاج،  مرحلة  بعد  طويلة  ملّدة  الغذاء  حلفظ  اأ�ساليب 
بع�ش الإ�سعاعات النووية، ول�سك باأن اأهمية كل ذلك تت�سح اإذا ما علمنا 
اأنه يف القرن احلادي والع�رصين ميكن اأن يقت�رص تداول الغذاء من خالل 
من  وماأموًنا  نظيًفا  باعتباره  فقط،  امل�سّع  الغذاء  على  الدولية  التجارة 

ال�سحية. الناحية 
د- يف جمال  ال�شناعة 

التطبيقات  يف  وا�سع  نطاق  على  امل�سّعة  واملواد  امل�سادر  ت�ستخـدم 
�سبط  اأو  ال�سناعية  العمليات  لإجراء  العاملي  امل�ستوى  على  ال�سناعية 
التي  واملاكينات  املعامل  ا�ستخدام  خالل  من  وذلك  املنتجات.  جودة 
النفط مثاًل  الإ�سعاعية. ففي �سناعة  ال�سبط  تعتمد يف ت�سغيلها على نظم 
ويف  الأنابيب  عرب  النفط  تدّفق  �رصعة  لتحديد  امل�سّعة  النظائر  ت�ستخدم 
الرقائق  �سماكة  �سبط  يف  امل�سّعة  امل�سادر  ت�ستخدم  الرقائق  �سناعة 

وتعديلها.

الق�سم الثاين: الطاقة النووية واإ�ستخداماتها الع�سكرية

١- ال�شناعة النووّية
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البديـل  القريب،  املدى  وعلى  الراهن،  الع�رص  يف  النووية  الطـاقة  تعترب 
املتـاح ملواجهـة متطّلبات الطاقة التي ترافق التنمية الإقت�سادية يف ظّل 
الوقود احلفـري نحو الإن�سـاب، واإزاء هذه الإعتبـارات متّكنت بع�ش  �سري 
اإر�ساء  الهند، باك�ستان وتركيا من  الربازيل،  الناميـة كبنغالد�ش،  الأقطار 

براجمها الوطنية للطاقة النووّية.
خمتلفة  ذرّية  نواة  تكوين  عن  الناجتة  الطاقة  هي  النووّية  الطاقة  اإّن 
املتفاعلة،  النواة  بني  والنيرتونات  الربوتونات  توزيع  اإعادة  طريق  عن 
بهذا  يق�سد  للذّرة.  الداخلي  الق�سم  من  املتحّررة  الّطاقة  فهي  وبالتايل 
الإ�سطالح اأّي �سالح تتخّلله تفاعالت اإن�سطارية اأو اإن�سهارية ومثال ذلك 

والهيدروجينّية. الذّرية  القنبلة 
 23٥ اليورانيوم  نواة  اإن�سطار  على  تعتمد  التي  هي  النووّية  فالأ�سلحة 
النواة  هذه  قذف  لدى  وذلك  الطاقة،  على  للح�سول   239 البلوتونيوم  اأو 
ي�سّمى  ما  ويحدث  كهربائية(،  �سحنة  لها  )لي�ش  حمايدة  بنيرتونات 
وتنطلق  الثانية  من  مليون  من  اأجزاء  خالل  اللحظي  املت�سل�سل  بالتفاعل 
اإ�ستخدام  التفاعل هذا عن طريق  التحّكم يف زمن  النووّية، وميكن  الطاقة 
فحم اجلرافيت اأو ق�سبان الكاديوم اأو املاء الثقيل لإمت�سا�ش النيرتونات 

والإ�ستفادة من احلرارة الناجتة )حمّطات توليد الطاقة الكهربائية(.

2- بداية اإكت�شاف ال�شالح النووي
بداأت معرفة ال�سالح النووي من خالل اإ�ستغالل خا�سية الإن�سطار لبع�ش 
لالأ�سلحة  ذلك  تطّور  ثم  والبلوتونيوم،  اليورانيوم  مثل  الثقيلة  املعادن 
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الإندماجية التي تفوقها يف قّوتها الإنفجارية، ثم تطّور ملعاجلة الأهداف 
على  احل�سول  نظم  لأبرز  موجز  عر�ش  ياأتي  ما  ويف  احلجم،  املحّددة 

الأ�سلحة النووية من خالل الإن�سطار والإندماج.
فالطاقة النووّية اأو الطاقة الذرّية هي الطاقة التي تتحّرر عندما تتحّول ذّرات 
عن�رص كيميائي اإىل ذّرات عن�رص اآخر وعندما تنغلق ذّرات عن�رص ثقيل اإىل 
ا" وميكن اأن يكون  ذّرات عن�رصين اأخّف، فاإن التحّول ي�سّمى "اإن�سطاًرا نوويًّ

ا" عندما تّتحد اأجزاء ذّرتني.  التحّول "اإندماًجا نوويًّ
ا التفاعل النووّي احلراري لأنه يحدث فقط  اأما الإندماج النووي وي�سّمى اأي�سً
عند درجات حرارة عالية جًدا، فهو عك�ش الإن�سطار النووّي. والإندماج النووّي 
هو الذي ُينِتج الطاقة املدّمرة للقنبلة الهيدروجينّية ومع ذلك ميكن لالإندماج 
النووّي يف امل�ستقبل، اأن يكون اأحد اأعظم امل�سادر ال�سم�سّية للطاقة ال�سلمّية 
لأنه ميكنه اإ�ستخدام مياه البحار والبحريات والأنهر يف اإنتاج القوى النووّية.

٣- اأنواع ال�شالح النووي
جتاوزت  اأن  بعد  اإنفتاح  مرحلة  الدولّيـة  النووّيـة  العالقات  دخلت 
التي دامت ما بني 19٥٥ و19٥8، ومن ثّم حتّولـت خالل  العزلة  مرحلة 
حّققت  الفرتتني  هاتني  اأثناء  ويف  الذات.  تقومي  مرحلة  اإىل  ال�سبعينيات 
عملية تطويع التقنية النووية بع�ش اخلطى الوا�سعة لالأمام داخل الأقطار 

املتقّدمة.
اأ- القنبلة الذرية 

اأُلقيت  التي  هي  الأوىل  مناذجها  وكانت  الأ�سا�سية  النووّية  القنبلة  اإنها 
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القنبلة  وهي  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  وناكازاكي  هريو�سيما  على 
الإن�سطارية التي ت�ستخدم التفاعل املت�سل�سل لإنتاج كمية كبرية جًدا من 
اإىل  يوؤّدي  الثانية(، وهذا ما  الطاقة يف وقٍت ق�سرٍي )جزء من مليون من 

حدوث الإنفجار الذري القوي جًدا.
حـرارة  درجـات  مـن  تتكـّون  مدّمـرة  تداعّيـات  الإنفجـار  هـذا  من  ينتج 
عالية جًدا )مئـات املالييـن من الدرجـات املئويـة( و�سغـوط عاليـة جـًدا 
من  ذلك  ي�ستتبع  ما  ثم  جًدا،  عالية  ب�رصعـــة  )عدة مالييـن �سغط جـوي( 
اللتان ا�سُتخِدمتا يف هريو�سيما وناكازاكي فقد  اأما القنبلتان  اإ�سعاعات. 

تراوحت قدرتهما التفجريية بني 18و22 كيلوطن. 
القنبلة الهيدروجينية  ب- 

للح�سول  اخلفيفة  العنا�رص  نواة  اإندماج  على  تعتمد  التي  القنبلة  اإنها 
والهليوم  والرتيتيوم(  )الديرتيوم -  الهيدروجني  الطاقة مثل نظائر  على 
وقد  لإندماجها،  جًدا  عالية  طاقة  اإىل  حتتاج  العنا�رص  هذه  والليتيوم. 
الذرية  القنبلة  واإ�ستخدمت  الذرية  الأ�سلحة  اإنتاج  بعد  عليها  احل�سول  مّت 
ك�ساعق يف القنبلة الهيدروجينية لتوليد احلرارة الالزمة لإجراء التفاعل. 
املرات  مبئات  بل  بع�رصات،  اأكرب  هائلة  طاقة  تنطلق  التفاعل  وبنتيجة 
القنبلة  حجم  ولت�سغري  املت�سل�سل،  التفاعل  اأثناء  يف  الناجتة  تلك  عن 
وقد  �سائل،  ب�سكل  )احل�سوة(  اخلفيفة  العنا�رص  تو�سع  الهيدروجينّية 
ُي�سنع غالف القنبلة من اليورانيوم الطبيعي 238 القابل لالإن�سطار، مّما 
يوؤّدي يف هذه احلالة ونظًرا لتوليد نيرتونات ذات طاقة كبرية، اإىل زيادة 
فعالّية هذه الأ�سلحة. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الأ�سلحة الهيدروجينية ت�سّمى 
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ا بالأ�سلحة احلرارّية لأن املفعول الأكرب فيها هو املفعول احلراري. اأي�سً
 200-100 يعادل  مبا  الهيدروجينية  للقنابل  التفجريية  القوة  تقّدر 
ذات  "الإندماج  تقنية  نتيجة  اأكرب  قدرة  لها  قنابل  توجد  كما  كيلوطن، 
قنبلة   1962 العام  ال�سابق  ال�سوفياتي  الإحتاد  فّجر  وقد  املراحل". 
قنبلة   3000 يعادل  ما  اأي  طن،  مليون  يعادل8٥  بناجت  هيدروجينية 
عيارية ناكازاكي. وُيعترب اإنتاج الأ�سلحة النووية الإندماجية اأ�سعب من 
التي  التدمريية  قدراتها  يف  ا  جدًّ تفوقها  اأنها  غري  الإن�سطارية،  الأ�سلحة 

حتتوي كذلك على موجات احلرارة وال�سغط والإ�سعاع.
ج- القنبلة النيوترونية 

اإنها نوع من اأنواع الأ�سلحة النووّية التي مل تتوافر املعلومات عن طبيعة 
احل�سوة  امل�ستخدمة فيها، واملعروف حتى الآن اأّنها ت�سبه القنابل احلرارّية 
يف  ينتج  قليلة.  فيها  اخلفيفة  العنا�رص  كمّية  وتكون  )الهيدروجينّية(، 
اإنفجار القنابل النيرتونّية �سيل هائل من النيرتونات بطاقة عالية  اأثناء 
جًدا تخرتق جميع الدروع ول تنخف�ش طاقاتها �سوى اإىل اخلم�ش تقريًبا 
اأما تاأثري موجة  )20%(، ويعترب �سيل النيرتونات العامل املدّمر الرئي�ش، 
العيار  باملقارنة مع ذخرية حرارّية من  قليل  فهو  والإ�سعاعات  الع�سف 
"القنبلة  اإ�سم  النيرتونية  القنبلة  على  النوويون  اخلرباء  اأطلق  وقد  نف�سه. 
على  تبقي  بينما  احلّية،  والكائنات  الب�رصّية  القوى  تبيد  لأّنها  النظيفة" 

اجلماد من من�ساآت واأدوات من دون اأّي دمار.
�سنعها  ودّقة  حجمها  ب�سغر  متتاز  وهي  موؤّخًرا،  القنبلة  هذه  اإ�ستحدثت 
وتعقيدها، تقتل الأ�سخا�ش من دون اأن حُتدَث اأ�رصاًرا مادية كبرية. وهي 
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حرب  يف  ُت�ستخدم  اأن  ميكن  التقليدية،  الأ�سلحة  من  فعالية  اأكرث  بالتايل 
وعليه  الإطالق.  وقواعد  الع�سكرية  املواقع  �سّل  ت�ستهدف  حمدودة،  نووية 
فاإّن خطر مثل هذا ال�سالح، اأنه يجعل احلرب النووية اأقّل وح�سية والإن�سان 

اأكرث تقّباًل لها. 

٤- املفاعالت النووّية
هناك نوعان من املفاعالت النووّية: مفاعالت للبحث واأخرى لتوليد الطاقة.
ت�ستخدم مفاعالت البحث لإجراء الأبحاث العلمية واإنتاج النظائر لأهداف 

طبّية و�سناعّية وهي ل ت�ستخدم لإنتاج الطاقة.
البلدان  يف  الأ�سلحة  لإنتاج  كم�سانع  ا  اأي�سً النووّية  املفاعالت  وت�ستخدم 
التي لديها برامج حرب نووّية، فيمكن اإ�ستخدام املفاعالت النووّية ال�سلمّية 

لإنتاج الأ�سلحة النووّية واإجراء الأبحاث املتعّلقة بها.

٥- عيار الأ�شلحة النووّية
التي  النووّية يقّدر مبا يوازيها من مادة ال)ت.ن.ت(  الأ�سلحة  اأو قّوة  اإن عيار 
تعطي القّوة نف�سها، وتق�ّسم القنابل النووّية ح�سب عياراتها ب�سكل اإ�سطالحي اإىل:

-قذائف ذات عيار �سغري جًدا، اأقّل من 1000 طن
-قذائف ذات عيار �سغري، من 1000 اإىل 10000 طن.

-قذائف ذات عيار متو�ّسط، من 10000 اإىل 100000 طن.
-قذائف ذات عيار كبري، من 100000 اإىل 1000000 اأو ميغاطن )مليون طن(.
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-قذائف ذات عيار كبري جًدا اأكرث من واحد ميغاطن.
كما ميكن تق�سيمها من حيث الإ�ستخدام اإىل:

● قذائف تكتيكّية: العيارات ال�سغرية.
● قذائف عمالنية: العيارات املتو�ّسطة.

● قذائف ا�سرتاتيجية: العيارات الكبرية.

6- اأنواع الإنفجارات النووّية
اأنواع من الإنفجارات بالن�سبة ملكان وجودها من  ميكن التمييز بني ثالثة 

الأر�ش:
اأ -الإنفجار اجلّوي: بني 600 و800م عن �سطح الأر�ش.

ب -الإنفجار ال�سطحي: على علو �سطح الأر�ش وحتى اإرتفاع 600م.
ج -الإنفجار حتت الأر�ش: على عمق عّدة اأمتار حتت املاء.

7- و�شائل الإطالق
اإّن و�سائل اإطالق ال�سالح النووّي هي: 

اإىل 1 كيلو طن،  اأ-مدفع ق�سري املدى: يطلق قذائف نووّية من عيار ٥.0 
واملدى الأدنى للقذائف من هذا العيار هو 2 كلم.

ب- مدفع متو�سط املدى: يطلق القذائف النووّية من عيار 1.٥ و2 كيلو طن.  
العيارات،  نووّية من خمتلف  روؤو�ًسا  اأر�ش/اأر�ش: حتمل  ال�سورايخ  ج- 

حتى ٥000 كيلو طن.
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د- الطائرات القاذفة: حتمل قنابل من كل العيارات.

8- اأنواع التفاعل النووّي
هناك نوعان للتفاعل النووّي هما:

اأ- الإن�سطار: وهو عبارة عن حتطيم الذرات، وي�سّمى اإنق�ساًما اأو اإن�سطاًرا 
ويحدث يف الزون الذّري العايل كما يف القنبلة الذرّية.

ب- الإحتاد )الإندماج(: وهو عبارة عن ربط اجلزئيات مع بع�سها بوا�سطة 
الت�سخني، ويدعى اإن�سهاًرا اأو اإحتاًدا ويحدث يف اأخّف الأوزان الذّرية، كما 

يف القنبلة الهيدروجينية.

وفق  الذريّة  الطاقة  اإ�ستخدام  يف  الدول  حّق  الثالث:  الق�سم 

ن�سو�س القانون العام

١- الطاقة النووّية
الطاقة  ا من م�سادر  الكثريين م�سدًرا مهمًّ راأي  النووية يف  الطاقة  ت�سّكل 
على  املبذول  اجلهد  �سياق  اأهمية يف  اأكرث  ت�سبح  قـد  مدنية،  لإ�ستعمالت 
الوقت  ويف  وانبعاثاته.  الوقود  على  الإعتماد  من  للحّد  عاملي،  نطاق 
لعدم  فعالية  اأكرث  نظام  حتقيق  اأهداف  بني  املتزايد  التوّتر  فاإّن  نف�سه، 
الإنت�سار وحّق جميع املوّقعني على معاهدة حظر اإنت�سار الأ�سلحة النووّية 
اأزمة يتوّجب ت�سافر اجلهود  النووّية املدنّية، ي�سّكل  يف تطوير �سناعتهم 

الدولية لنزع فتيلها. 
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اأ- تت�سّمن املاّدة الرابعة من معاهدة حظر اإنت�سار الأ�سلحة النووية )راجع 
وبحثها  النووية  الطاقة  اإمناء  يف  الأطراف  الدول  حقوق   )" "اأ امللحق 
هذا  اأّن  ا  اأي�سً املعاهدة  وحتّدد  ال�سلمية.  لالأغرا�ش  وا�ستخدامها  واإنتاجها 

احلّق يجب ا�ستخدامه وفق اأحكام املادتني الأوىل والثانية من املعاهدة. 

النووية لكل  الأ�سلحة  اإنت�سار  العا�رصة من معاهدة حظر  اأعطت املاّدة  ب- 
دولة معنية يف املعاهـدة احلّق يف الإن�سحاب منها، على اأن تقوم هذه الدولة 
بان�سحابها، وذلك يف  الأمن  الأطراف، وكذلك جمل�ش  الدول  باإخبار جميع 
فرتة ثالثة اأ�سهر مقدًما، على اأن يت�سمن مثل هذا الإخطار بيانًا باحلوادث 

غري العادية التي تقدر الدولة اأنها تهدد م�ساحلها العليا.

2- احلقوق الأ�شا�شية للدول 
اإذا �سئنا اأن نعرف احلقوق الأ�سا�سية للدول، فما علينا اإل اأن نقابلها باحلقـوق 
الذاتيـة الثانويـة اأو املن�سقة منها، التي تنتج عن العقود الإدارية التي تعقدها 
واأما �سمنية كالأعراف امل�ستمّرة(. ولكّل  )اأما �رصيحة كاملعاهدات  الدول 
"مطلقة"  التمّتع بهذه احلقوق مبجّرد وجودها، وتكون هذه احلقوق  دولة 
بطابعها  تطبعها  التي  الدولّية  ال�سخ�سّية  من  يتجّزاأ  ل  جزًءا  تكون  حيثما 
وتكون حينئذ غري قابلة لالإلغاء، ول ميكن لأي قانون و�سعي اأن يعاك�سها 
اأو يقف يف طريقها. وت�سبح اإًذا ب�سورة ل ميكن معها التنازل عنها، لأّن كّل 
دولة تتنازل عن حقوقها الأ�سا�سية )ولو باإرادتها( حترم نف�سها حّق التمّتع 

بال�سخ�سّية الدولّية.
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اأو  اإلغاوؤها  ميكن  ل  مطلقة  مبادئ  مبنزلة  هي  للدولة  الأ�سا�سية  احلقوق   
الأ�سا�سية،  احلقوق  هذه  عن  تتخّلى  اأن  ميكنها  ل  فالدولة  لها.  التعّر�ش 
حقوقها  من  حقٍّ  عن  كاملة  نهائية  ب�سورة  الدولة  تخّلي  اأن  ذلك  ومعنى 
ولكن  دولية.  و�سخ�سية  �سيادة،  ذات  دولة  اأنها  ومن  �سفتها،  عنها  ينزع 
التخّلي عن بع�ش مظاهر  اأي دولة، قادرة على  اأن تكون  هذا ل مينع من 
معّينة من حقوقها الأ�سا�سيـة، اأو اأن تعّلق ممار�سة هذا احلق لوجهات نظر 
اأن  وميكن  معني،  لأجل  يكونا  اأن  ميكن  التعليق  اأو  التخّلي  وهذا  خا�سة. 
ة مل�سلحة دولة  يكونا لأجل غري م�سمى، ورمبا كان ذلك يف ظروف خا�سّ

اأو دول متعّددة. ومن اأهم هذه احلقوق:
اأ- ال�شيادة

اإن �سيادة الدولة تتمّثل مبا لديها من �سلطان على اإقليمها الذي تخت�ّش به 
مبا فيه من اأ�سخا�ش واأموال، لذا فاإنه يقت�سى يف ال�سيادة وجود الدولة 
اإىل جانب ال�سعب والإقليم، واأن تكون هناك هيئة منّظمة تقوم بالإ�رصاف 
على اأ�سخا�سها وتنظيم عالقاتهم، وحماية م�ساحلهم، والعمل على اإبقاء 
الوحدة يف ما بينهم لتحقيق امل�سلحة العليا للدولة. هذا وتظهر ال�سيادة 
وا�سحة يف اإدارة الإقليم من قبل اأبنائه، والدفاع عن كيانه وكيان �سعبه، 
وا�ستغالل موارده وتنظيمها على الوجه الذي ي�ستفيد منه اأع�ساء املجتمع 

كافة يف ذلك الإقليم.
العالقات  قواعد  حتكمها  اأن  يجب  ال�سيادة  اأن  دولًيا  عليه  املتفق  من 
والإحرتام  واحلماية  والأمن  وال�سلم  التعاون  اأ�سا�ش  القائمة على  الدولية 
بني الدول. فكما اأن الفرد ُمقّيد يف ا�ستعمال حريته و�سيادته بحقوق غريه 
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من الأفراد، كذلك الدول ُتقيَّد يف ت�رصفاتها مبا للدول الأخرى من حقوق 
�سيادية، يتطّلب منها عدم الإخالل بها.

تربط الدول يف ما بينها م�سالح م�سرتكة وتعاون متبادل، فلي�ش للدولة 
اأن ل تكرتث مب�سالح الدول الأخرى، كما اأن ممار�ستها ل�سلطاتها يجب اأن 
والتزاماتها  تعّهداتها  الدويل، ويف حدود  القانون  قواعد  نطاق  تكون يف 
ا من �سيادتها وتقييًدا لها،  الدولية، ول ميكن اأن يقال: اإن يف هذا اإنتقا�سً
�ساحلها  ويف  ال�سيادة،  ذات  الدول  جميع  وي�سمل  عام،  التقييد  هذا  لأن 

جميًعا. 
ب- حق البقاء

اأن  اأ�سا�سي للدولة، ولكّل دولة احلق  البقاء هو حق  اأّن حق  مما ل�سك فيه 
حتمَي رعاياها وتوؤّمَن بقاءهم. وذهب الكثري من علماء القانون اإىل اعتبار 

حّق الدفاع امل�رصوع وحّق التقّدم والتكامل حّقني متّممني حلّق البقاء.
ج- الدفاع امل�رسوع 

لقد بحث عن الدفاع امل�رصوع يف العقود الدولية احلديثة ويجب اأن نالحظ 
واأنه ل ميكن  اعتداء جائر،  اإل �سّد  ا�ستعماله  الدفاع هذا ل ميكن  اأّن حّق 
اأن يكون يف حال من الأحوال عماًل وح�سًيا جائًرا. على اأن املنطق ال�سليم 
يحدونا على الإعرتاف اأن الدفاع امل�رصوع عمل فجائي تقوم به الدولة �سّد 
اأي اعتداء طارئ، وتقدير الدولة مل�رصوعية الدفاع اأمر ياأتي بعد وقوعه، ل 

قبله. اأ�ساف اإىل اأّن ميثاق الأمم املتحدة اإعرتف للدول بهذا احلّق.
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د- حق التقّدم والتكامل 

حّق البقاء ل ميكن اأن يكون ثابًتا، بل لبد من اأن يكت�سب مظهًرا متطّوًرا. 
لبد  وجهـه  يف  يقف  تقهقر  اأو  توّقف  وكل  حي،  كائـن  الدولـة  لأن  ذلك 
ووجوده.  كيـانه  على  توؤّثر  ب�سورة  �سعفه،  عوامل  من  عاماًل  يكون  واأن 
حـّق  فللدولـة  امل�ستمّر.  التكامل  على  قائم  الطبيعي  احلياة  ونامـو�ش 
قواها  تنّمي  اأن  وعليها  العامة  ثروتها  عنا�رص  تو�ّسع  اأن  واجب،  وعليها 
اإل  هذه،  واجباتهـا  وما  والفكريـة.  والتجاريـة  والزراعية  ال�سناعية 
حقوقهـا نف�سها. ومن الوجهة احلقوقية، ل وجود لهذين الت�ساع والتقوية 
لأي مرّبر لإثارة العرتا�سات من قبل اأي دولة جتاه اأي دولة اأخرى. ولكن 
من وجهـة النظر الواقعيـة نرى اأن املناف�سة الإقت�سادية الهائلة يف �سبيل 

فتح اأ�سواق لالإ�ستهالك، كان من نتائجها فوز الأقوى وخذلن الأ�سعف.

٣- قانون املعاهدات
اإتفاقية ملزمة مبوجب القانون الدويل- معاهدة- على  اإىل  ينظر عموًما 
هذه  مثل  اإبرام  ويكون  الدول.  بني  الإتفاقيات  لت�سجيـل  قوّية  اأداة  اأنها 
الإتفاقيات و�سيانتها واإنهاوؤها حمكوًما بفرع من القانون الدويل يعرف 
باإ�سم "قانون املعاهدات" وي�سان اآداء الإلتزامات مبوجب معاهدة بفعل 
املتعاهدين"  �رصيعة  "املعاهدة  الالتيني  باملثل  عنه  يعرّب  الذي  املبداأ 

)العقد �رصيعة املتعاقديـن(.
هناك عن�رص مركزي يف مفهوم الإتفاقية امللزمة قانونًيا، هو اأن اإنهاءها 
يخ�سع لتطبيق القواعـد القانونية بدًل من امل�سالح ال�ستن�سابية لأطراف 
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م�سلحة  يخدم  قانونية  ومبادئ  قواعد  اإىل  معاهدة  اإنهاء  اإن  منفردة. 
ووفق  الدولية.  العالقات  يف  التنّبوؤ  وقابلية  الإ�ستقرار  على  احلفاظ 
تعبري اأحد احلقوقيني الدوليني "ل ت�ستطيع اأي دولة اأن تعفي نف�سها من 
التزاماتها التعاهدية متى �سعرت بالرغبة يف ذلك، ولو كان بو�سعها ذلك 

لأ�سبحت العالقات القانونية غري اآمنة اإىل حد يدعو للياأ�ش.
من  ان�سحابها  عن  ال�سمالية  كوريا  اأعلنت   ،2003 الثاين  كانون   10 يف 
وا�ست�سهدت  الأطراف،  املتعّددة  النووية  الأ�سلحة  اإنت�سـار  حظر  معاهـدة 
بن�ش خا�ش يف املعاهدة يتيح لدولة طرف الإن�سحاب من املعاهدة، اإذا 

ما قّررت اأن "اأحداًثا اإ�ستثنائية" تعّر�ش م�ساحلها العليا للخطر.
وقد اإن�سّمت كوريا ال�سمالية اإىل معاهدة منع الإنت�سار العام 198٥ كدولة 
اإتفاقية تدابري وقائية خا�سة باملرافق  اأ�سلحـة نوويـّة، واأبرمت  ل متتلك 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم تبنّي يف ما بعد اأنها تقوم ب�سورة 
ل  النت�سار  حظر  معاهدة  من  وان�سحابها  نووية،  اأ�سلحة  بتطوير  �رّصية 
اإن برنامج تخ�سيب اليورانيوم  اإذ  اإلتزاماتها الدولية،  اأّنها انتهكت  يعني 
اأطلق عندما كانت املعاهدة �سارية املفعول. وبالتايل فاإن عنا�رص الفعـل 

اخلاطئ دولًيا مبوجب قانون امل�سوؤولية الدولية يبقى قائًما.
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يف  ودورها  الذريّة  للطاقة  الدولية  الوكالة  الرابع:  الق�سم 

النظام الدويل

١- امل�شاألة النووّية.
النووّية تقبل يف جوهرها باإ�سقاطات �سيا�سية حتّدد نقاًطا ملنظور  امل�ساألة 
الروؤيـة، ومن ثم فـاإن الربط بني النقاط وعرب اإحداثيات م�ستقيمة، قد يقودنا 
�رصيًعا اإىل ما بني ال�سطور، حيث ت�ستقّر حقائق الظل. فامل�ساألة النووّية هي 
ا حقائق تت�سابك مع اأجزاء الرتتيبات،  م�ساألة وطنية واإقليمية ودولية، وهي اأي�سً

فهي اإًذا م�ساألة تكتيكية وا�سرتاتيجية.

2-الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اأُن�سئت  الوكالة الدولية للطاقة الذرية ج�سم م�ستقّل من عائلة الأمم املتحدة، 
العام 19٥7 بعد اخلطاب الذي األقاه الرئي�ش الأمريكي اأيزنهاور اأمام اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة، والذي اقرتح فيه اإن�ساء وكالة خمت�سة بهذا ال�ساأن. اأما 

الأهداف الرئي�سة لهذه الوكالة فهي:
توقي  مع  النووّية  للطاقة  وال�سلمية  املاأمونة  الإ�ستخدامات  ت�سجيع  اأ- 

اإ�ستخدامها املدّمر )راجع امللحق "ب"). 
ب- اأن تكون املحفل العاملي لتقا�سم املعارف والتقنّيات النووّية بني البلدان 

ال�سناعية والنامية على حدٍّ �سواء.
والأمن  ال�سلم  �سون  على  امل�ساعدة  يف  حيوٍي  بدوٍر  الوكالة  ت�سطلع   - ج 
الإ�ستخدام  يف  والأمن  ال�سالمة  ثقافة  تعزيز  يف  مهم  عامل  وهذا  الدوليني، 

ال�سلمي للطاقة النووّية.
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د- تعمل الوكالة على الت�سجيع يف م�ساألة موالة اإ�ستخدام الطاقة النووية 
يف الأغرا�ش ال�سلمية.

بال�سمانات من معاهدة  املتعّلقة  الأحكام  تنفيذ  على  الوكالة  تعمل  هـ- 
حظر اإنت�سار الأ�سلحة النووّية. 

و- تتكّفل الوكالة قدر الإمكان بعدم اللجوء اإىل امل�ساعدة التي تقّدمها اأو 
اأي  دعم  بهدف  مراقبتها  اأو  اإ�رصافها  حتت  اأو  طلبها  على  بناًء  تقّدم  التي 

غر�ش ع�سكري، كما ورد يف املادة الثانية من نظامها الأ�سا�سي.
املن�ساآت  ت�سميم  يف  الأمان  معايري  اأعلى  مراعاة  من  الوكالة  تتاأّكد  ز- 
اأجل  من  ال�سلمية  النووية  بالأن�سطة  ال�سطالع  ويف  وت�سغيلها،  النووية 

التخفيف باحلّد الأدنى من الأخطار التي تهّدد احلياة وال�سّحة والبيئة.
املادية  احلماية  لكفالة  الالزمة  التدابري  اإتخاذ  على  الوكالة  تعمل  ح- 

وال�سالمة والأمن للمواد النووّية وامل�سّعة.

٣- ال�شمانات النووّية ومنع انت�شار الأ�شلحة النووية
بني  حتّد  ل  �رصاعات  ت�سّكل  عديدة  تعقيد  وجوه  التقنية  م�ساألة  حتمل 
ي�ستّد  ال�رصاعات حدة حيث  هذه  وتتفاوت  وم�ستورديها.  التقنيـة  موّردي 
للتقنية  بالن�سبة  احلال  هو  كما  وتقّدمها،  التقنية  ح�سا�سية  مع  ال�رصاع 
الوليات املتحدة يف معهد  اأر�ستها  التي  النووّية. وقد خّيم �سبح املبادئ 
اليورانيوم على اأمر تطويع التقنية النووّية. حيث قامت يف ني�سان 1976 

بفر�ش �رصوطها الرئي�سة على ت�سدير التقنيات النووّية احل�ّسا�سة.
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�سمانات  على  النووية  الأ�سلحة  انت�سار  ملنع  العاملي  النظام  يرتكز 
النظام الدويل النووّية، الذي تقوم بتنفيذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
فيه  ت�ساهم  والذي  الإ�سطناعية  الأقمار  بوا�سطة  الرقابة  اإىل  بالإ�سافة 
كّل من الوليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا معاهدة منع انت�سار الأ�سلحة 

النووية. 
ميكن تعريف نظام ال�سمانات النووّية، باأنه النظام القانوين والفّني الذي 
واخلدمات  واملعدات  والتجهيزات  املواد  اإ�ستعمال  عدم  اإىل �سمان  يرمي 

يف جمال الطاقة الذرية لأغرا�ش ع�سكرية.

اخلامتة

يف القانون الدويل عن�رصان اأ�سا�سيان يتعّلقان بالرقابة على الأ�سلحة، وهما 
ف�ّش النزاعات و�سمان الإ�ستجابة اإىل اأحكامه. وهذه الطبيعة املزدوجة يف 
وظيفة القانون الدويل بحاجة اإىل تاأكيدها يف البداية لأّن اأوىل الوظيفتني، 
لو  اأنه  يفرت�ش  ما  فغالًبا  عادة.  بها  ي�ستهان  اأموًرا  النزاعات،  ف�ّش  اأي 
ا�ستطعنا بطريقة ما، اأن نن�سئ قّوة بولي�سية دولية قوّية ب�سكٍل حا�سم وحتت 
كبري  حد  اإىل  حتّل  ف�سوف  ن�سبًيا،  ال�سالح  منزوع  عامل  يف  مركزية  رقابة 

م�سكلة و�سع قانون دويل. هذا الإفرتا�ش ي�سمل عيبني كبريين:
من  لبد  دولتني  بني  م�سّلح  نزاع  ن�سوب  حال  يف  اأنه  الأول:  العيب   -1
قرار يبنّي اأًيا من اجلانبني على حّق واأيهما على باطل، وذلك قبل اإر�سال 
هذه  اأيامنا  يف  النزاعات  معظم  كانت  وملا  املوقف.  ملعاجلة  القّوة  هذه 
نتيجة �سدام معّقد ودقيق بني حقوق يّدعيها طرفا النزاع ولي�ست نتيجة 



(((
الدفاع الوطني - تموز 201٥

الإ�ستخدام ال�سلمي والع�سكري للطاقة النووّية
النقيب بهاء مالعب

يف  واخلطاأ  ال�سواب  نواحي  ت�سوية  فاإن  وعنيفة،  �رصيحة  غزو  اأعمال 
النزاع تتطّلب جمموعة مبادئ ُي�ستهَدى بها يف و�سع القرار وجهاًزا غري 
من  قبول  حمط  يكونا  اأن  يجب  الأمرين  وكال  املبادئ،  لتطبيق  متحّيز 
جانب الدول التي مي�ّسها املو�سوع، ويف هذا املجال مل يكن راأي حمكمة 
العدل الدولية يف تربير امتالك اإ�رصائيل لل�سالح النووي بحّجة الدفاع عن 

النف�ش، م�ستنًدا اإىل مبادئ مقنعة جلانبي النزاع.
2- العيب الثاين: اأنه ل قيام لعامل منزوع ال�سالح ن�سبًيا وفيه قّوة دولية 
عن  تن�ساأ  مل  فالأ�سلحة  النزاعات.  لت�سوية  ُمر�ٍش  نظام  اأقيم  اإذا  اإّل  قوّية 
وظيفة  لتوؤّدي  الأقل،  على  جزئية  ب�سفة  ن�ساأت،  ولكنها   " "�سهوة  جمرد 
م�رصوعة اأي حماولة حماية الدولة من العدوان الظامل على حقوقها، مبا 
من  نتخّل�ش  اأن  ن�ستطيع  ل  اأننا  هذا  على  ويرتّتب  الأمن.  يف  حّقها  فيها 
�سيء ما  اأن يحّل مكانها  واإمنا يجب  فراغ،  ين�ساأ مكانها  الأ�سلحة بحيث 

قد ي�سّد هذا الفراغ. ويف ق�سة الب�رصية هذا "ال�سيء" هو القانون.
التنفيذ،  حّيز  نظامها  يدخل  حني  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  كانت  اإذا 
انت�سار  الدولية نحو منع  اآلّية ق�سائية مهّمة لتفعيل اجلهود  �سوف ت�سّكل 
هذه  ا�ستخدامات  على  مقت�رًصا  �سيظّل  دورها  فاإن  النووية،  الأ�سلحة 
الأ�سخا�ش  حماكمة  وعلى  امل�سّلحة  الدولية  النزاعات  زمن  يف  الأ�سلحة 
الطبيعيني وحدهم، ومتوّقًفا على التعاون الكامل من جانب الدول، وهو 
ما ي�سعف من اإيجابية النتائج املرجّوة، مادامت الدول �ستظّل مبناأى عن 
مدنًيا،  ت�ساأل  الدول  هذه  باأن  القول  هذا  يف  يكفي  ول  الدولية.  امل�ساءلة 
اأّن الأجهزة املعنّية بالأمن اجلماعي الدويل )مثل جمل�ش الأمن( لها  كما 
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غري  الإجراءات  هذه  فاإن  الدول،  هذه  �سّد  رادعة  اإجراءات  اإتخاذ  �سلطة 
الأخرى،  للدول  ال�سيا�سية  بالإجتاهات  لتاأّثرها  مو�سوعّية  وغري  كافية 
وقدرة الدول امل�سوؤولة على التوجيه والتاأثري يف قرارات الأجهزة املعنّية 

بالأمن اجلماعي الدويل.
الدويل  لالإلتزام  خرق  اأي  على  املنطوية  لالأفعال  اجلادة  املواجهة  اإن 
مبنع اإنت�سار الأ�سلحة النووية لن تتحّقق ب�سورة كاملة اإل بوجود حمكمة 
دولية جنائية جتري اأمامها حتقيقات وحماكمات مو�سوعية حمايدة يف 
الأ�سلحة. وت�سدر  اإ�ستخدام هذه  اأو  اأو تخزين  مواجهة دول قامت باإنتاج 
القوانني  يف  الإحرتازية  التدابري  غرار  على  تدابري  املحكمة  هذه  من 
جانب  اإىل  الدولية،  اخلروقات  تكرار  دون  من  احليلولة  هدفها  الداخلية، 
معاقبة الأ�سخا�ش الطبيعيني الذين مّتت هذه الأفعال على اأيديهم. وهنا 

ن�ساأل: هل �سي�سهد القرن احلادي والع�رصين هذا الواقع؟
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ملحق - اأ -

الن�ّص الكامل ملعاهدة حظر اإنت�شار الأ�شلحة النووية ١٩70

املادة الأوىل
باأل تنقل بطريقة  الإتفاقية،  تتعّهد كل دولة ذات �سالح نووي طرف يف 
مبا�رصة اأو غري مبا�رصة اإىل اأي مت�سّلم اأًيا كان اأ�سلحة نووية اأو اأي اأجهزة 
اأخرى للتفجري النووي اأو الإ�رصاف على هذه الأ�سلحة اأو الأجهزة، وكذلك 
على  نووية  غري  دولة  كانت  طريقة  باأي  حتّر�ش  اأو  ت�سّجع  اأو  ت�ساعد  األ 
�سنع اأو احل�سول بغري ذلك على اأ�سلحة نووية اأو اأي اأجهزة اأخرى للتفجري 

النووي، اأو اأن يكون لها اإ�رصاف احل�سول على هذه الأ�سلحة اأو الأجهزة.

املادة الثانية
بطريقة  تقبل  باأل  املعاهدة  يف  طرف  نووي  �سالح  ذات  دولة  كل  تتعّهد 
اأخرى  اأجهزة  اأي  اأو  نووية  اأ�سلحة  ناقل  اأي  من  مبا�رصة  غري  اأو  مبا�رصة 
للتفجري النووي اأو الإ�رصاف على هذه الأ�سلحة اأو الأجهزة وكذلك األ ت�سنع 
اأو حت�سل بغري ذلك، على اأ�سلحة نووية اأو اأي اأجهزة اأخرى للتفجري النووي، 

واأل تقبل امل�ساعدة على �سنع هذه الأ�سلحة اأو الأجهزة اأو ت�سعى لها.
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املادة الثالثة 
1- تتعّهد كل دولة طرف يف هذه املعاهدة غري مالكة لالأ�سلحة النووية 
ب�ساأنها وتعقد مع  التفاو�ش  �سيتم  اتفاقية  اأن تقبل �سمانات ت�سمن يف 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبا يتفق وقانون الوكالة ونظام �سماناتها 
من اأجل التحّقق فقط من تنفيذ الإقرتاحات التي تت�سّمنها هذه املعاهدة 
اأ�سلحة  اإىل  ال�سلمية  الإ�ستخدامات  من  الذرية  الطاقة  حتويل  منع  بهدف 
نووية اأو اأي اأجهزة اأخرى للتفجري النووي. ويتّم اإتباع اإجراءات ال�سمانات 
الإن�سطارية  اأو  امل�سدرية  املواد  اإىل  بالن�سبة  املاّدة  هذه  تتطّلبها  التي 
الوجوه  اأي وجه من  ت�ستخدم يف  اأو  اأو ت�سّنع  تنتج  �سواء كانت  ة  اخلا�سّ
اأو خارج هذه الوجوه، وُتطّبق ال�سمانات التي تتطّلبها  النووية الرئي�سة، 
اأو الإن�سطارية اخلا�سة يف خمتلف  هذه املادة على كل املواد امل�سدرية 
الأرا�سي  اأو  الدولة  هذه  اإقليم  داخل  النووية  ال�سلمية  الإ�ستخدامات 

اخلا�سعة ل�سلطتها اأو التي تكون حتت رقابتها يف اأي مكان.
2- تتعّهد الدول الأطراف يف املعاهدة األ تزّود:

ة. - ماّدة م�سدرية اأو اإن�سطارية خا�سّ
- معّدات اأو مواد م�سّممة اأ�سا�ًسا اأو معّدة للت�سنيع اأو اإ�ستخدام اأو اإنتاج 
النووية لأغرا�ش  ة لأي دولة غري مالكة لالأ�سلحة  اإن�سطارية خا�سّ مواد 
خا�سعة  اخلا�سة  الإن�سطارية  اأو  امل�سدرية  املادة  كانت  اإذا  اإل  �سلمية، 

لل�سمانات التي تتطّلبها هذه املادة.
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املاّدة  مع  تّتفق  بطريقة  املاّدة  هذه  تتطّلبها  التي  ال�سمانات  3-تطّبق 
الإقت�سادي  بالتطّور  الإ�رصار  تتجّنب  واأن  املعاهدة،  هذه  من  الرابعة 
الإ�ستخدامات  ميدان  يف  الدويل  التعاون  اأو  لالأطراف  والتكنولوجي 
ال�سلمية للطاقة النووية مبا يف ذلك التبادل الدويل للمواد الذرية ومعّدات 
ت�سنيع املواد الذرية وا�ستخدامها واإنتاجها لالأغرا�ش ال�سلمية مبا يّتفق 

ون�ّش هذه املاّدة ومبداأ ال�سمانات. 
نووية  لأ�سلحة  املالكة  وغري  املعاهدة  هذه  يف  الأطراف  الدول  4-تعقد 
لتنفيذ ما ت�سرتط هذه املادة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اإتفاقيات مع 
الدولية  الوكالة  قانون  وفق  الأخرى  الدول  مع  جماعية  اأو  فردية  ب�سورة 

للطاقة الذرية.
وتبداأ املفاو�سات اخلا�سة بهذه الإتفاقيات يف خالل مائة وثمانني يوًما 
من بدء ال�رصيان الأ�سلي لهذه املعاهدة، وتبداأ املفاو�سات لعقد مثل هذه 
الإتفاقيات بالن�سبة اإىل الدول التي تودع وثائق ت�سديقها بعد فرتة املائة 
والثمانني يوًما يف موعٍد ل يتجاوز تاريخ ذلك الإيداع ويبداأ �رصيان هذه 
الإتفاقيات يف موعٍد ل يتجاوز ثمانية ع�رص �سهًرا بعد تاريخ بدء املفاو�سات.

املادة الرابعة
جلميع  الثابت  احلّق  يف  يوؤّثر  مبا  املعاهدة  هذه  يف  �سيء  اأي  يف�رّص  1-ل 
لالأغرا�ش  وا�ستخدامها  النووية  الطاقة  واإنتاج  بحث  تطّور  يف  الأطراف 

ال�سلمية من دون تفرقة ووفق املادتني )1 و2( من هذه املعاهدة.
باأق�سى حّد  الإ�سرتاك  الإتفاقية احلّق يف  امل�ساركة يف هذه  الدول  2-لكّل 
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ممكن يف تبادل املعلومات العلمية والتكنولوجية ل�ستخدام الطاقة النووية 
بذلك،  لهم  ي�سمح  و�سع  يف  الذين  الإتفاقية  واأطراف  ال�سلمية.  لالأغرا�ش 
الدول  من  غريهم  مع  التعاون  اأو  مبفردهم  امل�ساهمة  على  التعاون  عليهم 
اأقاليم  ا يف  �سلمية خ�سو�سً النووية لأغرا�ش  الطاقة  اإ�ستخدام  على تطوير 

الدول املالكة لأ�سلحة نووية الأطراف يف هذه املعاهدة.

املادة اخلام�شة
تتعهد اأطراف هذه املعاهدة بالتعاون على �سمان اإتاحة املنافع املحتملة 
لأّي ا�ستخدامات �سلمية للتفجريات النووية وذلك للدول غري املالكة لأ�سلحة 
عدم  من  اأ�سا�ش  وعلى  منا�سبة  دولية  اإجراءات  طريق  عن  وذلك  نووية 
امل�ستخدم  التفجري  جهاز  مقابل  طرف  اأّي  يتحّمله  ما  يكون  واأن  التفرقة، 
ا بقدر الإمكان ول ي�سمل اأّي تكاليف للبحث والتطوير. ومن املفهوم  منخف�سً
اأّن اأي دولة غري مالكة لالأ�سلحة النووية وطرف يف هذه املعاهدة، ت�ستطيع 
اإتفاقات حت�سل مبقت�ساها على هذه املنافع على  اأو  اإتفاق  اأرادت عقد  اإذا 
اأ�سا�ش ثنائي اأو عن طريق هيئة دولية منا�سبة يكون ممّثاًل فيها عدد كاٍف 

من الدول غري النووية.

املادة ال�شاد�شة
بق�سد  بنّية �سادقة  تتفاو�ش  اأن  املعاهدة  هذه  الأطراف يف  الدول  تتعّهد 
ل اإىل اإجراءات  فّعالة لوقف �سباق الت�سّلح النووي وكذلك نزع ال�سالح  التو�سّ
وو�سع معاهدة لنزع ال�سالح العام وال�سامل حتت رقابة دولية دقيقة وفّعالة.
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املادة ال�شابعة
عقد  يف  الدول  من  جمموعة  اأي  حّق  مي�ّش  ما  املعاهدة  هذه  يف  يوجد  ل 

معاهدات اإقليمية ت�سمن من الأ�سلحة النووية.
ملحق -ب-

املاّدة ال�شاد�شة والع�رسون من الف�شل اخلام�ص من ميثاق الأمم 
املتحدة

رغبة يف اإقامة ال�سلم والأمن الدوليني وتوطيدهما باأقّل حتويل ملوارد العامل 
م�سوؤوًل  الأمن  جمل�ش  يكون  الت�سليح،  ناحية  اإىل  والإقت�سادية  الإن�سانية 
خطط  و�سع  عن   47 املادة  يف  اإليها  امل�سار  احلرب  اأركان  جلنة  مب�ساعدة 

تعر�ش على اأع�ساء "الأمم املتحدة" لو�سع منهاج لتنظيم الت�سّلح.
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اإ�صالح الإدارة العامة اللبنانية يف اإطار الدور املتغري للدولة
الدكتور جورج لبكي

املوؤّكد"  "بالنجاح  لالإميان  كانعكا�ش  جاءت   1929 العام  اأزمة  منذ  الدولة  تطور  اإن 
للدولة التي اأّمنت الرخاء ملواطنيها. اإّل اأن فكرة اخلدمة العامة التي ميكن حتديدها كاإجناز 
ملهّمة ذات م�سلحة م�سرتكة كانت يف حالة اأزمة ل�سنوات عديدة يف وقت كانت املوؤ�ّس�سات 
ة، وب�سكٍل متواٍز، تنعم باملزايا كّلها. خالل الثمانينيات والت�سعينيات هيمنت عقائد  اخلا�سّ
وكندا  بريطانيا  من  كل  يف  العامة  الإدارة  يف  الإ�سالحات  على  اجليددة  العامة  الإدارة 
القطاع  فعالية  زيادة  على  اجلديدة  العامة  الإدارة  وترّكز  املتحدة.  والوليات  ونيوزيلندا 
بدًل  واحلكم.  العامة  الإدارة  يف  التقليدية  الو�سائل  اعتماد  عن  البتعاد  خالل  من  العام 
الفكرة  على  تعتمد  فهي  اخلا�ش  القطاع  عن  خمتلف  كقطاع  العام  القطاع  اإىل  النظر  من 
التي تقول اإن مناذج اإدارة الأعمال متفّوقة وباأن القطاع العام �سي�ستفيد من تقليد القطاع 
اأ�سلوب الإدارة العامة اجلديدة يتاأّثران  اأّن حتديد اإ�سالحات وتطبيقها بح�سب  اإّل  اخلا�ش. 
اختلف  فقد  ولذلك  الإداري  القانون  وتقاليد  املوؤ�ّس�ساتية  وال�سوابط  املحلية  بالثقافات 
التطبيق ب�سكل كبري من بلد اإىل اآخر وجاءت النتائج خمتلطة. هذه املقاربة لدور الدولة اأّثر 
ا اأن م�ساألة الإ�سالح الإداري يف لبنان م�ساألة طارئة  على احلالة اللبنانية. من الوا�سح جًدّ
للغاية والف�سل يف معاجلة هذه امل�سكلة باأ�رصع وقت ممكن حتمل خماطر كبرية مل�ستقبل 
قادرة على  بهدف جعلها  واإ�سالحها  الر�سمية  الإدارة  لتحديث  قوية  البالد وهناك حاجة 
مواجهة التحديات املتعّددة التي تعرت�ش لبنان داخلًيا وخارجًيا. على مدى اأكرث من ن�سف 
قرن مّت اإن�ساء الوزارات والإدارات العامة من دون اللجوء اإىل اأّي نوع من التخطيط. غياب 
اأداء  قّو�ست  عنا�رص  �سّكلتا  اخلا�ش  القطاع  يف  املحا�سبة  و�سعف  والتطبيق  ال�سيا�سات 
اخلدمات العامة احلكومية. بهدف حتقيق النجاح، يجب اأن يرّكز اإ�سالح الإدارة العامة يف 

لبنان على امل�سائل الآتية:
1( الإرادة ال�سيا�سية

2( النتقال من الإدارة الإجرائية اإىل امل�سوؤولية الإدارية
3( ال�رصاكات بني القطاع اخلا�ش والقطاع العام

4( ا�ستعادة �رصعية اخلدمات الجتماعية
٥( تطوير اإطار لإدارة املوارد الب�رصية  ومقاربة التطّور

6( املحا�سبة والبيئة املتغرّية والثقافية 

اإ�سالح الإدارة العامة اللبنانية يف اإطار الدور املتغري للدولة
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 د. طارق جمذوب

تبدالت ا�ستغالل مياه النيل:  التعاون مقابل النزاع

 لطاملا ان�سغلت م�رص على مّر الع�سور مب�سكلة هي على وجه التحديد التحّكم مبياه النيل. 
واأحد اأ�سباب هذا الن�سغال يعود اإىل الطبيعة املتقّلبة ملجرى املياه الدويل الذي ي�سّب يف 
رواندا،  اأوغندا،  اأريرتيا،  الّدميقراطية، م�رص،  الكونغو  بوروندي، جمهورية   ( بلداً  اأحد ع�رص 
ال�سودان، جنوب ال�سودان و تنزانيا(. خالل القرن املا�سي، اأ�سبح مقدار ال�سّب ال�سنوي للنيل 
يرتاوح ما بني 1٥0 مليار مرت مكّعب كحّد اأق�سى و 42 مليار مرت مكّعب كحّد اأدنى. بيد 
فيه  املعي�سة  كانت  لو  ، حّتى  كهذا  ثابت  مقدار غري  على   العتماد  بلد  اأّي  يتعّذرعلى  اأّنه 
مرتكزة على ال�ّسقي، وذلك خ�سية من اأن يخ�سع ل�سّح دوري. اإّن النمو ال�رصيع لعدد ال�سّكان 
واملتطّلبات املتزايدة للنمّو القت�سادي  يف كّل من م�رص، ال�سودان، واأثيوبيا جعال و�سع 

خّطة جديدة ل�ستغالل مياه النيل واحلفاظ عليها اأمًرا ذو �رصورة ق�سوى.
اإّن الأعمال القائمة حّتى اليوم لل�سيطرة على نهر النيل اأو حّتى تلك التي ل تزال يف طور 
التنفيذ �ساعدت كثرياً النهرين املقيمني على �سافلة الّنهر على تطوير الزراعة، الداعم الرئي�ش 
لقت�سادهم )الذي يعتمد عليها(. اأّما امل�ساريع اجلديدة املرتقب تنفيذها، فهي قيد الّدر�ش، 
ل�سمان  ا  اأي�سً واإمّنا  للزرع  القابلة  اأرا�سيها  عدد  بزيادة  البلدان  لهذه  لل�سماح  فقط  لي�ش 

منافع ل�سائر �سّكان الّنيل.

تبدلت ا�ستغالل مياه النيل:  التعاون مقابل النزاع







DÉFENSE NATIONALE - JUILET 2015 79

L’usage pacifique et militaire de l’énergie nucléaire

Capitaine Bahaa Melaeb

utilisée aussi dans la fabrication des plus grandes bombes et armes, 
tout comme les résultats de ssion pourrait être très empoisonnants. 

En contrepartie, l’importance de la possession de l’énergie nucléaire 
devient de plus en plus considérable à l’ombre de l’extinction graduelle 
des sources d’énergie à cause de l’usure, et après que ces dernières 
soient devenues un facteur dépendant dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. C’est alors qu’il est devenu essentiel de trouver d’autres 
ressources de l’énergie, et le fait d’apprivoiser l’énergie nucléaire pour 
des usages paci ques est devenu une ambition pour les pays du monde 
a n de faire face à la crise de l’énergie envisagée lors des prochaines 
décennies.

Le but de cette recherche est de mettre l’accent sur l’importance de 
l’énergie nucléaire dans notre ère contemporaine et ses domaines 
d’usage paci que et militaire, et le droit des pays à posséder cette 
technologie du point de vue juridique, sur les convention internationales 
les plus importantes et les institutions qui parrainent l’usage paci que 
de l’énergie nucléaire et à quel point ces conventions sont liées aux 
politiques des grands pays et leurs intérêts, pour aboutir en n à la 
formule à travers laquelle les pays en voie de développement pourront 
posséder la technologie nucléaire pour des ns paci ques d’une manière 
qui garantira la sécurité de la société internationale, qui elle-même est 
utilisée comme prétexte par les grands pays pour empêcher les pays en 
voie de développement d’accéder à cette technique.   
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L’usage pacifique et militaire de l’énergie nucléaire

Capitaine Bahaa Melaeb

L’énergie nucléaire est considérée aujourd’hui comme un substitut 
important du pétrole et du gaz, en se transformant d’un rêve par rapport 
aux scienti ques de l’énergie nucléaire avant la Deuxième Guerre 
mondiale, en réalité lors des années 1940 – 1945, lorsque fut inventé et 
testé avec succès, le premier réacteur nucléaire ou arme nucléaire. Un 
développement immense a eu lieu lors des quatre dernières décennies 
au niveau de la technique nucléaire et les sciences nucléaires sont 
devenues une base essentielle pour certaines recherches médicales, 
agricoles et industrielles.    

La possession d’un pays de la technique nécessaire pour la production 
de l’énergie nucléaire est étroitement liée à la possibilité de la 
production de l’arme nucléaire par ce pays, fait qui a poussé la société 
internationale et les grands pays à conclure plusieurs conventions dans 
le cadre de leur lutte pour limiter le déploiement des armes nucléaires 
et a n d’exercer de grandes pressions et entraver le travail des pays 
œuvrant à posséder la technologie nucléaire, malgré que la possession 
de cette technologie est considérée du point de vue légal, un droit 
légitime.

On mise sur le fait que l’énergie nucléaire devienne la source d’énergie 
la plus importante du monde au niveau de l’électricité, du chauffage, 
du travail des usines, de la navigation des bateaux, et dans d’autres 
usages. D’autre part, le monde craint l’énergie nucléaire car elle est 

L’usage paci que et militaire de l’énergie nucléaire
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L’institution militaire chinoise et la préservation des réalisations de l’ère des réformes et de l’ouverture

Dr. Nabil Srour

Dans un pays comme la Chine, la présence de l’institution militaire 
se manifeste dans plusieurs domaines de la souveraineté du pays. 
Une présence qui forme également une des ressources les plus 
importantes des domaines économiques chinois, fait qui constitue une 
complémentarité hors pair à l’égard des autres domaines productifs 
de l’Etat.

En menant une approche du rôle puissant de l’institution militaire 
chinoise quant à la prospection et le développement de la Chine, et ce 
en tant que quantité et qualité, au niveau humanitaire ou au niveau 
de la disponibilité et de l’équipement, nous constatons qu’au niveau 
numérique l’armée populaire de libération est considérée comme 
la plus grande du monde, avec environ trois millions et demi de 
personnes parmi ses rangs. Tout comme l’armement de cette armée a 
énormément évolué en tant que quantité et qualité durant les dernières 
années, fait qui permettra à la Chine de devenir une grande force 
militaire au niveau international.      
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L’institution militaire chinoise et la préservation des réalisations de l’ère des réformes et de l’ouverture

Dr. Nabil Srour

Il est unanime que la force militaire de tout pays occupe une place 
essentielle quant à la préservation de la paix intérieure de l’État en 
tant qu’entité et établissement d’une part, et la préservation de ses 
institutions politiques, juridiques et économiques d’autre part. Et ce, 
sans jamais oublier que l’institution militaire joue également un rôle 
essentiel au niveau de la sauvegarde de la situation générale dans 
le pays, dans son cadre géographique et ses frontières, ainsi qu’au 
niveau de  la sécurité de ses frontières régionales et internationales. 

En effet, cette capacité s’étend à plusieurs niveaux, qui se traduisent 
par la protection des intérêts stratégiques des pays situés au delà 
des frontières, tout comme par celle des dimensions stratégiques de 
l’entité du pays, de ses objectifs, et ses politiques, ainsi que par la 
gestion de sa politique étrangère et de ses objectifs nationaux, et ce à 
divers niveaux.

On ajoute à ce rôle sécuritaire-stratégique, le rôle économique 
ef cace de l’institution militaire, et ce au niveau du renforcement des 
bases économiques de la nation tout en lui fournissant les ressources 
économiques, les expertises et les capacités nécessaires qui pourraient 
assurer son développement.

L’institution militaire chinoise et la préservation 
des réalisations de l’ère des réformes et de 

l’ouverture
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La stratégie américaine au Moyen Orient

Le Général de brigade Nizar Abdel Kader 

urgent émerge dans un pays non principal.

A l’ombre des faits et réalités entourant la stratégie américaine au 
Moyen Orient avec tous les espoirs qu’elle porte et les désespoirs 
qu’elle cause pour l’avenir de la région, il est devenu nécessaire que les 
Américains apprennent à vivre dans une région où on ne peut prédire 
les événements, et que les peuples du Moyen Orient doivent apprendre 
comment se comporter avec un Etat important comme les Etats Unis où 
on ne peut pas prévoir les options et les promesses qu’elles pourront 
réaliser à l’ombre du mandat court des présidents américains.

A noter que la recherche portant sur les bases de la stratégie américaine 
et son développement en vue de comprendre la stratégie adoptée par le 
Président Barak Obama envers la région du Moyen Orient, et suite à 
ses options de se retirer militairement de la région et l’ouverture sur 
l’Iran après plus de trois décennies et demie d’hostilité, mérite de la 
répartir sur plusieurs titres: premièrement, le développement de la 
stratégie américaine au Moyen Orient; deuxièmement, les fondements 
de la stratégie américaine; troisièmement, Obama possède-t-il une 
grande stratégie?; quatrièmement, la stratégie de la sécurité nationale 
de l’année 2015; cinquièmement, les amendements après l’accord 
nucléaire avec l’Iran; sixièmement, les options et les amendements 
après le sommet de Camp David avec les commandants du Conseil de 
la coopération des pays du Golf; septièmement, aboutir à certaines 
conclusions brèves.   
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La région du Moyen Orient et du Sud Ouest de l’Asie a témoigné des 
guerres successives, dont certaines sont internes et d’autres externes, où 
les Etats Unis ont joué un rôle principal ou secondaire, sans exception. 
Or le grand paradoxe s’est manifesté lorsque les Etats Unis se sont 
trouvés lors de cette phase, dans un état de confrontation et d’agression 
avec la plupart des acteurs participant à ces crises et guerres comme 
l’Iran, l’Irak, la Qaeda et Taliban. Nous ne devons toutefois pas oublier 
que ces acteurs s’opposaient farouchement.

Les Etats Unis se sont lancés dans une guerre controversée contre 
l’Irak, et ont poursuivi leur lutte contre l’Iran, ont consenti des efforts 
médiocres pour trouver une solution au con it palestino – israélien, 
ont empêché el-Qaeda de jouir d’un abri sécurisé après qu’ils aient 
renversé le règne des Talibans en Afghanistan, tout en causant le chaos 
et l’instabilité qui ont touché de larges régions au Pakistan.

En faisant face aux situations compliquées au Moyen Orient, une 
question centrale reste à poser: quelles sont les meilleures options 
que peuvent adopter les Etats Unis a n de réaliser leurs objectifs et 
préserver leur sécurité, tout en prenant en considération les intérêts 
des alliés régionaux et leurs ambitions, et qui seront acceptées en 
même temps par les autres forces internationales? Dans la majorité des 
cas, les options choisies sont menacées par l’échec, quand un incident 

La stratégie américaine au Moyen Orient



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

,
arabe et des résumés des recherches publiées 

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

• Le Général de brigade Nizar Abdel Kader 
La stratégie américaine au Moyen Orient
................................................................................ 74

• Dr. Nabil Srour
L’institution militaire chinoise et la préservation des 
réalisations de l’ère des réformes et de l’ouverture
 ............................................................................... 76

• Capitaine Bahaa Melaeb
L’usage paci que et militaire de l’énergie nucléaire
................................................................................ 78





NATIONAL DEFENCE - JULY 2015 71

The peaceful and military use of Nuclear Energy

Captain Bahaa Malaeb

Alternatively, the importance of possessing nuclear weapons is 
increasing in view of the progressive risk of depletion that faces 
energy sources due to their massive draining as these sources are 
highly dependable in all aspects of life. 

Therefore, it is necessary to search for another energy source and 
using nuclear energy for peaceful purposes is now an ambition 
governing the countries of the world in the face of the expected 
energy crisis during the coming decades. 

This research aims to shed light on the importance of nuclear 
energy in our present time, ways for their military and peaceful 
use as well as the right of countries to possess this technology from 
a legal perspective. 

This research also aims to highlight the most important international 
pacts and institutions that foster the use of nuclear energy for 
peaceful purposes as well as the extent of their connection to 
the policies and interests of major countries in order to nally 
conclude the formula that enables developing countries to possess 
nuclear technology for peaceful purposes in a way that guarantees 
the security of the international community, which is being used as 
a pretext by major countries to prevent them from having access to 
this technology.



NATIONAL DEFENCE -JULY 201570

The peaceful and military use of Nuclear Energy

Captain Bahaa Malaeb

Nuclear Energy is considered today an important alternative for 
oil and gas by becoming a reality during the years 1940 – 1945 
when the rst nuclear reactor or nuclear weapon was invented 
and successfully tested after having been a dream for the scientists 
of nuclear energy before World War II. There was a major leap 
in nuclear technology during the past 4 decades and nuclear 
sciences have become the basis in some medical, agricultural and 
industrial research.

A country’s possession of the necessary technology to produce 
nuclear energy is tightly connected to the ability of this country 
to produce nuclear weapons. This fact led the international 
community and major countries to sign several pacts in the frame 
of their efforts to limit the proliferation of nuclear weapons and to 
exert major pressure all the while with laying out obstacles in the 
face of countries planning to possess nuclear technology despite 
the fact that the possession of this technology is legally considered 
a legitimate right. 

Nuclear energy is expected to become the greatest energy 
source in the world as to lighting, heating, operating factories, 
navigating ships and other uses. However, the world is terri ed of 
nuclear energy because it is also used in manufacturing the most 
destructive weapons and bombs and because some results of the 
ssion process could be highly toxic.

The peaceful and military use of Nuclear Energy
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The Chinese military institution and protecting the accomplishments of the Reform and openness Era

Dr. Nabil Srour

Furthermore, in a country as large as China, the presence of the 
military institution is clearly embodied in several elds of the 
country’s sovereignty and is one of the most important supporters 
of the Chinese economic sectors in an unparalleled process that is 
integral with production sectors in the country.
If we approached the subject of the role played by the Chinese 
military institution in motivating China to be a pioneer and to 
continue to progress, and in both the qualitative and quantitative 
dimensions, whether at the Human level or at the level of 
preparedness and equipment, we notice that at the qualitative 
level, the Chinese People’s Liberation Army is considered the 
world’s largest army, for it counts up to 3.5 million soldiers, which 
makes it the largest army in the world as to the number of soldiers.

Additionally, arming these troops has massively evolved in both 
quantity and quality during the past few years, which quali es 
China to become a major international military force.
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The Chinese military institution and protecting the accomplishments of the Reform and openness Era

Dr. Nabil Srour

There is no doubt that military forces in any country are an 
essential pillar in preserving internal peace of the country’s entity 
and structure as well as preserving political, legal and economic 
institutions. 

Moreover, the military institution has a main role in maintaining 
the general situation of the country within its geographic scope 
and limits and securing the international and local borders. 

This in uence reaches the extent of protecting the strategic 
interests of countries beyond their border, preserving the strategic 
dimensions of the State’s entity, goals and policies as well as 
managing its external policy and national goals on more than one 
level. 

In addition to this security – strategic role, the military institution 
plays an active and in uential economic role as to boosting the 
economic structure of the country and providing it with economic 
assets, expertise and capabilities that enables the country to 
progress on all economic levels and dimensions.

The Chinese military institution and protecting the 
accomplishments of the Reform and openness Era
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The United States Strategy in the Middle East

Brigadier General Nizar Abdel-Kader

president Obama possess a wider strategy? Forth, the 2015 
National Security; fth, the amendments added to the Nuclear 
Agreement with Iran; sixth, the choices and amendments made 
after the “Camp David” summit with the Gulf Cooperation 
Council leaders, seventh, reaching brief conclusions.
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The United States Strategy in the Middle East

Brigadier General Nizar Abdel-Kader

and keep peace and stability while respecting the interests and 
aspirations of its regional allies in a way that can be accepted by 
the other world powers? In many instances, the chosen choices 
become prone to fail whenever an incident occurs in a state of 
minor importance.

In light of the facts surrounding the United States Strategy in 
the Middle East with all of its hopes and the disappointments it 
causes to the future of the region it has become necessary that 
the Americans learn how to cope in a region where developments 
are unpredictable and that the peoples of the Middle East should 
learn how to deal with a Greater Power such as the United 
States since it is extremely hard to predict what the United States 
policies can achieve of the choices and promises due to the short 
presidential terms of the United States presidents.

Moreover, the search for the basis and development of the United 
States Strategy in order to identify the strategy of President 
Barack Obama toward the Middle East in light of the choice he 
made to retreat militarily from the region and to open up toward 
Iran after an animosity that lasted more than three and a half 
decades necessitates to be divided into different headlines: First, 
the development of the United States Strategy in the Middle 
East; second, the basis of the United States Strategy; third, does 
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The United States Strategy in the Middle East

Brigadier General Nizar Abdel-Kader

The Middle East and South West Asia have witnessed consecutive 
wars, some of which were internal and others external while 
the United States has played a major or minor role without any 
exception. 

However, the huge paradox lies in the fact that the United States 
has found itself in a state of confrontation and animosity during 
this stage with most of the players in these crises and wars such 
as Iran, Iraq, al-Qaeda and Taliban while these players were in 
a state of aggravated animosity among each other.

The United States has led a controversial war against Iraq, 
continued its rigid con ict with Iran and invested modest efforts 
in solving the Palestinian – Israeli con ict while it denied al-
Qaeda any safe haven after bringing the Taliban regime to its 
knees. However, these developments brought instability which 
extended to large parts of Pakistan.

In light of the complicated situations in the Middle East, the 
question remains focused on the following: What are the best 
choices that the United States can adopt to better serve its interests 

The United States Strategy in the Middle East





AAbstracts
In order to facilitate the task of those interested in bene ting 
from the published researches, the «Lebanese National 
Defense» magazine is publishing summaries in Arabic of the 
researches written in French and English, and summaries in 
these two languages for the researshes published in Arabic.

• Brigadier General Nizar Abdel-Kader
The United States Strategy in the Middle East
 ................................................................................ 65

• Dr. Nabil Srour
The Chinese military institution and protecting the 
accomplishments of the Reform and openness Era
................................................................................ 68

• Captain Bahaa Malaeb
The peaceful and military use of Nuclear Energy
................................................................................ 70









DÉFENSE NATIONALE - JUILLET 2015 59

Les vicissitudes de l’aménagement des eaux du Nil

Dr. Tarek Majzoub

nilotique» devra intégrer le concept de coût de dissociation. 
Celui-ci représente le manque à gagner dû à la discontinuité 
des «transactions» prévues. Lorsque ce coût est disproportionné 
et particulièrement bas au profit d’un État, et que l’autre n’est 
pas en mesure de riposter, le premier a le pouvoir d’infliger des 
dommages substantiels au second et d’en obtenir des concessions 
majeures. Aussi, seul un coût de dissociation substantiel et 
globalement égal pour les parties permet d’atteindre cette 
interdépendance optimale.
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Conclusion
Le paradoxe de l’Égypte et du Soudan, qui entendent jouer un 
rôle de premier plan sur la scène régionale aussi bien sur les 
plans politique qu’économique, est d’avoir des ambitions qui 
vont au-delà de leur capacité. Pays incontournables de la région 
de par leur poids démographique et historique, ils souffrent de 
lourdeurs et d’un manque de stratégie claire qui met à mal leur 
ambition de jouer un rôle économique qui irait au-delà de leur 
importance diplomatique et stratégique.
Aujourd’hui, chaque fois que le ton monte entre l’Égypte et 
l’Éthiopie, c’est en général à l’occasion d’un projet ou d’un 
événement touchant directement au délicat problème du 
partage des eaux du Nil.
Toutefois, de nombreuses réalisations sont à mettre à l’actif 
de l’Initiative de Bassin du Nil(38): la mise sur pied d’un 
grand réseau national et régional de professeurs, journalistes, 
parlementaires, etc., ainsi que d’autres forums; l’implication 
des gouvernements, autorités locales et organisations de la 
société civile; les progrès accomplis dans le cadre des échanges 
énergétiques, de la planification des ressources en eaux, de la 
promotion de la confiance entre parties prenantes; l’exécution 
des projets tant au niveau régional, national et local; la signature 
en juillet 2006 du Protocole d’Entente avec la communauté de 
l’Afrique de l’Est pour la gestion intégrée du lac Victoria.
Les États du Nil partagent les mêmes intérêts et ambitionnent 
dorénavant d’aller de l’avant dans le même esprit, celui d’une 
«communauté nilotique».
Pour optimiser cette interdépendance, la «communauté 

38- Tarek Majzoub, «Gestion des bassins partagés (Conflit contre Coopération): le bassin du Nil, une 
étude de cas», Med.2008 (L’année 2007 dans l’espace euro-méditerranéen), pp. 139-145.
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coopération et l’ouverture prochaine de consultations incluant 
le Soudan conformément au rapport du panel d’experts.
L’Égypte se trouve ainsi quelque peu condamnée à gérer 
diplomatiquement son conflit avec l’Éthiopie, et ce encore 
plus depuis le changement constitutionnel intervenu le 3 
juillet 2013. De plus, l’environnement politique et social étant 
particulièrement instable, il est presque certain qu’une guerre 
avec l’Éthiopie associée aux diverses condamnations dont le 
nouveau régime ferait l’objet entraînerait inexorablement une 
exacerbation des tensions entre pros et anti Morsi. L’opposition 
égyptienne n’avait d’ailleurs pas manqué de réagir à l’incident de 
la réunion au cours de laquelle plusieurs alliés de Morsi avaient 
proféré des menaces à l’encontre de l’Éthiopie, prévoyant des 
manifestations et réclamant le départ du président, ce qui se 
réalisa par la suite.
À l’heure actuelle, l’Égypte se trouve ainsi pieds et poings liés 
dans ce dossier vital et n’a d’autres choix que de le gérer de 
manière consensuelle.
Depuis quelques mois, les relations égypto-éthiopiennes se 
sont beaucoup améliorées(37). Le Caire et Addis-Abeba semblent 
avoir privilégiés pour le moment les négociations.

37- Voir Sanae Taleb, «Égypte-Éthiopie: Partage des eaux du Nil, Accord à Khartoum», http://
www.lesafriques.com/actualite/egypte-ethiopie-partage-des-eaux-du-nil-accord-a-khartoum.
html?Itemid=89?articleid=43677 (consulté en date du 24/05/2015).
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experts pour chacun des trois États et quatre experts étrangers - 
français, britannique, Sud Africain et allemand), a indiqué dans 
un rapport confidentiel de 800 pages, que le projet éthiopien 
ne devrait pas causer de dommages substantiels aux deux États 
d’aval (Égypte et Soudan). Le rapport, selon le gouvernement 
éthiopien, se trouve être favorable au projet dans son ensemble, 
tout en recommandant des études supplémentaires dans certains 
domaines. L’Éthiopie a d’ailleurs réitéré sa ferme intention de 
poursuivre le projet dans la mesure où il respectait le principe 
d’utilisation raisonnable et équitable.
Le Soudan ne semble pas opposé au projet(36). Cette position 
est d’ailleurs partagée par le Soudan du Sud qui a envoyé 
une délégation sur le site des travaux. Le président ougandais 
a également pris fait et cause contre la position égyptienne, 
insistant sur le fait que l’initiative éthiopienne était ce dont avait 
besoin l’Afrique.
Les tensions entre l’Égypte et l’Éthiopie interviennent dans 
un contexte extrêmement défavorable à l’Égypte. En effet, 
la révélation publique de la réunion du 2 juin 2013 entre les 
autorités du Caire et les différents partis politiques a par la 
violence des propos tenus par certains des participants déjà 
porté un sérieux coup à l’image de l’Égypte. L’Éthiopie s’est 
malgré tout dite «frustrée » des propos tenus en présence du 
président Mohamed Morsi et d’autres officiels Égyptiens, 
soulignant que de telles suggestions n’avaient pas leur place 
au XXIème siècle. Depuis cet incident, les ministres éthiopien 
et égyptien des affaires étrangères se sont rencontrés à Addis 
Abeba en Éthiopie le 18 juin et ont réaffirmé leur volonté de 

36- «Le Soudan réitère le droit de l’Éthiopie à l’utilisation de ses ressources en eau», http://french.
xinhuanet.com/2015-05/10/c_134225411.htm (consulté en date du 24/05/2015).



DÉFENSE NATIONALE - JUILLET 2015 55

Les vicissitudes de l’aménagement des eaux du Nil

Dr. Tarek Majzoub

projet de ce barrage est très ancien, puisque les premières études 
de faisabilité furent réalisées par les Égyptiens dès 1913(34), puis 
abandonnées en 1936 par suite de l’invasion de l’Éthiopie par 
l’Italie. Il est source de tension entre l’Égypte et l’Éthiopie.
Lorsque de nouvelles études de faisabilité ont été entreprises 
en 1977, par des techniciens soviétiques et éthiopiens, pour 
l’aménagement du Nil Bleu éthiopien et la réalisation du 
barrage de Tana, le président Sadate a menacé l’Éthiopie de 
lui déclarer la guerre, et le 5 juin 1980, il faisait état de plans 
d’attaque élaborés par la 2e armée égyptienne sur son ordre.

IV - Le «Grand barrage de la renaissance éthiopienne»
Depuis le mois de juin 2013, des tensions sont réapparues 
entre l’Égypte et l’Éthiopie. Ces tensions sont nées suite à la 
déclaration faite par l’Éthiopie le 28 mai annonçant le début 
du détournement des eaux du Nil Bleu pour permettre la 
construction du Grand barrage de la renaissance éthiopienne 
(GERD selon l’acronyme anglais), un complexe hydroélectrique 
(d’un coût de 4,7 milliards de dollars, financé sans aide 
extérieure) devant produire 5600 mégawatts et retenir quelques 
76 milliards de m3 d’eau (le barrage principal s’est élevé de 45 
mètres environ sur les 145 qu’il atteindra début 2017)(35).
Pourtant, un panel d’experts mis en place par l’Égypte, 
l’Éthiopie et le Soudan, comprenant dix spécialistes (deux 

34- L’Éthiopie a toujours exprimé ses craintes à propos de ce projet, en particulier après l’accord anglo-italien 
de 1925 le concernant. On peut rappeler que son objection ne s’élevait pas contre la construction du barrage 
même, mais contre la tentative de le construire sans le consentement préalable de l’Empereur éthiopien. Voir 
Langer (William L.), “The struggle for the Nile”, Foreign affairs, 1936, p. 271.

35- Omar Reid, «Le méga barrage de l’Éthiopie se rapproche de sa phase de finition», 1er mai 2015, 
http://www.panapress.com/Le-mega-barrage-de-l-Ethiopie-se-rapproche-de-sa-phase-de-finition-%28Une-
analyse-de-Omar-Reid,-Correspondant-de-la-PANA%29---13-630434750-18-lang1-index.html (consulté 
en date du 24/05/2015).
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Le Nil Bleu prend naissance à la sortie du lac Tana, à 1.840 
mètres d’altitude en Éthiopie; à la frontière soudanaise, il n’est 
qu’à 340 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela fait une 
dénivellation de 1500 mètres sur un parcours de 1000 km. On 
peut se rendre compte de la puissance de ce débit en comparant 
la pente moyenne de la rivière en Éthiopie, qui est en fait de 1,4 
mètres par kilomètre, à celle des pays d’aval (Égypte, Soudan 
et Soudan du Sud) qui ne fait que 7 centimètres par kilomètre.
Si toute cette puissance hydraulique sur le territoire éthiopien 
était convertie en électricité, le Nil Bleu aurait un potentiel 
évalué à 48 milliards de kilowatts par an. Et l’exécution d’un vaste 
projet hydraulique du bassin occidental du Nil Bleu permettra à 
l’Éthiopie de valoriser les cinq provinces de Beghemdir (78000 
km2), du Godjam (62900 km2), du Ouollo ou Wollo (78700 
km2), du Choa (78700 km2) et du Ouellega ou Ouallaga (67200 
km2) par la mise en valeur des terres au moyen de l’irrigation. 
Dans ces régions, «l’accroissement possible de production est 
quatre fois supérieur à celui qu’on est en droit d’attendre. On 
devrait y récolter trois fois plus de canne à sucre, de blé, de 
sorgho, de fourrage. L’élevage pourrait merveilleusement se 
développer»(33). Les possibilités qui s’offrent dans cette région 
sont probablement uniques en Afrique. En fait, l’Éthiopie 
devrait devenir le grenier à blé du Moyen-Orient et, grâce à son 
bétail, l’Argentine du continent africain.
Le barrage du lac Tana est donc prévu pour un double usage: 
produire de l’énergie hydroélectrique pour l’Éthiopie et 
régulariser le débit du cours d’eau en assurant ainsi son débit 
annuel au bénéfice des provinces riveraines inférieures. Le 

33- Passage du rapport des experts de la F.A.O., cité in Jane et Jean Ouannou, «L’Éthiopie, pilote de l’Afrique», 
G.-P. Maisonneuve & Larose, Paris, 1962, p. 123.
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Il faudrait envisager la rationalisation de l’irrigation égyptienne, 
ou le développement de l’agriculture pluviale au Soudan du 
Sud(31).

III - Les plans ou travaux «vindicatifs» en territoire 
éthiopien (le barrage du lac Tana)
L’Éthiopie, appelée à juste titre par les uns “château d’eau” de 
l’Afrique orientale(32), et par les autres la “Suisse africaine”, 
possède un vaste réservoir d’eau lui permettant de produire 
toute l’électricité dont elle a besoin, et de régler l’écoulement 
des eaux vers les plaines basses en saison sèche.
Le bassin du Nil Bleu (Abaï, Abbai ou Abbaïe en amharique), avec 
sa douzaine de grands lacs, constitue un potentiel hydraulique 
d’une grande importance. Le seul projet proposé (et connu) 
sur le Nil Bleu consiste à établir un réservoir à la sortie du lac 
Tana en Éthiopie, pour constituer une réserve d’eau, en vue de 
l’irrigation et aussi de la production d’énergie hydroélectrique.
Le lac Tsana ou Tana est le plus important lac d’Éthiopie. Il 
est situé au nord de l’Éthiopie (entre le 35e et le 36e degré 
de longitude et entre le 12,6e et le 13e degré de latitude), à 
1840 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer avec une 
superficie de 3060 kilomètres-carrés. Sa profondeur varie de 30 
à 70 mètres et par endroits jusqu’à 100 mètres.
Le lac Tana est la principale source qui alimente le Nil Bleu 
(Abbai) qui arrose le Soudan du Sud, le Soudan et l’Égypte.

31-  Plus de la moitié des 12 millions de Sud-Soudanais dépendent aujourd’hui de l’aide humanitaire, dont 2,5 
millions souffrent de problèmes alimentaires graves. Voir «Soudan du Sud: la situation, déjà horrible, 
est désormais “bien, bien pire”», http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/24/soudan-du-sud-la-
situation-deja-horrible-est-desormais-bien-bien-pire_4639468_3212.html#XBLwRkgMQfXDKrz7.99 
(consulté en date du 24/05/2015).

32- L’Éthiopie donne naissance au majestueux Nil et aux fleuves du Kenya (Omo) et de Somalie (Juba et 
Shebelle).
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être irrigués en saison sèche: rizières dans la plaine de Pengko, 
canne à sucre autour de Melout et de Pengk-elhak.
D’autres réalisations étaient prévues ultérieurement: Jonglei II 
(période 1985-1990); drainage des marais de Machar (au milieu 
des années 90), au nord de la Sobat; barrages sur les rivières 
de la dorsale Nil-Congo, pour canaliser les eaux en direction 
du Nil et éviter leur perte dans les “Sudds”; construction d’un 
barrage hydroélectrique sur les rapides du Bahr el-Djebel en 
amont de Juba (au milieu des années 90)(30).
Mais ces projets sont ajournés jusqu’à la conclusion d’une paix 
durable; aussi est-ce au Soudan que les projets d’aménagement 
ont le plus de chance de voir le jour prochainement: barrage 
réservoir sur le Sétit, affluent de l’Atbara (mais, comme pour 
tous les fleuves qui descendent d’Éthiopie, le problème de 
l’envasement rapide par les limons n’est pas résolu); barrage-
réservoir sur la 4éme cataracte (site de Méroué-Hamdab), dont 
la construction commencerait en 1996: cet ouvrage stockerait 
3 milliards de m3 lors des hautes eaux, ce qui permettrait 
d’étendre les surfaces irriguées en aval et de construire une 
centrale électrique de 500 MW.
Ces différents projets démontrent que le potentiel hydrologique 
soudanais n’est pas entièrement exploité; mais les limites 
n’en sont plus très éloignées. Il reste 20 milliards de m3 au 
maximum, à partager entre les trois pays (Égypte, Soudan, 
Soudan du Sud). Ce surplus sera passager et onéreux à mettre en 
œuvre: la saturation démographique égyptienne, l’extension de 
l’agriculture soudanaise exigent de trouver d’autres ressources. 

30- Si ces travaux étaient seulement réalisés, ils auraient permis d’économiser 18 milliards de m3 d’eau par an des 
eaux du Nil. Voir Thomas Naff, Ruth C. Matson, «Water in the Middle East», Westview Replica Editions, 
1984, p. 139.
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accusé de conduire à la destruction de l’écosystème et d’un 
mode de vie ancestral (voire de préparer la venue de milliers de 
colons égyptiens), le canal fut violemment critiqué par l’opinion 
sudiste et les milieux écologistes occidentaux.
Les travaux avancent rapidement, jusqu’au 15 mai 1983. Une 
mutinerie éclate à la garnison de Bor et dans d’autres garnisons 
de l’armée soudanaise: 2000 à 3000 hommes armés prennent 
le maquis avec à leur tête feu le colonel John Garang et 
forment l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS). 
Ils reprochent notamment au gouvernement l’absence de 
concertation réelle avec le Sud à propos des grands projets de 
développement économique, dont le creusement du canal de 
Jonglei. Une série d’attaques fut couronnée le 15 novembre 1983 
par l’enlèvement de 9 employés de la Compagnie des Grands 
Travaux de Marseille par l’APLS; ils sont relâchés quelques jours 
plus tard, mais entre temps, la Compagnie a arrêté le chantier 
où les travaux étaient au deux tiers de leur réalisation totale (sur 
les 360 km prévus, 280 sont creusés). Ils ne pourront être repris 
qu’après l’instauration d’une paix durable au Soudan du Sud(29), 
et lorsque les préoccupations à son sujet auront été entendues 
à Khartoum. Les aspects positifs du projet sont reconnus. Le 
canal ne réduirait pas en fait de plus de 20% l’étendue des mares 
de saison sèche (les “toich”) autour desquelles se rassemble 
le bétail; en revanche, d’immenses marais, comme la région 
du fleuve des Girafes (Bahr el-Ghazal), seraient assainis et 
transformés en bons pâturages, tandis que 84000 ha pourraient 

29- La guerre civile a éclaté en décembre 2013 dans le pays, lorsque le président Salva Kiir a accusé son ancien 
vice-président Riek Machar, aujourd’hui chef de la rébellion, de fomenter un coup d’État. Les affrontements, 
qui ont repris ces derniers jours, opposent les forces loyalistes au président Salva Kiir à celles de l’ancien 
vice-président Riek Machar. Voir «Soudan du Sud: la situation, déjà horrible, est désormais “bien, 
bien pire”», http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/24/soudan-du-sud-la-situation-deja-horrible-
est-desormais-bien-bien-pire_4639468_3212.html#XBLwRkgMQfXDKrz7.99 (consulté en date du 
24/05/2015).
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sur le partage des eaux du Nil(28) a permis la construction du 
Haut Barrage d’Assouan en Égypte et des barrages de Roseires 
et Khashm el-Girba au Soudan. Le potentiel libéré par ces 
réalisations est presque totalement utilisé; pour l’accroître, 
différents travaux pourront être envisagés au Soudan du Sud, 
les dépenses et les bénéfices étant partagés également entre les 
trois pays (Égypte, Soudan, Soudan du Sud). C’est ainsi qu’a 
été relancé à partir de 1972 le vieux projet du canal de Jonglei, 
dans la cuvette du Haut-Nil; en tranchant à travers 400 km de 
terres inondables, il devait réduire de moitié (soit à 5 milliards 
de mètres cubes) l’évaporation du Nil durant sa traversée 
des marais, et augmenter le débit du cours d’eau en aval de 4 
milliards de m3 par an, tout en facilitant la circulation fluviale et 
terrestre entre Juba et Khartoum.
En avril 1974, le projet est formellement approuvé par les deux 
gouvernements. Son plan tient compte des revendications des 
populations du Sud et comporte un programme d’aménagement 
agricole de la région. En 1979, il est arrêté sous sa forme 
définitive (360 km de long entre Bor et Jonglei) et, le 11 
avril 1980, l’Égypte et le Soudan signent un contrat avec un 
consortium français (Grands Travaux de Marseille) pour le 
creusement du canal. Le coût de l’opération doit s’élever à 650 
millions de francs français. Mis en chantier sans consultation 
des peuples nilotiques de la région (Dinka et Nuers), considéré 
comme un nouveau symbole de l’exploitation des richesses 
du Soudan du Sud par les dirigeants nordistes et par l’Égypte, 

28 -  L’accord de 1959, se fondant sur un débit annuel moyen de 84 milliards de mètres cubes (m3) à Assouan, 
calculé sur une période de 100 ans, prévoit une perte de 10 milliards de m3 par infiltration et évaporation 
dans le lac Nasser, et partage le reste à raison de 18,5 milliards de m3 pour le Soudan et 55,5 pour l’Égypte.
A cette même date, il y eut un accord conclu entre l’Égypte et le Soudan pour la réalisation du canal Jonglei 
destiné à récupérer 5 milliards de m3 qui se perdent actuellement dans les marais de la région méridionale du 
Soudan du Sud. Les charges et les bénéfices de ce projet doivent être partagés à part égale entre les deux pays.
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qui se situent aux sources du Nil Blanc, près des lacs Albert et 
Victoria sont également étudiés depuis le début de ce siècle. 
Leur réalisation dépendra d’une part des leçons retenues de 
la crise actuelle, et d’autre part de la capacité et de la volonté 
politique de chaque État de la vallée du Nil. Les riverains du 
Nil, qui verront leurs besoins en eau augmenter d’année en 
année, pourront-ils surmonter les obstacles et se donner les 
moyens nécessaires à leur “hydrodiplomatie” active dans la 
vallée du Nil?

II - Les travaux toujours en cours en territoire soudanais

L’utilisation de tous ces projets équatoriaux sera réduite à néant 
si les eaux du Nil équatorial ne sont pas sauvées des marécages 
du Soudan du Sud (les Sudds). Sur les 27 milliards de mètres 
cubes d’eau qui pénètrent dans cette région, 14 milliards 
seulement en ressortent, le reste étant perdu par évaporation 
et par infiltration. Un projet ambitieux est donc envisagé - le 
premier plan du projet date de 1936 - pour détourner le Nil, par 
un canal long de 360 km(27), lequel se situerait dans la région de 
Jongeli (Jonglei).

La réalisation du canal de Jonglei était à un stade avancé, mais son 
achèvement dépend de l’amélioration de la situation politique 
au Soudan du Sud. C’est en 1959 que l’accord égypto-soudanais 

27- La longueur de ce canal était estimée au départ à 280 km, puis révisée à la hausse. Voir le discours présidentiel 
adressé à la Société philosophique du Soudan le 31 décembre 1957 par Mr. H. A. Morrice, conseiller pour 
l’irrigation auprès du gouvernement soudanais. Publication de la Société philosophique, Khartoum.
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hydrauliques, nous ne retiendrons que les principaux et ceux 
qui ont suscité plusieurs conflits entre les différents États et 
populations de la région.
I - Les projets nécessaires du Nil équatorial
Le lac Victoria fournit à la partie du Nil qu’il alimente un débit 
annuel de 21 milliards de mètres cubes d’eau en moyenne. 
Les projets du Nil équatorial envisageaient la construction 
d’un réservoir sur le lac Victoria. Ce but fut atteint au moyen 
de l’établissement du barrage des chutes Owen, barrage qui 
combine la double fonction de fournir de l’énergie à l’Ouganda 
et celle de contrôler l’écoulement du lac. Il était entendu que 
l’exécution de ce barrage serait menée à bien, en accord avec 
l’esprit de l’accord de 1929(25). Il était aussi entendu que, bien 
que l’administration dudit barrage soit laissée à la Commission 
de l’électricité de l’Ouganda, les actions de cette Commission 
ne devraient pas «porter préjudice aux intérêts de l’Égypte 
- selon l’accord de 1929 - et avoir un effet défavorable sur le 
déversement de l’eau à travers le barrage»(26).
Afin que le réservoir des chutes Owen fût effectif, il fut proposé 
que les barrages suivants doivent lui être adjoints :
1/ - un réservoir sur le lac Kyoga en Ouganda pour obtenir une 
plus grande capacité de stockage d’eau
2/ - un grand réservoir sur le lac Albert avec un barrage à Nimule, 
à la frontière de l’Ouganda et du Soudan
3/ - un réservoir régulateur pour aplanir les irrégularités dans le 
débit des torrents qui rejoignent Bahr-El-Djebel.
D’autres grands projets d’aménagement hydraulique, dont ceux 

25- Voir l’échange de notes du 30 mai 1949 entre Sir Ronald Campbell, ambassadeur britannique au Caire, et 
Abdel Hadi Pacha, Premier ministre égyptien, U.N.T.S., vol. 226, p. 272.

26- Idem, para. 5 de l’échange de notes.
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Les possibilités dont l’Égypte dispose pour rationaliser la 
gestion de l’eau, sont certes nombreuses: la modernisation du 
réseau d’irrigation et de drainage pour récupérer les quelques 
14 milliards de m3 d’eau actuellement perdus (10 milliards par 
infiltration, évaporation et gaspillage dans les canaux d’irrigation, 
et 4 milliards d’eau de drainage qui finissent actuellement 
dans la mer sans avoir été réutilisés); le retour à l’irrigation 
nocturne, abandonnée depuis la construction du Haut Barrage; 
et la limitation de la superficie des cultures qui consomment 
trop d’eau. Ces réalisations devraient permettre de réduire de 
15% à 25% la consommation actuelle de l’Égypte. Par ailleurs, 
l’exploitation des eaux souterraines, quoique théoriquement 
limitée, peut apporter un complément non négligeable(24).
Aussi nécessaires qu’efficaces, ces possibilités offertes au pays ne 
peuvent cependant pas être considérées comme suffisantes. Tôt 
ou tard, l’Égypte doit se rendre à l’évidence que les projets du 
Haut-Nil qui permettront d’accroître les ressources hydrauliques 
disponibles constituent la seule alternative réaliste.

Paragraphe 2 - Les projets d’aménagement du Haut-
Nil à l’étude ou en cours de réalisation
Ces projets ne datent pas d’aujourd’hui, ils sont même antérieurs 
à ceux du Haut Barrage. Si l’on n’en a plus parlé, à l’exception 
du canal de Jonglei au Soudan, la démographie galopante dans 
l’ensemble des pays de la vallée du Nil et, dernièrement, la 
sécheresse des années 80 et la famine qui frappent de plein fouet 
l’Éthiopie et le Soudan, et menacent sérieusement l’Égypte, 
les ont mis à l’ordre du jour. De l’ensemble de ces projets 

24- Voir Hans Karl Barth et Abdu A. Shata, «Natural resources and problems of land reclamation in 
Egypt», Dr. Ludwig Reichert verlag, Wiesbaden, 1987, pp. 51-65.
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appelée Toshka, et du nord du Sinaï)(22) en raison de la pression 
démographique. Dans le même temps, la surface utile, estimée 
à 2,9 millions d’hectares, a perdu près de 357 000 hectares en 
raison de l’emprise urbaine sur les zones agricoles.
«Pharaoniques» ou démesurés pour certains, géniaux pour 
d’autres, ces projets sont controversés. La première phase du 
projet Toshka consistait à faire passer les eaux du lac Nasser vers 
un canal d’irrigation qui devrait atteindre d’ici à une vingtaine 
d’années l’oasis de Farafra (située à 550 kilomètres).
Cette idée, à première vue judicieuse, pose de sérieux problèmes: 
tout d’abord celui de la fourniture en eau. Le géographe Habib 
Ayeb considère que 5 milliards de mètres cubes par an sont 
nécessaires à la première phase de la bonification des terres(23). Or 
pour obtenir une telle quantité d’eau, il faut réduire celle qui est 
indispensable aux cultures traditionnelles (riz et canne à sucre) 
dans le delta et la vallée du Nil.
L’autre critique avancée est celle de la main-d’œuvre. Le raïs 
mettait en avant, pour justifier ses choix de développement, la 
création d’emplois. Or les exploitations agricoles qui vont se 
créer seront extrêmement modernes et n’utiliseront que peu de 
personnes.
Le gouvernement égyptien a déployé beaucoup d’énergie pour 
lever les fonds nécessaires à ses projets. La principale doléance 
des investisseurs étrangers venait du manque de transparence et 
d’ouverture. S’y ajoutaient les critiques de l’Éthiopie relatives à 
l’utilisation des eaux à l’extérieur du cours d’eau du Nil.

22- Agnès Levallois, «Maigres performances pour l’économie égyptienne», Nord-Sud Export, groupe «Le 
Monde», http://www.lemonde.fr/archives/article/2000/09/25/maigres-performances-pour-l-eacute-conomie-
eacute-gyptienne_98689_1819218.html#ykw5ZZpxXegmfrKK.99 (consulté en date du 20/05/2015).

23- Ibid.
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inauguraient la première tranche de réalisation des travaux du 
nouveau barrage d’Assouan (ou Haut Barrage), encore appelé 
Sadd-al-Ali; la seconde tranche sera terminée en 1971.
Situé à 6,5 km en amont de son prédécesseur du même nom, 
le Haut Barrage d’Assouan (ou en arabe Al-Sadd-Al-Ali), long 
de 4,15 km environ derrière une digue haute de 109 mètres(20), 
retient un grand lac artificiel, le lac Nasser, d’une capacité de 165 
milliards de m3, la seconde du monde après celle du lac Kariba, 
sur le Zambèse. Le lac artificiel d’Assouan a une superficie 
d’environ 6000 km2, il s’allonge sur 180 kilomètres au Soudan 
(où il s’appelle lac Nouba) et sur 320 kilomètres en Égypte (où 
on le baptise lac Nasser)(21).
Le Haut Barrage ne peut protéger indéfiniment l’Égypte dont 
la population atteindra d’ici l’an 2026 quelque 105 millions 
de personnes. Pour faire face aux besoins d’une telle poussée 
démographique et donc de la demande en eau, l’Égypte doit 
non seulement améliorer son propre système de transport et de 
distribution des eaux du Nil en aval du Haut Barrage d’Assouan, 
mais encore coopérer avec les autres pays de la vallée afin 
d’exploiter au mieux les ressources hydrauliques du cours d’eau 
et d’en assurer une meilleure gestion.
D’ailleurs, le rêve du président Hosni Moubarak était d’étendre la 
surface cultivable du pays (projets de la Nouvelle Vallée, encore 

20-  La construction du barrage a nécessité 43 millions de mètres cubes de matériaux, soit sept fois la grande 
pyramide. L’usine hydroélectrique qui lui est rattachée a une puissance de 2 mégawatts.

21- En tout et pour tout, il y a «plus de huit barrages de retenue et réservoirs pour les eaux du Nil (...) construits 
dans la seule Égypte dès le début du XIXe siècle», voir «L’Égypte et le Nil», Ministère égyptien des Affaires 
étrangères, Organisme de l’information de l’État (Bureau de Paris), 1982, p. 22.

Les huit barrages dignes de ce nom sont localisés à Assiout (construit en 1901), le “vieux” barrage d’Assouan 
(1902, surélevé en 1912 et 1933), Zifta (1903), Isna (1909), Nag’Hammadi (1930), Edfina (1951), Damiette 
et Rosette.
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région. Mais les producteurs de coton américains s’inquiétèrent 
des conséquences d’un tel ouvrage hydraulique sur le marché 
mondial du coton. A la commission des crédits à l’étranger du 
Sénat américain, les représentants des États du Sud manifestèrent 
leur ferme opposition au projet du Haut Barrage et demandèrent, 
le 16 juillet 1956, l’annulation des propositions américaines 
à l’Égypte. Lors de la même réunion, les républicains, jugeant 
qu’un affront infligé au leader du panarabisme serait rentable 
sur le plan électoral, appuyèrent la recommandation du Sénat. 
Convaincu, par ailleurs, que Nasser opérait un rapprochement 
avec les pays de l’Est et que ses orientations étaient “antisionistes 
et anti-impérialistes”, le gouvernement américain finit par céder 
aux pressions internes: le 17 juillet 1956, le Département d’État 
annonçait le retrait de son offre de participation au grand chantier 
d’Assouan, en invoquant, d’une part, la difficulté de l’Égypte à 
supporter le coût d’un tel projet, et d’autre part, l’absence d’un 
accord sur le partage des eaux du Nil entre l’Égypte et les autres 
pays de la vallée.
La dérobade des États-Unis eut pour conséquences deux 
événements d’une singulière importance: la guerre de Suez, après 
la nationalisation du canal par Nasser le 26 juillet 1956, et l’entrée 
en force de l’URSS dans la région pour assurer le financement 
et la construction du Haut Barrage, comme Khrouchtchev le 
proposait officiellement à l’Égypte le 23 novembre 1958. Près 
de six ans plus tard, le 15 mai 1964, Nasser et Khrouchtchev(19) 

19-  Les deux présidents, Nasser et Krouchtchev, étaient accompagnés des présidents Ben Bella de l’Algérie et 
Aref de l’Irak. La présence de Krouchtchev marqua l’intérêt que portait l’Union Soviétique à ce projet presque 
totalement financé par elle. L’Égypte envisagea, au commencement, le financement de ce projet par la Banque 
Mondiale, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Des négociations se sont engagées entre toutes ces parties 
depuis 1954. Le coût global du projet fut estimé à 1300 millions de dollars, pour lequel un prêt estimé à 400 
millions de dollars en devises, et 900 millions de dollars auraient été pris en charge par l’Égypte en monnaie 
locale. Pour une étude sur l’origine et le développement du projet, voir brochure “Al Sadd El Ali” publiée par 
le gouvernement égyptien, “Economist” les 19 novembre 1955 et 19 janvier 1957.
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création d’un mouvement de libération de l’Érythrée - dirigé par 
Ibrahim Sultan et Ould Abdou Ould Myriam, réfugiés en Égypte 
-, et lancé une campagne contre l’Éthiopie. Celle-ci riposta en 
septembre 1957, en dénonçant la convention anglo-éthiopienne 
de 1902(15), et affirma «que l’eau du Nil lui appartenait et qu’elle 
pouvait en disposer comme bon lui semble, notamment en 
réalisant les projets hydrauliques nécessaires et utiles au pays». 
L’Empereur Haïlé Sélassié déclara(16): «Les sources du Nil Bleu se 
trouvent en Éthiopie et fournissent 80 % des eaux du Nil (...). Que 
cela soit bien dit, on aurait grand tort de nous oublier»(17). Après 
la construction du Barrage, les relations égypto-éthiopiennes 
restèrent empreintes d’une méfiance mutuelle. Aujourd’hui 
encore, chaque fois que le ton monte entre les deux pays, c’est à 
l’occasion d’un projet touchant de près au délicat problème du 
“partage” des eaux du Nil.
Enfin, les États-Unis, soucieux de maintenir leur influence et de 
protéger leurs intérêts politico-stratégiques au Moyen-Orient, 
offrirent à l’Égypte de financer et de construire le Haut Barrage, 
conjointement avec la Grande-Bretagne et la Banque Mondiale(18). 
Le but de l’opération était, d’une part, de garder le nouveau pouvoir 
égyptien dans le giron des pays “modérés” et pro-occidentaux, 
et d’autre part, d’empêcher une infiltration soviétique dans la 

15- Convention signée le 15 mai 1902 entre l’Éthiopie et la Grande Bretagne. Dans cet accord, l’Empereur 
Ménélik II, le roi des rois de l’Éthiopie, s’est engagé à ne construire, sur les sources du Nil Bleu ou l’Atbara, 
aucun ouvrage hydraulique de nature à réduire les quantités d’eau qui arrivent au Soudan, avant qu’un accord 
ne soit conclu entre le gouvernement de  Grande-Bretagne et celui du Soudan. Ce dernier, à l’époque, était le 
représentant de l’Égypte, nommé par firman égyptien.

16- Daily Express du 28 octobre 1958.
17- Le débit moyen du Nil est de 84 milliards de m3 par an. Les projets soudano-égyptiens visaient à ajouter un 

minimum de 9,5 milliards au débit moyen du Nil par l’arrêt de toute perte au bassin supérieur du fleuve 
sans oublier les 12 milliards perdus à cause de l’évaporation et les quelques 1,5 milliards destinés à l’usage 
des territoires Est-Africains, ce qui laissait annuellement le bénéfice aux deux pays d’aval (Égypte et Soudan) 
d’une quantité de 80 milliards de m3. Voir Times (London), 23 septembre 1958, p. 11.

18- Document du Sénat des États-Unis sur le financement du projet du Haut Barrage d’Assouan: Hearing before 
the Committee on appropriations, 84th congress, 2nd session, 26 janvier 1956.
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Abboud marquera une amélioration des relations avec le Caire 
et facilitera la conclusion, en 1959, d’un nouvel accord sur le 
partage des eaux du Nil, dont les principales dispositions sont 
les suivantes:
- le partage des eaux du Nil: l’Égypte se voit attribuer 55,5 milliards 
de m3 d’eau par an, le Soudan 18,5 milliards. L’apport annuel 
du Nil étant de 84 milliards de m3, les 10 milliards de m3 d’eau 
restant correspondent à l’évaporation annuelle au niveau du lac 
qui sera formé par la construction du Haut Barrage d’Assouan;
- le Soudan donne son accord pour la construction du Haut 
Barrage;
- l’Égypte accepte la construction, par le Soudan, du barrage 
de Roseires sur le Nil Bleu et verse 15 milliards de livres 
égyptiennes, payables en livres sterling ou en devises fortes, à titre 
de compensation pour la perte des terres de la région de Ouadi 
Halfa qui seront submergées par les eaux du lac du Haut Barrage 
et pour permettre la réinstallation de la population déplacée(14).
Par ailleurs, parallèlement aux protestations soudanaises, 
l’Éthiopie exprima, dans un communiqué officiel de son 
ministère des Affaires étrangères en date du 6 février 1956, l’intérêt 
tout particulier qu’elle attachait «aux projets internationaux 
concernant l’utilisation des eaux du Nil auxquels l’Éthiopie 
apporte une si importante contribution», et annonça «la ferme 
intention du gouvernement impérial de procéder prochainement 
à l’exploitation des richesses hydrauliques considérables du pays, 
par la réalisation d’un programme hardi en vue de l’utilisation 
de son potentiel hydroélectrique pour l’irrigation de ses vastes 
étendues agricoles». Cette même année, le Caire avait annoncé la 

14- La construction de ce barrage entraîna l’inondation de 648 km2 en territoire égyptien et 486 km2 en territoire 
soudanais.
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du Soudan et de l’Éthiopie et conduisit l’Égypte à une épreuve 
de force avec les puissances régionales et internationales.
Les premières réactions à l’annonce du projet du Haut Barrage 
vinrent du Soudan qui avait accédé à l’indépendance le 1er 

janvier 1956(13), après un référendum d’autodétermination par 
lequel la majorité de la population soudanaise avait refusé son 
rattachement à l’Égypte. Les nouveaux dirigeants, soucieux 
de développer les ressources agricoles du pays, réclamèrent la 
révision de l’accord de partage des eaux du Nil signé entre l’Égypte 
et l’Angleterre en 1929, qui accordait au Soudan 4 milliards de 
m3 d’eau contre 49 milliards pour l’Égypte. Devant le refus 
des Égyptiens et l’échec des discussions en 1957, les Soudanais 
notifièrent une fois pour toute qu’ils se considéraient comme 
dégagés des stipulations des accords de 1929, arguant qu’ils 
ne pouvaient se considérer engagés par un accord conclu à un 
moment où le pays, devenu depuis république indépendante et 
souveraine, ne constituait qu’un condominium anglo-égyptien. 
Afin de forcer l’Égypte à négocier sur de nouvelles bases, le 
Soudan entreprit les préparatifs de la construction du barrage de 
Roseires sur le Nil Bleu. En réponse, Nasser tenta d’abord une 
riposte militaire au mois de mars 1958, mais la détermination du 
Soudan, qui regroupa toutes ses forces armées sur la frontière 
nord, et les pressions arabes et internationales le poussèrent à 
adopter les voies diplomatiques et à accepter enfin de renégocier 
les accords de 1929. L’arrivée au pouvoir à Khartoum, à la suite 
du coup d’état militaire du 17 novembre 1958, du maréchal 

13- Avec l’indépendance du Soudan en 1956, l’Égypte a vu augmenter le risque de ne pouvoir disposer librement 
des eaux du Nil. Certes, les sources du cours d’eau, situées en Éthiopie pour le Nil Bleu et en Ouganda pour le 
Nil Blanc, n’ont jamais été sous son contrôle direct; mais la présence d’un État indépendant entre ces sources 
et la partie égyptienne du Nil ne pouvait que renforcer, dans le pays d’aval, la crainte de se voir un jour privé 
de ses eaux et donc menacé dans son existence. Le but de la construction du Haut Barrage (El Sadd el Ali) était 
d’assurer à l’Égypte une maîtrise totale de ses ressources hydrauliques, indépendamment des changements 
politiques éventuels des pays de l’amont, et mettre l’Égypte à l’abri des variations pluviométriques.
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vie ou de mort. L’Égypte est un pays que les pluies ne fécondent 
pas et où la population croît sans cesse. Il lui faut donc de l’eau 
et un débouché pour son excédent de population. Le Soudan 
lui offre tous les deux (...) Vous, vous avez plusieurs colonies; 
nous, nous n’avons que le Soudan...».
Le maintien d’un droit d’intervention directe sur le Nil, de ses 
sources à son embouchure, permettait à l’Égypte de se mettre 
à l’abri de toute pression étrangère pour réaliser ses projets de 
développement agricole, et surtout pour garder le monopole de 
la production et du commerce du coton dans la région.
Le gouvernement égyptien de l’époque opta pour une 
surélévation de l’ancien barrage d’Assouan, plutôt que pour 
le nouveau projet d’Adrien Daninos; et l’Égypte continua à 
dépendre des pays du Haut-Nil, sacrifiant ainsi les “intérêts 
essentiels du pays”.
Quand les Officiers Libres arrivèrent au pouvoir en 1952, ils se 
rendirent à l’évidence très rapidement que l’indépendance du 
Soudan, et donc la fin du condominium anglo-égyptien, était 
inéluctable. Cela avait l’inconvénient majeur de couper l’Égypte 
de l’amont du Nil et de la priver de toute maîtrise directe de sa crue. 
Plus tard, craignant que, à partir du Soudan, les “impérialistes”(12) 
ne veuillent retenir les eaux du Nil, privant ainsi l’Égypte de 
leur apport vital, le gouvernement Nasser décida de réaliser le 
projet de Daninos et de construire le Haut Barrage d’Assouan de 
5 km de longueur et 100 mètres de hauteur. L’Égypte par cette 
réalisation visait à accumuler toute l’eau excédentaire allant à la 
mer; le réservoir d’Assouan était supposé contenir 130 milliards 
de mètres cubes d’eau, c’est-à-dire 1,5 fois le total du débit 
moyen annuel du Nil. Cette initiative réveilla alors les craintes 

12- Ce terme est à restituer dans le contexte des discours politiques de l’époque nassérienne.
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étendue aussi vaste réclamait d’autres projets, c’est pourquoi 
trois barrages supplémentaires furent construits entre 1902 et 
1912, l’un à Zifta (dans la région du Delta), l’autre à Assiout (en 
moyenne Égypte) et le troisième à Isna (en Égypte méridionale).
Peu après la Seconde Guerre Mondiale, un ingénieur agronome 
égyptien d’origine grecque (Andrien Daninos) eut l’idée d’élaborer 
le plan de construction d’un grand barrage sur le Nil en territoire 
égyptien. Il proposa officiellement son projet au ministère des 
Grands Travaux en 1948, à un moment particulièrement agité 
dans les relations tripartites anglo-égypto-soudanaises: d’un 
côté, la Grande-Bretagne souhaitait l’autonomie du Soudan 
(lois de 1948)(11); de l’autre, l’Égypte tenait à “l’unité” de la vallée 
du Nil (modification de la Constitution faisant de Farouk le 
“Roi d’Égypte et du Soudan”, manifestations dans toute l’Égypte 
contre la politique anglaise, etc.) et le gouvernement égyptien 
préconisait donc une politique d’aménagement du Haut-Nil (le 
lac Tana sur le Nil Bleu en Éthiopie et les lacs Victoria et Albert 
sur le Nil Blanc, actuellement en Ouganda). Cela lui permettait 
de justifier le refus d’une éventuelle indépendance du Soudan, 
que les Égyptiens, depuis Mohamed Ali, considéraient comme 
l’arrière pays de l’Égypte et la zone d’expansion naturelle pour 
leurs projets de développement. Déjà dans un discours prononcé 
le 21 juin 1924 à Manchester, Izzet Pacha, ambassadeur d’Égypte 
à Londres, exprimait aux Britanniques la ferme opposition de 
son pays à une éventuelle indépendance du Soudan, s’adressant 
à eux dans ces termes: «Si vous voulez nous priver du Soudan, 
notre vie entière est anéantie (...) Vos intérêts dans la vallée du 
Nil ne sont que des intérêts commerciaux et économiques. 
Pour nous, il ne s’agit pas d’intérêts, il s’agit d’une question de 

11-  Lois proposées par Sir Robert Howe et votées le 9 mars 1948 par le Conseil consultatif du Soudan Nord.
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III - Les travaux en territoire égyptien: les premiers heurts 
autour du Barrage d’Assouan et des autres projets
En Égypte, le contrôle du Nil naquit en l’an 3000 avant J.-C., 
lors de la construction tout au long du cours d’eau de berges 
destinées à protéger le territoire durant les crues d’automne. Ces 
berges permirent la réalisation des premiers projets d’irrigation: 
création d’ouvertures contrôlables par lesquelles l’eau s’écoulait 
dans les bassins cultivés, situés entre les berges et le désert.
Au fur et à mesure que le temps passait, des améliorations 
étaient apportées à ce système d’irrigation, ainsi qu’au contrôle 
des crues, ceci grâce à des canaux d’alimentation, à des écluses, 
etc.
Cependant, l’irrigation pérenne ne fut connue qu’en 1826 
lorsque Mohamed Ali voulu introduire la culture du coton 
en Égypte. Il fallut 350000 hommes et un travail forcené pour 
creuser les canaux nécessaires à ce projet. Mohamed Ali, se 
rendant à l’évidence du coût de cette entreprise tant en vies 
humaines qu’en devise, fit appel à des ingénieurs étrangers pour 
la construction du barrage du Delta, situé à 27 km au nord du 
Caire, et premier projet “sérieux” sur le Nil. Achevé en 1861, 
mais trop faible dans sa structure, le barrage ne supporta pas la 
pression des eaux et s’écroula presque immédiatement.
En 1889, le projet fut révisé et, avec l’aide de plusieurs ingénieurs 
anglais dont l’expérience indienne était riche et les antécédents 
nombreux, un barrage fut construit.
Entre 1898 et 1902, un nouveau barrage fut réalisé à Assouan(10) 
pour permettre le stockage des eaux et ainsi permettre l’irrigation 
de 400000 acres en Haute-Égypte. Cependant, l’irrigation d’une 

10- Il y a deux barrages: le “vieux” et le “haut” - aussi appelé Sadd el Ali -.
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L’emplacement du barrage est situé sur les rapides de Damazine, 
au-dessus de la ville de Roseires. Le réservoir a une capacité 
d’environ 3 milliards de mètres cubes. Il est conçu de façon 
à permettre une surélévation future qui n’entraverait pas 
l’opération d’emmagasinage de l’eau habituellement réalisée. 
L’eau contenue dans le réservoir sera déroutée vers l’aval, par le 
système de canaux préexistant à Samna jusqu’à Gezira Managuil, 
irriguant ainsi près de 84000 hectares supplémentaires.
Sur l’Atbara, le barrage de Khashm el-Girba(8), achevé en 1966, 
alimente le périmètre de la Nouvelle-Halfa, conçu pour la 
réinstallation des Nubiens chassés de leurs terres par la montée 
des eaux du Haut-Barrage d’Assouan.

II - Les travaux harmonieux en territoire ougandais 
Aux sources du Nil, le seul projet d’aménagement déjà 
achevé est celui des chutes d’Owen qui sert aux doubles fins 
d’emmagasinage des eaux du Nil, au profit des riverains du 
bassin inférieur, et à la production d’énergie hydroélectrique 
pour l’Ouganda. Le barrage, inauguré en 1954, est maintenant 
géré par la Commission d’Électricité de l’Ouganda, “Uganda 
Electricity Board”. La permanence égyptienne(9) est assurée par 
un ingénieur résident et ses collaborateurs, mission d’une nature 
purement technique. Le barrage d’Owen est le premier de toute 
une série de projets d’aménagement du Nil équatorial qui sont 
à l’étude par les riverains de l’aval, principaux bénéficiaires.

8- Voir Omer Ugoul, «Réalisation et appréciation d’une expérience de développement agraire au 
Soudan: le Kashm el Girba», Thèse, Université de Rennes, 1971, pp. 73-77.

9- La contribution de l’Égypte pour la construction de ce barrage s’élevait à 5 millions de livres sterling environ.
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de 20 milliards de m3 d’eau est libérée en été et peut ainsi couler 
librement vers l’Égypte.
Sur le Nil Bleu, le grand barrage de Roseires, en amont de 
Sennar, a été édifié en 1966 pour permettre l’irrigation de 
nouvelles terres le long de la rivière Rahad, affluent saisonnier 
de la rive droite du Nil Bleu. Le projet de Rahad, financé par le 
Fonds Arabe de Développement, est entré en activité en 1977; 
il est alimenté en partie par gravité, et par des pompes installées 
sur le Nil Bleu, d’où l’eau est acheminée par un canal de 154 
km de long. Moins ancien que Gezira, il fonctionne moins 
mal; mais le projet qui devait s’étendre à 336000 ha dans une 
deuxième phase, fut abandonné.
Le barrage de Roseires est le plus important des ouvrages 
hydrauliques au Soudan. Ce projet a été exécuté grâce à un prêt 
consenti par l’Association de Développement International, 
organe affilié à la BIRD et par le Kredit Anstalt für Wiederaufbau 
de la République Fédérale d’Allemagne. Par des accords séparés 
datant du 14 juin 1941, l’Association et la Banque ont consenti 
à verser au Soudan des avances évaluées respectivement à 13 
millions de dollars et à 19,5 millions de dollars et destinées à 
aider ce pays dans le financement de la construction du barrage 
de Roseires.
Par ailleurs, le Kredit Anstalt a signé avec le Soudan un accord 
le 5 juillet 1961 par lequel il s’engageait à consentir un prêt de 
18,4 millions de dollars aux mêmes fins. D’après les prévisions 
de l’accord, le projet envisagé comprenait deux phases. Tout 
d’abord, la construction du barrage et du réservoir, puis 
les travaux en vue de l’irrigation et du développement de 
l’agriculture (rendue possible par l’eau ainsi emmagasinée). 
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travaux d’irrigation devinrent intensifs; on creusa de nombreux 
canaux ainsi que des bassins de retenue.
Au XIXe siècle, on chercha à améliorer le système d’irrigation, 
mais ce fut seulement en 1902 que l’on construisit le premier 
barrage d’Assouan, qui fut modifié à deux reprises, en 1912 et en 
1934.
Aujourd’hui, le débit du Nil est réglé par six principaux barrages 
(ou réservoirs)(5); un en Ouganda sur le Nil Blanc (II) ; un autre 
en Égypte - Haut-Barrage d’Assouan - (III) ; enfin les quatre 
derniers au Soudan (I).

I - Les travaux consensuels en territoire soudanais
Au Soudan, le premier projet d’aménagement des eaux du Nil, 
le barrage du Sennar sur le Nil Bleu, a été achevé en 1925(6). 
Ce projet, destiné avant tout à l’irrigation du Gezira, fut mis en 
œuvre et réalisé grâce à un prêt de 13 millions de livres sterling 
garanti par la Trésorerie britannique(7).
Différent du barrage du Sennar, un autre projet a été construit 
dans la région du Djebel Aulia en 1937, afin de fournir des eaux 
additionnelles pour les besoins de l’Égypte. Ce barrage a pour 
but de retenir l’eau du Nil Blanc (Bahr el-Abiad) pendant la 
période de crues du Nil Bleu. Cette eau qui atteint une moyenne 

5- Cependant, «plus de huit barrages de retenue et réservoirs pour les eaux du Nil ont été construits dans la 
seule Égypte dès le début du XIXe siècle, sans compter de nombreux autres ouvrages d’irrigation en amont du 
fleuve au Soudan, en Ouganda et dans les autres États riverains, avec l’aide de l’Égypte ou sur son initiative», 
voir «L’Égypte et le Nil», Ministère des Affaires Étrangères égyptien, Paris, 1982, p. 22.
On ne s’attachera qu’à la présentation succincte de 6 barrages, dignes d’intérêt.

6- Ce projet, agrandi en 1957-1963, irrigue le plus vaste des domaines irrigués, celui de Gezira (840000 ha); voir 
Mamoun Yassin, «Le Gezira: son expérience socio-économique, son développement et son avenir 
pour le Soudan», Thèse, Université de Rennes, 1971, pp. 69 ets.

7- Ce prêt a été la cible de l’attaque de l’opposition à la Chambre des communes, opposition qui ne s’est apaisée 
qu’après avoir eu l’assurance que toute la production du coton de Gezira serait vendue par privilège à la 
Grande Bretagne, à un prix fixé qui ne devra pas être dépassé. Voir échanges de notes, concernant le projet de 
Gezira, entre l’Égypte et la Grande Bretagne, Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 93, pp. 91-92.
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L’augmentation rapide de la population et les exigences croissantes 
pour le développement économique en Égypte, au Soudan, et en 
Éthiopie, rendent plus impérieux le besoin de réalisation d’un 
plan nouveau pour l’exploitation et la conservation des eaux du 
Nil. Tout plan de ce genre devrait nécessairement «faire éclater le 
cadre juridique artificiel qui avait prétendu cristalliser l’équilibre 
fluvial de toute cette région» (3).
Les travaux de contrôle sur le Nil réalisés jusqu’à nos jours ou 
en voie d’achèvement ont beaucoup aidé les riverains de l’aval 
à développer l’agriculture, soutien principal de leurs économies 
à base agraire (Paragraphe 1). Les nouveaux projets de contrôle 
qui restent encore à établir sont envisagés, non seulement pour 
permettre à ces pays d’augmenter leurs terres cultivables, mais 
aussi pour assurer des bénéfices aux autres riverains du Nil 
(Paragraphe 2).

Paragraphe 1 - Les travaux d’aménagement et de 
partage
Bien avant l’annonce des projets de Sir Ernest Bevin, ministre des 
Affaires Étrangères britannique, à la Chambre des Communes 
en 1949 (visant un développement de grande envergure des eaux 
du Nil jamais réalisé auparavant), l’homo orientalis a toujours 
cherché à utiliser les forces vives du Nil pour son profit et cela dès 
la plus haute Antiquité. A cet égard, le plus ancien “témoignage 
authentifié”(4) est une gravure représentant le roi Scorpio en train 
d’inspecter des canaux d’irrigation vers 3000 avant J.-C. Durant 
les premières dynasties des pharaons, vers 2800 ans avant J.-C., les 

3- Charles Rousseau, «Chroniques des Faits Internationaux», Revue Générale de Droit International Public, 
1960, p. 90. L’Accord-cadre de coopération pour le bassin du Nil a été ratifié par la majorité des États du cours 
d’eau du Nil, hormis l’Égypte et le Soudan.

4- «La difficulté de barrer un fleuve comme le Nil peut constituer une raison de douter de la réalité de cet 
ouvrage [le barrage sur le Nil du pharaon Ménès, fondateur de la première dynastie]». Voir Jacques Bonnin, 
«L’eau dans l’Antiquité», éd. Eyrolles, Paris, 1984, p. 136.
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Introduction 
L’Égypte, à travers les siècles, a été préoccupée, 
et à juste titre, par le problème du contrôle des 

eaux du Nil. L’une des raisons de cette préoccupation 
est la nature capricieuse du cours d’eau international 
qui arrose onze pays (Burundi, République 
Démocratique du Congo, Égypte, Érythrée, Éthiopie, 
Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud 
et Tanzanie)(1). Durant les cents dernières années, le 
débit total annuel du Nil a varié entre 150 milliards 
de mètres cubes à son maximum et 42 milliards à son 
minimum(2). Aucun pays, dont la vie même dépend 
de l’irrigation, ne peut se fier à un débit aussi précaire, 
de crainte d’être soumis aux parcimonies cycliques. 

1- Tarek Majzoub, «L’Éthiopie, le Nil et le droit international public», in «Droit 
International et Droit Comparé des Cours d’Eau Internationaux – Éducation 
à une Culture d’une Eau Partagée et Protégée», Actes du Congrès International 
de Kaslik, sous l’égide de l’UNESCO, 18-19-20 juin 1998, organisé par l’Université 
Saint-Esprit de Kaslik (Liban) et l’Université de Droit, d’Économie et des Sciences d’Aix-
Marseilles (France), 2000, volume I, pp. 341-419.

2- Une moyenne annuelle du débit du cours d’eau, pendant la période de 1870 à 1952, 
s’élevait à 84 milliards de mètres cubes d’eau moyenne qui fut prise comme base pour 
tous calculs futurs dans les négociations entre l’Égypte et le Soudan.

Les vicissitudes de 
l’aménagement des eaux du 

Nil
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of a strong and vivid civil society is a precondition for ‘good 
governance’, as it helps to establish the countervailing powers 
that will correct the State or private sector. Good governance is 
characterized by openness, willingness to account, attention to 
all clients and adherence to agreed plans.”(8) 

8- Ibid.
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challenges of different nature (competition, local powers, 
new technologies, consumerism…) which no doubt poses   
serious problems. This crisis, gave room to various regulations, 
consultancies, reforms, and attempt of innovation. However, 
all those steps have often  failed due to the lack of clarification 
of public service objectives, which is related as much to politics 
as to stricto-sensu administrative management. Finally, the 
state must pull its legitimacy by the quality of the benefits that 
she assures to the users. This revolves around the following 
question: In what society do we want to live?

Faced with those rapid mutations, as much political as 
technological of the environment, the definition of a global 
vision of the society, the constitution of “sense” and “coherence” 
should be given priority.

The role of the public services as producers of social cohesion 
are strictly speaking here irreplaceable and no one can put back 
seriously in reason nor their legitimacy, nor their existence 
without making the choice of the economic cost against the 
social cost. It is not certain that the second is not more costly 
for the collectivity that the first one. Is one going to privilege the 
economic approach to the detriment of the social apprehension 
of the public service?  The response to this question is decisive 
to determine with public administration is to prevail. 

There is a need to change people culture toward the public 
administration and work for promoting a modern efficient public 
administration. For “Civil society occupies the middle ground 
between the public and the private sector. Building civil society, 
and developing civic engagement and participative options for 
citizens and professional organizations are essential elements 
for ensuring legitimacy of public administration. The presence 
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modification of the relationship with the user, and in the search 
for the latter’s satisfaction. This process is not easy to achieve.

The process which personalizes the user leads us to question 
whether beyond the new relation with the client instituted by 
certain products, there does not exist a supplementary step 
which brings this time a modification of the initial definition 
of the public service. The fundamental problem posed by this 
kind of products is to know if they do not subvert the initial 
public service mission and if they do not question certain 
founding principles of public service, notably the equality of all 
users. This equality principle of the citizens is the constitutive 
principle of citizenship in democratic regimes, which assure 
every citizen an identical right to the definition of general 
interest. It guarantees a right to equal treatment for individuals, 
which has to be ensured by formal rules. This conception of 
equality as an identical treatment has founded and still largely 
founds our conceptions of public service.

The equality of treatment can be achieved in one of two ways:by 
the standardization of institutions, the definition of national 
norms applicable to all. Nevertheless, the differentiation 
leads us to call for another common good that that to which 
we referred before with the principle of equality of treatment. 
When we privilege the most under-privileged according the 
common good is related to social cohesion.The common good 
may be in conflict with the reference to equality of treatment.

b- Changing environment and culture
The Lebanese administration is faced with important 
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the hospital. This system quickly revealed itself to be imperfect, 
the administrators and the doctors have sought to maximize the 
number of hospitalization days, which have led to an increased 
in costs of collectivity.

Since 1983, an analytical accountability has been promoted 
by the classification of sick people in homogeneous groups 
allowing the identification of the cost by major activity and 
responsibility criteria.

On the other hand, management, by its brutal approach of 
problems, encountered a certain a profound demotivation of 
a great part of personnel which have had the feeling of having 
participated in a swindle market.

In fact, it is indispensable that all modernization steps be 
based on time periods which offer a guarantee of stability. This 
poses in the private sector the problem of political piloting. 
When political majority changes in a democracy, it is often 
accompanied by a break or in the best of cases by a stagnation 
of the work launched by the precedent majority. Whereas the 
political objective clearly perceived by the agents and users 
seems as an indispensable condition for the success of all 
modernization steps.

As a whole, studies and evaluations have shown that the actions 
and initiatives have allowed for notable progress, in particular 
in the reception sectors, computerization, and constitution of 
collective projects…

However, such steps have often failed due to a lack of intention 
and imprecise aiming.

Public services should cultivate their specificity, which is the 
realization of general interest missions. The path may be in a 
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The reform process “will be confusing, difficult and, to a 
considerable extent, unpredictable. Without sufficient political 
stability and high level support it will fail. Also, it requires a proper 
institutional foundation. These challenges and difficulties can be 
reduced by: A   cross party support for the reform strategy. Through  
intensive debate, exposure to other approaches in surrounding 
countries, training,  and use of mass media and mobilization of 
views and stirring debates in civil society; Anchored  the reform 
implementation in a competent organization that has a strong 
and specific mandate, political support and adequate resources. 
This the solution adopted by the European Union in Greece. 

CONCLUSION
a-Changing culture - Challenges faced by NPA

The introduction of management tools which have, according 
to certain experts, destroyed the public services as a result of the 
disappearance of traditional and symbolic references was not 
achieved without some resistance. Civil servants have most often 
and in majority marked their attitude by a certain skepticism and 
retreat. As a whole, it appears that the characteristics of public 
organizations did not allow the total blooming of modern control 
tools. The transposition of such tools in public organizations 
has faced many difficulties. Bureaucracy has often constituted 
a barrier to the introduction of managerial tools of control. 
Mostly, operations linked to general interest missions present 
a character that can be measured with difficulty. For example, 
the hospitality activity in France has long been measured by the 
number of hospitalization days, thus allowing the establishment 
of the budget and served to determine the financial situation of 
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Performance Appraisal Uses
Raises, Merit Pay, Bonuses
Personnel Decisions (e.g, promotion, transfer, dismissal)
Identification of Training Needs
Reserach Purposes (e.g., assessing the worth of selection tests)

f) The need to protect, anchor and support the reform process: 

Source: Verne W. House “Methods for policy Education” in Working whith our Public- module
6: Education for Public Decisions (Rateigh: north Carolina Agricultual Extension Service, 1988).
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difficulties in curbing corruption and mismanagement within 
the public administration. 

The obsolete and formal work methods and procedures add to 
citizen complaints, and in the most important cause of inefficiency 
and weak service delivery in the public administration. Work 
procedures emphasize on legality compliance and caution at 
the expense of initiative, speed, and efficiency.  Procedures and 
regulations should be entirely transparent. They need to, focus 
on results and accountability, and allow for flexible responses to 
a changing environment. Finally, the operational systems of the 
public administration suffer from insufficient technology and a 
very weak resource base. Information technology, which could 
be of tremendous value in increasing efficiency and transparency, 
is under-utilized. Data storage is often by hand, communication 
only by traditional means and the power of the Internet is not 
used for making the State accessible and comprehensible to the 
citizen, nor for providing opportunities to solicit inputs from 
citizens.
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Provide for  quality training  of civil servants within the 
framework of flexible career development plans and allowing 
lateral transfers;  Open new channels for recruitment of higher 
level staff, especially from private sector backgrounds. 

The reorganization of the public service and its structure for 
there are a large number of vacancies and inadequate distribution 
of employees.  Moreover, there are serious shortages within 
the public administration of certain important skills, especially 
in engineering, scientific and information technology skills, 
basically as a result of the fact that the private sector is able to 
offer these people much higher salaries. Many applicants join 
the government because of the job security that a civil service 
job guarantees. On the other hand, there are many temporary 
and daily workers who are mostly not recruited according to 
merit standards and can be considered as political appointee. 
There is significant overstaffing in those ranks those results in 
the weakening of the role of merit in matters of recruitment, 
mobility and employees careers.  

The complete reform of  the recruitment and testing system 
which is outdated and cannot reliably help in detecting necessary 
skills and abilities in various jobs, especially in the absence of a 
job description and classification system. Priority is to be given to 
competencies and not to formal exams.

b-  Accountability  
The systems of control and accountability in both the political 

and administrative domains are highly ineffective. Legislative 
oversight of the public administration is absent and judicial 
control is difficult due to political patronage.  The controls and 
disciplinary agencies within the executive branch are having 
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-The development of a framework for a Human Resources 
Management and Development approach and establish capacities 
for HRD and HRM at the level of ministries and public agencies. 
This entails the following: 

Focus the role of the State on core functions and tasks.
Ensure effective and coherent structures of the public 

administration.
Strengthen policy making and implementation capacity
Ensure high quality civil service and civil servants
Streamline and modernize procedures and systems
Enhance the quality of governance
Improve client and result orientation.(7) 
Develop new legislations on the civil service, stressing 

accountability and introducing greater flexibility and stronger 
performance orientation

Introduce a recruitment/selection system and a career 
development system exclusively based on merit, with a simple 
grading and ranking system

Introduce a transparent and objective performance measurement 
system, regarding quality and productivity of civil servants 

 Introduce common standards in civil service, a common job 
description program for all public servants and a broader scope 
for inter-ministerial mobility of staff  

The shift from a traditional administration emphasizing on rules 
and procedures towards a modern administration focusing on 
results and achievements of objectives, as well as on networking, 
strategic policy and planning skills. 

7- OMSAR
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widespread  beliefs regarding corruption, has further contributed 
to the development of such a profound distrust that it has become 
difficult to persuade the public that improvements are at all possible. 
“The concept of client-responsiveness of public administration 
implies a basic shift from a bureaucratic structure to an open-
system approach. Responsiveness in public administration should 
be a principle that links the administration to its clients, thereby 
safeguarding the quality, accessibility and transparency of public 
service delivery. It means that government measures are informed 
and guided by the needs of citizens and take into account the 
changing priorities and resources of these citizens. Citizens need 
to be able to understand the decision making processes that affect 
them and to articulate their needs, regardless of social, ethnic or 
political backgrounds.”(6)

6-  Ibid.

Source: risk Management for Canada and Canadians: Report of the ADM Working Group on 
Risk Management (PCO), Annex A
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(2)The move from a procedural administration to a responsibility 
administration.

In the early 1970s, the notion of management appeared to 
several officials as scandalous and inacceptable.  Nowadays, public 
management has become an official policy of numerous countries.  
Considerable efforts have been made by several countries in 
view of reinforcing public management.  The pursued objectives 
included the increase in productivity, the improvement of quality  
in accordance with citizens’ demands, and the modernization of  
tools of control specially at the budgetary level. This  policy aimed 
at making  the administration more efficient. The aim was not in as 
much to have less government but   better government. 

(3) Partnerships between public and private sector and the search 
for formulas of balanced cooperation between public and private 
organizations. “Government functions should promote and facilitate 
private sector development, while safeguarding social interests. To 
advance social and economic development, tailored partnering 
arrangements between public and private sector are essential in 
order to improve service delivery of public goods by using the higher 
efficiency of the private sector in many operational fields. This can 
take many forms, reflecting the nature of the activities, strength of 
commercial agencies and the capacity of the State.”(5) 

(4) The regaining of public service legitimacy through redefining 
the relationship with the users through the encouragement of 
competition. Thus,  the public administration should  move from 
a situation of monopoly to real competition and thus giving the 
freedom of choice to consumers. 
The  endemic poor performance of the public administration, and 

5-  OMSAR, “Strategy for the Reform and Development of  Public Administration in Lebanon” , Beirut, 2011.  
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poorly conceived and outdated  due to the legal perspective 
approach of the public sector.  In fact, a limited number of public 
administrations are familiar with strategic planning. Moreover, 
there is a lack of policy- making capabilities, including lack of 
relevant data,  and of management information systems, which 
can provide the  data  needed to make sound  decisions. Also, 
evaluation and monitoring are poorly developed and there is very 
little feedback of government policies . Since the war, policies are 
very often not linked to a larger vision on the role of the State. 
There is a tendency to deal on  a case by case  basis and to act 
under the pressure of the political or economic situation. It is 
vital that  every public administration come up with some kind 
of strategy for its work and defines a clear mission and vision.

Source: “The road to success: How to manage growth “ by Mendly Kwestel Preston, and Plaster.



The reform of the Lebanese Public Administration in the framework of the changing role of the State

Dr. Georges Labaky

16 NATIONAL DEFENCE - JULY 2015

more fundamental issue: The exercise of power. Bureaucracy is 
very much about power; it is thus eminently political. 

Consequently any reform attempt is the subject of intense 
confrontation, compromise and bargain between  politicians 
and  bureaucrats. Max Weber was the first scholar to realize 
this potential conflict between elected politicians and appointed 
bureaucrats. Administrative reform involves three major groups 
of players. The first is the politician involved in promoting or 
resisting reform (according to his political interests). The second 
is the  bureaucracy that considers a successful reform is the one 
that strengthen its position at the expense of the politicians’. The 
third  group is the public. While  politicians feel like the need to 
implement quick fixes and perceive bureaucracy as an obstacle 
to quick change, bureaucrats rely on their technical superiority, 
information, power of decision, and political support. Politicians 
resort to their power of legislation, budget, and politically 
motivated employees from inside the administration. 

In the past years, there has not been in Lebanon enough political 
support to pursue a serious administrative reform and to alleviate 
the pressure on the administration to improve its performance 
and  accountability. Changes did not tackle the strategic and 
structural problems related to the legal mandate of institutions 
nor did they provide a clear and firm Government’s vision on the 
overall mission of  the Lebanese public administration. In fact, 
the emphasis has been more on rehabilitation and modernization, 
and much less on reform. Moreover,  many  promises and official 
statements were issued, without being  implemented.

(1) The adoption of  strategic planning at the level of the State 
as well as every at every government agency. In the current 
situation of the Lebanese Public sector, public policies are usually 
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public administration is the result of the war as well as the lack  
since 1959, of  any serious and effective attempts to reform 
and improve its public administration. Since more than half a 
century, Ministries and public agencies have been established  
without much reference to any  kind of planning. This absence of 
policy making and implementation, and the poor accountability 
of the public sector undermined  the government public service 
performance.  

Thus, in its present form the public administration in Lebanon 
is not an adequate vehicle to deal with the  tremendous tasks 
its facing such as the public debt issues, the reconstruction of 
the country, and the  economic crisis is looming because of the 
regional instability. The unresponsiveness of the administration is 
due its centralized nature and tortuous decision making process. 
There is no alternative to the reform and modernization of the 
Lebanese public administration.The means used for such reform 
were introduced through legislative decrees. New strategies 
and procedures may be needed to impose if necessary reforms. 
On the other hand, priorities are to be carefully defined for it is 
impossible to carry on all necessary reforms at the same time.

As such, it is necessary to carry on the following steps: 
a- Political will
Bureaucracy is entangled in politic:  Administrative reform is 

a political activity that attempts to change the power structure 
in a certain society. Administrative reform is power politics in 
action. Proponents of this point of view do not totally reject the 
managerial content of reform, but they argue that the goals of 
reform, are used to advance other hidden agendas, namely political. 
Reformers will not get anywhere if they define administrative 
problems only as apolitical matters.  What underlies reform is a 
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emanating from the centre are relaxed. Government reworks 
budgets to be transparent in accounting terms, with costs attributed 
to outputs not inputs, and outputs measured by quantitative 
performance indicators. Public sector organizations should 
be viewed as a chain of low-trust principal/agent relationships 
(rather than fiduciary or trustee-beneficiary ones) and a network 
of contracts linking incentives to performance. Government 
disaggregates separable functions into quasi-contractual or quasi-
market forms, particularly by introducing purchaser/provider 
distinctions; opens up provider roles to competition between 
agencies or between public agencies, firms and not-for-profit 
bodies; and deconcentrates provider roles to the minimum-
feasible sized agency, allowing users more scope for ‘exit’ from 
one provider to another, rather than relying on ‘voice’ options to 
influence how public service provision affects them.” (4)

II -The reform of the lebanese public administration: 
a top priority

It is quite clear that the issue of administrative reform in 
Lebanon is urgency. Failure to address this problem as soon as 
possible carries great risks for the future of the country. There is 
a strong need to modernize and reform the public administration 
in order to make it able to face the different challenges faced by 
Lebanon internally and externally.

The reform of the Lebanese public administration is necessary 
to restore  public confidence in it, and promoting greater political 
stability. There is no doubt that the difficult condition of the 

4-  Ibid.
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e. Results-oriented government: funding outcomes, not 
inputs

f. Customer-driven government: meeting the needs of the 
customer, not the bureaucracy

g. Enterprising government: earning rather than spending 
h. Anticipatory government: prevention rather than cure 
i. Decentralized government: from hierarchy to participation 

and teamwork(2)

Other  studies on NPM had mentioned five core principles 
that rely heavily on business and entrepreneurial cultural in 
public organizations and aim at minimizing the size and scope of 
governmental activities: 

(1) Downsizing: reducing the size and scope of government  
(2) Managerialism: using business protocols in government  
(3) Decentralization: moving decision making closer to the 

service recipients  
(4) Debureaucratisation: restructuring government to 

emphasize results rather than processes  
(5) Privatization: directing the allocation of governmental goods 

and services to outside firms(3).  
According to Arouajo the “The paradigm shift from public 

administration to new public management involves a move in 
the basic design co-ordinates of public sector organizations that 
become less distinctive from the private sector and the degree of 
discretionary power (particularly over staff, contracts and money) 
enjoyed by public managers is increased, as the procedural rules 

2- Osborne and Gaebler, “Reinventing Government”, Addison-Wesley Publishers, 1992.
3- Araujo, J., “Improving public service delivery: The crossroads between NPM and traditional 

bureaucracy”,  Public Administration, 2001, Vol. 79, p.4.
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- Managers at the top of the organization are free to manage 
by use of discretionary power.

- Explicit standards and measures of performance; Goals 
and targets defined and measurable as indicators of success. 
Accountability means clearly stated aims; efficiency requires a 
‘hard look’ at objectives. 

- Greater emphasis on output controls. 
-Resource allocation and rewards are linked to performance. 
-Need to stress results rather than procedures. 
- Shift to disaggregation of units in the public sector. 
- Shift to greater competition in the public sector. 
-Moving to term contracts and public tendering procedures; 

introduction of market disciplines in public sector. 
- Stress on private-sector styles of management practice. 
-Moving away from traditional public service ethics to more 

flexible hiring rules. 
Osborne and Gaebler (1992), in their book “Reinventing 

Government”, put forward ten principles that will induce 
an entrepreneurial spirit in the Public Sector. The following 
principles are capable of reinventing the government. 

These tools are: 
a. Catalytic government: steering rather than rowing 
b. Community-owned government: empowering rather than 

serving 
c. Competitive government: injecting competition in service 

delivery 
d. Mission-driven government: transforming rule-driven 

organizations 
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Management for Public Services: Managing the Administration” 
the outcome for public administration will come through the 
interconnection of private management techniques, and those 
of the public service.  Therefore, those two worlds are getting 
closer and closer and the distinction between private and public 
management has less and less meaning. Within this framework, 
a new actor appears: the client.  

However, the public administration was opposed to the logic 
of the market because of its traditional monopoly situation. It 
imposed its rules to the  citizens.

This traditional attitude has less and less reasons to exist; faced 
with the competition, the  public administration has to justify 
its superiority by best responding to the needs of the user, who 
is on the way of becoming a real client, free to exercise his 
choices.  One of the fundamental reasons for this mutation can 
be found in what is called the “legitimacy crisis of the public 
sector”.  According to its authors, the objectives of the public 
service are more and more uncertain. In order to regain some 
legitimacy, the administration has to seduce its public, adjust to 
its demands and make the services it proposes adequate to the 
demand. 

b- New Public Management principles
The New Public Management (NPM) seeks to offer more 

efficient mechanism for delivering goods and services and 
for raising governmental performance levels through  the use 
of Market-type Mechanisms, Managerial improvement and 
Organizational Restructuring, and the Focus on Performance. 
The following tools are applied:
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competition the public service must demonstrate that its task is 
not only difficult but insurmountable or even impossible.  

Faced with this crisis of legitimacy, the private enterprise is 
endowed with all the virtues. Thus, the renovation of the public 
service was done within a hostile ideological context.  Whereas 
in the 80s, the State was considered the motor of social change, 
it is often considered nowadays as a brake to the innovation, 
and a handicap to the economic competition.  On the contrary, 
the private enterprise which up till the eighties was considered 
with defiance finds itself endowed with all the virtues. In fact, as 
shown by J.P. Le Goff in his books “The Myth of the Enterprise” 
and “The Illusions of Management”, since the 1980s the private 
enterprise concept has grown to the dimension of a real myth, 
quasi-untouchable.  

On the other hand, the media tend to give a caricatured 
image, opposing dynamic, performing, and private enterprises 
on one side, and sclerosis counterproductive public services on 
the other side. Therefore, the manifestations of the triumphant 
enterprise myth are numerous and spectacular.  Within this 
context, in the 1980s, a new managerial current has largely 
developed itself within the private sector. Management claims 
to reconcile in a vast and harmonious synthesis, the economic, 
the social and the cultural and by making sure that the objectives 
of the modern enterprise are shared by all, in order to increase 
productivity and quality.       

Thus, the temptation was inevitable to use tools and 
management techniques of the private sector in order to 
improve the public sector’s functioning. For certain authors, 
inspired by the Anglo-Saxon literature in this domain, such 
as Florence Maas for example, in her book entitled “Private 
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Treaty of Rome forbid concerted understandings and practices 
or abuse of dominant position among the enterprises.  Article 
90.2 of the Treaty of Rome stipulates that “the enterprises 
charged of the management of general economic interest 
services or presenting the character of a fiscal monopole is 
submitted to the rules of the present Treaty, notably to the 
rules of the competition, in the limits where the application of 
these rules put not a stop to the achievement in right or makes 
so of the particular mission that is given. The development of 
the exchanges must not be affected in a measure contrary to the 
interests of the Community”(1).

As for the member States, any aid or state resource likely to 
distort competition by favoring certain enterprises or certain 
productions are also forbidden even if article 90.2 of the Treaty 
of Rome brings forward some arrangements regarding the 
particularity of public services: “The enterprises entrusted 
with the management of a general economic interest service or 
showing characteristics of a fiscal monopoly are submitted to 
the rules of the present treaty, notably the rules of competition 
to the point where the application of such rules does not lead to 
the failure of  the particular mission they have been assigned.”It 
is within this framework that a certain number of French public 
services have gone through the community requirements, 
incontestably rigorous with regard to the habits previously 
contracted by the operators involved. The EU competition 
Commissionner has not kept secret his ambition to break 
up the public service monopolies even if the governments 
oppose it by setting minimal governmental obligations toward 
public enterprises. Thus, to get derogations to the rules of the 

1- Article 92 of the Treaty of Rome creating the European Economic Market in 1957.
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This competition can also exist within the public sector. Public 
agencies are in permanent competition to attract a much more mobile 
clientele than in the past, and to thus justify their existence. This 
legitimacy crisis of the public service is also accompanied by that of 
the general interest notion. 

a- The general interest notion crisis
Several authors refer expressly to the notion of general interest 

which is  defined as the exercise of a general interest mission, and that  
is the fundamental condition for the existence of a public service.  For 
sure, other criteria have to be pointed out, especially since they are not 
neutral regarding the management of public organizations: the right 
of inspection over the modalities of the mission’s accomplishment, 
the prerogatives of public power devolved unto the organization 
that manages the public service, and a  supervisory power over 
the administration in return for all those prerogatives.

 If the public service can be defined as being the product of 
a general interest mission, one incertitude subsists regarding 
the frontiers of the service in question: should we or should 
we not include in it activities such as water distribution, car 
production, or funeral services?

Progressively, and during the last decade specifically, the 
national general interest has been more and more in competition 
with the concept of efficiency and productivity. Countries with 
strong commitment to the notion of public service such as 
the European Union were led to abide by competition rules. 
European  Public enterprises submit to the competition rules 
in terms of Article 222 of the Rome Treaty. The result is that 
the competition policy applies under the same conditions to the 
private as well as public enterprises, including those entrusted 
with a public service mission. Articles 85,86, 90.1, and 92 of the 
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successes over the preceding three decades, led for the re-examining 
the role of the state, by re-asking not only what the government 
should be doing, but also how it should do it, and perhaps most 
importantly  how these decisions are made. 

The actual context of public budget deficits (state, public enterprises, 
welfare agencies…) and the weight of the public debt is accompanied 
by a will to reduce the spending of the public sector.  On the other 
hand, administrative  activities come within the context of a growing 
complexity.  This renders interventions by the public force more 
and more delicate. In brief, the administration has to move from a 
simple, uniform and statutory treatment, to complex, personalized 
and quasi-contractual answers.

The growing attitude of the users demanding more and more 
quality goods and services constitute another challenge to the 
public organisms, and this new consumerism seems to have 
changed profoundly enough the nature of the relations of the public 
establishments with the users.  Influenced by an environment of mass 
consumption, the user accosts public services with the same referents 
that guide his daily consumption of multiple products offered to him 
by the market.  

It, thus seems that by their new attitudes, users and civil servants 
are forcing public enterprises to review their modes of functioning 
and organization.  The introduction, two decades ago, of new 
technologies has been another challenge thrown at the public 
sector. Gradually, as the competency domains of the administration 
grew beyond bureaucratic functions, certain forms of competition 
slipped little by little into the private sector. This is how competition 
between the public sector and the private sector came to exist in a 
number of domains such education, and health where for example 
hospitalization can be secured by public hospitals as well as by private 
establishments.
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Management  doctrines dominated public management reform in 
Britain, Canada, New Zealand, and the United States as well as in 
some third world highly indebted countries where NPM reforms were 
dictated by international  donors and Western countries. New Public 
Management is  presented as a global reform movement. New Public 
Management (NPM) focuses on increasing public sector efficiency 
through a split with ‘traditional models’ of public management and 
governance. Instead of viewing the public sector as different from 
the private sector, it is based on the notion that business models of 
management are superior and the public sector will gain from imitating 
the private sector. As such, reforms of public administration have 
increased their focus on performance measurement, output controls, 
competition and private sector management practices. However, the 
definition and implementation of NPM-style reforms are influenced 
by domestic culture, institutional settings and administrative law 
traditions. Therefore its implementation has differed substantially 
across countries often with mixed results.

 

I -The evolution of the role of the State
Nowadays, the public sector is submitted at the same time to 

criticism as well as challenges.  The main criticism directed at the 
public sector is related to the waste of resources and the mediocrity 
of public relations with the citizens. In fact, the accusations of 
a state which spends money excessively, and the existence of long 
waiting lines at the government offices, are part of the collective 
representations and the public administrative. Beyond the perception 
and the formulation that the citizens have of the state, the latter is 
undeniably confronted to a series of major challenges that force 
the administration to undergo a global change and to transform 
its functioning modes. These problems, as well as the enormous 
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Introduction
The development of the state and of its public 

services since the crisis of 1929 was the reflection of 
the belief in “the infallibility of the State” that  provides 
education, transport, control  markets, organize 
industrial activities and liberal professions, protect 
from financial risks, unemployment, educates, preserve 
the cultural heritage and makes itself, occasionally, 
industrial and/or tradesman. In order to achieve those 
objectives, the state had at its disposal exorbitant legal 
prerogatives, faced with a citizen considered as a passive 
subject. This conception of the public sector has been 
predominant until quite recently. Nevertheless, this 
notion of the public service, which can be defined as 
the accomplishment of a general interest mission, has 
been in a state of crisis for several years, at a time when 
in parallel, the private enterprise is endowed with all 
the virtues. During 1980s and 1990s New Public 
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