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العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

حماية احلدود
نحن نقول عن وطن من االأوطان باأّنه جار لوطن اآخر يف احلاالت الطبيعية، يقيم معه العالقات 
ويتعاونان،  التاأّثر،  يتبادالن  بل  ال  بظروفه،  ويتاأّثر  والثقافية.  وال�صحّية  واالأمنّية  التجارّية 
ويتقاربان، ويتباعدان... كما اأّن الوطن الثاين هو بدوره جار لوطن ثالث ورابع، اإىل ما هنالك 

من االأوطان الكثرية والديار الوا�صعة على مدى الكرة االأر�صّية.
اجلميع يتاأّثر ويوؤّثر، فال وطن من االأوطان معلّق يف الف�صاء معزول عن غريه، مكتٍف مبوارده، 
حم�صور يف علمه وخريه، مقفل نوافذه، مقيم ال�صواتر يف وجه االأمواج والرياح، لكّن ذلك كلّه ال 
ينفي اأن تكون هناك اأوطان تتاأّثر وتوؤّثر اأكرث من غريها، مّما قد يفي�ض عليها خرًيا، اأو يحّملها 

وامل�صوؤولّيات. االأعباء 
العدو  با�صتثناء  الغري  التوا�صل مع  التي مل تنقطع عن  االأوطان  ولبنان، كما هو معروف، من 
فة وا�صحة لدى اجلميع:  ال�صّ التي توؤّكد هذه  العربية. والعوامل  االإ�رسائيلي املغت�صب لالأرا�صي 
دول  وعلى  العرب  االأ�صّقاء  على  ال�رسق  ويف  اأوروبا،  على  الغرب  يف  اإطاللته  اجلغرايف،  موقعه 
مناخه  عن  عدا  هذا  واالإعالمّية،  امل�رسفّية  اإمكاناته  ذلك  اإىل  ت�صاف  قاطبة،  االأو�صط  ال�رسق 
اإّنه بذلك وا�صع التفاعل مع غريه، وتاأتيه التاأثريات متالحقة من قبل  وغناه الثقايف والرتاثي. 

جواره املبا�رس، ومّما يليه ويليه اإىل اأبعد احلدود.
اإّن ما �صهدته املنطقة العربّية وال تزال، من حروب واأزمات متوالية، حتّول اإىل كرة لهب كبرية 
االإجرامّية  خمططاته  لتنفيذ  االإ�رسائيلي  العدو  ي�صتغلها  حني  يف  الوطن،  بحدود  راأ�صها  ت�رسب 
واأطماعه التاريخّية. وبذلك يكون اجلي�ض م�صهًما فعااًل يف رّد انعكا�صات اجلوار امللتهب، املتمّثلة 
بت�صاعد خطر االإرهاب، فيتلقى اجلي�ض كرة النار هذه بيديه ويرّدها اإىل م�صادرها املظلمة. من 
اإقليمي  الإرهاب  تت�صّدى  اأّنها  قيادتها  بل�صان  قائلًة  تنربي  اأن  الع�صكرّية  للموؤ�ص�صة  يحّق  هنا، 
وعاملي ال حدود له، وهذا ما تعرتف به الدول العظمى وتتحدث عنه، وتكرب من خالله بطوالت 
الذي يليق بت�صحياتهم  ال�صالح  التهنئة والتقدير، كما  اّلتي ي�صتحق جنودها  الع�صكرّية  وحداتنا 

وكفاءتهم.



»الدفاع الوطني اللبناين« جملة ف�صلية تعنى باالأبحاث والدرا�صات الفكرية والع�صكرية، و�صائر الن�صاطات الثقافية ذات االخت�صا�ض.  -1

ت�صرتط املجلة يف االأعمال الواردة عليها اأال تكون قد ن�رست �صابًقا اأو مقدمة للن�رس يف مطبوعات اأخرى.  -2

حاالت والتوثيق  ا ما يتعلق منها باالإ ت�صرتط املجلة يف االأعمال املقدمة اإليها، االأ�صالة واالبتكار ومراعاة االأ�صول العلمية املعهودة، خ�صو�صً  -3
�ض، الدرجة العلمية، املوؤلفات، الخ.( ومبلخ�ض ملقاله  وذكر امل�صادر واملراجع. كما نتمنى على الكاتب اأن ُيرفق عمله ببيان �صرية .c.v )التخ�صّ

املر�صل باالإنكليزية اأو بالفرن�صية.

املجلة حمّكمة وحتيل االأعمال املقدمة اإليها قبل ن�رسها على جلنة من ذوي االخت�صا�ض تقرر مدى �صالحية هذه االأعمال للن�رس.  -4

اإدراجه يف العدد الذي تراه منا�صًبا. كما حتتفظ  ًرا للن�رس، حمتفظة بخيار  اإذا كان مقرَّ ُتعِلم املجلة الكاتب خالل �صهرين من ت�صلمها عمله ما   -5
املجلة بحقها يف اأن تقرتح على الكاتب اإجراء اأي تعديالت يف الن�ض تزكيها هيئة التحكيم.

تتوقع املجلة يف الكتابات املر�صلة اأن تكون مطبوعة اأو مكتوبة بوا�صطة Microsoft Word واأن يكون حجم املقال ما بني ٦٠٠٠ و٦5٠٠   -٦
كلمة.

تعترب »الدفاع الوطني اللبناين« جميع ما ُين�رس فيها ناطًقا با�صم اأ�صحابه، وال يعرب بال�رسورة عن راأي املجلة اأو قيادة اجلي�ض.  -٧

حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رس والتوزيع، وال يجوز االإقتبا�ض من املواد املن�صورة كلًيا اأو جزئًيا اإاّل باإذن منها.  -٨
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موقع العرب في الخريطة الدولّية

أ.د نسيم اخلوري

املقدمة
اإىل طرح  املت�صّظي  الدموي  الراهن  العرب  واقع  يقودنا 
العربي"  "الوطن  م�صطلح  من  خروجهم  اأو  اإخراجهم  فكرة 
م�صطلحان  وهما  العربي"  "العامل  م�صطلح  اإىل  التاريخي 
التمييز  يعنيه  ما  خماطر  اإىل  التنبيه  مع  االإكتمال،  يبلغا  مل 
حتديد  يف  هائلة  فروق  من  والعامل  الوطن  بني  الراهن 
الهويتني املفرت�صتني يف امل�صتقبل. وللو�صول اإىل حتقيق كلتا 
دهم، على الدوام،  الت�صميتني اأو الهويتني، كانت توؤرقهم وترت�صّ
وحتّديات  ح�صارية  واأزمات  واأعباء  كثرية  وحروب  اأحداث 
كربى م�صتن�صخة عرب قرن تقريًبا امتّد منذ اإلغاء دولة اخلالفة 
االإ�صالمية وا�صتبدالها مع م�صطفى كمال اأتاتورك باجلمهورية 
دولة  "داع�ض"  اإعالن  حتى   )1924 اآذار/مار�ض   3( الرتكّية 
اخلالفة االإ�صالمية ومبايعة اأبي بكر البغدادي خليفة امل�صلمني 

)29 حزيران/يونيو 2٠14 (. 

* باحث وأستاذ 
مشرف في المعهد 

العالي للدكتوراه
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معنى  على  الطويل  الزمن  هذا  خالل  ي�صتقّر  اأو  املرير  الواقع  هذا  يبلغ  مل 
الرغم  على  املوّحد،  نقول  ال  كي  املتجان�ض  العامل  حّتى  اأو  الوطن  اأو  االأّمة 
العامل.  مع  واملتفاعل  الفاعل  وح�صوره  واأبعاده  احل�صارية  مقّوماته  من 
ميكن االفرتا�ض اأّن العرب قد خ�رسوا قرًنا من املراوحة اأو االإن�صداد الفكري 
بني ال�رسق والغرب اأو بني العروبة والدين مع ما حتمله هذه الكلمة االأخرية 
وقد  كثرية.  مذهبية  اجتهادات  اأو  واّتاهات  متعّددة  روؤى  من  بدورها 
يت�صاعف احت�صاب هذه اخل�صائر، خالل هذا القرن، اإذا اعرتفنا باأّن الك�صوف 
من  تخلي�صها  بهدف  االأر�صية  الكرة  �صّد  من  متّكنت  قد  االّت�صالّية  العلمّية 
للقاّرات  العابرة  العمالقة  ال�رسكات  فيه  باتت  زمًنا  بلغنا  وباأننا  ظاللها، 
تتجاوز قدرات الدول واحلكومات، على اأكرث من م�صتوى، االأمر الذي يجعل 
الواقع العام حمفوًفا بال�صبابّية والفو�صى والعجز عن اإيجاد مالمح جديدة 

ل�صورة العامل املقبل.
كيف؟

الب�رس  فيه  و�صل  زمٍن  يف  �رسيعة،  بوتائر  م�صتمر  وهو  االأمر  هذا  يح�صل 
اإىل  متيل  اأو  م�صّطحة  االأر�ض  فيها  تبدو  جريئة  ح�صارية  ابتكارات  اإىل 
الت�صطيح بعدما كانت كروّية، وهذا يعني، بالطبع، الداللة على تاأثري تقنيات 
العامل  نت�صّور  جعلنا  يف  والقويني  الوا�صعني  والتبادل  التوا�صل  ح�صارة 
ا واأّنه عامل يعّج بال�صور  ب�صعوبه وح�صاراته ممدوًدا كما الب�صاط، خ�صو�صً
الوا�صعة التي  واملعلومات والثقافات والتجارة واالقت�صاد واالأ�صواق احلّرة 
بني  احلواجز  �صقوط  حدود  الطموح  هذا  يبلغ  وقد  اّت�صاًعا.  ت�صبع  عادت  ما 
ال�صعوب ومن االأذهان والقوامي�ض، باملعنى احل�صاري، حّتى ولو اأّن تربة 
خروج بريطانيا املفاجئة للعامل من منظومة الوحدة االأوروبّية قد ح�صلت 
يف  الت�صّدد  نحو  نزوح  اأو  اإرهابّية  اأو  و�صيا�صّية  اقت�صادّية  لدوافع  موؤّخًرا 
اخلطاب اأو املوقف ال�صيا�صي من ال�صعوب االأخرى وغريها من االأ�صباب التي 
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ال جمال لها يف هذه الورقة. وعلى اأّية حال، هذا املناخ يكاد يكون املحّرك 
ال�صيا�صي للحمالت االنتخابّية الرئا�صّية التي تتبعها االأحزاب اأو الدول �صواء 

يف اأوروبا اأو اأمريكا ب�صكٍل عام.
البحث  اإىل  حكًما  م�صدودين  والقومي،  الوطني  باملعنيني  اأنف�صنا،  وجند 
جمّدًدا يف جدوى فكر التاأرجح اأو احلرية اأو التوفيق اأو ردود الفعل ال�رسيعة 
بني ال�رسق والغرب اأو بني الوجهة الدينية و�رسوراتها ودميومتها، ووجهة 
التحديث واحلداثة التي اأفرزتها اأ�صا�ًصا الثورة ال�صناعية الغربّية و�صواًل اإىل 
"�صدمة" ك�صف االأغطية عن املجتمعات الراكدة لدعوتها بجاذبّية التوا�صل 
Windows يف معظم  النوافذ  العامل عرب ت�رسيع  اإىل االنفتاح على  الرائعة 

االإّتاهات والثقافات.
العنف  الكوارث وم�صاهد  التحديق يف مدى  االأمور كثرًيا عند  وهنا تلتب�ض 
الهائلة يف البقع اأو الدول العربّية املغرية تاريخًيا للدول العظمى يف ال�رسق 
االأو�صط من ناحية، مقابل فتور اجلاذبّية العاملّية النا�صئة واملحرّية حيال 
باآخر،  اأو  ب�صكٍل  ي�صارك  العامل كلّه تقريًبا  اأّن  العامل. �صحيح  الق�صم من  هذا 
العنف يبدو بطيًئا متثاقاًل،  العنف، ولكّن زمن  يف حتالفات متعّددة لوقف 
وتظهر تلك الدول وكاأّنها مرتوكة للمزيد من الدماء ونب�ض االأحقاد الدفينة، 
هذا  اليونانية  "�صيزيف"  اأ�صطورة  ي�صابه  مبا  تطّورها  عرب  اأ�صيبت  اأّنها  اأو 
البطل الذي يدفع بال�صخرة جاهًدا نحو القّمة لكنها تنزلق من بني يديه قبل 
بلوغها، فيتدحرج وراءها نحو القعر ليعاود رحالت الدفع والهبوط املتكّررة 
فال يكفلها �صوى التم�ّصك ال�رسوري والطبيعي بالقدمي واالحتماء بع�صوره 

ومنجزاته الدينية والعلمية و�صهرها �صواهد ال جدوى منها يف وجه العامل. 
وهنا ميكن طرح �صوؤالني كبريين: 

اإنتباه  اأمام  املمدودة  الدولّية  اخلريطة  فوق  اليوم  العرب  يقع  اأين  االأّول: 
الدنيا؟ 



8

امل�صبعة  احلروب  يف  االإمعان  �رسا�صة  نف�رّس  اأو  نفهم  اأن  لنا  كيف  والثاين: 
بالعنف واالإجرام وتكدي�ض ال�صالح يف ما يتجاوز اأو يقفز فوق معظم القيم 
االإن�صانّية والقوانني واملنّظمات واالأعراف الدولية، التي حاولت بعد احلربني 
قّوة  اأو جلم �رسا�صتها بني  العامليتني تهذيب احلروب وت�صذيب مدى عنفها 

احلق وحّق القّوة؟
�صياق  يف  عنهما  املتفّرعة  الكثرية  واالأ�صئلة  ال�صوؤالني  اإ�صكاليات  تتحّول 
الكثرية واجلميلة يف  التفكري باملظاهرالعمرانية والثقافية  اإىل  البحث،  هذا 
ت�صابهها امللحوظ بني العرب والعامل عرب االإقبال الهائل على �رساء املعّدات 
املعا�رسة وت�صييد املدن وتديدها لتزهو عند حدود االأ�صكال واحل�صارات 
التجارب  تلك  تختزنه  ما  نحو  الوا�صح  النفاذ  دون  من  اخلارجي  مبعناها 
واالأفكار املتعّددة التي حتمل الكثري من قّوة امل�صمون والتحّديات الثقافية 

املحكومة بالتحّوالت الدائمة املقيمة يف االأفكار والقناعات واالبتكارات.
ناطحات  بناء  يف  ت�صابه  من  نوٍع  اإىل  اأحياًنا  العمرانية  احل�صارة  تتحّول 
با�صتبدادية  مهّددة  تبقى  قد  لكّنها  االجتماعية،  احلياة  وحتديث  ال�صحاب 
غري وا�صحة املعامل يف �رسورات اال�صترياد واال�صتهالك و�رسف امليزانّيات 
والطاقات التي ميكن الركون اإليها بو�صفها طاقات كفيلة بتاأمني اال�صتقرار 
لكنها تدفع قطًعا اإىل البحث عن طاقات بديلة عندما يحاول العامل الغربي 
التملّ�ض من تاأمينها. باملقابل، كان العقل العربي يعمل جاهًدا حماواًل فهم 
عّمن  وبغفلٍة  وتطويرها،  وتفكيكها  منها  الع�صكرية  حّتى  امل�صتوردات  هذه 
اأّنها حماوالت كانت تدرج، عرب  �صّنعها وعر�صها و�صّدرها. قد يفّكر املرء 
العقود الطويلة، يف خانة ال�رساع العربي "االإ�رسائيلي" التي تدهورت اليوم 
الذي  "االإ�رسائيلي"  الفل�صطيني  ال�رساع  اإىل ما دون  اإىل حدود و�صلت فيه 
العدائية واجلنوح نحو  يتهّدده بدوره نوع من الرتاجع امل�صتمّر يف تلطيف 

الت�صويات غري املتكافئة كي ال نقول ال�صالم املعّقد املعامل والنتائج.
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وكان من املقّدر اأن يو�صلنا البحث، تلبية حلاجات الطموح العلمي والتقني 
جاءت  النتائج،  لكّن  متقّدمة،  مراحل  اإىل  والع�صكرية  ال�صيا�صّية  والتحّديات 
للمفارقة العظمى، بعيدة من االإ�صهام يف �صقوط بع�ض هذه االأنظمة، بل اإىل 
حتطيم جغرافياتها وبعرثة جمتمعاتها وحتويلها اإىل اأر�ٍض خراب، ودفعها 
عقوًدا اإىل الوراء عرب"ربيع العرب" الذي اأغرى طموحات ال�رسائح من اأجيال 
التوا�صل يف التغيري، مع اأّن االأحداث القا�صية كانت قد تاأ�ّص�صت فوق �صقوط 
نحو  ت�رسيدهم  اأو  العلماء  من  الكثري  قتل  بعد  ا  وخ�صو�صً  ،)2٠٠3( العراق 
املجتمعات الغربّية املتعّددة، اأو تهمي�صهم الأ�صباب ومغريات واأهداف وا�صعة. 
بهذا املعنى تفاقم طغيان م�صاهد التخريب واالإرهاب والقتل متالزًما مع 
العرب  اأر�ض  يف  باالأحقاد  املثقلة  الغريبة  واالجتهادات  واخلطب  االأفكار 
االإثنية  الهويات  فوقها  تختلط  وماألوفة،  ومزمنة  مطلوبة  باتت  كظاهرة 
والدينية واملذهبية عربّيًة كانت اأو اإ�صالمية غربّية اأو �رسقية. وبانت ال�صورة 
العاّمة لل�صيا�صة العاملية اأو للنظام العاملي اجلديد يف موقٍع من التحالفات 
اأن  بانتظار  العرب،  اأر�ض  فوق  ما يح�صل  التي ال حت�صم  اخلفّية  اأو  املعلنة 
تفرج الدماء العربّية املهدورة عن فكرة جديدة �صواء كانت جمتمًعا اأو وطًنا 

اأو اأّمة اأو عامًلا ب�صيغة املفرد اأو ب�صيغة اجلمع.
التقليدية املعلنة  اأو  الكربى  تلك حروب ال هوية لها. لي�صت هي باحلروب 
وال هي باحلروب الباردة املعروفة االأ�صباب واالأحداث والنتائج، هي لي�صت 
متعددة  بن�صٍخ  �صغرية  عاملية  حروًبا  اأو  حم�صة  طائفية  اأو  اأهلية  حروًبا 
فوق اأر�صنا وقد اأ�صماها غ�ّصان تويني لبنانًيا "حروب االآخرين على اأر�ض 
لبنان". اإّنها �صيء من هذا كلّه مزداًنا بالفو�صى ال�صاملة، وترّهل احلكمة، اإىل 
حدود القول اأّن العامل، بغربه و�رسقه مبعناه ال�صيا�صي وباأن�صاق العي�ض فيه 
الدينية والتطرف  واأطماعه، �صار م�صغواًل باالإرهاب والتكفري واالأ�صوليات 
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ا بعدما قرعت اأبوابه من  ويقيم يف تطلّعاتها وحتّدياتها فال ي�صتقّر، خ�صو�صً
خمتلف اجلّهات.

وما يزيد اأو يفاقم غمو�ض هذه احلروب وعبثيتها، ال�صقوط اجلميل للحدود 
بعدما  واألعابها،  بتوا�صلها  امل�صغولة  و�صعوبه  العامل  دول  بني  املر�صومة 
دفع العامل الكثري من الدماء والكوارث وال�صحايا، قبل اأن يتمّكن من تر�صيم 
هذه احلدود ورفعها بعد احلربني الكبريتني ليعود العقل، ال اإىل ابتكار اأفكار 
بيكو،  �صايك�ض/  تق�صيمات  بدفن  التلويح  اإىل  بل  بالقرن،  تليق  ح�صارية 
اأ�رس�ض يف  واأفكار وخرائط جديدة ومتعّددة قد تكون  مثاًل، والتب�صري بحلٍل 
وقف التطّور. تتغرّي االأ�صماء لكن التاريخ العربي يبدو وكاأّنه حمكوم ليعود 

باأو�صاعه وم�صتقبله عربًيا واإ�صالمًيا حيثما كان.
اأمامي حول هذا  وهنا مالحظة لغوية طريفة ذات مدلول ح�صاري قفزت 

الفعل املا�صي الناق�ض اأعني "كان".
تنت�صب كان مثل اأخواتها اأم�صى، اأ�صبح، اأ�صحى، �صار، ما زال، ما برح، ما 
الناق�صة. وباملقاربة  اإىل ما يعرف بالعربّية باالأفعال املا�صية  انفك...الخ 
االأفقّية الب�صيطة، ميكن ال�صوؤال عن معنى الفعل املا�صي الناق�ض الذي جنده 
يجتمع  اأن  لكن  به،  يلحق  اأو  يكتمل  كي  امل�صتقبل  اأو  احلا�رس  ينتظر  رمّبا 
هذا املا�صي بنق�صه وتعرّثه اأو بطئه ليجذب احلا�رس وامل�صتقبل اإىل خانته 
فم�صاألة حتتاج اإىل ما يتجاوز الريا�صيات احلديثة بحًثا عن اإيجاد الرباهني 
مع  املعنى،  بهذا  اإكتماله،  عرف  الزمان  اأّن  الباحث  يفرت�ض  قد  املنطقّية. 
العرب  اأخرج  الذي  االإ�صالم  مع  خا�ض  وب�صكٍل  التوحيدية،  االأديان  بدايات 
مبا  ة،  خا�صّ �صمات  وح�صارتها  وهجها  اكت�صبت  التي  القبلية  حياتهم  من 
لكن  الوحي.  ي�صتظّل زمن  الذي  وامل�صتقبل  املا�صي واحلا�رس  ت�صاوق  فيها 
مع حتّول العامل يف ما ي�صّمى ع�رس العوملة اإىل م�صاحة �صا�صعة، ومبتناول 
اجلميع، لعر�ض االأفكار واملبتكرات والتحّديات، ت�صاعف التحّدي احل�صاري 
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بني حّدي احلوار وال�رساع بهدف اإيقاظ ال�رساعات املتنّوعة والتي ال حدود 
العوربة كرّدة فعٍل غري قادرة على �صدمة  العرب �صوى  ملخاطرها. مل يجد 

العوملة.
1- العوملة والعوربة 

ميكن االإقرار، باأّن العامل قد مّتت اإعادة ر�صمه، يف ع�رس الف�صاء، بظاهرتني 
متناق�صتني غري م�صبوقتني من التحّديات القوّية واخليارات الكربى التي تهّز 
ال�صمولية  االأنظمة  تلك  ا  التقليدّية من جذورها، وخ�صو�صً وال�صلطات  الدول 
االنتحارية.  احلروب  ميادين  يف  اخليارات  تلك  زّجتها  ولو  حّتى  منها 
الظاهرة االأوىل هي اللحاق ال�رسيع بالع�رس وامل�صي فوق جاّدات التوا�صل 
واملعرفة والتفاعل العام مع مفاهيم احلرّية والدميقراطية وم�صتّقاتهما، اأو 
رف�ض هذا اخليار الذي يعني االحتماء االأقوى باملا�صي يف ظاهرة ثانية. 
كوم"  "الدوت  ثورات  ي�صنع  مبن  املكلف  غري  اللطيف  االلتحاق  اأّن  ويبدو 
واالنخراط مع من ي�صارك فيها من ال�صعوب، ب�رسف النظر عن جغرافياتها 
وح�صاراتها واإ�صرتاتيجياتها وثقافاتها ولغاتها، ظاهرة عّمت العامل واأورثت 
ازدواجيات ومفاهيم جديدة بني االأجيال قدميها وحديثها. لقد بدت العوملة 
وكاأّنها قفزت باأجيال ال�صباب فوق االأدبيات املتجّددة حول الغرب وال�رسق 
واملا�صي وامل�صتقبل يف املجتمع الواحد ب�رسف النظر عن نظمه اأو تقاليده. 
حلّت العوملة وم�صتّقاتها واأدواتها عنواًنا وا�صًعا ومقبواًل ملفاهيم امل�صتقبل 
ومعانيه بدًءا من اأواخر القرن املن�رسم وحتديًدا يف القرن الواحد والع�رسين 
اأمريكا  اأعني  العظميني،  الدولتني  بني  النووي  الهجوم  خماطر  انح�صار  مع 
عظمتيهما  على  باحلفاظ  م�صغولتني  كانتا  اللتني  ال�صوفياتي،  واالحتاد 

واأ�رسارهما عرب ما عرف بالـ Arpanet اآنذاك. 
مركزية  من  اخلروج  اجلّبارين،  بني  الباردة  احلرب  اإّبان  يفرت�ض،  وكان 
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للمخاطر  درًءا  ووثائق،  اأ�رسار  من  حتويه  وما  االأمريكّية  املخابرات 
بالـ عرفت  التي  املعلومات  المركزّية  م�رسوع  فكان  النووية،  والتهديدات 

النوافذ  فتحت  ثّم  وتعّددت  مراكزها  تو�ّصعت  التي  الرباعّية   Arpanet
االّت�صالية على م�رساعيها بعد تنقية م�صامينها اأمام اجلمهور العاملي منذ 
نهايات الـ19٦2. ميكن القول اأّن ع�رس االإنرتنت يحمل الب�صمات الع�صكرية 
التي اجتاحت جمتمعات العامل واأ�صاعت التالقح والتفاعل، ودفعته ب�رسعة 
فائقة نحو االنبهار بعامل ف�صائي اإعالمي جديد ي�صعب بل ي�صتحيل اإنكاره 
ومنحه عناوين و�صعارات ومواقف �صيا�صية غابرة، وما عاد ممكًنا الفرار من 
اأو الت�صاوف فقط مبنجزات االأزمنة  جاذبيته واأجهزته االّت�صالية لالحتماء 

املا�صية.
يغرّي االإعالم الف�صائي الوا�صع امل�صهد العاملي بالكامل بعدما حّقق االإن�صان 

عنا�رس وجوده االأربعة الفل�صفّية.
كيف؟

من املعروف فل�صفيًّا اأّن عنا�رس الوجود الب�رسي ترتكز على اأربعة اأ�صا�صّية 
هي الرتاب واملاء والهواء والنار. وميكن االفرتا�ض باأّن االإن�صان عرب تاريخ 
طموحه العظيم قد حاول حتقيق عنا�رسه تلك باإ�صتطاالت رمّبا توؤّلف جوهر 

االأفكار واملنجزات احل�صارية العلمية والثقافية. 
لقد ك�صف االإن�صان االأر�ض عندما تعّرف اإىل جغرافيتها الياب�صة حّتى طّوع 
و�صّخرها  ووعورتها،  وحواجزها  بحدودها  وعرفها  منها  العذرّية  البقع 
وبناء  لتطوره  بجوفها  ما  حّتى  �صاحًبا  وح�صاراته  مل�صاحله  وطّوعها 
ح�صوره، ثّم عرب بعدها البحار واملحيطات بعدما خ�صعت االأر�ض لقدرته، 
ا وحّددها وطّوعها كما االأر�ض باحلروب والقوانني  م�صّخًرا ما يف اأعماقها اأي�صً
واحلدود االإقليمية واملنّظمات الدولية. وكان ال بّد له حتقيًقا ال�صتطاالته يف 
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لعن�رس  الهواء حتقيًقا  الف�صاء مبعنى  التحليق يف  نحو  العبور  الك�صف، من 
وامتالك  النجوم،  حلرب  الطّيعة  واملواقع  باالأقمار  ليزرعه  الثالث  وجوده 
ال�صيطرة على مقّدرات الدنيا بطرائق وتقنيات وك�صوف ات�صال وبث معا�رسة 
جعلت من امل�صتحيل، حتى االآن، و�صع قوانني نهائية حتّدد هذا الف�صاء اأو 
ت�صاير هوام�ض  اأو  املعروفة  واملائية  االأر�صية  ال�صعوب  ترعى خ�صو�صيات 
مل  وللمفارقة،  العاملية.  اأو  ال�صّيقة  والهويات  واالأنظمة  والدول  الثقافات 
التخلّ�ض  من  املتكاملة  الثالث  الطويلة  رحالته  تداخل  يف  االإن�صان  يتمّكن 
من عن�رس النار )عن�رس وجوده الرابع( الذي كان و�صيبقى العن�رس القا�صي 
االأ�صلحة عرب  الدائمة وابتكارات  ا�صتطاالته املحكومة باحلروب  املقيم عرب 

التاريخ.
تباًعا،  ال�صعوب  توقظ  اإًذا، وهي  الف�صائي،  االأخري  العوملة بوجهها  اأيقظت 
مناًخا من اجلدل العربي العام طاول الكثري من الكّتاب واأ�صاتذة اجلامعات 
ا  وال�صيا�صيني الذين هّزتهم تلك الظاهرة التي مل يكن مي�رّسًا تالفيها، وخ�صو�صً
عرب تدّفقات و�صائلها االإعالمية اجلاذبة واملغرية لالأجيال مبختلف اأعمارها. 
اأّن تداخاًل بات ين�صج  اأن ن�صّوق مالحظة جديرة بالبحث وهي  وهنا ميكن 
اإذ قّربت امل�صافات واالأزمنة التي كانت يف بداياتها  ملحوًظا بني االأجيال 
ا  تنعت بكونها غربّية باملعنى ال�صيا�صي والتاريخي، وقّربت امل�صافات اأي�صً
بني االأجداد واالأبناء واالأحفاد بف�صل قّوة العوملة واأجهزة التوا�صل الدائمة 

التطّور اأو عرب تداخل ال�صا�صات وم�صامينها وبراجمها بني ال�رسق والغرب.
ومن املالحظ اأّن املناخ العام كان م�صوًبا بحجج الراف�صني لهذه املظاهر 
والتقاليد  العادات  اأي  الفرن�صي  )مبعناها  الثقافة  من  املتمّكنة  اجلديدة 
ومن  الغرب  من  تاأتي  لكونها  وغريها(  واحلياة  العي�ض  و�صبل  والقناعات 
مناه�ض  جديد  مل�صطلح  العرب  ابتكار  يف  ظهر  الذي  وهو  حتديًدا،  اأمريكا 
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ومغرًيا  وغريًبا  �صادًما  وقعها  كان  التي  "العوربة"  هو  للعوملة  وراف�ض 
اأنواع ثالثة من االأفكار يف الكثري من الدول العربّية: القبول  وم�صدوًدا بني 
والقابلني،  الراف�صني  بني  والتوفيق  املرّبر،  غري  الكامل  والرف�ض  الكامل 

واملعلوم اأّن الفكر التوفيقي هو من اأ�صواأ اأنواع الفكر.
ُعقدت حّول العوربة والعوملة موؤمترات وُكتب عنهما الكثري. وكان معظم ما 
كتب بالعربّية، يرّجح االآراء التي تدين العوملة، وتتطلّع اإىل العوربة كمنقٍذ 
مفيًدا  يكون  وقد  "ا�صتعمارية" جديدة.  الزاحفة مبظاهر  العوملة  براثن  من 
زمٍن  يف  العوربة  معنى  عن  تف�صح  التي  والعناوين)1(  االأمثلة  بع�ض  �صوق 
بداأت فيه فكرة العروبة والقومّية العربّية باالنزياح والت�صّتت، ولرمّبا و�صلت 
فروقات ظاهرة  هناك  اأّن  مع  واالنقرا�ض،  ال�صمور  اإىل حدود  االأفكار  هذه 

جوهرية بني العروبة والعوربة التي راحت تت�صلّح بالدين باأ�صكاٍل حاّدة: 
اأ- "العوربة والأ�شلمة يف مواجهة الأمركة والعوملة" هو عنوان املوؤمتر 
ال�صخم الذي اأقامه جممع اللغة العربّية يف القاهرة )1٠ اأّيار/مايو 2٠٠5( 
الثقافية  لالإحاطة  جادة  حماولة  يف  ومفّكر  باحث  مئة  من  اأكرث  مب�صاركة 
اإعالمي  كم�صطلح  اأدبياتنا  دخل  الذي  "العوملة"  مل�صطلح  التاأ�صيلية 
العربّية واالإ�صالمّية  اأدبياتنا  واإ�صرتاتيجي واقت�صادي، ومل يدخل  و�صيا�صي 
كم�صطلح ثقايف اأو اأدبي اأو فني االأمر الذي اعترب العوملة نوًعا من "اأمركة" 
العامل وحتويل ثقافاتها اإىل عن�رس دائم للروؤية االأمريكية التي متلي االأوامر 
التعبئة  باإعادة  و�صهره  و�صبغه  ماأزومة،  م�صلحية  روؤية  فى  والتعليمات 
من  وعلى  والنواهي،  االأوامر  من  وحازمة  قا�صية  �صل�صلة  وفق  االّتباعّية، 
وعلى  ال�صامل".  والتدمري  باحلرب  التبعات  يتحمل  اأن  يتباطاأ  اأو  يخالف 
االآراء، خل�ض املوؤمتر بعد ع�رسين  الذي ظهر يف  ال�صيا�صي  اللون  الرغم من 
جل�صة اإىل عدة تو�صيات اأهّمها "�صياغة م�رسوع عربي لعتق الثقافة العربية 
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من هذا االجتياح وتلك االأعباء يف الهيمنة االأمريكية التى ت�صع نريها على 
عنق جمموعة من )املارقني( الذين يوؤّدون ما يطلب منهم، ويعملون معاولهم 

تهدمًيا يف تراثنا ومبادئنا ولغتنا وح�صارتنا وديننا".)2(
ايجاد �صيغة  اإىل  موؤمترات عربّية، دعت  �صل�صلة  والعوملة":  "العوربة  ب- 
يف  تواجهها  التي  املتعددة  التحديات  ملواجهة  العربية  للدول  تميعية 
العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  يف  التجارب  ت  وح�صّ العوملة،  اإطار 
تكتالت عربية تمع بني  "اإىل �رسورة ظهور  واالأردن  املغاربي  واالحتاد 
الدول العربية بهدف بلورة م�رسوع ح�صاري عربي ياأخذ العرب من خالله 
اإىل بروز نظام عاملي جديد... فهل ميلك  اإطار العوملة التي توؤدي  دوًرا يف 
الت�صادم  قدرة على تاوز  اإليه  وندعو  به  نب�رس  الذي  "العوربة"  م�رسوع 
خمطط  جمرد  ولي�ض  ح�صاري  م�رسوع  باأّنه  االآخرين  واإقناع  احل�صاري 
باحلياة  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  العوملة  مو�صوع  اأّن  م�صادم...مع  عدائي 
بعيًدا  يظل  اأن  العربي  العقل  اأو  للفكر  ميكن  العربي؟...ال  لالإن�صان  اليومية 
اأن  الذي ميكن  العربي  العامل  تاأثرياتها على  التي تركت  الظاهرة  عن هذه 
ال�صعوب  انطالًقا من حق  اخلطرية  الظاهرة  لهذه  اخلا�صة  روؤيته  له  تكون 
امتداًدا  وذلك  االإن�صانية  احل�صارة  بناء  يف  م�صاركتها  لها  تكون  اأن  يف 

ملكا�صبها احل�صارية يف املا�صي".)3(
ج- يف 2٨ ني�صان /اأبريل 2٠٠9 عقدت اجلامعة االأردنية يف عّمان، ندوة 
على مدى ثالث جل�صات ناق�ض فيها 12 اأكادميًيا "دور العوملة واأثرها يف 
راف�ض  اأو  موؤّيٍد  بني  امل�رسية  االآراء  وانق�صمت  والعروبة،  االإن�صانية  العلوم 

ا يف اخلانة التوفيقية بينهما.)4( باملطلق، اإىل اآراء م�صاملة تقع اأي�صً
كثرية  عناوين  على  نقع  الوا�صعة،  العوملة  �صدمة  على  وتدلياًل  د- 
ممانعة  عربّية  بحما�صة  تطّرقت  التي  واملحا�رسات  والدرا�صات  للموؤمترات 
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مواجهة  يف  "العوربة  مثل:  مناذج  يف  جلّية  تلك  تربز  العوملة  ملع�صلة 
العوملة"،  مقابل  "العوربة  العوملة"،  قبل  "العوربة  العوملة"،  اإحلاح 
"العوربة والعوملة واخليار"، "اإ�صكالية الهوية يف اجلزائر بني االأمزغة )من 
اأمازيغ( والعوربة والعوملة"،"روؤى تربوّية وتعليمّية متجّددة بني العوربة 
والعوملة"، "بوؤ�ض العوملة"، "العوملة والعوربة وفكر االإنتحار القومي".)5(

العوربة  اإّن  باأدواتها":  العوملة  ت�رسع  "العوربة  بعنوان  ن�ّض  يف  جاء 
ال�صارع  وحّدت  اأّنها  حيث  من  العوملة،  على  مرحلًيا  انت�رست  االإعالمية 
�صبه  اجلديدة  الغربية  ال�صيا�صات  �صد  و�صيا�صًيا  وجدانًيا  االأقل  على  العربي 
اإىل  املحيط  من  الرئي�صة  العرب  بق�صايا  االهتمام  وو�صعت  اال�صتعمارية، 
جناح  لكّن  واحدة...  بوتقة  يف  العربية  ال�صيا�صية  الهموم  و�صهرت  اخلليج، 
العوربة كان �صيا�صًيا فقط. اأّما ثقافًيا، وهو االأخطر واالأهم، فقد راح االإعالم 
االإعالم  اأ�صبحت بع�ض و�صائل  العربي ي�صطلع بدور عوملي وا�صح، بحيث 
عربًيا  العوملة  فكر  لن�رس  العوملة  �صادة  اأيدي  يف  االأم�صى  ال�صالح  العربية، 
الغرب  بني  ال�صيا�صي  الت�صاد  وترافق  الغربية...  البوتقة  يف  العرب  و�صهر 
االإعالمية  العوملة  منتوجات  على  كا�صح  عربي  ثقايف  تهافت  مع  والعرب 
بدت  التي  الف�صائيات  على  هائاًل  اإقبااًل  الف�صاء  ع�رس  اأفرز  فقد  الغربية... 
يف معظمها غربّية التوّجه يف ال�صكل واالإخراج كما يف امل�صامني وطبيعة 
ومو�صيقى  منّوعاٍت  من  الغربّية  االإعالمّية  للهياكل  امل�صتن�صخة  الربامج 
العربيات حامالت موا�صفات  املذيعات  وم�صابقات وترفيه ورق�ض، وبدت 
غربّية ومزايدات على الغرب يف موا�صفات املو�صة واجلمال وح�صن املظهر... 
اإعالمًيا...  الدميقراطية  اإىل  نقفز  جعلنا  للتغريب  �صاحق  انت�صار  هذا  ويف 
وكاأّنه مطلوب منا اأن نتحول اإىل اأمة )مقلّدة( كما اأملح اإىل ذلك الربوف�صور 
التاأثري  قال:"اإّن  عندما  �صاليفر  اللـه  عبد  املعروف  االأمريكي  واالإعالمي 

االإعالمي االأمريكي حّول العرب اإىل اأمة )تتمّثل( مبايكل جاك�صون".)٦(
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اأين و�صلت اأدبّيات العوربة واأن�صطتها واأفكارها من العوملة؟ 
ذابت العوربة وانطفاأت يف حميطات العوملة التي اأغرقت االأر�ض بفي�صان 
اللغة  جمعتها  التي  ال�صا�صات  لكّن  يذكرونها،  اأ�صحابها  عاد  وما  التوا�صل 
العربّية مثاًل، بتنّوعاتها وعامّياتها وبراجمها )وهنا تركيز على دور و�صائل 
االإعالم و�صلطاتها(، انق�صمت بني ف�صائيات متماهية مع جمتمعات الغرب 
اللغة واملحافظة على  ب�صا�صاته وبراجمه مقابل ف�صائّيات تت�صلّح ب�صيانة 
القيم واملبادىء، لت�صل اإىل مرحلٍة خطرة من ال�رساع، راح عربها الكثري من 
االأنظمة العربّية يتناف�ض عرب ال�صا�صات الدينّية املح�صة يف خالفات مذهبّية 
قدمية تعلها تبدو وكاأّنها ن�صيت الغرب اأو هي ال تتناف�ض معه وح�صب، بل 
تت�صادم مع الف�صائيات العربّية االأخرى امل�صدودة ب�صكٍل حاّد باملغاالة يف 

انعكا�ض حاد لهّوة عربّية عميقة بني ال�صا�صات املحلّية واالإقليمية.

2- ظاهرة ربط العوملة باحلروب
لكّن  يزل،  ومّلا  الب�رس وحربهم  تفكري  من  الكثري  العوملة  ا�صتهلك م�صطلح 
كان  االأمريكّية.  هوّيته  من  الرغم  على  عاملي  مّطاط  م�صطلح  اأّنه  الالفت 
من  ال  العلمي  النقدي  باملعنى  التغرّيية  تداعياته  �صبط  اأو  ه�صمه  ي�صعب 
ا، الأّنه  العرب وامل�صلمني وحدهم، ولكن من الكثري من ال�صعوب االأخرى اأي�صً
م�صّطح")٧(  "عامٍل  اإىل  و�صعوبها  و�صلطاتها  باأنظمتها  االأر�صية  الكرة  حّول 
الباحثني يف تاأريخهم  اختلطت فيه املواقع والثقافات وهو ما �صي�صتوقف 
للقرن احلادي والع�رسين اأمام األفّية جديدة قائمة على الكومبيوتر املختلف 
االأحجام واملتعّدد الوظائف، والذي يتجاوز باعتباره نقطة االنتباه واجلذب 
والتحّدي والتطّور االأكرث وقًعا رمّبا من هجمات 11 اأيلول/�صبتمرب اأو حرب 

العراق اأو غريهما. 
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لقد اأورث تزاوج التكنولوجيا مع االأحداث فتح الطريق اأمام الهند وال�صني 
الوا�صع  التوريد  انخراًطا يف عامل  اأكرث  العامل الأن ت�صبح  بلدان  والكثري من 
لل�صناعات واخلدمات. ولرمّبا حتّول العامل املك�صوف جاذًبا يفر�ض ال�رسعة 
اأو احل�صارة  اليد  التي حتت�صنها قب�صة  الفاأرة  اأي   Mouseالـ التي تفر�صه 
التوا�صلية املقيمة بكّل ما فيها حتت نقرة االإ�صبع )ال�صبابة( بعد اإنزالق ال�صهم 
فوق ال�صا�صات، ال للحفاظ على املواقع، بل للقب�ض على الع�رس بحيث ي�صبح 
على الب�رس ونظمهم ال�صيا�صية التكّيف معه بطريقٍة م�صتقّرة ال فرار منها)٨(. 
اأو  اأو حواجز  اأمامنا يف ال�صا�صات، وال نتوؤات  اأو كهوًفا يف العامل  ال مغاور 
تقاليد اأو حدوًدا حتجب العني اأو العقل والطموح، بل االن�رساف الطبيعي اإىل 
اإعادة تاأ�صي�ض املجتمعات وعر�ض م�صاهد حروبها وحّتى تدمريها اأو حمو 
ال�صالح  ملعامل  "ال�رسورّية"  باحلروب  وتراثها  اآثارها  ون�صف  تواريخها 
وخمازنه، حتت الفتة فكرتني اأ�صا�صيتني هما التغيري والتحّول الدائمني، ولو 
�صوًقا  االإنكليزية  واللغة  املعرفة  ب�صط  وحماولة  داخل،  من  النابعة  بالقّوة 
�صهاًل وال متناهًيا لتطلّعات الب�رس. وعندما تتاأّهب الدول العظمى للتغيري يف 

اأرجاء العامل ت�صبقها لغاتها نحو امليادين.
وهنا يطرح ال�صوؤال: ما عالقة احلروب بالعوملة؟

هذا �صوؤال واقعي واملفارقة الالفتة بدرجٍة اأقوى، هي اأّن العوملة بح�صورها 
النظري، ارتبطت والدتها بكتابني ن�رسا باالإنكليزية، وترجما اإىل العديد من 
اللغات االأخرى يف العامل. االأّول ملار�صال ماكلوهان )1911 ـ 19٨٠( اأ�صتاذ 
االإعالم الكندي ومطلق "القرية الكونية" ت�صمية عاملّية يف كتابه: "احلرب 
االأمن  )م�صت�صار  بريزن�صكي  لزبيغنيو  والثاين  الكونية"،  القرية  يف  وال�صالم 
القومي للرئي�ض االأمريكي جيمي كارتر بني 19٧٧ و19٨1(، بعنوان "الدور 

االأمريكي بني جيلني على �صوء الثورة التقنّية")9(.
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والدور  فيتنام  يف  االأمريكية  احلرب  تربة  على  االأول  املوؤلف  يرّكز 
اإىل  امل�صاهدين  خانة  من  النا�ض  اأخرج  الذي  التلفزيون  اأّداه  الذي  الهائل 
كامل  ب�صكٍل  يندجموا  اأو  ليختلطوا  واملواقف،  االآراء  يف  امل�صاركني  ميدان 
ولو  مًعا  مت�صي  واالإعالمّية  الع�صكرية  احلروب  �صارت  حيث  بالع�صكريني 
افرتقت بخطواٍت متهيدية اأو الحقة. وذهبت ال�صا�صات والو�صائل االإلكرتونية 
يف زمن ال�صالم تنحو الإنها�ض املناطق غري ال�صناعية من العامل. هكذا، بدت 
ب�صورها احلّية حمفزات قوّية للتغيري االجتماعي يف العامل ولو هي خرجت 
من قلب الكوارث والدماء املهدورة. وظهر، يف الوقت نف�صه، يف اأمريكا �صعار 
االجتماعية  وامل�صوؤولية  االإنفاق  الرغبة يف  التي طّورت  االت�صاالت  "ثورة 
اجلماعية، والتقّرب من حاجات ال�صباب ورف�صهم، وك�صف االأغطية بقّوة عن 
الزاهي بكّل ما يوؤلف جمتمًعا جديًدا")1٠(.  الفردية والتب�صري  االأحكام  ع�رس 
واالأ�صاطري  االأذهان  حتتل  متنّقلة  فكرًة  الكونية"  "القرية  فكرة  و�صارت 
اجلاهزة  الفكرة  ظهورها  منذ  م�صّكلة  اجلامعّية،  واالأبحاث  واجلامعات 
االأفكار  تدح�ض  التي  الوا�صعة  العاملية  ال�صوق  بذرة  مالمح  لر�صم  متاًما 
اجلامدة الكلّية التي كانت تزيد من تاأكيد ف�صلها االأزمات العاملية املتنامية 

وتداعياتها الوا�صعة النطاق.
"املدينة  هو  اأ�صمل  تعبري  ا�صتعمال  الثاين،  املوؤلَّف  يف  برزن�صكي،  ل  ف�صّ
املهتّز  املفهوم  على  حاّدة  فعل  رّدة  يف  الكونية"  "القرية  على  الكونية" 
تنتجها  التي  احلميمة  والعالقات  القرابة  مل�صائل  مناه�صة  ويف  للجماعة، 
غالًبا احلياة يف القرى واالأرياف، وهذه اأمور غري واقعّية بالن�صبة اإىل املحيط 
باملدينة  الكونية"  "القرية  ت�صمية  ا�صتبدال  العدالة  من  يكون  وقد  الدويل. 
وب�صاطة،  وقيم  وهدوء  وداعة  من  القرى  حتمله  ملا  احرتاًما  املتوّح�صة 
حّتى ولو كانت املدن الكربى مزدانة بامل�صاحات اخل�رساء تظلّلها االأبراج 
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�صوء  الكثري من  لكّن جوانبها املظلمة حتمل  ال�صاهقة والوا�صعة واملتداخلة 
العدالة وتفاوت الرفاهية، والبوؤ�ض واالنتحارات البطيئة. 

واالت�صاالت  والكمبيوتر  التلفزيون  بني  االختالط  مقوالت  حّولت  لقد 
والع�صبية  املتوترة  الب�رسية  العالقات  �صاهقة من  اإىل جبال  العامل  التقنية 
النا�ض،  يبدو  واملدينة.  القرية  بني  الفروق  اإزالة  يف  ت�صهم  التي  واملتحركة 
الفطرية لالرتباط  الرغم من دوافعهم  وبفعل تكنولوجيا املعلومات، وعلى 
باالآخرين، اأكرث طواعّيًة لطاقاتهم االّت�صالية ولو اأّدت اإىل تاوز عاداتهم اأو 
تليينها عندما حت�رس االأ�صباب القوية لذلك، وي�صبحون اأكرث قابلّيًة الخرتاق 
االإنخراط  بهدف  منها،  والقرابة  الدموية  االرتباطات  حّتى  ال�صلبة  املوانع 
بالع�رس اأو اللحاق به، يحدوهم امليل احلار على تعلّم لغات وعادات جديدة، 
يف زمن باتت املعلومة ال�صائعة ت�صبق الفكر، وت�صتقطب الراأي العام، ولرمّبا 

"توّلد احلدث" بعدما كانت تلحق به )11(.

3- مثلّث احلرب وال�سلم والإعالم
احلرب  بني  اأو  والعقل  الغريزة  زوايتي  بني  حمكم  تاريخي  ربط  هناك 
كانت  الثالثة.  الزاوية  االإعالم  �صغل  بعدما  وي�صلب،  املثلّث  ليكتمل  وال�صلم 
احلروب ومّلا تزل حتمل هوّية واحدة هي القتل. وت�صقط يف اأثنائها امل�صاعر 
والقناعات واملواقف التي ت�صاحبها من بعيٍد اأو قريب اإقراًرا بعدم جدواها. 
اإّنها التحقيق العملي للهواج�ض العنفية والغرائزية التي ياألفها املقاتل متلّذًذا 
من  وتدمرًيا  وت�صويًها  وبكاًء  موًتا  اجلميع  على  تخّيم  التي  النريان  بتبادل 
ناحية، لكّنها تّتخذ لوًنا اآخر عندما ت�صع احلروب اأوزارها عرب االحتفاالت 
بالن�رس وتوزيع االأو�صمة ورفع الن�صب التذكارية التي غالًبا ما ترتجم املجد 

الع�صكري �صواهد على التاريخ.
ميكنني كباحٍث متخّيل االآن، واأنا اأت�صّدى لفهم اأو ه�صم هذا العنف واالإرهاب 
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القائم يف ال�رسق االأو�صط، اأن اأجازف يف االفرتا�ض )كي ال اأجزم( باأّنه قد ال 
ميكن التخلّ�ض من احلروب الأّنها ترتبط بتطوير االإن�صانية واإن�صاج حكمتها 
اأن احلروب ت�صكن عقل االإن�صان وهي  اأعتقد  وحفر عربها ودرو�صها، لكّنني 
تاريخًيا  املتخّيل  بالربط  ت�صمح  اإىل حدود  الب�رسي  الن�صاط  ت�صتغرق معظم 
الذرّية  القنبلة  و�صقوط  اأخيه هابيل،  االأ�صطورية يف وجه  قايني  بني عب�صة 
فوق هريو�صيما )1945(. وها نحن جند اأنف�صنا يف بالد ال�صام التي قتل فيها 
هابيل وفق االأ�صطورة اأو مدونات اليعقوبي واملقد�صي وابن جبري والبالذري 
وابن بطوطة وفيها التدوينات اأن قايني وهابيل اأقاما يف �صوريا، االأّول يف 
"قينّية" والثاين يف"مقرى"، واأّن العا�صمة ال�صوريا دم�صق هي اأقدم مدينة 
اإجراًما ووح�صيًة  اأّنها مل ت�صهد  يف التاريخ يرتبط ا�صمها ببداية اخلليقة مع 
وتهديد  ل�صكانها،  وتهجري  وذبح  قتل  من  اليوم  فيها  ن�صهدهما  كاللذين 

جلريانها وللم�صتقبل العربي ب�صكٍل عام)12(. 
يحفل التاريخ، باملقابل، من هذه الزاوية االأليمة، بكتب املذّكرات وامل�صاحمة 
اليوم(، ال�صحايا واالآالم  القادة وال�صيا�صيون )واالإعالميون  التي يرّبر فيها 
واالإعاقات التي اأورثوها بحروبهم والتي قد تقراأها االأجيال املتعاقبة بنهٍم 
والكاذب  الناق�ض  اأو  واملحّرف  املوثوق  ال�رسد  بني  اأكيد  و�صياع  واحتقار 
للوقائع واالأحداث. وتذهب االأمور اأحياًنا اإىل حدود اعتذار االأبناء واالأحفاد 
عّما ارتكبه اأجدادهم من امل�صائب والندوب القبيحة عرب خو�صهم للحروب 
طرّية  ودماوؤها  جروحها  فتبقى  الن�صيان،  خانة  تدخل  ال  وهي  اأفلت،  التي 
يف ندوب قدامى املحاربني، اجل�صدية والنف�صية، اأو مع عائالت ال�صهداء ولو 
يف  اللوحات  وعلى  املتاحف  اأعمدة  واأمام  ال�صاحات  يف  اأ�صماوؤهم  حفرت 

املواقع الع�صكرية التي �صقطوا فيها.
الرئي�ض  بها  قام  التي  الزيارة  هو  قريب،  مبثال  هنا  التذكري  ميكننا 
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الثالثة  وهي   ،)2٠1٦ )23اأّيار/مايو  اإىل فيتنام  اأوباما  باراك  االأمريكي 
بعد زيارتي بيل كلينتون العام 2٠٠٠ وجورج بو�ض االإبن يف الـ 2٠٠٦ يف 
اأثناء الغزو االأمريكي للعراق، وكذلك زيارته يف 2٧ اأيار/مايو 2٠1٦ مدينة 
هريو�صيما اليابانية التي �صهدت اأول هجوم نووي يف التاريخ من الواليات 
حتمل  التي  اخلطوة  بهذه  يقوم  اأمريكي  رئي�ض  اأول  بذلك  لي�صبح  املتحدة، 
دالالت تاريخية ورمزية مهمة على ما نحن فيه يف ظّل حالة من انعدام الثقة 
والتوج�ض واخلوف ال�صائد من اأهوال املا�صي. �صحيح اأّن الزيارة جعلت من 
اإرث احلرب جزًءا من املا�صي ال ميكن اإدراجه يف خانة التطبيع كما ح�صل مع 
زيارته اإىل كوبا اأو اإيران، لكّن الذهاب نحو اآ�صيا وتعزيز العالقات التجارية 
معها جاءا �صعاًرا وا�صًحا الأوباما منذ بداية عهده يف البيت االأبي�ض، وهو 
ما يف�صح عن اإ�صرتاتيجية نقل مركز ثقل ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكية نحو 
اآ�صيا الأ�صباب اقت�صادية وع�صكرية، ويف طليعتها احل�صود الع�صكرية لبكني يف 
بحر ال�صني اجلنوبي، حتت وطاأة االأزمات املتالحقة يف ال�رسق االأو�صط، وهو 

ما ي�صمر الكثري من النزاعات واحلروب امل�صتقبلّية.
الكونّية"  "القرية  فكرة  ربطه  م�صت�رسًفا يف  ماكلوهان  مار�صال  يكون  قد 
ب�صا�صة التلفزيون، ورمّبا اعتربه البع�ض "نبي" الربط بني احلرب واالإعالم، 
واالإعالم،  احلرب  زواج  االأبلغ يف  املحّطة  كان،  برلني  �صقوط جدار  اأّن  غري 
الأّنه كان النتوء العاملي االأخري الذي يجب اإزالته لكونه ال�صاهد ال�صخم على 
االنق�صام احل�صاري وماآ�صي احلربني الكونيتني. كان هذا اجلدار ي�صّد القدرة 
العقل  طبع  الأّنه  عاملية  �صوق  اأو  واحدة  كم�صاحة  العامل  يف  التفكري  على 
العاملي بالوقوع الدائم يف تبّني اخليار بني ال�رسق والغرب اأي بني االحتاد 
وبراجمه  الزاهية  ب�صوره  الغربي  التلفزيون  وكان  واأمريكا.  ال�صوفياتي 
املتنّوعة هو ال�صّجادة التي اأ�صهمت يف �صقوط اجلدار اأو اأ�ّص�صت ل�صقوطه بعدما 
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و�صعوب  الرو�ض  م�صاعر  ليلهب  دماء،  دون  من  االأمريكي،  فوقها  من  عرب 
املنظومة اال�صرتاكية وطموحاتهم، وي�صّمر انتباههم ويقظتهم على ف�صائل 

الوفرة يف احلريات و�صورة الرغد والدميقراطية يف الغرب.
اأو �صقوط الربجني  القرن  اأن نرى الوجه املظلم حلدث  بهذا املعنى ميكننا 
ا قاباًل للمجادلة: "اإّن العامل اأ�صبح مكاًنا اأف�صل للعي�ض بعد  عندما نقراأ ن�صًّ
9/11، الأّن كّل تفّجر للحرّية كان يحّفز تفّجًرا اآخر، ولتلك العملية بحّد ذاتها 
وي�صعف  االأ�صفل  يف  املوجودين  يقّوي  املجتمعات،  عرب  ت�صطيحي  تاأثري 
تكنولوجي  اأو  اقت�صادي  معيار  يظهر  وعندما   ... االأعلى  يف  املوجودين 

اإعالمي... يتّم تبنّيه ب�رسعٍة اأكرب بكثري بعد زوال اجلدار")13(.
قد يكون �صقوط الربجني قد عّبد، بالفعل، الطرق الوعرة اأمام تو�صيع االحتاد 
الـ2٠13،  كرواتيا يف  اإليه  ان�صمت  بعدما  بلًدا  اإىل 2٨  قفز  الذي  االأوروبي 
بعدما كان 15 بلًدا قبل �صقوط االحتاد ال�صوفياتي الذي وجد عظمته مدفوعًة 
وباالخت�صار،  جمتمعاته.  وحتّوالت  اإفال�صه  واإعالن  ال�رسيع  االنهيار  اإىل 
كان لثورة املعلومات الدور البارز يف حتقيق الن�رس االأمريكي، باإجها�ض 
االأممية ال�صيوعية كفكرة اإذ مل يبق �صوى كونّية واحدة يف االأفق هي اأمريكية 
العاملية لالت�صاالت... مبا خلق ثقافة جماهريية لها  االأ�صواق  ت�صيطر على 
قد  املقابل،  الدائم نحوها")14(. ويف  والتطلع  لتقليدها  العامل  يتاأّهب  �صلطة 
يكون من املبكر التكّهن بحجم املتغرّيات وتداعياتها التي ينتظرها االحّتاد 
مل  التي  اأوروبا  فاجاأت  التي  بال�صدمة  اأ�رسنا،  كما  بداأت،  والتي  االأوروبي 
تتمكن من ا�صتيعاب ت�صويت الناخبني الربيطانيني ل�صالح خروج بالدهم 
�صّكل �صدمة هائلة  اإ�صتفتاء 2٠1٦/٦/23، مبا  بعد  االأوروبي  من االحتاد 
لالقت�صاد الدويل وتهديًدا كبرًيا مل�صتقبل تكّتل االحّتاد املهّدد بالتفّكك بعد 

عملّية اندماج ناجحة دامت لعقود.
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العوملة  �صوق  اأو  ال�صاملة  ال�صوق  مالمح  العوملة  للغة  حتقيق  اأول  وكان 
في�صانها  لت�رسيع  الكربى  الراأ�صمالية  ال�رسكات  بها  هجمت  التي  واالأفكار 
التي  الكونية  االأمرباطورية  حتقيق  االإمكان  يف  واأ�صبح  الدول،  حدود  وفق 
جاءت نتيجة ت�صافر جهود العلماء والتقنيني لتفرز االأ�صواق الهائلة لروؤو�ض 
االأموال، ومنتجات اخلدمات الالنهائية التي جعلت من العامل مركًزا واحًدا 
للعر�ض Market Place، وقادت هذه النظرة يف العوملة اإىل تر�صيخ حرية 
التعبري التجارية، وبدت معها الكرة االأر�صية يف خدمة االعالن لغة العامل 

اجلديدة اأو ال�صوق الب�رسي ال�صا�صع)15(.

4- مالمح التغيري العاّمة
واحلّكام  الدول  �صلطات  وبني  واخل�صو�صية  العاملية  بني  ال�رساع  ظهر 
واأمزجة ال�صعوب اأو بني "ديانة" االآباء و"ديانات" االأبناء باملعاين الثقافية 
واحل�صارية والقناعات ومّلا يزل. وظهرت االآراء املتعّددة يف العوملة التي 
والتي  امل�صتويات  خمتلف  على  الرتكيب  واإعادة  التفكيك  خماطر  حتمل 
الفو�صى  اإّنها  ب�صهولة.  منها  اخلروج  ي�صعب  التي  الفو�صى  حدود  تبلغ  قد 
العامليني  الالعبني  دائرة  من  واالأهداف  الغايات  على  الت�صويب  ال�صديدة 
على  ويفكرون  �صا�صاتهم،  خلف  الوطنية  بقعهم  يف  ير�صون  الذين  اجلدد، 
م�صتوى العامل يف تقدمي املعلومات املكّثفة ال�صهلة، وجعلها مناحي ع�رسية 
االقت�صادي  الطابع  اأّن  �صحيح  العامل.  يف  املنتظرة  املتالحقة  للمتغريات 
ا اأّن وجهتني  والع�صكري ي�صاعد يف تف�صري تلك املتغرّيات، لكّن ال�صحيح اأي�صً

غري منف�صلتني ت�صّهالن تلك العملّية االنتقالية يف العامل: 
وال�صور  التوا�صل  بتقنيات  واملمعن  ال�صاحر  االإنبهار  على  �صاهدة  االأوىل 
واإغراق االأ�صواق وان�صغال الثقافات بها و�صيوع مبداأ التناف�ض العاملي بني 
من  اأجيال  ابتكار  يف  احلدود  لكّل  واملتجاوزة  للقاّرات  العابرة  ال�رسكات 
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بها  تاأّثرت  عام.  كّل  يف  تتبّدل  التي  االأعمار  الق�صرية  االّت�صالية  الو�صائل 
�صعوب العامل، مبن فيهم العرب وامل�صلمون، بعدما باتت اأجهزتها دلياًل على 
املعا�رسة واللحاق بالع�رس. و�صارت العملّية التوا�صلّية والثقافة واالأبحاث 
باإمكان  يعد  مل  حيث  امل�صاعية  وامل�صاعّية.  امل�صادفة  ل�صفتي  خا�صعة 
العامل و�صع قوانني ت�صبط فو�صى االإختالط والبث والتفاعلّية يف ميادين 
التبادل املعريف، وامل�صادفة التي و�ّصعت ميادين املعرفة من دون اأن تزيل 
اأي  اأو  لهاتٍف  حامٍل  اأو  مقنٍت  فاأّي  الدقيق.  العلمي  االخت�صا�ض  �رسورات 
�صا�صة توا�صلية، هو �صاحب قدرات فائقة ال للتعّرف على الدنيا والتوا�صل 
بني الب�رس وال لت�صوير احلا�رس واملا�صي لقطًة لقطة وح�صب، بل خللق م�صاعر 

اّت�صالية قوّية لديه باأّنه مالك للعامل.
يف  منّفر  وغري  لطيف  ب�صكٍل  العامل  وقوع  يف  فتبدو  الثانية  الوجهة  اأّما 
قب�صة العني العاملية التي تر�صد كّل ما يكتب اأو ين�رس يف العامل، وهي العني 
املتاأرجحة �صورتها بني تذكية االإرهاب واالإرهابيني ومالحقتهم، اأو النيل 
االأحقاد  لتذكية  واالإ�صالمي  العربي  التاريخ  عمق  يف  الفكر  واإعمال  منهم 
تلك  وجود  حول  اأحياًنا  ب�صذاجة  النا�ض  يتناق�ض  واحلزبية...هكذا  املذهبية 
العني التي تر�صد العامل يف �صماء وادي ال�صيليكون)1٦( يف الواليات املّتحدة 
هي  العارمة  للفو�صى  امل�صابهة  احلرّية  هذه  باأّن  ويعتقدون  االأمريكية، 
والتطوير  التعقيد  �صديدة  االن�صباط وخا�صعة ملنظومات  �صديدة  "اأفخاخ" 
لة. تفتح هذه املنظومات االأبواب ملفاهيم احلرّيات  وتديد الربجمة املف�صّ
والدميقراطيات وحقوق املراأة والطفل ومعظم اأ�صاليب التحديث واإمكاناته من 
لة يف تقارير التنمية االأمريكية، لكنها، من ناحية اأخرى، قد  ناحية، واملف�صّ
تفتح العيون وال�صجون والقمع والرتويج الأ�صاطري تتناول �صعوًبا واأنظمًة ما 
زالت مت�صّبثًة بجذور املا�صي اأمام قّوة التوا�صل واالن�رساف نحو امل�صتقبل.
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5- موقع العرب يف "القرية الكونية" اجلديدة
افرتقت �صورة العرب وامل�صلمني عن غريهم من ال�صعوب يف الوجهتني خالل 
املعلومات  تكنولوجيا  ل�صدمة  تلّقيهم  كيفّية  ا، يف  االأخري، وخ�صو�صً العقد 
الدموية  االإ�صالمّية  الف�صائل  اأمعنت  لقد  وممار�صتها.  ا�صتعمالها  وطرائق 
حتميل  يف  حتديًدا،  خم�ض  �صنوات  منذ  انت�رست  التي  والتكفريية  االإرهابية 
مالمح  وتفجري  وحرق  ذبٍح  من  القا�صية  التدمريية  و�صورها  فظاعاتها 
الن�صاء  التواريخ الغنّية الغابرة، وتدمري التماثيل القدمية واملعا�رسة وبيع 
ودّقة  با�صتعرا�صّيٍة الفتة بحما�صة  بّثها  اإىل  االأطفال...الخ. وعمدت  وتنيد 
ومهارة تقنّية عرب �صاحات العامل وحتت اأنظار الب�رس. وبلغت درجة التباهي 
بالعنف واالإرهاب وتظهريه، وكاأّنه اإ�صرتاتيجية مطلوبة اأو م�صنوعة عامليًّا 
وم�صتوردة وهي بحاجة اإىل عقود حل�رسها والتخلّ�ض منها. كان من نتيجة 
ما  بكّل  العربي  واملكان  الزمان  الإن�صان  الت�صويه  التوّح�ض  يف  ممار�صاتها 
يعنيه ويختزنه من ناحية، وت�صليب ال�رسا�صة وامل�صاعية يف القتل والتخريب 
"املقّد�صة"  الغربية والتهديد باحلروب  اإىل درجة ق�ض امل�صاجع  وتوظيفه 
املقبلة امل�صتعادة من ال�رسق اإىل الغرب، مع وعيهم الن�صبي بكونهم خا�صعني، 

كيفما اّتهوا للمراقبة الدائمة عرب التقنيات عينها من ناحية اأخرى.
يطرح هذا االإفرتاق ال�صوؤال االآتي:هل تغرّي موقع العرب يف العامل؟

ميكن مقاربة هذا الطرح من الزوايا االآتية:
اأ- الزاوية الأوىل: قريبة وملتهبة باأحداثها ونتائجها وخرائبها منذ الـ2٠٠3 
العربي".  الربيع  "ثورات  بدايات  تاريخ  الـ2٠11  نحو  �صعوًدا  العراق  يف 
ال�رسق  تتجّدد بني  واإفرازات  وتعقيدات  ت�صابك  الزاوية يف ظّل  ت�صعنا هذه 
العرب فيها وكاأّنهم حما�رسون  االإرهاب والعامل. ويظهر  والغرب كما بني 
يف اختيارات �صعبة ت�صّوه االإ�صالم من ناحية و�صمه ظلًما باالإرهاب، وتوؤّلب 
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امل�صلمني يف البحث الغريب عن الدين بن�صخه الكثرية واملقرتحة الأّنه م�صائل 
ال توؤّدي �صوى اإىل الدروب واالأجوبة الدموية امل�صتحيلة.

البحث عن التغيري بالقّوة ال ينتبه اإىل كوننا نعي�ض يف مالمح حرب عاملية 
ثالثة غري معلنة قد تنا�صب هويتها اجلديدة مالمح ع�رس العوملة الذي يجذبنا 
الأن نفنت فيه ونعي�صه وكاأّننا نقب�ض على الع�رس كلّه، لكّننا ال نه�صمه ونعجز 
عن متابعة ابتكاراته ومقتنياته االّت�صالية ونوازعه. هكذا ي�صتمّر امل�صلمون 
والعرب بتوّجهاتهم وتطلّعاتهم التاريخية وباأ�صواتهم املتعّددة واملت�صابهة 
ويكابدون  وحتّديه،  قبوله  اأو  ورف�صه  الغرب  نقد  بني  يتوّحدون  منق�صمني 
قد  التي  الكوارث  وح�صارتهم  املتحرّية  واأنظمتهم  امل�صّتتة  ب�صيا�صاتهم 
تتجاوز كرثتهم. هم لالأ�صف، حيال اأزماٍت فكرية وح�صارية كربى تعلهم 
جمدًدا بني دولتني عظميني واحدة اأمريكية واأخرى رو�صّية حتاول ا�صتعادة 
الإ�صتعادة  والتقاتل  والغاز،  بالنفط  العائمة  اأر�صهم  من  املفقودة  عظمتها 
جمد الن�صو�ض واالأفكار من ناحية، امل�صغولني بلعبة التقنيات وامل�صتوردات 
العاملية والهائمني، يف الوقت نف�صه، بني مفاهيم احلداثة والتحديث والرتاث 
واملعا�رسة والغري والتغيري لالإبقاء عليهم بالًدا من الكنوز االأر�صية املهّددة 

بالنفاذ واجلمود املفرو�ض بني ا�صتبدادية االنتاج وا�صتبدادية اال�صتهالك.
ما ي�صتحّق التاأّمل هنا اأّن احللول االفرتا�صية تبدو م�صنودة ب�صكٍل دائم اإىل 
اإىل براهني، والتي  فكرة القدرّية النهائّية باملعنى املاألوف التي ال حتتاج 
مل ي�صتطع التفكري ال�صائد العام التخلّ�ض منها، مع اأّنها فكرة نلحظها تتمّدد 
يف االأذهان وترتاح يف القناعات اأمام ق�صاوة القتل واالإبادات والتدمري. وال 
نن�صى اأّنها فكرة قد تخت�رسها حكمة اإغريقية قدمية جديرة بالتاأّمل ترى "اأّن 

االآلهة ال تعاقب الب�رس حني تغ�صب عليهم، واإمّنا ت�صلّط عليهم اأنف�صهم")1٧(.
باأثقال  ترمي  التي  للفر�صّية  حتقيق  اإىل  وترتكز  الثانية:  الزاوية   - ب 
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احل�صارة امل�رسقية واأعبائها فيتم خلط ال�صيا�صة بالدين واالإ�صالم بامل�صلمني 
تلك  حالتهم  تغّذي  نف�صه،  الوقت  يف  وخارجه  العامل  قلب  يف  يجعلهم  مبا 
اأن  ال�صهولة يف يقظة مذاهبهم ومدار�صهم واجتهاداتهم ونزاعاتهم. وميكن 

نح�صو هذه الزاوية باملعادلة االآتية: 
يتعاظم اخلوف من االإرهاب فيوّحد الب�رس اليوم وفيهم امل�صلمون اأكرث من 
اأّي زمٍن م�صى. رمّبا هي املّرة االأوىل التي يفقد فيها الفكر قدرته حتت وطاأة 
لكّنه  التفكري  اأو  الفكر  يتجاوز  ال  الذي  العام  احلما�صي  واالنطباع  امل�صاعر 
يلغيه اأو يفرغه من كّل قيمة اإن�صانية. هذه املعادلة تربز اأهمّيتها بل خطورتها 
عن طريق تقومي الفكر الفل�صفي، مثاًل منذ الهند واالإغريق و�صواًل اإىل ح�صارة 
بني   Acculturation وغنًيا  مثمًرا  تثاقًفا  الفكر  هذا  وّلد  واالإ�صالم  العرب 
املجاالت  يف  مبدعني  العرب  وكان  متباداًل،  وتاأثرًيا  واحل�صارات  ال�صعوب 
كلّها تفكرًيا واإنتاًجا اأو عن طريق النقل والرتجمة، لكّن الفل�صفة عجزت عن 
توحيد  يف  ذريًعا  ف�صاًل  وف�صلت  الكربى،  لالأ�صئلة  النهائية  االأجوبة  اإيجاد 
الب�رس وراحت تتوا�صع نحو م�صائل ع�رسية مثل البيئة وال�صحة والريا�صة 
اأي اأّنها خرجت من مقولة كانت: "اأنا اأفّكر اإًذا اأنا موجود" لتنزل اإىل مقولة 
اأفكر"  اأنا  اإًذا  موجود  "اأنا  �صارتر:  بول  الوجودي جان  الفرن�صي  الفيل�صوف 
حّتى  االأديان  وف�صلت  الثانية.  العاملّية  للحرب  عارًما  ا  رف�صً حملت  والتي 
التوحيدية منها والفكر الديني، و�صقط الفكر االإحلادي بدوره يف توحيد الب�رس، 
ومثلهما اهتّزت �صدقّية العلم الذي �صارف امل�صتحيل يف توحيد الب�رس عرب 
وجهه القبيح النهم يف �صناعة االأ�صلحة وتغذية احلروب وت�صخري املعارف 

والتكنولوجيا الأغرا�ض الهجوم والعنف والرباعة يف القتل. 
املجتمعات  انك�صاف  بعد  اليوم،  نعانيها  التي  املع�صالت  اإحدى  تربز  قد 
واللغوية  الثقافية  واحلواجز  احلدود  زوال  مع  واالأ�صاطري  االأغطية  و�صقوط 
بني ال�صعوب، يف ع�رٍس من متعة التوا�صل االإن�صانّية بني اأهل الكوكب حيث 
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نرى التكنولوجيا تنجح اإىل حّد كبري يف تقريب الب�رس افرتا�صًيا وثقافًيا كما 
يف جعل الغرائز العنفية تتقّدم يف م�صريتها العقول والعرب.

ج- الزاوية الثالثة: كيف نف�رّس هذا التوّغل يف العنف؟
تندرج معظم االأفكار املتطلّعة اإىل توحيد الب�رس يف خانة امل�صتحيالت، لكّن 
ال�صوؤال عنها هي: هل �صارت �صناعة االأ�صلحة  الظاهرة الالفتة التي ميكن 
الفّتاكة وامتالكها يتقّدمان بوترية جهّنمية تعّو�ض عن اأحجام العنف الذي 

اأورثه ويورثه حظر ا�صتعمال ال�صالح النووي يف النفو�ض؟
للجواب على هذا ال�صوؤال ن�صتعيد ما قاله روبرت اأوبنهامير املعروف بـ"والد 
 Now I am become Death, :القنبلة النووية" بعد االنتهاء من �صنعها
the destroyer of worlds، اأي "االآن اأ�صبحت اأنا املوت مدّمر العامل"، 
وهذا قول �صحيح بعدما جّربت الب�رسية اأن تدفع خالل وقٍت ق�صري ما دفعته 
الرغبة  التمييز بني  العاملية من �صحايا وخراب)1٨(. وهنا يجب  يف احلرب 
يف اإ�صباع الغرائز بالتدمري، والقرار امل�صبع بالتدمري الذي اأبعد امل�صافة بني 
الرغبة والقرار، ف�صارت �صا�صعة، مبا قد يف�رّس م�صاعفات العنف يف احلروب 

التقليدية. 
كيف؟ 

اأمدها  ويطول  اإًذا،  ال�صابق  من  اأقوى  بوترية  احلروب  ظاهرة  تتكّرر 
وتتجاوز ح�صابات االأكالف واخل�صائر فيها على ح�صابات الن�رس التقليدية. 
وت�صّهل  �صّهلت  االأ�صلحة  لعامل  الدائمة  التطويرية  والربامج  فالتكنولوجيا 
احلروب، بعدما كبحت جماحها القنبلة النووية التي فر�صت معادلة التوازن 
بني القوى من دون اللجوء اإىل ا�صتعمالها. وهذا يعني اأّن الرغبة يف التدمري 
النووي مل تختف نهائًيا، بل قّيدتها االإرادة الدولية بعد هريو�صيما من اأجل 
بال  يف  تخطر  جنونية  اأو  �صوريالية  قيامية  قرارات  الأّي  نهائي  حّد  و�صع 
التقييد  هذا  يكون  ولرمّبا  العدمّية.  جنون  م�ّصه  "عظيم"  حاكم  اأو  �صلطان 
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اجليو�ض  قوة  من  ي�صاعف  الذي  الالواعي،  الدويل  النف�صي  ال�صبب  ال�صارم، 
اخلرائب  تورث  بلّذٍة  وا�صتعمالها  التدمريية  االأ�صلحة  �صناعة  يف  والتفّن 

وتدفع بالعنف اإىل القمم الدموية.
ماذا يح�شل اليوم؟

العامل كلّه يخاف االإرهاب، بل يتجاوز خوفه اإىل اخلوف اجلّدي من اأن يكون 
ال�صالح النووي اأو فتاته قد بات بحوزة بع�ض الدول اأو الف�صائل االإ�صالمية 
ي�صاعف  مبا  الكافرة،  الدولية  واالأنظمة  بالقوانني  تقّر  ال  التي  االإرهابية 
بتفجرياتهم  العامل  عوا�صم  االإرهابيون  يقرع  اإذ  يتجاوزه،  اأو  اخلوف  هذا 

املتالحقة.

6- الإنهيارات بني دولة الآباء ودول الأبناء
العرب  مب�صتقبل  التفكري  الفطنة  من  كان  ال�صوفياتي  االحّتاد  �صقط  عندما 
املتحالفني معه وتوّقع �صقوطهم املماثل، لكن هذه املعادلة قد تفقد الكثري 
من املنطق ال�صيا�صي لدى تطبيقها على الدول العربّية املتحالفة مع اأمريكا 
التي مل ت�صقط عموًما بل هي تلعب بحلفائها تقّدًما واإنكفاًء. لهذا ال اأرى من 
ال�صيا�صية  والتناق�صات  االجتهادات  تلك  ن�صّنف  كيف  اأعرف  وال  املنطق، 
اإىل  االأخرية  اأوباما  باراك  الرئي�ض  زيارة  واأعقبت  رافقت  التي  واالإعالمية 

اململكة العربّية ال�صعودية واإجتماعه اإىل زعماء دول اخلليج. 
قبل الغو�ض يف هذه االنق�صامات يف الراأي ب�صلبياتها واإيجابياتها، يفرت�ض 
يقّر  ال  ال�صيا�صية  العلوم  يف  الكربى  الدول  بني  العالقات  تاريخ  اأّن  القول 
بالقطيعة النهائية حّتى ولو كان عرب اخلرق واخلرق امل�صاد، كونه تارب 
حمكومة بامل�صالح واالأفخاخ واالأبواب امل�صقوقة لتبادل املغامن واالأ�رسار 
وحتقيق التوازنات. وعندما تختلف الدول يف ما بينها حول م�صاألة معينة اأو 
تتنا�صح اأو تتعار�ض، علينا اأالّ نن�صى قطًعا حجم الرتاكمات االإيجابية التي 
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روؤ�صاء  اأمزجة  بل تتجاوز  الدول  العاّمة بني هذه  امل�صالح  اأحياًنا  تتجاوز 
املفكرين  بع�ض  خلط  قبول  اللطافة  من  وال  العلم  من  لي�ض  لذا  الدول.  هذه 
والنظرة  االأمريكية  النظرة  بني  التقاطع  لعدم  فهًما  حتليالتهم  يف  العرب 
العربّية اإىل "الثورات" العربية وتداعياتها احلاّدة والقا�صية العا�صفة ببلداٍن 
عربية حمّددة، بينما هي اأقّل ع�صًفا واإجراًما يف دول عربية اأخرى. وهنا ال 

بّد من �صوؤال �صديد االأهمّية:
ملاذا يختلط الدمار وتتفاقم املع�صالت وتنهار اإ�صرتاتيجيات التفاو�ض اأو 
اأفكار احللول يف العراق و�صوريا وليبيا واليمن حتديًدا لت�صل كما هو ظاهر 
امل�صتقّرة  االأخرى  الدول  يف  الرعب  وخلق  امل�صتحيالت  حدود  اإىل  اأحياًنا 

ن�صبًيا؟ 
وذلك الأّن �صقوط االحتاد ال�صوفياتي كان يعني انتظار �صقوط حلفائه. هذا 
ومنها  ال�صيا�صية  الدول  بهويات هذه  االهتمام  بالكثري من  ال�صوؤال مل يحظ 
العراق و�صوريا وليبيا واليمن وتون�ض وم�رس وموريتانيا وغريها من دول 
القلق على امل�صتقبل. كانت عرب تواريخها املعا�رسة  التي يداهمها  االإقليم 
رو�صّية ال�صيا�صة واالإيديولوجيا اإىل حّد كبري يف التوّجه نحو ال�رسق وحتديًدا 
الغ�صب  �صوى  توّلد  الدول  تلك  �صيا�صات  تكن  مل  ال�صوفياتي.  االإحّتاد  نحو 
قوّية  كانت  للغرب  املناوئة  حتالفاتها  واأّن  ا  خ�صو�صً الغرب  وجدان  يف 
ت�صّب  كانت  لطاملا  التي  املزدوجة  الغرب  و�صيا�صات  فل�صطني  نكبة  ب�صبب 
و�صيا�صات  بال�صالح  تبداأ  ال�صيا�صات  تلك  كانت  "اإ�رسائيل".  م�صلحة  يف 
ا�صرتاكّية  اأوجًها  وتاأخذ  عموًما،  والغرب  الأمريكا  واال�صتقواء  اال�صتعداء 
�صيا�صات  يجعلها  مبا  واالقت�صاد  والتعليم  والرتبية  الثقافة  يف  متعّددة 
ال�رسق  الو�صوح بني  الوقت نف�صه تبدو حافلة باالألغاز وعدم  غام�صة ويف 
والغرب. باملقابل كانت الدول العربّية االأخرى، على تفاوت يف امل�صتويات 
والقّوة والرثوات يف ما بينها، على اإرتباط وثيق ووا�صح بالواليات املّتحدة 
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التي  الباردة  احلرب  طيلة  املناخ  هذا  �صاد  وقد  عموًما.  والغرب  االأمريكية 
العاملية  احلرب  نهاية  بعد  مبا�رسًة  عظيمني  حمورين  اإىل  العامل  ق�ّصمت 
بني  فرقة  على  بحّدة  انعك�ض  الذي  هو  االإنق�صام  هذا  يكون  ولرمّبا  الثانية، 
البلدان العربّية وعداوات وظهور مالمح اال�صتحالة يف وحدتها. ولنتذّكر اأّن 
اأمريكا كانت، منذ اأن و�صعت احلرب الثانية اأوزارها، قلقة اأو م�صكونة باإرادة 
تفكيك االحّتاد ال�صوفياتي عرب اإ�صرتاتيجيات ومراحل تفكيك العقل االإحلادي 
و�صقوط النظام ال�صيوعي، مّما يعني بالتايل حتمّية انتظار املتاعب لالأنظمة 

املتحالفة معه.
ولو ذهبنا يف التحليل دعًما لهذه الفر�صّية، جند باأّن االأب يحتّل مكانة اجل�رس 
يف العقل العربي. وعندما ي�صقط االآباء ي�صبح االأبناء مهّددين بال�صقوط من 
اأمورهم  تدبري  يف  الآبائهم  تابعني  كانوا  اإن  ا  خ�صو�صً االأزمات  يف  بعدهم 
التجربة  و�صحالة  والقرار،  الراأي  يف  و�صعًفا  طراوة  ويعانون  واأزمنتهم، 
واخلربة حّتى ولو كانوا يف اأعماٍر متقّدمة. وما ينطبق على االأفراد قد ين�صحب 
على الدول العظمى يف عالقاتها وحتالفاتها مع الدول ال�صغرية كما العربّية 
الواقعة على خطوط الفيالق والهّزات الدائمة بحيث تتقّدم امل�صالح، وتتغرّي 

مبوجبها العالقات الدولّية. 
العربّية  والبلدان  تركيا  اإ�صالمية  من  رمّبا  عّجل  حاد  بعامل  هنا  اأفّكر 
اأيلول وتفجري الربجني، هو يقظتها على  االإ�صالمية مبا يتجاوز كارثة 11 
غفلة، لتكت�صف، بعد 9 ت�رسين الثاين/ نوفمرب 19٨9 عند انهيار جدار برلني، 
يقظة امل�صيحيني املكبوتة من حولها يف رو�صيا وبلدان املنظومة االإ�صرتاكية 
يدخلون  اأهلها  راح  والتي  الغرب،  نحو  جمّدًدا  املتطلّعة  ال�رسقّية  واأوروبا 
لقد  ال�صليب بعد �صبعة عقود.  اإ�صارة  البيزنطّية املهجورة را�صمني  الكنائ�ض 
�صمع العامل يف �صجيج انهيار اجلدار يف برلني �صلوات البابا يوحنا بول�ض 
الثاين البولوين االأ�صل ونرباته احلاّدة يف �رسورة اإ�صاءة الكنائ�ض يف العامل 
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ا تاريًخا من احلروب  وقرع االأجرا�ض يف اأقا�صي اآ�صيا. كانت حلظة حملت اأي�صً
اال�صرتاكية  ب�صقوط  الغربّية  والغبطة  االأمريكية  اخلفّية  واالإ�صرتاتيات 
يف  الوعرة  الدروب  تفّرعت  العامل.  على  االأحادية  العظمة  تعميم  وحماولة 
من  االإرهابّية  املجموعات  فيه  خرجت  الذي  الزمن  يف  العاملية  ال�صيا�صة 
الفو�صى املنّظمة  القا�صية لرتميها يف  اأنظمتها  اأ�رّسة جغرافياتها وتواريخ 

العارمة بال هويات م�صتقبلية.
ولو عقدنا مقارنة ب�صيطة بني �صورة الغرب باالأم�ض و�صورته اليوم لوجدنا 
متغرّيات ومفارقات هائلة. لقد برزت االنتقادات الأمريكا ودول الغرب وبن�صٍب 
خمتلفة وبقّوة من معظم الدول العربّية التي اأنهكت على خطوط ال�رساعات 

بني ال�رسق والغرب الأ�صباٍب متعّددة:
الذي  وعجزه  املتعار�صة  �صيا�صاته  يف  الغرب  اإىل  االأّول  ال�صبب  يعود  اأ- 
ال�صيا�صات  يف  تدهوًرا  انعك�ض  قياداته،  م�صتوى  يف  تدهوٍر  اإىل  يعود  قد 
واملواقف. وهذا ما مل جنده يف االحّتاد ال�صوفياتي وال يف رو�صيا التي يبدو 
حيث  من  والقوّية  بالنموذجية  و�صفها  ميكن  �صيا�صات  يقود  بوتني  فيها 
الرجل  اّتكاأ  لقد  وال�صيغ.  واالّتاهات  الطرق  املتعّدد  ومتّردها  رف�صها 
القومية  الروح  اإيقاظ  يف  يجتهد  وهو  العقيدة،  �صقوط  بعد  الكني�صة،  على 
للغرب يف  واملفاو�صة  املناوئة  القاعدة  اجلديدة على  دولته  ون�صج عظمة 
الوقت نف�صه، يف اأمكنة العامل كلّه مبا يكفل له قاعدة نفوذ اإقليمية ودولّية 

�صاعدة.
اإىل  و�صلت  والتي  واأمريكا  للغرب  احلاّدة  االنتقادات  تلك  تكون  قد  ب- 
ا والعدائية املتفاقمة نتيجًة لالأو�صاع الداخلية واالإقليمية  حدود التمّرد اأي�صً
اأعباءها  العربّية على جميع امل�صتويات، والتي يتحّمل  الدول  التي تعانيها 
"الثورات" العربّية نوافذ االإقتتال املذهبي  الغرب بوجه عام بعدما فتحت 
املظلم واملرتاكم يف اأر�ض االأديان، ومنها تدفقت اأجيال املذاهب والفقهاء 

واالأحزاب واالأفكار واالجتهادات.
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ج- هناك مفارقة ن�صهدها اإذا ما تذّكرنا تلك املوجات املتمّردة والعدائّية 
العاملّية  احلرب  بعد  العربّية  الدول  يف  اال�صتقالل  حركات  �صاحبت  التي 
الثانية حيث اأفرز ذلك التاريخ حركات �صعبية وزعماء كباًرا قادوا اال�صتقالل 
الربيع  "ثورات  اأوما كان يعرف باال�صتعمار. باملقابل وبعد  �صد االحتالل 
العربي"، وبف�صل و�صائل التوا�صل العارمة، قد جند اليوم الكثري من ال�صعوب 
االأمريكية  املجتمعات  اإىل  تتطلّع  ال�صيا�صة  عن  بنف�صها  ناأت  التي  العربّية 
بعني الر�صى واجلذب، بينما يكمن الرف�ض والغ�صب لدى العديد من حّكام 
قد  اأّننا  ذلك  من  واالأخطر  العربّية.  والنخب  الر�صميني  وامل�صوؤولني  العرب 
وغريها  واحلرّية  الدميقراطّية  يرف�ض  متف�ّصًيا  ودينًيا  ر�صميًّا  مناًخا  نلم�ض 
من �صعارات التغيري باعتبارها مبنجزاتها وموؤ�ص�ّصاتها ذات طبيعة وجذور 

غربّية م�صتوردة. 
اأتاتورك.  مع  بالكامل  علمانّية  جندها  كمثال،  جمّدًدا  تركيا  اأخذنا  ولو 
اأقامت نظاًما وموؤ�ّص�صات ف�صلت الدين عن الدولة و�رّسعت لالأحزاب واحلياة 
الربملانّية واالإنفتاح على احلداثة وحرّية الراأي وال�صحافة اإىل حدٍّ كبري لكنها 
اأردوغان  ي�صقط هذا املثال مع  العلمانّية.  اأبقت اجلي�ض كمحافظ كبري على 
اليوم بعدما كان ي�صغل اجلوهرة امل�رسقّية الثمينة يف التاج اخلا�ض باحللف 
االأطل�صي، حيث كانت مبثابة القائدة لذاك احللف بالن�صبة الأمريكا واأملانيا 
حتديًدا وللغرب عموًما، وهي بهذا املعنى، كانت حّتى االأم�ض القريب ت�صبه 
الربيطانّية،  االأمرباطورية  وجدان  يف  ت�صغله  كانت  الذي  املقام  يف  الهند 
اكت�صفت بعد  العربي  الربيع  تداعيات  نف�صها كثرًيا يف  لكّنها بعدما ح�رست 
االنقالب االأخري املجه�ض على اأردوغان، اأّن اأمريكا ما عادت احل�صن املنيع 
الذي كانت ت�صتند اإليه، وباأّن وقوفها املزمن على اأبواب الغرب، يدفعها اأكرث 
فاأكرث اإىل �صيا�صة التحّدي والغ�صب والتمّرد على اأوروبا والغرب عرب �صيا�صة 
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ت�رسيع االأبواب كلّها للعبور نحو اأوروبا. بذلك تبدو تركيا وكاأّنها تنحو ل�صغل 
احلجر الدفاعي ال�رسقي الرو�صي يف وجه هذا الغرب.

واإذا ما دفعنا التفكري اأكرث اإىل االأمام، ميكننا التقدير اأّن مطالبة اأردوغان 
بتدبري  االأّول  واملّتهم  اأمريكا  يف  املقيم  غولني  خ�صمه  بت�صليم  امللّحة 
يذّكرنا  الذي  االأمر  اإىل م�رس،  تقريبه  اأو  اإىل ترحيله  االنقالب، رمّبا يف�صي 
طهران  اإىل  هناك  من  ظافًرا  عاد  الذي  فرن�صا  اإىل  اخلميني  االإمام  برتحيل 

معلًنا الثورة االإ�صالمية.
هل ميكننا املجادلة من اأّن بع�ض الدول العربّية واالإ�صالمّية التي اأ�صهمت يف 
�صقوط نظام االإحلادية اأن يدفع من ال�صحايا واخلرائب والدماء وال�رساعات 
ما كانت ت�صتهيه اأمريكا اأن ُيدفع من االحّتاد ال�صوفياتي مبا�رسة يف �رساع 
اجلّبارين التاريخي؟ لرمّبا ي�صّح هذا التفكري تف�صرًيا ل�رسا�صة احلروب الدائرة 
يف اأر�ض العرب، وذلك باملعنى الالواعي، اإن �صمحنا الأنف�صنا بتطبيق نظرّية 
نهاية  ويف  املزمنة.  �رساعاتها  يف  الدول  على  كما  االأفراد  على  الالوعي 
مركزّية  بقرارات  تخت�رس  اأن  الكربى  قراراتها  حيال  الدول  تكاد  املطاف، 
نافذة  اإىل  البحث  بنا  يف�صي  وهنا  االأفراد.  احلّكام  من  جمموعة  اإىل  تعود 
كربى هي كيفية �صناعة الراأي العام وقولبته يف ع�رس العوملة، حيث يخّيل 

اإلينا اأّن احلكام وال�صعوب هم يف ن�صٍق واحد بينما الواقع مغاير لذلك كليًّا.

7- اأين موقع العرب اليوم على اخلريطة الدوليّة؟ 
وهل ينبغي للعرب اقتبا�س عنا�رس النه�شة الغربيّة؟

طرحت يف العام 1923، جمموعة من االأ�صئلة امل�صابهة، اأي منذ قرن تقريًبا 
على نخبة من املفكرين العرب، وهي اأ�صئلة تتكّرر وكاأّنها مل تفقد اأهمّيتها، 
وكاأّن  نف�صها،  الفكرّية  والهموم  باملعاين  تتجّدد  للمفارقة،  نراها،  لكننا 
التاريخ العربي يدور يف مواقعه الفكرية حول نف�صه، دائم االن�صغال مب�صائل 
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الهوية والنه�صة والعروبة والغرب وال�رسق. وعندما نت�صّفح اأجوبة البع�ض 
جنده يكتب اليوم وكاأنه مقيم يف ما بيننا)19(.

اأو  "رقًيا"  ندعوه  اأن  تعودنا  ملا  كان  "اإذا  نعيمة:  ميخائيل  لالأديب  نقراأ 
وال  عنه.  الناتة  بال�صعادة  يقا�ض  اأن  يجب  فمعناه  معنى،  من  "تقدًما" 
التغلب على اخلوف بكل  اإال واحد. وهو مقدار  لل�صعادة، يف نظري،  مقيا�ض 
�رسوب  من  هناك  ما  وكل  والعبودية  والفاقة  واالأمل  اجلوع  خوف  اأنواعه، 
اخلوف. الأّن التغلب على اخلوف يوّلد تلك الطماأنينة الروحية التي ال �صعادة 
دونها. فاإذا كانت املدنية الغربية، كما نعرفها، ت�صاعد على ا�صتئ�صال اخلوف 
اأكرث من املدنية ال�رسقية فهي حرية باحلفاظ والتقليد. وحري اإّذاك بال�رسق 
اأن يتبنى من الغرب برملاناته ومعاهده العلمية واملدنية واأن يتزيا باأزيائه 

االأدبية واأال يقف يف تقليده عند حد..."
االأيام  االأ�صئلة يف هذه  اأن تلقى مثل هذه  "اأفهم  الدكتور طه ح�صني، قال: 
التي نعي�ض فيها الأّن ال�رسق العربي كله م�صطرب ا�صطراًبا �صديًدا مل يكن لنا 
به عهد من قبل، فمن املعقول اأن ن�صاأل عن م�صدر هذا اال�صطراب وعن قيمته 
مرحلة  من  انتقال  حالة  يف  العرب  اأّن  م�صدره  اال�صطراب  نتيجته...  وعن 
�صيئ  من  انتقال  اأنه  يبدو  لكن  انتقالية؟  نكن يف مرحلة  فمتى مل  ملرحلة، 
اإىل اأ�صواأ... يجب اأن نندفع يف الطريق العلمية الغربية اندفاًعا ال حد له الأّن 
العلم قد اأ�صبح غربًيا ولي�ض لنا فيه ن�صيب قومي. وعلى العك�ض من ذلك يف 
الفن واالأدب واحلياة االجتماعية، فلنا فنوننا واآدابنا ونظامنا االجتماعي. 
وواجبنا هو اأن نحتفظ ب�صخ�صيتنا قوية وا�صحة يف هذه االأ�صياء، واأال نقتب�ض 
من اأدب الغرب وفنه ونظامه االجتماعي اإال ما ميّكن �صخ�صيتنا من اأن تنمو 

وتتطور وحتتفظ مبا بينها وبني العامل املتح�رس من االت�صال".
وعن اقتبا�ض عنا�رس املدنية الغربية يف االأدب وال�صيا�صة واالجتماع، كتب 
اأني�ض خوري املقد�صي: "نعم لالإقتبا�ض وال.. نعم اإذا اأريد بالعنا�رس الغربية 
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حما�صن ما عند القوم من اأ�صباب املدنية والعمران كاأ�صباب ال�صناعة واالإدارة 
والعلوم الطبيعية. وال اإذا كان املراد تقليد املدنية الغربية تقليًدا اأعمى يذهب 
ب�صخ�صيتنا القومية وحما�صن عواطفنا ال�رسقية...يجب اأن ُيقتب�ض النور اأّنى 
يكن، يف الغرب اأو يف ال�رسق، يف ال�صمال اأو اجلنوب، واحلقيقة مفيدة اأينما 
ظهرت، واملهم اأن ن�صعى وراءها ب�رسط اأن تقوى بذلك �صخ�صيتنا، واإال اأ�صعنا 

اأنف�صنا بالتقليد وفنينا يف �صوانا".
من  املمتد  ذلك  بكليته  ال�رسق  "اإّن  اأجاب:  فقد  جربان،  خليل  جربان  اأّما 
اأّما  والغربيني.  للغرب  كربى  م�صتعمرة  اأ�صبح  قد  املحيط،  اإىل  املحيط 
ال�رسقيون الذين يفاخرون مبا�صيهم ويتباهون باآثارهم ويتبّجحون باأعمال 
جدودهم، فقد �صاروا تابعني باأفكارهم وميولهم ومنازعهم للفكرة الغربية 
وامليول واملنازع الغربية... يف عقيدتي اأنه لي�ض باالإمكان ت�صامن االأقطار 
احلق،  على  القّوة  مبيزة  القائلة  الغربية  الفكرة  الأّن  هذا،  زمننا  يف  العربية 
والتي ت�صع املطامع اال�صتعمارية واالقت�صادية فوق كل �صيء، ال ولن ت�صمح 
بذلك الت�صامن طاملا كان لها اجليو�ض املدّربة والبوارج ال�صخمة لهدم كل 
اأّن  اقت�صادية. وكلنا يعلم  اأم  ا�صتعمارية كانت  ما يقف يف �صبيل منازعها 
كلمة ذلك الروماين "فّرق ت�صد" مّلا تزل قاعدة مرعية يف اأوروبا. ومن نكد 
الدنيا، ومن نكد ال�رسق والغرب مًعا، اأن يكون املدفع اأقوى من الفكر، واحليلة 
ال�صيا�صية اأفعل من احلقيقة... وما ع�صى ينفعكم الت�صامن يف االأمور العر�صية 
واأنتم غري مت�صامنني يف االأمور اجلوهرية، وماذا تدي االألفة يف املزاعم 

واأنتم متباينون يف االأعمال؟ 
التع�صب  مينعنا  اأن  "...واأخاف  الزهاوي:  �صدقي  جميل  ال�صاعر  يجيب 
مع  بيننا  البون  فيزداد  الغربيني  حذو  نحذو  اأن  من  البليد  واجلهل  االأعمى 
ونحن  اليوم  عليه  هم  مّما  اأكرث  يرتقون  هم  اخلالف.  �صقة  وتطول  الزمان 
اأقرب لنبذ الغرب كل الغرب،  نبقى يف مكاننا واقفني... فثمة موقف ممانع 
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واالعتماد على الذات بكل خوا�صها الرتاثية". ويف املقابل اأجاب م�صطفى 
�صادق الرافعي مبا هو اأقرب اإىل االأ�صولية الفكرّية: "اأّن نه�صة هذا ال�رسق 
العربي ال تعترب قائمة على اأ�صا�ض وطيد اإاّل اإذا نه�ض بها الركنان اخلالدان: 
الدين االإ�صالمي واللغة العربية)2٠( وما عداهما فع�صى اأال تكون له قيمة يف 
حكم الزمن ...واإذا كان البد لالأمة يف نه�صتها من اأن تتغري فاإن رجوعنا اإىل 

االأخالق االإ�صالمية الكرمية اأعظم ما ي�صلح لنا من التغري.
ويعّقب معروف الر�صايف كاتًبا: "اإّن امل�صلمني اليوم وقبل كل �صيء يف اأ�صد 
احلاجة اإىل اإ�صالح ديني عام وذلك ال يكون اإاّل بعدما ياأخذ القوم ق�صطهم من 
الرتبية والتعليم حتى ين�صاأ فيهم جيل م�صتعد لقبول االإ�صالح. فاإذا مّت للقوم 

اإ�صالحهم الديني ... فقد مت احتادهم الذي هو اأكربعامل يف بلوغ غايتهم".
تت�صابه االأفكار والكتابات واالأبحاث وكاأّن التاريخ يتحّرك يف الك�صف عن 
حلوٍل ملع�صالت وماآ�ض تبقى بحاجٍة اإىل الك�صف عرب قرن تتكّرر فيه االأزمنة 
الغام�ض ملواقع  الراهن  االنك�صاف  واأغربها زمن  اأق�صاها  واالأزمات، ويبدو 
العرب ومع�صالتهم فوق االأر�ض مهما اختلف حولها اأهل الدين اأو العلم من 

كونها كروية كانت اأم م�صّطحة.
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املراجع:
)1( راجع ملزيد من العناوين والتفا�صيل حول"العوملة والعوربة":

https://www.google.com.lb/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=
2&ie=UTF8#q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%A8
%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9
%85%D8%A9&start=0

)2( �صاركنا يف هذا املوؤمتر احلادي وال�صبعني ملجمع اللغة العربّية يف القاهرة )1٠ 
واأ�صاتذة  وامل�صت�رسقني  العلماء  اأّيار/مايو 2٠٠5( من بني مائة وخم�صني من كبار 

اجلامعات من خمتلف دول العامل اإىل اأع�صاء املجمع واالأع�صاء املرا�صلني، راجع:
ht tp : / /a lshareyah.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 8 % A 8 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7
%D9%86/107-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D-
9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-9/531-qq-qq.html

اطار  يف  القاها  اأبوظبي،  دولة  لرئي�ض  امل�صت�صار  العتيبة،  �صعيد  مانع  الدكتور   )3(
االمارات  بجامعة  واالجتماعية  االن�صانية  العلوم  كلية  نظمته  الذي  املوؤمتر  اأعمال 

مبدينة العني يف الفرتة بني 23 و 24 اآذار/مار�ض 2٠٠٨.
www.wam.ae/ar/news/general/1395233533353.htm

ا: في�صل اأحمد ال�رسحان، "دور العالقات العاّمة يف عملّية �صناعة القرار  راجع اأي�صً
)دعوة االأردن لالإن�صمام اإىل جمل�ض تعاون دول اخلليج العربّية(، اأطروحة اأعّدت لنيل 
العايل  املعهد  رّمال،  علي  الدكتور  اإ�رساف  االإعالم،  يف  اللبنانّية  الدكتوراه  �صهادة 

للدكتوراه، اجلامعة اللبنانّية، 2٠1٦، باإنتظار جل�صة املناق�صة. 

)4(�صحيفة الغد االأردنّية، 22 حزيران/يونيو، 2٠٠9.

)5( للمزيد من التفا�صيل:
https://www.google.com.lb/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=
2&ie=UTF8#q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%A8
%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9
%85%D8%A9&start=0
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www.voltairenet.org/article141373.htm،٦(  في�صل القا�صم(

"العامل م�صّطح"، تاريخ موجز للقرن الواحد والع�رسين، دار  )٧(  توما�ض فريدمان، 
الكتاب العربي، بريوت ، لبنان، 2٠٠٦.

)٨(  املرجع نف�صه، �ض1.

 Marshall McLuhan & Quentin Fiore: War and peace in   )9(
 the global village and Zbigniew Brzinski:Between two Ages.
America’s Role in the Technotronic ERA
   Guerre et paix dans le village planétaire, Laffont, Paris، 1970 -

وتر جم هذان املوؤلفان اإىل لغات كثرية ومنها الفرن�صية:
- La Révolution technétronique, Calmann-Lévy, Paris, 1971.

 E.B. Weiss: “Advertising nears a big speed-up in   )1٠(
         Communications innovation”, Advertising Age,19 mars
London, p. 84 ,1973.

اللبناين،  املنهل  دار  االإّت�صالّية"،  والطاقة  االإعالم  "فنون  اخلوري،  ن�صيم    )11(
بريوت، لبنان، 2٠٠5، �ض: ٨٧

من  �صاحية  يف  يقيم  كان  الذي  اآدم  عهد  اإىل  دم�صق  تاريخ  يعيد  من  هناك   )12(
زالت  ما  اأخرى  قرية  يف  اأقامت  حواء  اإّن  فيقولون  اأبيات"،  "بيت  ُت�صمى  �صواحيها 
اأو بيت االآلهة الذي ورد كثرًيا يف و�صائل االإعالم  قائمة حّتى اليوم هي"بيت لهيا" 
منذ  الـ2٠11، وُيجمعون على اأنها كانت مكان والدة اإبراهيم اخلليل وموطنه االأ�صلي. 
ولقد �صقنا هذه املالحظات للربط بني ما يحدث بني التاريخني القدمي واحلديث. راجع 

ا: �صفر التكوين، واأي�صً
h t t p : / / w w w . j o s e p h z e i t o u n .
c o m / 2 0 1 4 / 1 1 / % D 8 % A F % D 9 % 8 5 % D 8 % B 4 % D 9 % 8 2 -
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A D % D 8 % A C % D 8 % B 1 % D 9 % 8 A -
/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB



41

)12( توما�ض فريدمان، املرجع نف�صه، �ض5٧. ويقارن فريدمان بني �صقوط جدار 
برلني يف 19٨9/11/9 مع 2٠٠1/9/11 تاريخ الهجمات على نيويورك ووا�صنطن 

بامل�صادفة ال�صحرية الرائعة يف التاريخ.

 Michel Foucher: “La nouvelle planète”, Libération, 15   )13(
Décembre 1990, Paris, p. 21

 Jürgen Habermas: L’espace public. Archéologie de la  )14(
 publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise,
trad. par Marc B. de Launa, Payot, Paris, 1978, p.9

 )Silicon Valley )باالإجنليزية:  ال�صيليكون  وادي  اأو  فايل  �صيليكون   )15(
الواليات  كاليفورنيا،  فران�صي�صكو يف  �صان  اجلنوبية من منطقة خليج  املنطقة  هي 
من  الكبري  العدد  وجود  ب�صبب  م�صهورة  اأ�صبحت  املنطقة  هذه  االأمريكية.  املتحدة 
يف  العالية  التقنية  اأعمال  جميع  ت�صّم  وحالًيا  تكاملية،  ومنتجي دائرة  مطّوري 

املنطقة، حيث اأ�صبح ا�صم املنطقة مرادًفا مل�صطلح التقنية العالية.
اإال  تكنولوجًيا  املتطورة  االقت�صادية  القطاعات  من  العديد  وجود  من  الرغم  على 
جمال  يف  اجلديدة  واالخرتاعات  التطوير  جمال  يف  االأول  يبقى  فايل  �صيليكون  اأّن 
امل�صاريع  جمال  يف  اال�صتثمارية  العائدات  ثلث  يف  وي�صهم  املتطورة  التكنولوجيا 
اجلديدة يف الواليات املتحدة االأمريكية. ي�صّم وادي ال�صيليكون كاّل من وادي �صانتا 
اجلنوبي.  بيه(  و)اي�صت  اجلنوبية  بينن�صوال  خو�صيه(،  )�صان  مدينة  فيها  مبا  كالرا 
ال�صليكون  وادي  من  تتخذ  التقنية  �رسكات  كربى  من  جًدا  كبرية  جمموعات  وفيه 
الكلفة  رغم  �صاروخي  بتواتر  هناك  تتاأ�ّص�ض  جديدة  �رسكات  اأّن  كما  لها  مقًرا 
الب�رسية  والطاقات  التطور  الفائقة  التحتية  البنية  بف�صل  لالأرا�صي؛ وذلك  املرتفعة 
النف�صي  البعد  بف�صل  وطبًعا  جهة،  من  املنطقة  هذه  بهما  تتميز  التي  اال�صتثنائية 

املهم الذي حتمله عملية اختيار وادي ال�صليكون كمقر لل�رسكة.راجع:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%
D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%
88%D9%86
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)1٦(  ن�رسنا يف جملّة الدفاع الوطني، كانون الثاين/يناير 2٠15، �ض5، درا�صة 
مطّولة بعنوان:" العرب بني التغيري والغري"، اأقفلناها بهذه احلكمة االإغريقية، وما 

االإ�صارة اإليها هنا اإالّ لتو�صيح االإ�صتمرار يف ال�صياق البحثي والفكري عينه.

1٨�صباط/فرباير 19٦٧(   – اأبريل 19٠4  اأوبنهامير ) 22ني�صان /  روبرت   )1٧(
كاليفورنيا، بريكلي. هو  بجامعة  النظرية  الفيزياء  ومدّر�ض  وعامل  اأمريكي  فيزيائي 
مدير م�رسوع مانهاتن لت�صنيع ال�صالح النووي االأول يف احلرب العاملية الثانية حيث 
االأمريكية  اللجنة  ورئي�ض  االأ�صلحة،  لتطوير  ال�رّسي  امل�رسف  الرئي�ض  بعدها  اأ�صبح 
للطاقة النووية. وقد ا�صتخدم من�صبه لل�صغط والتحكم يف ا�صتخدامات الطاقة النووية 
من  عّدة  جوائز  على  ح�صل  ال�صوفياتي  االحتاد  مع  النووي  الت�صليح  �صباق  وتنب 

الروؤ�صاء االأمريكيني ومنهم جون كينيدي. راجع ملزيٍد من التفا�صيل :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8
%AA_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8
A%D9%85%D8%B1

)1٨(  ن�رست جملّة "الهالل" امل�رسية يف العام 1923 االأجوبة ثم جمعتها ون�رستها 
يف كتيب بعنوان "فتاوى" كبار الكتاب واالأدباء يف م�صتقبل اللغة العربية"،يف العام 
نف�صه. واأعادت وزارة الثقافة والفنون والرتاث يف قطر طباعة الكتيب ون�رسه وتوزيعه 

مع جملّة الدوحة، كانون االأّول/دي�صمرب 2٠13.

الناطقة  ال�صعوب  ترتيب  العربّية يف  اللغة  باأهمّية  قناعتنا  الرغم من  على    )19(
اأداٍة  اإىل  اليوم تتحّول  العربّية  اللغة  اأّن  اإىل  بها بكونها موؤ�رّسًا قويًّا للح�صارة ننّبه 
ا يف مواقع التوا�صل االإجتماعي وهي تلحق بظاهرة كتابتها من  للتعبري وخ�صو�صً
 Latinisation الي�صار اإىل اليمني اأو ما دعا اإليه �صعيد عقل من"ليتنة العربية" من

مبعنى كتابتها كما اللغات الالتينية. ولهذا نورد مايلي: 
ناق�صنا يف العام 2٠٠٠ اأطروحتنا الثانية يف الدكتوراه وكانت عنوان املخطوطة 
مل  للن�رس  عر�صناها  وعندما  ال�صلطات"،  واإنهيار  العربي  االإعالم  بعنوان:"  اأ�صا�ًصا 
يقبل بها نا�رس، الأّن عنوانها قد يبقيها يف م�صتودعات النا�رس الأّن االأنظمة العربّية 
العربي  "االإعالم  اجلديد:  العنوان  باإعتماد  احلّل  وكان  بالطبع.  توزيعها  �صرتف�ض 
للمقاربات  م�صنية  تعديالت  على  العمل  ا�صتوجب  الذي  اللغوية"  ال�صلطات  واإنهيار 
اجليو�ض)يف  اأّن  اإعتبار  على  لغوية،  �صلطات  بكونها  وتلوينها  وال�صيا�صية  الدينية 
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اجلامعات  واأ�صاتذة  واملحامني  والق�صاة  والدين  ال�صيا�صة  ورجال  العرب(  بلدان 
مبفاهيمها  والرتبوية  اللغوية  ال�صلطات  االأهل  بعد  يحملون  الذين  هم  واملعلمني 
�صل�صلة  يف  االأطروحة  و�صدرت  املحّددة.  باأزيائهم  وحّتى  وحدودها  واأ�صولها 
واأعيدت   2٠٠5 العام  يف  العربية  الوحدة  درا�صات  مركز  عن  الدكتوراه،  اأطروحات 
طباعتها. ويبقى ال�صوؤال عن متّكن ع�رس التكنولوجيا واملعلومات من بداية حتويل 
جنوى  راجع:  للتعبري:  اأدوات  اإىل  للتفكري  اأدوات  من  اللغات  من  والكثري  العربية 
ر�صالة  منوذًجا(،  االإجتماعّية")الفاي�صبوك  ال�صبكات  يف  اللغة  "حتّوالت  طه،  عادل 
اأعّدت لنيل �صهادة "املا�صرت" يف علوم االإعالم واالإّت�صال، اإ�رساف الربوف�صور ن�صيم 

اخلوري، كلّية االإعالم، اجلامعة اللبنانّية، 2٠1٦.





*
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العقيد الركن ناجي بوزيّان

استراتيجّية الصراع
 على القطب الشمالّي

املقّدمة
تت�صابق الب�رسّية منذ فجر التاريخ االإن�صايّن اإىل اكت�صاف 
اآفاق جديدة ت�صمح له بالتطّور والتفّوق على االآخرين، اأّما القا�صم 
امل�صرتك بني هذه االكت�صافات اأّنه يف كّل مّرة اأعقبها املزيد من 
ال�رساعات. اإحدى الظواهر اجلديدة يف العامل هي ذوبان الثلوج 
يف القطب ال�صمايّل جّراء االحتبا�ض احلرارّي يف الكرة االأر�صّية، 
اأمرهم حول  العلماء حّتى يومنا هذا، مل يح�صموا  الذي ما زال 

اأ�صبابه احلقيقّية وكيفّية اأو �رسورة الت�صّدي له اأم ال. 
ن�صف  من  اأكرث  ال�صمايّل  املتجّمد  املحيط  َفَقد  ذلك  نتيجة 
م�صاحته املغّطاة باجلليد يف العقود الثالثة املا�صية، وثالثة 
اأرباع حجمه تراجع ب�رسعة، وحتّولت فيه املمّرات طريًقا اأكرث 
قابلّية لال�صتمرار. اأّما من ناحية الرثوات النفطّية فاأ�صبح من 
ال�صهل ا�صتخراجه، وميكُن القول اإّن حجم االحتياطّيات يف قلب 

* ضابط في 
الجيش اللبناني
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اجليولوجّي  امل�صح  دائرة  عن  �صدر  تقريًرا  لكّن  ر�صمّية،  غري  القطبّي  اجلليد 
من   %  25 يحوي  ال�صمايّل  القطب  اأّن  رّجح   ،2٠٠٠ العام  يف  االأمريكّية 

االحتياطيات العاملية غري املكت�صفة من النفط.
اإاّل  يزورها  وال  فيها  حياة  ال  من�صّية  �صبه  منطقة  ال�صمايّل  القطب  كان 
الباحثون، جمّرد حدود جليدّية لدولة، اإاّل اأّن تناف�ًصا دوليًّا حول املنطقة بداأ 
يت�صاعد بني القوى الكربى منذ مطلع االألفّية الثالثة على �صوء ما بداأ ميّثل 
العظمى  الدول  وتخو�ُض  هذا  فيه.  امل�صتجّدة  املتغرّيات  ظّل  يف  اأهمّية  من 
الطاقة  على  الطلب  بزيادة  املتعلّقة  التطّورات  كنِف  يف  حمموًما  تناف�ًصا 
بهذه  الغنية  املناطق  على  لل�صيطرة  اال�صرتاتيجّية،  املناطق  على  وال�صيطرة 
املّيزات. وبعد اأن اأ�صعلت ال�رسق االأو�صط ودّقت طبول احلروب االأهلّية يف اأكرث 
من مكان، تّتجه بو�صلة ال�رساعات الدولّية على م�صادر الطاقة نحو اإ�صعال 

القطب ال�صمايّل. 
اال�صرتاتيجّية  واملّيزات  حتمّية،  �صبه  ال�رساع  هذا  ح�صول  اإحتماالت 
تلك  كبرٍي  حدٍّ  اإىل  ت�صبه  ال�صمايّل  القطب  ملنطقة  االقت�صادّية  واخل�صائ�ض 
ومّيزاته  موقعه  يف  فريًدا  كان  طاملا  الذي  االأو�صط،  ال�رسق  يف  القائمة 
الواليات  طليعتها  ويف  العظمى،  الدول  اإ�صرتاتيجية  �صتتبدل  هل  واأهمّيته. 
ال�رساعات  اأتون  يف  الغارقة  االأو�صط  ال�رسق  منطقة  يف  ورو�صيا  املتحدة 
القطب  منطقة  يف  القطبني  بني  حمتمٍل  جديٍد  �رساٍع  �صياق  يف  والتوترات 

ال�صمايّل؟ 
املعنية  والدول  العظمى  الدول  ت�صعى  املنطقة،  هذه  اأهمّية  بروز  بدء  مع 
امل�صاحة  هذه  ا�صتخدام  كيفّية  حتّدد  مل  اأّنها  ا  خ�صو�صً عليها،  للت�صابق 
الرثوات  من  حقوقها  وحتديد  تكتنزها،  وما  واملياه  االأر�ض  من  ال�صا�صعة 
املتناف�صة  البلدان  بني  ما  يف  للتعاون  �صبل  حتدَّد  ومل  م�صاكل،  دون  من 
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منها  اأ�صعدة  عّدة  على  الت�صابق  هذا  ي�صتمل  ال�صمايّل.  القطب  ثروات  على 
القانوين، ال�صيا�صي، االقت�صادي، الع�صكري وغريها. وعلى �صوء هذه الوقائع 

والتطورات، كيف يبدو ال�رساع يف املنطقة، وما هي اأبعاده ونتائجه؟

الق�سم الأوّل: ماهيّة ال�رصاع على القطب ال�سمايلّ

١-و�شف القطب ال�شمايّل وخ�شائ�شه
دورانها  حمور  على  االأر�صّية،  الكرة  على  نقطة  اأعلى  هو  ال�صمايّل  القطب 
اأقّل ما  ال�صمايّل  القطب  ت�صتقبل منطقة  ال�صمايّل.  ويقع يف املحيط املتجّمد 
ميكن من اأ�صّعة ال�صم�ض، فهي تاأتي يف املرتبة الثانية من بني املناطق االأكرث 
برودة يف الكرة االأر�صية، تغّطيها طبقة �صميكة من الثلج على مدار ال�صنة. 
حيث  االأر�صّية  للكرة  ال�صمايّل  املغناطي�صي  القطب  يقع  املنطقة  هذه  قرب 
تّتجه اإبرة البو�صلة اإىل هذه املنطقة واالتاه. بحكم موقعه القطب ال�صمايل  
يتمّتع بخ�صائ�ض متّيزه عن باقي الكرة االأر�صّية، وقد زادت اأهمّيته موؤخًرا 

ب�صبب التغرّيات املناخّية والبيئّية.
البّحارة  به  َي�صرت�صُد  القطبي  بالنجم  ُيعرف  ال�صمال  اإىل  يدّل  جنٌم  هناك 
وامل�صافرون على اتاه ال�صمال. ت�رسق ال�صم�ض وتغرب مّرة واحدة فقط يف 
ال�صنة هناك، وبالتايل فاإّن جميع خطوط الطول واملناطق الزمنّية تتجه اإىل 
نقطة واحدة، لذا ال وجود دائم لالإن�صان يف القطب ال�صمايّل ومل يتّم حتديد 
القطبّية  اال�صتك�صافية  للبعثات  وبالتايل ميكن  له،  اأّي منطقة زمنّية معّينة 
 ،)GMT( ا�صتخدام اأّي منطقة زمنّية تكون منا�صبة لهم مثل توقيت غرينت�ض
اأو املنطقة الزمنّية للبالد التي غادروا منها. القطب ال�صمايّل اأكرث دفًئا من 
واأعلى درجة  البحر،  القطب اجلنوبّي، الأّنه يقع يف م�صتوى نف�صه من �صطح 
حرارة �ُصّجلت هناك حّتى االآن هي 5 درجات مئوية، وهي اأعلى بكثري مّما 
�صّجل يف القطب اجلنوبّي. يف القطب ال�صمايّل تكوُن ال�صم�ض با�صتمرار فوق 
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اأ�صهر ال�صتاء. ومع حماوالت  اأ�صهر ال�صيف، وحتت االأفق خالل  االأفق خالل 
اأتت  اأّنها اأخفقت حتى  اإاّل  اأكرب �رسكات النفط العاملّية ك�صف ما يف باطنه، 

التغيريات احلديثة موؤخًرا.
اإّنه ذوبان الثلوج يف القطب ال�صمايّل من جّراء انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون 
الناتة عن عّدة اأ�صباب، ومنها احرتاق الوقود االأحفوري، الذي ذّوب اجلليد 
لتقلّ�صه اإىل اأدنى م�صتوى له منذ قبل ظهور احل�صارة االإن�صانية. اإّن قمم جليد 
البحر القطبي ال�صمايّل قد انخف�صت اإىل اأدنى م�صتوى، واإّن م�صاحته و�صماكته 

بلغتا اأدنى م�صتوياتها مقارنًة باأّي وقت م�صى. 
ال�صمايّل  املتجمد  املحيط  من  مربع  كيلومرت  مليون   2.5 من  اأكرث  اأ�صبح 
ا حلرارة ال�صم�ض يف ال�صيف طوال 24 �صاعة يومًيا. وعندما  مفتوًحا ومعّر�صً
ننظر جّيًدا اإىل �صور تناق�ض اجلليد بالقطب ال�صمايّل، ندرك اأّن ذوبان اجلليد 

هو م�صاألة �صنواٍت قليلة فقط.))(
اإّن تغرّي املناخ، هو جزٌء من ال�صبب الذي جعل القطب ال�صمايّل ي�صبح االآن 
جبهة متجّددة للمناف�صة الدولية، فاملناخ هو امل�صوؤول عن ا�صطراب النظم 
االإيكولوجّية، ومع تزايد احلرارة يذوب اجلليد، وُتفتح قنوات وممّرات مائّية 
وا�صتك�صاف  التجاري،  وال�صيد  ال�صحن  تفيد قطاع  جديدة خالية من اجلليد 
 %13 اأّن  االأمريكية  الطاقة  معلومات  اإدارة  تقديرات  وت�صري  والغاز.  النفط 
من النفط املتبقي على االأر�ض، و3٠% من الغاز الطبيعي، و2٠% من الغاز 

الطبيعي امل�صال مازالت خمّزنة داخل قاع البحر يف القطب ال�صمايّل.))(
املحيط  وتقريًبا  ال�صمالّية،  واأمريكا  واآ�صيا  اأوروبا  اأطراف  املنطقة  ت�صّم 
من  والق�صمني  الرنوجّية،  ال�صاحلّية  اجلزر  با�صتثناء  كلّه،  ال�صمايّل  املتجمد 

إميل أمين، الصراع على ثروات القطب الشمالّي هل يشعل حروبًا عسكرية؟، 8)/))/5)0)، متوافر على الموقع:  -(
 http://2015.omandaily.om/?p=56426، اإلنترنت، الدخول: 18/11/2015.

Conn Hallinan، The Big Chill: Tensions in the Arctic، 3)/))/4)0)،متوافر على الموقع:  -(
 http://fpif.org/big-chill-tensions-arctic، اإلنترنت، الدخول: 8)/))/5)0).
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 2٧ م�صاحتها  تبلغ  املنطقة،  من  القريبني  والهادئ،  االأطل�صي  املحيطني 
مليون كيلومرت مربع. تعاظم االإهتمام بهذه املنطقة خالل العقد املا�صي، 

واأعاد اأحد اأوجه �رساعات احلرب الباردة اإىل ال�صاحة.
"من ميلك القطب ال�صمايّل، يتحّكم يف م�صري العامل". مقولٌة اأ�صبحت ترتّدد 
يف اأو�صاط املفّكرين ال�صيا�صيني واال�صرتاتيجيني نظًرا ملا يحدث من متغرّيات 
يف تلك املنطقة، الأّن التناف�ض على املوارد وزيادة القدرات الع�صكرّية فيها 

جعال القطب ال�صمايّل منطقة �رساع يف امل�صتقبل.
٢- الدول املعنيّة يف ال�رساع

- بدايًة، الدول التي لها �صواحل متتّد على املحيط املتجّمد ال�صمايّل، وهي 
رو�صيا، الواليات املّتحدة االأمريكّية، كندا، الدامنارك والرنوج.

- الدول املتداخلة مع املنطقة: فنلندا، ال�صويد واإي�صلندا.
- الدول املتقدمة �صناعًيا واقت�صادًيا: كال�صني واليابان وكوريا اجلنوبية 

ودول اأوروبا الغربية والتي لها م�صالح حيوّية يف هذه املنطقة.
املتمّثل  البحار  قانوُن  امل�صاطئة،  اخلم�صة  البلدان  بني  العالقة  يرعى 
باتفاقّية حقوق امللكّية يف اجلرف القاري، ال�صادرة عن االأمم املّتحدة العام 
19٨2، ودخلت حّيز التنفيذ العام 1994، بعد اأن �صادق عليها 15٠ بلًدا من 
بينها رو�صيا والرنوج فقط، من البلدان املذكورة اأعاله، وقد حّددت االتفاقّية 
ما  املّتحدة  الواليات  اأّن  ذكره  اجلدير  للم�صادقة.  تاريخ  اآخر  العام 2٠13 
اإىل  اأويّل  بطلب  فتقّدمت  كندا  اأّما  عليها،  الكونغر�ض  م�صادقة  تنتظر  زالت 

اللجنة اخلا�صة، بانتظار ا�صتكمال امل�صتندات املطلوبة.)3(
اأحد ميلك القطب ال�صمايّل. ح�صب قرارات  وتفيد املعاهدات الدولّية باأّن ال 

إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، )98)، متوافر على الموقع:  -3
 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf، اإلنترنت، الدخول: )/5/3)0).
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االأمم املّتحدة كقانون البحار املذكور �صابًقا، متتّد احلدود الدولية البحرية 
برت�صيم  املخت�صة  املّتحدة  االأمم  جلنة  وتاأخذ  بحري،  ميل   2٠٠ مل�صافة 
احلدود الدولية على عاتقها تف�صري هذه امل�صاحة وتر�صيمها. اأّما يف ما ميتّد 
بعد خط املئتي ميل بحري، فقد اأثارت م�صاألة احلدود نزاعات دولّية حادة 

وهي اآيلة اإىل الت�صعيد ما بعد هذه املرحلة. 
مبّد  والرنوج  والدامنارك  املّتحدة  والواليات  وكندا  رو�صيا  من  كلٌّ  قام 
حدودهم �صمااًل للمطالبة ببع�ض االأرا�صي من حولها، وحتر�ض هذه الدول 
على ال�صيطرة بقدر ما يف و�صعها على هذه املنطقة املتجّمدة. فمثاًل تعترب 
كندا املمّر ال�صمايّل الغربي، وهو امل�صار الذي يربط املحيط االأطل�صي باملحيط 
الهادئ من خالل االأرخبيل ال�صمايّل، جزًءا من املياه الكندية الوطنية اخلا�صع 
لواليتها، وينازعها يف هذا االأمر عدد من البلدان مبا فيها الواليات املّتحدة، 

التي اختارت اأن تتجاهل االأمر يف ال�صنوات القليلة املا�صية.
القطب  اأ�صبح  حيث  اأوتاوا،  اإعالن  على  دول   ٨ وّقعت   ،199٦ العام  يف 
املحيط  على  �صواحل  لها  دول  خم�ض  ي�صّم  جمل�ض  خالل  من  يدار  ال�صمايّل 
والرنوج،  الدامنارك  رو�صيا،  االأمريكية،  املّتحدة  الواليات  كندا،  القطبي: 
ي�صّم  كما  اإي�صلندا.  ال�صويد،  فنلندا،  هي  اأخرى  دول  ثالث  اإىل  باالإ�صافة 
االأ�صليني  ال�صكان  من  وجمموعات  مراقب،  �صفة  حتمل  دولة   12 املجل�ض 
حتت ا�صم "امل�صاركون الدائمون". ُيعّد املجل�ض منتدى للتعاون يف الق�صايا 
االإقليمية اخلا�صة بالتنمية وحماية البيئة، ويقع مقّر االأمانة العامة التابع 

له يف الرنوج، وتتجّدد رئا�صته دورًيا كل عامني.)4( 
Marlene Laruelle، Russia s arctic strategies and the future of the far north،Routledge ، الواليات المتحدة االميركية،   -4

.xiv الطبعة األولى عام 4)0)، ص
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اأ- املوقف الكندي ال�شيا�شي والع�شكري

العام  ال�صمايّل منذ  القطب  الع�صكرّية يف منطقة  التدخالت  ت�صاعدت حّدة 
2٠٠٧، حني رفعت رو�صيا علمها يف اإحدى مناطق الدائرة القطبية، لت�صعل 
كلٌّ  ولتبداأ  البحر،  على  املطلّة  البلدان  من  بلد  كل  �صيادة  نطاق  حول  جداًل 
منها يف تعزيز قّوتها البحرّية يف تلك املنطقة، وال �صّيما على �صعيد القطع 

البحرية التي متتلك اإمكانّية اإزاحة الثلوج.
ال�صمايّل،  القطب  ال�صيادة على  باأحقّيتها يف  العام 2٠٠2  منذ  كندا  تدفع 
ة برت�صيم  وقّدمت يف كانون االأّول2٠13 طلًبا للجنة االأمم املّتحدة املخت�صّ
احلدود الدولّية للنظر يف الق�صّية. ي�صمل الطلب الكندي �صَم منطقٍة مب�صاحة 
1.2 مليون كيلومرت مربع تت�صمن منطقة القطب ال�صمايّل، كما قّدمت رو�صيا 

طلًبا مماثاًل ب�صّم القطب اإىل اأرا�صيها.)5(
قال رئي�ض وزراء كندا ال�صابق "�صتيفن هاربر Stephen Harper" عقب 
اندالع النزاع:"اأمام كندا العديد من اخليارات عندما يتعلّق االأمر بدفاعها 
اإىل  كندا  وعمدت  ال�صمالّية".  القطبّية  القارة  على  ال�صيادّية  حقوقها  عن 
حماولة اإقرار نوع من االأمر الواقع، عندما قام "هاربر" يف العام 2٠٠٧، 
ا على ما اعتربه ا�صتفزاًزا رو�صًيا  اأّيام، ردًّ بزيارة اإىل املنطقة امتّدت لثالثة 
ل�صفينة ترفع العلم الرو�صي فوق جليد النقطة املركزّية للقطب. واأعلن وقتها 
عن خطط الإنفاق حوىل 3.٨ مليار دوالر لبناء ثماين �صفن حربّية كا�صحة 
املناطق  تلك  تغّطي  التي  اجلليدية  ال�صفائح  معظم  اخرتاق  ميكنها  للجليد، 
ذلك  منذ  الكندية  احلكومة  وبداأت  عليها.  كندا  �صيادة  عن  للدفاع  النائية 
اأّول ميناء بحري تاري هناك، وقد  االأماكن الإقامة  اأف�صل  الوقت بدرا�صة 
The Scramble for the Arctic، 7/3/2015، http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1472552، اإلنترنت،   -5

الدخول: 18/11/2015.
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يقع االإختيار على جزيرة "هانز Hans" ب�صبب موقعها على املمّر ال�صمايّل 
الغربي للقطب.))(

ا و�صائل اإعالم كندية عّدة يف �صهر كانون االأّول 2٠13،  كما اأ�صارت اأي�صً
اإىل ا�صتعداد اجلي�ض الكندي الإجراء اأّول تاربه على نظام االإت�صاالت اجلديد 
"ال�صبح الثلجي"، وهو جزء من ا�صرتاتيجّية كندية حثيثة  الذي ُيطلق عليه 
لتحقيق الهيمنة على القطب ال�صمايّل يف نهاية املطاف. النظام اجلديد كلّف 
نحو ٦٠٠ مليون دوالر اأمريكي، وهو جزٌء من احل�صد الع�صكري طويل االأمد 
لكندا تاه منطقة القطب ال�صمايّل. واجلدير بالذكر اأّن "ال�صبح الثلجي" هو 
ا  ّمم للم�صاعدة يف توفري ات�صاالت ذات جودة عالية، خ�صو�صً منوذج اأّويل �صُ
التي  املتنوعة  امل�صاكل  على  التغلّب  وميكنه  القطبي،  ال�صتاء"  "ف�صل  يف 
درجة  على  االإت�صايل  النظام  هذا  ويعّد  االأر�صية،  الت�صاري�ض  فيها  تت�صّبب 
كبرية من االأهمّية لل�صيا�صيني يف كندا، الذين نا�صلوا اأكرث من عقد من اأجل 
تو�صيع حدود كندا يف ال�صمال، كما يوّفر هذا النظام للقوات الكندية �رسعة 
االأمرا�ض  تف�ّصي  اأو  النفطية  الت�رسيبات  مثل  الطوارئ،  حلاالت  اال�صتجابة 
م�رسوع  من  كندا  انتهت   ،2٠14 اآذار  يف  ال�صمايّل))(.  القطب  جمتمعات  يف 
بلغت تكلفته 3.4 مليار دوالر لت�صيري خم�ض �صفٍن كدورّية بحرّية فى القطب 
القدرات  لتح�صني  امل�صاريع  من  كبري  عدٍد  يف  قدًما  امل�صّي  مع  ال�صمايّل، 

الع�صكرّية الكندية يف �صمال البالد.)8(
مو�صوع  يف  لرو�صيا  النّد  الدولة  تعترب  والّتي  كندا  �صيا�صة  جممل  اإّنها 
ال�رساع على القطب ال�صمايّل، الأّنها ثاين دولة من حيث امتداد �صواطئها على 

BBC news، Canada PM asserts Arctic claims،10/8/2007،متوافر على الموقع:  -(
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6939732.stm، اإلنترنت، الدخول: 18/11/2015.

إميل أمين، مرجع سابق.  -(
http://www.anntv.tv/new/showsubject.:الموقع على  متوافر   ،(0(5/((/(8 الشمالّي،  القطب  على  الصراع  ابراهيم،  شيما   -8

VrJLKVP8LIU.#((((9(=aspx?id، اإلنترنت، الدخول: 0)/))/5)0).
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يجعلها  قوًيا  اقت�صاًدا  متلك  متطّورة  دولة  وهي  ال�صمايّل،  املتجّمد  املحيط 
العًبا �رس�ًصا يف املواجهة. لكن يبقى ال�صوؤال االأبرز، هل ت�صتطيع كندا مواجهة 
رو�صيا التي يت�صاعد دورها دولًيا من دون م�صاعدة الواليات املتحدة؟ وما 
الواقع  التي تقّدمها كندا للواليات املتحدة يف املنطقة؟ يف  التنازالت  هي 
فاإّن ال�رساع مت�صعٌب وال يقت�رس على دول القطب بل يتعّداه اإىل خارجها من 

الدول العظمى، حيث ال ن�صتطيع اإغفال ما تقوم به ال�صني.
ب-دور ال�شني

يعتقد العديد من اخلرباء يف املقلب االآخر، اأّن ممّر القطب ال�صمايّل �صي�صبح 
الطريق البحري الذهبي املقبل للتجارة مع اأوروبا، واأّول �رسيك تاري لها 
ال�صني. قد يعترب البع�ض اأّن ال�رساع مقت�رس على دول القطب ولكن جند اأّن 

لل�صني م�صلحة قوية توازي اأو تفوق باأهمّيتها الدول املذكورة اأعاله. 
بداأت �صفينة �صينية يبلغ وزنها 19 األف طن رحلتها يف ٨ اآب 2٠13، من 
داليان اإىل روتردام، حيث اأبحرت من خالل املمّر ال�صمايّل ال�رسقي وقلّ�صت 
الوقت الطبيعي للرحلة مبقدار ت�صعة اأيام. يقّدر اخلرباء ال�صينيون اأّنه خالل 
اقت�صاد يف  الدولية لثاين  التجارة  اإىل ٧ % من حجم  �صبع �صنوات �صيمّر 5 
العامل عرب القطب ال�صمايّل. وقد عقدت ندوة يف مدينة داليان ال�صاحلّية يف 
�صحن  لطريق  املنتظم  اال�صتخدام  اإمكانية  على  رّكزت  ال�صني،  �رسق  �صمال 
الإدارة  العام  املدير  جيانغ،  مي  ت�صاي  وقال  �صنغ،  ليونغ  ال�صمايّل  القطب 
املراقبة االأمنّية والفنّية الإحدى �رسكات ال�صحن اإّن "ال�رسكة تفّكر يف زيادة 
عدد ال�صفن التي �صتبحر من خالل الطريق اجلديد". وتاأمل بكني يف اأن يكون 

ا مفيًدا لتنمية موانئها يف �صمال �رسق البالد.)9( الطريق املخت�رس اأي�صً
للطاقة  م�صتهلكة  دولة  اأّول  ال�صني،  ت�صعى  النفطية،  الرثوة  �صعيد  على 

المستقبل اإلقتصادي، اختصار الطريق عبر القطب الشمالّي يسمح لبكين بتسريع التصدير   -9
اليوان الصيني يسّجل مستوى قياسيًا جديًدا أمام الدوالر األميركي، صحيفة المستقبل،)/3/8)0)،ص3).
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ال�صمايّل.  القطب  النفط يف  الكبري من  االإحتياطي  للح�صول على  العامل،  يف 
بكني  اأّن  ال�صينّية،  اخلارجّية  وزارة  يف  رفيع  م�صوؤوٌل  ك�صف  فقد  ذلك،  اإىل 
ومو�صكو ناق�صتا اإمكانية م�صاركة �رسكات �صينية يف عمليات التنقيب عن 
اإىل  االأخرية جاهدًة  لرو�صيا. وت�صعى  القطبية  الطبيعّية يف املنطقة  املوارد 
ت�رسيع اأعمال التنقيب عن النفط والغاز يف املناطق القطبّية الغنّية باملوارد، 
االأجنبية من م�صاعدة رو�صيا  ال�رسكات  التي متنع  الغربية  العقوبات  ب�صبب 
اأن ت�صبح ع�صًوا  يف ا�صتغالل ثرواتها الطبيعّية. �صعت ال�صني طوال �صنتني 
مراقًبا دائًما يف جمل�ض القطب ال�صمايّل، وبعد حملة دبلوما�صّية دامت �صنوات، 
ح�صلت يف اأيار من العام 2٠14 على و�صع دولة مراقبة يف جمل�ض القطب 
اأداء ن�صاٍط وا�صع النطاق،  اإىل  ال�صمايّل، املنتدى احلكومي للتعاون. وت�صعى 
مبا يف ذلك االأبحاث العلمية واأعمال البحث واالإنقاذ، ناهيك عن اأّنه بو�صع 

ال�صني اأن توّظف موارد كبرية لتطوير املنطقة.)0)(
لعّل ما قاله اأحد االأمرياالت ال�صينيني الكبار "ين زهو" يدّل على نوايا بلده: 
حترتم ال�صني جدًّا حقوق ال�صيادة لكّل بلٍد �صمن احلدود الر�صمية املعرتف 
بها، لكّن منطقة القطب ال�صمايّل لي�صت كلها �صمن احلدود االإقليمّية للبلدان 
امل�صاطئة لهذا املحيط، فهي ملك االإن�صانّية جمعاء، وال ميكن الأّي اأّمة االإّدعاء 
اأّن عدد �صكان ال�صني  اأجزاء خارج حدودها االإقليمّية. ومبا  بال�صيادة على 
ي�صّكل خم�ض �صكان العامل، لذلك ُتطالب ال�صني بخم�ض الرثوات الطبيعّية يف 
اإًذا،  امل�صاطئة.)))(  للبلدان  االإقليمّية  احلدود  خارج  ال�صمايّل،  القطب  منطقة 
ميكننا اعتبار ما جاء على ل�صان هذا االأمريال، ت�صيًدا لواقع �صائد حالًيا، 
بدًءا من حتّرك البلدان امل�صاطئة للمحيط لقوننة عالقتها بالواقع اجلغرايف 

شانغهاي - أ. ف. ب، اختصار الطريق عبر القطب الشمالّي سيسمح للصين بالتصدير بسرعة أكبر، 8)/3/8)0)، متوافر على الموقع:  -(0
http://www.alriyadh.com/860493، اإلنترنت، الدخول: 8)/))/5)0).

عفيف رزق، الصراع في القطب المتجمد الشمالّي: خالف على الثروات والحدود.. يحسمه العلم!، ))/))/3)0)، متوافر على الموقع:  -((
www.kassioun.org/.../08)5-3)0)-))-))-))-)4-)5، اإلنترنت، الدخول: 8)/))/5)0).
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وكيفّية  الرثوات  بهذه  املهتّمني  بجميع  مروًرا  ملكّيتها،  لتحديد  متهيًدا 
ا�صتثمارها. واأبلغ دليل على هذا االهتمام، ما قامت به ال�صني يف املنطقة، 

واعترب ان�صماًما اإىل �صاحة املناف�صة.
اإىل جانِب ذلك، قامت ال�صني بن�صج عالقاٍت دبلوما�صية ممّيزة مع العديد 
األف   31٦ �صكانها  عدد  البالغ  اإي�صلندا،  مثل  القطب.  من  القريبة  الدول  من 
ن�صمة فقط والتي تقع عند املدخل الغربّي ال�صمايّل للمحيط املتجّمد ال�صمايّل، 
بوا�صطة  الب�صائع  لنقل  املواقع  اأف�صل  من  اجلغرايف  املوقع  هذا  ُيعترب 
�صفارتها، عدًدا من  ال�صني يف  للحاويات. و�صعت  العمالقة احلاملة  ال�صفن 
الدبلوما�صيني، يتجاوز عددهم عدد طاقم اأّي �صفارة اأخرى، كما اأّن ال�صلطات 
االآونة  يف  بكني،  زيارته  لدى  اإي�صلندا،  رئي�ض  ا�صتقبلت  الر�صمّية  ال�صينّية 

االأخرية، كرئي�ض دولة كربى.
ج- الن�شاطات الأخرى لبع�س الدول

الع�صكرّية  وقدراتها  ا�صتثماراتها  وتزيد  تتقّدم  بداأت  اأخرى  دواًل  اأّن  جند 
هناك، كما ت�صّكلت تكّتالت �صغرية الأهداف دفاعية ولتطوير التعاون يف ما 
بينها. كّل ذلك مل يقت�رس على الدول التي هي على متا�ض مع املنطقة القطبّية 
الدول املتطّورة املفتقرة  اإىل  البعيدة، بل تعّدتها  اأو  القريبة  �صواء  ال�صمالّية 
اإىل ممّرات لت�صدير منتجاتها وا�صترياد ما  للرثوات الطبيعّية والتي حتتاج 
حتتاجه من مواد اأّولية لتخفي�ض االنتاج واملحافظة على قدراتها التناف�صّية. 
"الع�صكرة"  اإىل  باالإ�صافة  القطبّية،  الرثوات  ا�صتغالل  نحو  ال�صباق  اإّن 
املتزايدة يف املنطقة، دفع بع�ض الدول لت�صكيل حمافل �صغرية للحوار، منها 
"NORDEFCO" وهو احتاد الرنوج، الدمنارك، اإي�صلندا، ال�صويد، فنلندا على 
وهو  ال�صمايّل،  القطب  يف  الدفاعي  التعاون  �صعار  رفع  الذي  املثال،  �صبيل 
واحدٌ من جمموعات اأُن�ِصَئت للتعامل مع الق�صايا املتنامية للمنطقة القطبّية 
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ال�صمالّية. يف �صهر اآذار من العام 2٠13، اأعلنت الرنوج ا�صتثمار مليار دوالر 
االأخرى،  ال�رساع  لها، ومثلها مثل دول  ال�صمالّية  الدفاعّية  القدرات  لزيادة 
غري  ب�صكل  طائلة  اعتمادات  بر�صد  الرنوج  تقوم  اأن  امل�صتغرب  من  فلي�ض 
اأو لبناء 5 فرقاطات بحرية،  م�صبوق، ال�صتك�صاف جبال املنطقة وم�صحها، 
اأنحاء املنطقة. كذلك يف كانون  هي االأحدث من نوعها، بهدف ن�رسها يف 
االأّول العام 2٠14، قّدم الدامناركيون طلًبا اإىل جلنة االأمم املّتحدة للحدود 
واجلرف القاري "UNCLCS"، لتاأكيد حّقها يف املطالبة باأرا�ٍض يف القطب 

ال�صمايّل.)))(
ويف هذا املجال، يخّطط امل�صوؤولون اليابانيون لالن�صمام ملحادثاٍت حول 
و�صع قواعد دولّية جديدة تّنب اخلالفات ب�صاأن املوارد الطبيعّية يف منطقة 
القطب ال�صمايّل. وي�صري امل�صوؤولون اإىل اأّن تطوير القطب ال�صمايّل قد يوؤّدي اإىل 
نزاعات، وعلى اليابان اأن تنخرط يف املناق�صات حول و�صع قواعد جديدة 
لتعزيز احلوار مع رو�صيا ودول اأخرى مطلّة على القطب ال�صمايّل. بالتوازي، 
فقد اأفادت و�صائل اإعالم يابانية يف 22 كانون االأّول 2٠13، باأّن ال�رسكتني 
"Inpex" و"JX Nippon Oil&Gas Exploration" �صتقومان بالتنقيب 

عن النفط يف منطقة القطب ال�صمايّل.)3)(
الدويل  ال�صعيد  على  عظيٍم  �صاأٍن  ذات  اأو  قريبة  م�صاطئة،  دولة  من  ما 
ح�صب  كلٌّ  ال�صمايّل،  القطب  مبنطقة  اهتمامها  واأبدت  اإاّل  ال�صناعي،  اأو 
اهتماماتها  ومدى  معظمها  ا�صتعر�صنا  لقد  وم�صاحله.  واعتباراته  نظرته 
واإ�صرتاتيجياتها حيال هذه املنطقة، ما عدا قطبي ال�صيا�صة العاملية رو�صيا 

وحدة الدراسات الدولية، مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجيّة، 5/8/4)0)،   -((
متوافر على الموقع:http://rawabetcenter.com/archives/0449)، اإلنترنت، الدخول: 0)/))/5)0).

http://asia.nikkei.com/:3)0)،متوافر على الموقع/((/(( ،Nikkei، Japanese energy firms to explore for oil in Arctic  -(3
Business/Trends/Japanese-energy-firms-to-explore-for-oil-in-Arctic، اإلنترنت، الدخول: 8)/))/5)0).
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من  والقوي  ال�رسيع  ل�صعودها  نظًرا  االأوىل  االأمريكّية.  املّتحدة  والواليات 
�صاطىء  اأكرب  امتالكها  اإىل  اإ�صافًة  العاملي،  ال�صيا�صي  ا�صتعادة دورها  اأجل 
العاملي  موقعها  على  للمحافظة  والثانية  ال�صمايّل،  املتجّمد  املحيط  على 

كقوة عظمى.
الق�سم الثاين: ال�سرتاتيجيّة الرو�سية

١- املوقع الرو�شي ون�شاطاته الع�شكرّية والعملياتيّة
اآالف ميل على  اأكرث من ثالثة  ال�صمالّية لرو�صيا على م�صافة  متتّد احلدود 
ملوحة  وانخفا�ض  مناخها  وبرودة  ُبعدها  لكّن  ال�صمايّل.  املتجّمد  املحيط 
املاء، وندرة النباتات واحليوانات والب�رس، وكذلك االأعماق ال�صحلة )معظمها 
جعل  ال�صيف،  ف�صل  يف  ا  خ�صو�صً الكثيف،  وال�صباب  مرًتا(   5٠ من  اأقل 
رو�صيا تعتمد ال�صيا�صة ال�صوفياتية ال�صابقة نف�صها، فلم ُتبِد اهتماًما باملواقع 
واملواقع  االت�صاالت  من  وا�صعة  �صبكة  اإن�صاء  اإعادة  ل�صالح  الع�صكرّية، 
الع�صكرّية يف منطقة القطب ال�صمايّل، لكن التطّور امل�صتجّد يف املنطقة ا�صطّر 

الرو�ض الأخذ منحى جديد.
اأ-ُتعترب رو�صيا من اأوائِل الدول التي ارتادت املنطقة يف وقٍت مبكر وذلك يف 
نهاية القرن الثامن ع�رس، ومنذ ذلك احلني متّثل املنطقة اأهمّية ا�صرتاتيجّية 
االأمم  اإىل هيئة  العام 2٠٠1 طلًبا  قّدمت يف  فقد  لرو�صيا. وعليه  ا  خ�صو�صً
املّتحدة لتو�صيع م�صاحة اجلرف القطبي مبوجب اتفاقية قانون البحار، لكن 

مّت رّد املطالبة لعدم كفاية االأدّلة.)4)(
االحتاد  تفّكك  بعد  واالقت�صادي،  االجتماعي  الركود  من  طويلة  فرتٍة  بعد 
ال�صوفياتي وحتديًدا يف العام 2٠٠٧، رفعت رو�صيا علمها يف اإحدى مناطق 
Marc Benitah،Russia's Claim in the Arctic and the Vexing Issue of Ridges in UNCLOS، 8/)/)00)،متوافر على   -(4
 ،russias-claim-arctic-and-vexing-issue-ridges-unclos/((/issue/((/https://www.asil.org/insights/volume:الموقع

اإلنترنت، الدخول:))/))/5)0).
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الدائرة القطبية كما �صبق وذكرنا يف الق�صم االأّول من هذا الف�صل. زادت على 
لت�صعل جداًل  ال�صمايّل،  القطب  الع�صكرّية يف منطقة  التدّخالت  ذلك حّدة  اأثر 
حول نطاق �صيادة كل بلد من البلدان املطلّة على املحيط، وليبداأ كّل منها يف 
تعزيز قّوتها البحرية يف تلك املنطقة، وال �صّيما على �صعيد القطع البحرية 

التي ميكنها اإزاحة الثلوج.)5)(
اإّبان  ن�صطة  كانت  التي  الع�صكرّية،  القواعد  اإحياء  فاإّن  لرو�صيا،  بالن�صبة 
احلرب الباردة، ُيعّد فر�صة الإعادة تاأكيد هيمنتها عرب منطقة القطب ال�صمايّل، 
املطالبة  على  الرو�ض  راهن  حيث  هناك،  لها  و�صامل  دائم  وجود  وتاأ�صي�ض 
باأرا�ٍض يف القطب ال�صمايّل واملناطق املحيطة به يف قاع البحر، والتي ال 

تعود ملكيتها الأيٍّ من االأطراف االأخرى. 
تو�صيع التواجد يف منطقة القطب ال�صمايّل، هو م�صاألة اأمن قومي بالن�صبة 
اإىل رو�صيا، نظًرا اإىل اأّن م�صوؤولني غربيني بحثوا يف عامي 2٠٠9 و2٠1٠ 
الن�صاط  يف وا�صنطن وبروك�صل واأوتاوا، وغريها من العوا�صم، خطط زيادة 
الع�صكري يف منطقة القطب ال�صمايّل، وذلك حتت غطاء الطموحات االقت�صادية.

تكمن االأهمّية االقت�صادية ملنطقة القطب حالًيا، اأّنها توؤّمن 11% تقريًبا من 
الدخل القومي الرو�صي، وت�صّكل ما ن�صبته 22% من ال�صادرات الرو�صية كلّها. 
وُي�صتخرج يف هذه املنطقة 9٠% من النيكل والكوبالت، و٦٠% من النحا�ض، 
و9٦% من البالتني. وقد اكُت�صفت يف اجلرف القاري مطمورات �صناعية من 

الذهب والق�صدير واملا�ض.)))(
ونائب  الع�صكري  اخلبري   "Alexander Goltsجولت�ض "الك�صاندر  ذكر 
من  القطبّية  املنطقة  اأّن  زهورنال"،  "يزهيندنيفني  دورية  حترير  رئي�ض 

Geir Honneland، arctic politics the law of the sea and Russian identity، PalgraveMacmillan،U.K  -(5
 الطبعة األولى عام 4)0)، ص ).

MarlenLaruellee، مرجع سابق، ص )).  -((
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االأجيال  ازدهار  "بوتني" تبدو مثل معجزة ومكان ينطلق منه  وجهة نظر 
على  رو�صيا  ح�صلت  اإذا  اأّنه  بوتني  يعتقد  واأ�صاف،  امل�صتقبلّية.  الرو�صية 

املنطقة، �صت�صعى دول اأخرى اإىل ال�صيطرة عليها، لذا يجب الدفاع عنها.)))(
يرى بوتني اأّن منطقة القطب ال�صمايّل مل تكن بالن�صبة اإىل رو�صيا، منطقة 
ا من اأجزاء القدرة  م�صالح اقت�صادية كبرية فح�صب، بل هي ُتعترب جزًءا مهمًّ
�صتقوم  بل  ال�صمايّل،  القطب  عن  تتخلّى  لن  رو�صيا  واأّن  الوطنّية،  الدفاعّية 
الرو�صي واالأمريكي  للتعاون بني اجلانبني  اأكرث، وحتّدث عن خّطة  بتنميته 

بهذا ال�صاأن.
اأّنه يف  ال�صاهد  اأم جزء منها؟  به بوتني هو احلقيقة كاملة  هل ما �رّسح 
االأمريكيني،  مع  ال�صلمي  التعاون  عن  يتحدث  بوتني  فيه  كان  الذي  الوقت 
كانت قواته امل�صلّحة يف مرحلة اال�صتعداد للمواجهة مع اجلانب االأمريكي، اإذ 
بداأت وحدات من قوات الدفاع اجلّوي الف�صائي الرو�صي االنت�صار يف منطقة 
القطب ال�صمايّل الرو�صية، كما با�رست رو�صيا باإقامة رادارات اإنذار مبكر يف 

مناطقها ال�صمالّية.
يف كانون االأّول 2٠13، اأعلن الرئي�ض الرو�صي فالدميري بوتني اأّن رو�صيا 
رو�صيا  بداأت  االإعالن،  ذلك  ومنذ  ال�صمالّية.  احلدود  با�صت�صالح  �صتقوم 
والتي متتّد  ال�صمايّل،  القطب  منطقة  ال�صوفياتية يف  التحتية  البنية  بتاأهيل 
من مورمان�صك يف �صمال غرب البالد على احلدود مع الرنوج، اإىل ماجادان 
يف  قواعد  االأرا�صي  هذه  وت�صمل  الهادي.  املحيط  على  واملطلّة  ال�رسق  يف 
جزر �صيبرييا اجلديدة يف بحر "البتيفLaptev"، ومركز كبري للتعدين يف 
يف  اأرخبيل   "Franz Josef Landجوزيف و"فرانز   "Vorkutaفوركوتا"

املحيط املتجمد ال�صمايّل.)8)(
Jurgen Staun، Russia’s Strategy in Arctic، Royal Danish Defence College، الدانمارك، الطبعة األولى عام 5)0)، ص )).  -((

المرجع السابق، ص9.  -(8
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ب- قامت رو�صيا بتجديد قواعدها الع�صكرّية وتو�صيعها، والتي متتّد على 
والبحرّية.  اجلوّية  قدراتها  زيادة  من  ميّكنها  ما  للبالد،  ال�صمالّية  احلدود 
ف�صاًل عن ت�صكيل وحدات ع�صكرّية دائمة جديدة، مثل القيادة اال�صرتاتيجّية 
 "Severomorsk امل�صرتكة يف القطب ال�صمايّل يف مدينة "�صيفريومور�صك

على حدود رو�صيا ال�صمالّية الغربّية، �صناأتي على تف�صيلها الحًقا. 
يف العام 2٠14، تزايد الوجود الع�صكرّي الرو�صّي يف منطقة القطب ال�صمايّل، 
ويف 1 كانون االأّول من العام نف�صه، با�رست القيادة اال�صرتاتيجّية ال�صمالّية 
مهّمتها حلماية منطقة القطب ال�صمايّل وو�صط رو�صيا من اأّي هجوم حمتمل 
ياأتي من ال�صمال. وقد اأُ�صري اإىل اأّن العام 2٠15 �صي�صهد انت�صار وحداٍت من 
الرو�صية،  ال�صمايّل  القطب  منطقة  يف  اجلّوي  الدفاع  وقوات  اجلّوية  القوات 
و�صتتبع هذه القوات، اإ�صافًة اإىل وحدات من القوات البحرّية واجلوّية، الإمرة 

القيادة التي مّت ت�صكيلها.)خريطة رقم1(   
يف العام 2٠15، بداأت رو�صيا برتميم املن�صاآت الع�صكرّية يف "نوفايا زميليا 
Novaya Zemlya" وتو�صيعها، حيث مّت و�صع خّطة لن�رس �صواريخ م�صادة 
للطائرات من طراز "ا�ض-4٠٠ تريوْمف" يف اأرخبيل نوفايا زميليا، اإ�صافًة 
للطائرات  امل�صادة  والقذائف  ال�صواريخ  راجمات  من  بطارية  ن�صب  اإىل 
"بانت�صري-ا�ض1" يف اأحد املطارات يف منطقة القطب ال�صمايّل الرو�صية. ويف 
اآذار من العام نف�صه جرت تدريبات ع�صكرّية �صارك فيها اأكرث من ٠٠٠.45 
عن�رس، لتنفيذ حواىل 4٠٠٠ من التمارين املقّررة للعام 2٠15، االأمر الذي 
الع�صكرّية، منها  الن�صاطات  العديد من  اإجراء  حمل املناف�صني االآخرين على 
املناورات  كذلك  كندا،  يف  الع�صكرّية  "نانوك"  لعملية  ال�صنوية  التدريبات 
يف  االأكرب  وهي   ،2٠15 اآذار  يف  جرت  التي  الرنوجي،  للفايكنغ  امل�صرتكة 

تاريخ هذه القّوة اجلديدة.)9)(
مركز الروابط للبحوث والدراسات اإلستراتيجيّة، مرجع سبق ذكره.  -(9
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اإ�صافًة اإىل ما تقدم، فقد نقلت طائرات مروحية من طراز "مي ٨"، و "مي 
2٦"، يف �صهر ت�رسين االأّول2٠14، اأكرث من 3٠ طنًّا من املواد واملعّدات اإىل 
املطار الع�صكري "تيمب Temp"، حيث ين�صط العمل يف ترميمه واإعادة بنائه. 
ويف جزيرة كويتلي، اإحدى جزر جمموعة نوفو�صيربيك يف املحيط املتجمد 
ال�صمايّل، �صّق الطراد ال�صاروخي وال�صفن املرافقة له يف اأيلول من العام نف�صه 

الطريق اإىل تلك اجلزر و�صط الكتل اجلليدية، م�صتعينًة بكا�صحات اجلليد.)0)(
هذا ومتتلك رو�صيا اأكرب اأ�صطول الخرتاق اجلليد يف العامل، فلديها 1٨ �صفينة، 
�صبع منها تعمل على الطاقة النووّية، وهي ت�صعى لبناء كا�صحات جليد جديدة 
تعمل على الطاقة النووّية، ويقّدر اخلرباء باأّن رو�صيا حتتاج بناء ما بني ٦ اإىل 
1٠ كا�صحات جليد نووية يف ال�صنوات الـ 2٠ املقبلة للحفاظ على تواجدها 
كذلك  ال�صمايّل.  القطب  يف  لها  ملكيتها  تّدعي  التي  املناطق  يف  العملياتي 
اأن�صاأت رو�صيا مركًزا لبناء �صفٍن جمّهزة للتنقيب عن النفط يف �صيفردوفين�صك، 
ومن املقّرر االنتهاء من هذا امل�رسوع مع نهاية العام احلايل، حيث �صتكون 

االأوىل من نوعها يف العامل.)))(
ال�صمايّل يقع يف حميٍط متجّمٍد �صي�صبح يف ما بعد حميًطا  القطب  اأّن  مبا 
القطب  يف  الت�صلّح  اإىل  اال�صرتاتيجّي  الرو�صي  ال�صعي  هذا  تكلّل  فقد  مائيًّا، 
حماية  عينيها  ن�صب  ت�صع  الرو�صية،  للبحرية  م�صتحدثة  بعقيدٍة  ال�صمايّل 
م�صالح رو�صيا يف املنطقة، عرّب عنها قائد �صالح البحرية االأمريال فيكتور 
�صرياقب  الرو�صية. والأهمّيتها،  البحرية يف احلكومة  اأمام جمل�ض  ت�صريكوف 
الرو�ض القارة البعيدة عرب قمرين ا�صطناعيني، "اأركتيكا – اأم1" و"اأركتيكا 

– اأم2"، بهدف ر�صد بيئتها ومناخها املتغرّي.)))(
إميل أمين، سبق ذكره.  -(0

سيمون سمعان، تنافس روسي- أميركي- إقليمي يقود سباقًا إلى الثروات حرب الموارد في القطب الشمالّي  -((
اإلنترنت،   ،www.alidarimagazine.com/article.php?categoryID:الموقع على  ))/))/5)0)،متوافر  والعالقات،  الجليد..  تسّخن 

الدخول: 8)/))/5)0).
لور الخوري، ال تزعجوا روسيا في القطب الشمالّي، 9)/))/4)0)،متوافر على الموقع:www.al-akhbar.com/node، اإلنترنت، الدخول:   -((

.(0(5/((/(8
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٢- اأ�شباب ال�شيا�شة الرو�شية وخال�شتها
حلف  اإىل  تنتمي  ال�صمايّل  القطب  جمل�ض  يف  امل�صاركة  الدول  من  خم�ٌض 
الناتو، وهي كندا، الدامنارك، الرنوج، الواليات املّتحدة واإي�صلندا، وهنا يظهر 
البعد الدويل واال�صرتاتيجّي لهذا ال�رساع غري املعلن على القطب. لكّل من هذه 
الدول اأطماع مماثلة لتلك الرو�صية، وهي و�صع اليّد على ما اأمكن من املوارد 

الطبيعّية. 
اأّنه  �صّك  ال  والذي  والغرب،  رو�صيا  بني  ال�صيا�صي  التوّتر  اإىل  اأّدى  ذلك  كّل 
�صينعك�ض �صباًقا يف ا�صتثمار موارد القطب، اإّنها حرب باردة من نوع جديد، 
فهي حرب اقت�صادية بامتياز، والهدف اليوم مل يعد ال�صباق على الت�صلّح كما 
كانت احلال يف القرن املا�صي، بل اأ�صبح الن�رس ملن ي�صل اأّواًل اإىل خمزونات 

االأر�ض الطبيعّية.
لها  ع�صكرية  �صيطرة  تاأكيد  اإىل  مو�صكو  ت�صعى  االأّولية،  املوارد  من  اأبعد 
لالأمن  و�صمانًة  اجلديدة،  الباردة  احلرب  اأوجه  اأحد  ُتعّد  �صيا�صي،  �صدى 
اأهمّية  ال�صمايّل  القطب  منطقة  يف  احلربية  العمليات  مل�رسح  واإّن  القومي. 
ال�صمايّل  االأ�صطول  و�صفن  قوات  توؤّدي  اإذ  ا�صرتاتيجّية،  وع�صكرّية  جغرافية، 
الع�صكري  االأمن  �صمان  يف  رئي�ًصا  دوًرا  اجلوي  الدفاع  وقوات  والهادىء، 

لرو�صيا االحتادية.
احللف  نفوذ  زحف  على  ا  ردًّ ياأتي  ال�صمال،  يف  الرو�صي  الن�صاط  هذا  لعّل 
الرو�صي �صريغي  الدفاع  اأعلن وزير  اآذار 2٠15،  االأطل�صي يف املنطقة. ففي 
واأّن  االأطل�صي،  �صمال  حلف  من  متزايًدا  تهديًدا  تواجه  رو�صيا  اأّن  �صويغو 
قواعدها  فتح  الإعادة  روبل  تريليون   2٠ ت�صتثمر  �صوف  الرو�صية  احلكومة 

وحتديثها بحلول العام 2٠2٠.)3)(
مركز الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجيّة، مرجع سابق.  -(3
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نوايا رو�صيا وا�صحة، فهي تطالب باجلرف القاري الذي تعتربه جزء من 
حماولة  يف  تنكفئ  اأو  رو�صيا  ترتاجع  مل  االأوكرانية،  االأزمة  بعد  اأرا�صيها، 
ومن  الغربية  ال�صيا�صة  هي  فما  القطب.  يف  مناطقها  على  �صيطرتها  فر�ض 

�صمنها الناتو، وكيف �صتقوم رو�صيا مبواجهتها والرّد عليها؟
موقف  الإ�صعاف  الرو�صي  االقت�صادي  الرتاجع  على  الغربيون  يعّول  قد 
رو�صيا يف التفاو�ض على املحيط املتجّمد ال�صمايّل، اأو ينتظرون حّل م�صكلة 
املحيط  يتعلّق مبنطقة  فعل مبا  رّد  اأو  اأّي خطوة  ال�رسوع يف  قبل  اأوكرانيا 

املتجّمد ال�صمايّل.
اإحكام �صيطرتها على نفط  يف املقابل، ت�صعى رو�صيا ع�صكريًّا وفنيًّا على 

القطب ال�صمايّل، مّتبعًة ا�صرتاتيجّية متكاملة من �صّقني متعار�صني: 
الدول  مع  املنطقة  يف  النزاعات  حّلّ  على  تعتمد  �صيا�صتها  اإّن  تقول  فهي 
 195٨ باتفاقّية  ممثلًة  الدولّية  واالإتفاقيات  الدويل  القانون  وفق  القطبية 
من  كٌل  عليها  وّقع  والتي  ال�صمايّل،  القطب  يف  القاري  اجلرف  بخ�صو�ض 
رو�صيا، كندا، الرنوج، الواليات املّتحدة والدامنارك، وتطبيق اتفاقّية 19٨2 
لقانون البحار. كما فعلت رو�صيا والرنوج مثاًل لت�صوية م�صكلة تق�صيم اجلرف 
القاري يف منطقة القطب ال�صمايّل، حني وّقع الرئي�ض الرو�صي ورئي�ض الوزراء 
الرو�صية  مورمان�صك  مدينة  يف   2٠1٠ العام  من  اأيلول   15 يف  الرنوجي 
واملحيط  بارنت�ض  بحر  يف  البلدين  بني  احلدود  تر�صيم  معاهدة  احلدودية، 
عليها  املتنازع  البحرية  احلدود  م�صكلة  بحّل  وقاما  ال�صمايّل،)4)(  املتجّمد 
على مدى 4٠ �صنة، حيث تبادل اجلانبان اأكرث من مّرة مذّكرات االحتجاج 
املتنازع  املنطقة  يف  االإقت�صادي  بالن�صاط  القيام  حماوالتهما  ب�صبب 

عليها لبحر بارن�ض. 
http://:الموقع Thomas Nilson،Norway and Russia sign maritime delimitation agreement، 5)/0/9)0)،متوافر على   -(4

 ،barentsobserver.com/en/sections/spotlights/norway-and-russia-sign-maritime-delimitation-agreement
اإلنترنت، الدخول: 8)/))/5)0).
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بينما ينايف ال�صّق االآخر ذلك، فطموحات رو�صيا يف القطب ال�صمايّل تعود 
للقرن التا�صع ع�رس. واالآن يف القرن احلادي والع�رسين، تقوم بتعزيز هذه 
الطموحات عرب التهديدات الع�صكرّية وتدعيم التواجد الع�صكري يف مناطق 
الدفاع  وزارة  اأعلنت  جهتها،  ومن  ال�صمايّل.  القطب  يف  لها  ملٌك  اأّنها  ترى 
للرّد  ت�صتعّد  بل  ال�صمايّل"،  القطب  بع�صكرة  تقوم  "ال  رو�صيا  اأّن  الرو�صية 
على "جمموعة وا�صعة من التهديدات املحتملة، ت�صتدعي �رسورة تواجدنا 
التنمية  يف  ال�صمايّل  القطب  دور  تزايد  اإىل  م�صريًة  الدائم"،  الع�صكري 

االقت�صادية وتوفري االأمن لرو�صيا يف االآونة االأخرية ب�صكٍل ملمو�ض.
الغربي  التحالف  ال�صمايّل جزًءا من  القطب  املطلّة على  الدول  ُتَعّد معظم 
ب�صكل وا�صع، وال يتوّقع اأن تتمّكن رو�صيا من فر�ض هيمنتها منفردة على 
ال  ال�صمال  يف  التواجد  ال�صني  حماوالت  اأّن  ذلك  اإىل  اأ�صف  املنطقة،  تلك 
تقابلها مو�صكو بالرتحاب، نظًرا لتوّج�صها من التمّدد االقت�صادي ال�صيني 
يف منطقة �صيكون من االأف�صل اأن تبقى حم�صورة بني الغرب والرو�ض، وهو 
قلٌق ت�صاركه اإّياها اليابان، وهي جزٌء من جمل�ض القطب ال�صمايّل، وت�صرتك 
اآ�صيا  يف  اال�صرتاتيجّية  يخ�ّض  ما  يف  امل�صالح  من  الكثري  يف  رو�صيا  مع 
النق�ض  �صتعّو�ض  متطورة  تكنولوجيا  متتلك  اأّنها  ا  خ�صو�صً عام،  ب�صكل 
الذي تعانيه رو�صيا يف تطوير �صفن قادرة على احلركة يف القطب ال�صمايّل.
م�صتقبليًة  حلبًة  ال�صمايّل  املتجّمد  املحيط  منطقة  ت�صبح  اأن  ُي�صتبعد  وال 
رو�صيا  راأ�صها  على  عدة،  لدوٍل  ا�صرتاتيجّية  م�صالح  بني  حادٍّ  لت�صادٍم 
اإىل  والغربيني  الرو�ض  املراقبني  بع�ض  دفع  ما  وهذا  املتحدة،  والواليات 
عدم ا�صتبعاد تطّور اخلالف حول ثروات القطب املتجّمد ال�صمايّل اإىل �رساٍع 
االأخرى  للدول  املتكررة  رو�صيا  حتذيرات  اإىل  ا�صتناًدا  نووي"،  "غري  م�صلّح 
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املطلّة على القطب ال�صمايّل من مغّبة منعها من الو�صول اإىل مكامن الرثوات 
يف  وحلفائها  االأمريكّية  املتحدة  الواليات  ن�صاط  اإىل  وا�صتناًدا  الطبيعّية، 

مواجهة امل�صالح الرو�صية يف تلك املنطقة.
القريب، وهذا الأ�صباب عّدة،  اندالع حرٍب على املدى  اأّنه من امل�صتبعد  اإاّل 
اأهّمها اأّن االأمر حمكوم بقوانني دولّية واأطر قانونّية من �صاأنها االإ�صهام يف 
فاإّن خروج طرٍف  لذا  لالأطراف كافًة،  وُمر�صية  �صلمّية  ت�صوية  اإىل  الو�صول 
ما على اّتباع هذه االأطر وااللتزام بها ميكن مواجهته عن طريق اللجوء اإىل 
الواليات  ا�صرتاتيجّية  على  االطالع  علينا  وجب  هنا،  من  الدويل.  التحكيم 
عظمت  مهما  الأّنه  جهوزّيتها،  ومدى  ال�رساع  هذا  يف  االأمريكّية  املتحدة 

جميع الدول، فلي�ض باالإمكان مواجهة الرو�ض من دون هذه القّوة العظمى.
�صّيد  الرتّقب هو  باأّن  �صّك  ماذا �صتفعل وا�صنطن خالل املرحلة املقبلة؟ ال 
املوقف حول م�صري اإحدى اآخر املناطق الغنية غري امل�صتغلّة، والتي متّثل يف 
الوقت نف�صه فتياًل حمتماًل. ولكن رغم كّل تعقيدات ال�صيا�صة الدولية، ميكن 

تاأكيد م�صاألتني:
- االأوىل هي اأّن للرو�ض م�صالح وقدرات اأكرب يف القطب. 

اأّن االهتمامات البيئية يف هذه املنطقة هي  اأّما امل�صاألة الثانية، فهي   -
اآخر االأولوّيات، وذلك على الرغم من اأّنها تعّد مفتاح تنظيم املناخ العاملي.

تلك  العلني يف  بالظهور  بداأ  امل�صالح  بت�صارب  �صعوًرا  اأّن  اأخرًيا، �صحيح 
"املناطق العذراء" يف العامل، اإالّ اأن منطقة القطب ال�صمايّل بعيدة، حتى االآن، 
اإىل  ال�صيناريوهات  بع�ض  وتوؤدي  و�صيكٍة.  دوليٍة  اأزمٍة  تكون م�رسح  اأن  من 
ا يف ع�رس البوتينية ال�صيا�صية التي ت�صعى اإىل اإ�صتعادة "قوة  القلق، خ�صو�صً

رو�صيا وجمدها" قبل اأّي �صيىٍء اآخر.
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الق�سم الثالث: ا�سرتاتيجيّة الوليات املتّحدة الأمريكيّة

١- القطب ال�شمايّل بالن�شبة للوليات املتّحدة 
بعد  قطبّية  دولة  اأ�صبحت  اأن  منذ  الأمريكا  ال�صمايّل  القطب  اأهمّية  تعود 
التحقت   ،1991 العام  ويف   .1٨٦٧ العام  يف  رو�صيا  من  اأال�صكا  �رسائها 
اأمريكا بالدول القطبّية ال�صبع حيث مّت و�صع ا�صرتاتيجّية حماية البيئة يف 
القطب ال�صمايّل بني هذه الدول مببادرٍة من فنلندا، وبعد �صبع �صنوات، قّدمت 
كندا مبادرة لبحث فر�ض التنمية يف القطب ال�صمايّل، مع العلم اأن هذه الدول 

كانت قد وّقعت على اإعالن "اأوتاوا".)5)(
على الّرغم من اأهمّية القطب ال�صمايّل، فقد تاهلت الواليات املتحدة هذه 
متكاملة،  ا�صرتاتيجّية  بناء  اإىل  بحاجة  االآن  وهي  طويلة،  ل�صنوات  املنطقة 
االأماكن  لتحديد  اخلرائط  ر�صم  واإعادة  ا،  وع�صكريًّ واقت�صاديًّا  دبلوما�صيًّا 
التابعة لالأرا�صي االأمريكّية يف القطب ال�صمايّل بدّقة، لتتمّكن من ا�صتخدام 
املوارد الكامنة يف تلك املناطق. من املوؤّكد اأّن الواليات املّتحدة قد و�صعت 
القطب  منطقة  يف  ع�صكرّية  ردود  توجيه  اإىل  َتهدف  �صاملة  ا�صرتاتيجّية 
التغيري  الناجمة عن  املخاوف  تاأتي على �صوء  االأمريكّية  الروؤية  ال�صمايّل. 
املناخي، وهي ترمي اإىل حتقيق التوازن بني االأمن الب�رسي واالأمن البيئي 
يف املنطقة. كما ت�صّور اال�صرتاتيجّية االأمريكّية اجلديدة القطب ال�صمايّل على 
اأّنه نقطة انعطاف، �صواَء من حيُث تقلّ�ض الغطاء اجلليدي اأو زيادة الن�صاط 

الب�رسي.
"يحّق لبقية  مل توّقع الواليات املّتحدة على اتفاقّية قانون البحار، لذلك 
الدول  الأّن  احلدود.  تر�صيم  ب�صاأن  باالعتبار  وا�صنطن  راأي  اأخذ  عدم  الدول 
املّتحدة  والواليات  الت�صويت،  فقط  لها  يحّق  البحار،  قانون  على  املوّقعة 

الحاج أحمد، السيطرة على النفط ستشعل حربًا باردة في القطب الشمالّي، 3)/5/3)0)،   -(5
متوافر على الموقع:www.sawtakonline.com، اإلنترنت، الدخول: 8)/))/5)0).
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لي�صت من �صمن هذه الدول. مع العلم اأّن اخلارجّية االأمريكّية كانت قد طلبت 
عّدة مّرات من اأع�صاء جمل�ض ال�صيوخ التوقيع على االإتفاقّية. موقف وا�صنطن 
الواليات  اأهملت  حال  ويف  معّينة،  تناف�صّية  مّيزات  يعطي  اأن  ميكن  هذا 
اجلرف  يف  والتنقيب  اال�صتك�صاف  عمليات  وبداأت  الدويل،  القانون  املّتحدة 
لن  هذا  فاإّن  احلربي،  البحري  االأ�صطول  مب�صاعدة  لها  يعود  ال  الذي  القارّي 
ير�صي حلفاءها اأّواًل الأن لديهم م�صاحلهم يف القطب ال�صمايّل. وعليه ميكن 
طرح ال�صوؤال االآتي: كيف تفّكر الواليات املّتحدة االأمريكّية يف التعامل مع 

م�صتقبل منطقة القطب ال�صمايّل؟
اأ- الأهميّة القت�شادّية بالن�شبة للوليات املتّحدة

مع توّقع ارتفاع الطلب االأمريكي على الغاز الطبيعي ال�صائل كم�صدر رئي�ض 
لتوليد الكهرباء، البّد اأن تعتمد الواليات املّتحدة على تو�صيع نطاق تطوير 
كندا  مع  ال�رسقّية  احلدود  من  املمتّدة  املنطقة  وهو  اأال�صكا،  �صمال  منحَدر 
 "Beaufort "بيوفورت  وبحر  اخلارجي   "Chukchaت�صوك�صي" بحر  اإىل 
ومنطقة )ANWR" (Arctic National Wildlife Refuge" وهي منطقة 
اأنهار  بني  ال�صمايّل  القطب  يف  الو�صط  ومنطقة  اأال�صكا  يف  بيئيًّا  حممّية 
اقت�صادّية. اأهمّية  من  لها  ملا   ،"Canoeing وكانينغ   Colville "كولفيل 

)خريطة رقم2(   
�رسكة  اأَنتجت  و2٠٠4،   19٧٧ االأعوام  بني  اأّنه  اإىل  االإح�صائّيات  تبني 
Prudhoe Bay" النفطية اأكرث من 15 مليار برميل نفط  "برودهوي باي 
من مناطق قريبة من منحدر �صمال اأال�صكا، لكّن معّدل االإنتاج يف انخفا�ض 
هائل)))(. وفق تقرير لوزارة الطاقة االأمريكّية، فاإّن هذه املنطقة قد حتتوي 
على 3٦ مليار برميل نفط، و3.٨ تريليونات �صنتمرت مكعب من الغاز الطبيعي. 
من   %25 من  اأكرث  هناك  اأّن  باي"،  "برودهوي  قّدرت   19٨٨ العام  ويف 

سيمون سمعان، مرجع سبق ذكره.  -((
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املخزون النفطي االأمريكي اخلام يوجد يف مناطق مبنحدر �صمال اأال�صكا.)))( 
كما يذكر تقرير وزارة الطاقة االأمريكّية اأّن بحر "ت�صوك�صي وبحر بيوفورت" 
يحتويان على حواىل 14 مليار برميل من النفط و2 تريليون �صنتمرت مكّعب 
من الغاز. اإذا ما قّدر ا�صتخدام هذه املناطق، اإ�صافًة ملنطقة "ANWR" التي 
يقّدر االحتياطي فيها بنحو 1٠ مليارات برميل، فاإّنه با�صتطاعت الواليات 
اأال�صكا  اأنابيب  نقلها عرب خط  يوميًّا ميكن  برميل  مليون  تنتج  اأن  املّتحدة 
الذي تبلغ �صعته التخزينية املعّدل ذاته )مليون برميل يوميًّا(، وهذا االإنتاج 
�صيوّفر نحو 123 مليار دوالر �صادرات برتولية يوميًّا، ويخلق ما  اليومي 
جمموعه ٧.٧ مليارات دوالر يف اأن�صطة اإقت�صادّية جديدة، ويوّفر نحو 12٨ 

األف فر�صة عمل.)8)(
ب- مالمح ال�رساع.

اإذ  االأمريكّية،  اخلارجّية  وزارة  فعل  رّد  من  َتظهر  ال�رساع  مالمح  بداأت 
اعتربت الواليات املّتحدة رفع العلم الرو�صي يف قاع املحيط ال�صمايّل العام 
2٠٠٧ -كما �صبق وذكرنا- مبثابة اإعالن احلرب على القطب ال�صمايّل، واأّنها 
تعتزم الرّد على حتّدي مو�صكو بعد اأن ي�صادق برملانها على املعاهدة ذات 

ال�صلة.
طبًعا، فاإّن اخلطوة التي قامت بها رو�صيا يف القطب ال�صمايّل لن متّر على 
الواليات  اأي  الرو�صي  للدّب  التقليدي  اخل�صم  من  ا  خ�صو�صً واإ�صادة،  �صالم 
املّتحدة االأمريكّية، حيث نّددت االأخرية بهذه اخلطوة اإذ اأعلن املتحدث با�صم 
ال�صيادة  تّدعي  اأن  لرو�صيا  ميكن  ال  اأّنه  كي�صي"  "توم  االأمريكّية  اخلارجّية 
على هذه املنطقة الغنّية باملوارد الطبيعّية، موؤّكًدا يف الوقت نف�صه اأّن بالده 

،(0(5/((/(8 ،Alaska runs on oil، Resource Development Council for Alaska Inc  -((
 متوافر على الموقع:http://www.akrdc.org/oil-and-gas، اإلنترنت، الدخول: 8)/))/5)0).

Stephan Blank، Russia in the Arctic، Strategic studies intitutes، الواليات المتحدة، ص ).  -(8
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رو�صيا  تّدعي  ما  يف  حّقها  واإثبات  رو�صيا  خلطط  الت�صّدي  االآن  ت�صتطيع  ال 
ملكّيته.)9)(

قامت وزارة الدفاع االأمريكّية باإر�صال ال�صفينة "هيلي" الكا�صحة للجليد 
اإىل املنطقة لر�صم خرائط لقاع املحيط، غري اأّن العلماء امل�رسفني على الرحلة 
رف�صوا منحها اأّي بعد �صيا�صي، و�صّددوا على اأّن الهدف الرئي�صي يبقى علمًيا 
"وودز  معهد  نّظم  كما  عامًلا،   2٠ متنها  على  اأقلّت  وقد  م�صتوى،  اأبعد  اإىل 

هول" االأمريكي بعثة اأمريكّية للعمل يف املنطقة. 
٢- ال�شرتاتيجيّة املتّبعة من قبل الوليات املتّحدة

بداأت الواليات املّتحدة ت�صتثمر جديًّا يف برامج ووكاالت متعّددة منذ العام 
2٠٠1، حيث طالب الرئي�ض ال�صابق جورج بو�ض االبن الكونغر�ض بتخ�صي�ض 
مبالغ تقّدر مبا يزيد عن 35 مليار دوالر لدرا�صة التاأثريات املناخّية وتطوير 
البحوث العلمّية والتكنولوجّية من اأجل درا�صة كيفّية ا�صتغالل موارد القطب 

ال�صمايّل، فكيف ت�صل�صلت االهتمامات؟)30(
منذ العام 2٠13، بداأت اإدارة الرئي�ض "باراك اأوباما" تويل اأهمّية لل�صيا�صة 
اخلارجّية اخلا�صة مبنطقة القطب ال�صمايّل، بعد اأن ك�صفت وثيقة ا�صرتاتيجّية 
املنطقة واأهمّية الرتكيز للحفاظ على املمّرات البحرّية وحماية البيئة، وعلى 
يف  تناف�صا  ال�صابق  ال�صوفياتي  واالحتاد  املّتحدة  الواليات  اأّن  من  الّرغم 
منطقة القطب ال�صمايّل اإّبان احلرب الباردة، اإاّل اأّن وا�صنطن تبدو غري متحم�صة 
التي  االأوروبي  ال�صمال  بلدان  لرغبة  ال�صمايّل خالًفا  القطب  لع�صكرة منطقة 
ال�صمايّل  اأكرب يف القطب  اأن توؤدي الواليات املّتحدة دوًرا قيادًيا  تريد حًقا 

لتحقيق التوازن مع رو�صيا.
،(0(5/((/(8 ،RussianflagonArctic  -(9

 متوافر على الموقع:html.(0((((39/(00(0803/http://sputniknews.com/world ، اإلنترنت، الدخول: 4)/))/5)0).
سيمون سمعان، مرجع سبق ذكره.  -30
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ا�صرتاتيجّية  عن   ،2٠14 اأّيار  يف  النقاب،  ك�صف  قد  اأوباما  الرئي�ض  كان 
بالده اجلديدة ب�صاأن املنطقة القطبّية ال�صمالّية، وهي اال�صرتاتيجّية التي تقع 
يف 13 �صفحة توؤّكد اأّن الواليات املّتحدة �صتعمل مع الدول االأخرى بهدف 
حماية البيئة اله�ّصة يف املنطقة واإبقائها خالية من ال�رساعات، ويف الوقت 
رو�صيا  مثل  االأخرى،  للدول  م�رساعيه  على  مفتوًحا  الباب  ترتك  لن  نف�صه 
وال�صني وكندا والرنوج، لر�صم خطط بدء عمليات التنقيب عن الغاز والنفط اأو 

الإجراء تدريبات ع�صكرّية باملنطقة.))3(
وزير  حّذر  ال�صمايّل،  القطب  منطقة  يف  املّتحدة  الواليات  ل�صيادة  تاأكيًدا 
رو�صيا  من  كالًّ   "Chuck Hagel هاجل  "ت�صاك  ال�صابق  االأمريكي  الدفاع 
تو�صيع  من  املنطقة،  يف  بحقوق  تطالب  لها  التى  االأخرى  والدول  وال�صني 
ا�صتخدامهم للمياه اجلليدية الأجل التدريبات الع�صكرّية اأو العبور من خاللها، 
هاجل  ال�صمايّل.  القطب  يف  النفوذ  على  ال�رساع  تّنب  �رسورة  اإىل  م�صرًيا 
منطقة  الطاقة يف  ا�صتك�صاف  "اإّن  قال  اأمني  منتدى  يتحدث يف  كان  الذي 
التوتر  حّدة  من  يزيد  اأن  وميكن  كبري  حدٍّ  اإىل  م�صتغل  غري  ال�صمايّل  القطب 
لك�صف  ا�صتعداد  و�َصنظّل على  ال�رساع،  لتجّنب  مًعا  نعمَل  اأن  الدويل، ويجب 
التهديدات وردعها ومنعها، و�صنوا�صل ممار�صة ال�صيادة االأمريكّية يف اآال�صكا 

وما حولها"))3(.
خالل العام 2٠15، ُك�صف النقاب عن اال�صرتاتيجّية اجلديدة مع بدء الواليات 
املّتحدة ا�صتعداداتها لتويّل الرئا�صة الدورية ملنتدى االإدارة االإقليمّية الرئي�صة 
املعروف با�صم جمل�ض القطب ال�صمايّل. وبداأت ممار�صتها لهذا املن�صب، وقد 

www.alaraby.co.uk:كريم مجدي، القطب الشمالّي أم شرق أوسط ثاٍن، 4)/)/5)0)، متوافر على الموقع  -3(
اإلنترنت، الدخول: ))/))/5)0).

إميل أمين، مرجع سابق.  -3(
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وّفر هذا املوقع لوا�صنطن دوًرا قيادًيا جديًدا فريًدا من نوعه ب�صاأن ق�صايا 
القطب ال�صمايّل.

الع�صكريني  من  األًفا   2٧ حواىل  حالًيا  املّتحدة  الواليات  وتن�رس  هذا 
"بول  االأمريال  ال�صواحل  خفر  قوات  قائد  ويقول  اأال�صكا،  يف  املتمركزين 
زاكنفت Paul Zukunft" "نحن من زمٍن بعيد منزعجون الأّن البالد ال متلك 
املوارَد الكافية لدعم وجودنا يف القطب ال�صمايّل"، م�صيًفا اأّن اأ�صطول خفر 
ال�صواحل ي�صّم كا�صحتي جليد تخّطاهما الزمن، واأّن عدم وجود موانئ عميقة 
َيحوُل دون تطّور حركة املالحة. يقول زاكنفت "الواليات املّتحدة مل ت�صرتك 
اختالف  ولكّن  ا�صتثمارات،  اإىل  حتتاج  املنطقة  نهائًيا".  اللعبة  هذه  يف 

وجهات النظر ال�صيا�صّية والبريوقراطّية تعيق ذلك.)33(
هذه  يف  تخ�رس  بالدهم  اأّن  املّتحدة  الواليات  يف  البع�ض  يعتقد  ذلك  مع 
هو  الذي  اأوباما  وعلى  رو�صيا،  اأمام  ا  وخ�صو�صً مناف�صيها  اأمام  املواجهة 
اأّول رئي�ض اأمريكّي يزور الدائرة القطبّية ال�صمالّية، اأن يعلن موقف الواليات 

املّتحدة من هذه امل�صاألة. فما هي امل�صاكل وال�صعوبات وما هي اأ�صبابها؟
اأ-ال�شعوبات اأمام تطوير ا�شرتاتيجيّة الوليات املتّحدة.

على الرغم من تويّل الواليات املّتحدة رئا�صة جمل�ض القطب ال�صمايّل، ويف 
حني اأّن هناك العديد من العنا�رس املهمة فى قيادة القطب ال�صمايّل واردة 
على  لقدرتها  النهائي  املقيا�ض  فاإّن  االأمريكّية،  الوطنية  اال�صرتاتيجّية  يف 
لَتخ�صي�ض  ا�صتعدادها  من  ا  اأي�صً بل  وحدها،  ال�صيا�صة  من  ياأتي  ال  القيادة 
موؤاتية  عاملّية  قواعد  وت�صكيل  الوطنية  امل�صالح  لتعزيز  الالزمة  املوارد 

لل�صالم واال�صتقرار وامل�صوؤولّية. 
،(0(5/9/(( ،Jacqueline Klimas،Interview: Adm. Paul Zukunft, Coast Guard commandant  -33

http://www.washingtonexaminer.com/interview-adm.-paul-zukunft-coast-guard-commandant/:الموقع على  متوافر   
article/2572774، اإلنترنت، الدخول: 5)/))/5)0).
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القطب  لقيادة  قوّي  التزام  وجود  على  بعد  املّتحدة  الواليات  تربهن  مل 
�صعف  ذلك  مظاهَر  اأو�صح  ولعّل  والع�رسين،  احلادي  القرن  يف  ال�صمايّل 
كا�صحة  من  حاليًّا  يتكّون  الذي  االأمريكّية،  اجلليد  كا�صحات  �صفن  اأ�صطول 
جليد ثقيلة واحدة، مع عدم وجود ا�صرتاتيجّية وطنّية ذات �صدقّية وطنية 

وا�صحة للمحافظة على هذه القدرة، ناهيك عن تو�صيعها.
الع�صكرّية  غري  امل�صالح  على  حتديًدا  ال�صمايّل  القطب  جمل�ض  اإطار  يرّكز 
فى  املنطقة  تكون  اأن  افرتا�ض  اخلطاأ  فمن  ذلك  من  الّرغم  على  امل�صرتكة، 
ماأمن من احلوادث يف امل�صتقبل، �صواء من الزيادات يف ال�صياحة وال�صحن 
الواليات  على  لذلك  حمدود.  جيو�صيا�صي  �رساع  حّتى  اأو  الطاقة،  وتطوير 
املّتحدة احلفاظ على قدرة كا�صحات اجلليد الثقيلة ل�صمان �صهولة الو�صول 
اإىل املنطقة على مدار ال�صنة، وتكون جاهزة للرّد فى حال تهديد ال�صالمة 

اأو االأمن اأو التهديد البيئي.
ُيعترب البحث عن املوارد الهائلة غري امل�صتغلّة فى القطب ال�صمايّل وفتح 
ال�صفن  حتتاج  لذلك  الب�رسي،  الن�صاط  يف  جديد  م�صتوى  البحرية  املمّرات 
اإىل كا�صحات اجلليد لتنفيذ هذه املهّمة. وتعترب �صفينة  البحرية االأمريكّية 
عاًما،   4٠ منذ  اخلدمة  والتي دخلت  ال�صواحل  التابعة خلفر  القطبي  النجم 
كا�صحة اجلليد االأمريكّية الوحيدة التي يتيح لها حجمها وقوتها الو�صول 
 ٦٠ حواىل  تبلغ  ال�صفينة،  هذه  تاأهيل  اإعادة  وكلفة  القطبية،  املناطق  اإىل 
مليون دوالر، ومن املتوقع اأن ت�صتمر يف عملها من �صبع اإىل ع�رس �صنوات 

فقط.)34(
اإذا كان �صمان القدرة على الو�صول اإىل اأّي منطقة من مناطق العامل مبداأ 
ال�صمايّل  القطب  فاإّن  لعقود،  االأمريكي  القومي  االأمن  �صيا�صة  يف  اأ�صا�صي 

جيسون تاما وهيزر جرينلى وديفيد باراتا، هل تستطيع أميركا قيادة القطب الشمالّي؟، 9)/5/5)0)،  -34
متوافر على الموقع:www.shorouknews.com/columns/view.aspx،اإلنترنت، الدخول: 8)/))/5)0).
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يدخل يف هذا االإطار. وتختلف الواليات املّتحدة عن دول القطب ال�صمايّل 
اإىل  الو�صول  ب�صمان  دائًما  التزاًما  اأظهرت  التي  رو�صيا،  مثل  االأخرى، 
اال�صتثمارات  هذه  ُتعترب  رمّبا  الثقيلة.  اجلليد  بكا�صحات  ال�صمايّل  القطب 
باملنطقة  وارتباطها  لرو�صيا  ال�صمايّل  القطبي  ال�صاحل  حجم  مع  متنا�صبة 
الواليات  يف  مثيله  من  بكثري  اأكرُب  وكالهما  بها،  اخلا�صة  االقت�صادّية 
اإىل  التقديرات  ال�صمايّل. ت�صري معظم  القطب  اأخرى يف  اأّي دولة  اأو  املّتحدة 
اإىل  يحتاج  ال�صفن  لبناء  اأمريكي  حو�ض  يف  فقط  واحدة  �صفينة  بناء  اأّن 
من  كاملة  �صيطرة  حتت  دوالر  مليار  بتكلفة  �صنوات  ع�رس  مّدته  برنامج 
بعد  جديدة  �صفينة  على  احل�صول  اأهمّية  هذا  يو�صح  االحتادّية.  احلكومة 

ا. الفرتة الباقية من العمر االإفرتا�صي للنجم اجلنوبي اأمًرا ملحًّ
اإىل  الو�صول  على  القدرة  املّتحدة  للواليات  يكون  اأن  باخت�صار  ينبغي 
من  اأف�صل  كيان  يوجد  ال  اخلا�صة.  ب�رسوطها  ودخولها  القطبّية  املناطق 
ال�صواحل  خفر  يبقى  ال�رسورة.  هذه  لتحقيق  االأمريكي  ال�صواحل  حر�ض 
التعاون  على  القادرة  احلكومية  اجلهات  قليل من  عدد  واحًدا �صمن  ا  اأي�صً
احلدود.  حر�ض  مع  البحري  التعاون  من  �صنوات  اإىل  ا�صتناًدا  الرو�ض،  مع 
ويف حني تبدو احلاجة لال�صتثمار يف كا�صحات اجلليد وا�صحة، يفتقر خفر 
ال�صوؤال  املهمة.  ذاته فى هذه  لالإعتماد على  الالزمة  املوارد  اإىل  ال�صواحل 
هنا كيف تاأتي الكا�صحة اجلديدة فى مواجهة اأولوّيات اأخرى، اأكرث اإحلاًحا 
االأن�صب  التمويل  يف  يكمن  احلل  لعّل  امليزانية.  يف  احلالية  القيود  ظل  فى 
القطب  يف  االأ�صلّية  احلكومّية  امل�صالح  ات�صاع  مدى  يعك�ض  الذي  وهو 
التجارة  ت�صهيل  البيئة،  حماية  االأمن،  ال�صالمة،  ذلك  فى  مبا  ال�صمايّل، 
بعبارة  العلمي.  والبحث  الوطني  الدفاع  االقت�صادّية،  والتنمية  البحرية 
اأخرى: التمويل من اأجهزة احلكومة لتقدمي ثروة وطنية متعّددة املهامات.
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ب- الو�شع الأمريكي احلايل
اأو�صاعها  اإىل مللمة  �صت�صارع قريًبا  االأمريكية  الواليات املتحدة  اأّن  يبدو 
املتناثرة يف اأكرث من منطقة، وذلك حلفظ مكان ما يف تركيبة �صنع القرار 
العاملي متعّدد االأقطاب واالأطراف. اأّما يف ما خ�ّض تعاظم قّوة مو�صكو يف 
هذه  يف  بالدهم  اأّن  املتحدة  الواليات  يف  البع�ض  يعتقد  ال�صمايّل،  القطب 
ا اأمام رو�صيا. على اأوباما، الرئي�ض  احلرب تخ�رس اأمام مناف�صيها وخ�صو�صً
االأمريكي االأّول الذي يزور الدائرة القطبية ال�صمالية، اأن يعلن موقف الواليات 

املتحدة من هذه امل�صاألة.
االأخرى  املتحدة هي  والواليات  كندا  العالقات بني  ُتعّد  ذلك،  اإىل  اإ�صافًة 
نقطة خالف رئي�صية بني دول املجل�ض، اإذ هناك العديد من امل�صائل العالقة 
اأبرزها املمّر ال�صمايّل الذي ميّر عرَب جزر  يف ما خ�ّض احلدود بني البلدين، 
كندا واإىل ال�صمال، والذي تعتربه كندا جزًءا من مياهها االإقليمية، يف حني 
لكون  بالنظر  للتفاقم  معّر�صة  اأزمة  وهي  دولية،  مياًها  وا�صنطن  َتعترُبه 
الواليات املتحدة واحدة من الدول غري املوّقعة على اتفاقية االأمم املتحدة 

.UNCLOS لقانون البحار
خلق  يف  كثرية  متاعب  تواجه  لن  املتحدة  الواليات  اأّن  يبدو  ذلك،  عدا 
الوحيدة يف تعزيز  العقبة  الرو�ض، وقد تكون  بينها وبني  منظومة متوازنة 
تن�صاأ مع دول  قد  �صيا�صية  اإىل جانب اخلالف مع كندا، خالفات  مكا�صبها، 
اإ�صكندينافيا. فال�صويد، الدولة االأبرز يف �صمال اأوروبا، لي�صت ع�صًوا بالناتو، 
وفنلندا كذلك، وهو ما قد يحّد من قدرة وا�صنطن على فر�ض �صيا�صاتها االأقل 
ما  يف  ا  خ�صو�صً االأوروبية،  نظريتها  من  عام  ب�صكل  الرو�ض  على  انفتاًحا 
يتعلّق بالتحّركات الع�صكرية، والتي �صتحتاجها الواليات املتحدة عاجاًل اأم 

اآجاًل لتوجيه ر�صالة ملو�صكو باأّنها موجودة يف ال�صمال.
ما توؤّكده �صيا�صة اأوباما هو انتقال االأولوّية االأمريكية من اأوروبا وال�رسق 
االأو�صط اإىل حو�ض البا�صيفيك ولي�ض اإىل القطب ال�صمايّل، على خلفية تراجع 
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اأو حتى تراجع  الدائرتني،  االأمريكية يف كلتا  التي تهّدد امل�صالح  املخاطر 
اأمريكا ودورها  اأّن ال�صني باتت متثل التهديد االأكرب ملوقع  اأهمّيتهما، كما 
يف ال�صاحة الدولية. اأوروبا، بالطبع، كانت االأولوّية االأمريكية طوال �صنوات 
احلرب الباردة الطويلة، لكّن اال�صرتاتيجّية االأمريكية مّرت مبرحلة انتقالية، 
غري وا�صحة املعامل، خالل الت�صعينيات. ومنذ عام 2٠٠1، جعلت اإدارة بو�ض 
االإبن ال�رسق االأو�صط، اأولوّيتها اال�صرتاتيجّية، من دون اأن تهمل تعزيز و�صع 

حلف �صمال االأطل�صّي، وتو�صيع نطاق ع�صوّيته، يف و�صط و�رسق اأوروبا.
مقّدمة  اإىل  البا�صيفيك  حو�ض  �صعود  خلف  وقفت  االأ�صباب  من  عدٍد  ثّمة 
ال�رسق  موقع  وتراجع  العامل،  يف  اال�صرتاتيجّية  املتحدة  الواليات  اأولوّيات 

االأو�صط واأوروبا، وعدم الرتكيز على مواجهة رو�صيا يف القطب ال�صمايّل:
- الواليات املتحدة، والكتلة االأطل�صية ككل، تعاين اأزمة مالية-اقت�صادية 
حاّدة وطويلة منذ العام 2٠٠٨، مّما يتطلّب اإعادة النظر يف اأولوّيات االإنفاق 

يف خمتلف اأنحاء العامل.
من  الذاتي  االإكتفاء  جهود  يف  حثيًثا  تقّدًما  حترز  املتحدة  الواليات   -
العقود  خالل  م�صاعفة  اأهمّية  االأو�صط  لل�رسق  اأعطت  التي  الطاقة،  م�صادر 

القليلة املا�صية.
- ال�صعود االإقت�صادي لل�صني، على الّرغم من التباطوؤ الن�صبي بعد العام 
ولي�ض  مناف�صة،  دفاعية  قوة  اإىل  التحّول  النهاية  يف  لها  �صيتيح   ،2٠٠٨

اإقت�صادية - مالية وح�صب.
- لي�ض ثمة خماطر اآنّية على م�صالح الواليات املتحدة متثلها التحّوالت 
يف القطب ال�صمايّل، كما اأّن رو�صيا والتي تعتربها دولة اإقليمية ولي�صت قطًبا 
مناف�ًصا، اأ�صعف من اأن ت�صّكل تهديًدا كبرًيا. وميكن، من خالل �صبكة حتالفات 
تتحمل  اأن  دون  من  امللّحة،  االأمريكية  ال�صيا�صية  االأهداف  حتقيق  اإقليمية، 

الواليات املتحدة اأعباء كبرية.
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اخلامتة 
من املالحظ اأّن االإّتاه املت�صائم حول م�صتقبل الطاقة البرتولية يف الدول 
الكربى الفاعلة بداأ ي�صود، اإذ ينت�رس فيها �صعور بالقلق ومتيل كّل دولة منها 
اإىل نزعة ال�صيطرة على توقعات حول وجود الطاقة البرتولية ومنها القطب 
ال�صمايّل، متاأثرًة مبخاوف �صّح هذه الطاقة يف امل�صتقبل، ما ي�صري اإىل بداية 
خماوف رمبا توؤدي اإىل �رساعات ع�صكرية على م�صتوى الدول الكربى، لي�ض 
الهدف هو م�صادر الطاقة فح�صب، بل ال�صيطرة على طرق التجارة العاملّية 

امل�صتجّدة. 
اأكرث ما ي�صغل بال الدول اخلم�ض االأبرز املحاذية للقطب ال�صمايّل، هو  اإّن 
اإىل تغيريات عديدة يف مفاهيم �صيا�صّية  الذي �صيوؤّدي  التبّدل املناخي  هذا 
عقد  اخلم�ض  الدول  وتتجّنب  �صنوات.  مدى  على  كّونتها  وتارّية  وع�صكرّية 
اأّي اإتفاق ملزم يف ما بينها مبا يخ�ّض القطب ال�صمايّل، فهي ال تريد ح�رس 
اجلرف  بتق�صيم  يتعلق  ما  يف  تعقيدات  اإىل  يوؤّدي  قد  مماثل  باّتفاق  نف�صها 
القاري، بل يحكم العالقة بني هذه الدول "جمل�ض القطب ال�صمايّل". الهدف 
منه تنظيم اأّي م�صكلة قد تطراأ على القارة املتجّمدة ال�صمالّية، ولكّن قراراته 

غري ملزمة للدول املوجودة فيه.
يبدو اأّن املنطقة �صت�صهد بالفعل بدء املغامرات االقت�صادية، والتي �صتن�صّب 
يف الفرتة املقبلة على ا�صتخراج ثرواتها لتعزيز الو�صع املايل واأمن الطاقة 
اأّولية نحو و�صع بنى  للدول املطلّة على البحر القطبي، اإ�صافًة اإىل خطوات 
حتتية اأ�صا�صية، مثل خط ات�صاالت وبناء موانئ للتنّقل يف ال�صيف حيث يقّل 
اجلليد وت�صهل احلركة، وهي حتركات �صتحتاجها كل دول املنطقة و�صتتجه 
ال�صمايّل،  القطب  جمل�ض  اإطار  يف  بينها  ما  يف  التعاون  لرت�صيخ  اأجلها  من 
مو�صكو  بني  �صّيما  وال  الطبيعي،  اال�صرتاتيجّي  التناف�ض  تغفل  اأن  دون  من 
ووا�صنطن والذي اأ�صبح اأحد م�صادر اندالع حرب عاملية باردة جديدة بداأت 
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ح�صاب  على  باملهادنة  تعرتف  ال  الكربى  الدول  بو�صوح.  تظهر  معاملها 
ا اإذا كانت هذه امل�صالح اإقت�صادية. امل�صالح خ�صو�صً

توؤّدي التبدالت احلا�صلة يف القطب ال�صمايّل اإىل تغيريات جيو�صرتاتيجّية 
جذرية يف العامل، عرب تقدمي ممّر بحري جديد مل يكن قائًما، وبالتايل �صيوؤّثر 
على اأهّم املمّرات املائية العاملية وهي قناة ال�صوي�ض، بحيث يتال�صى الدور 
احل�رسي لهذه القناة التي كانت منذ اإن�صائها �صبًبا ل�رساعات وحروب ومكاًنا 
العالقات  �صبكة  تغرّيت  لقد  الكربى.  للدول  وال�صيطرة  النفوذ  على  للتناف�ض 
الدولية من خالل قناة ال�صوي�ض، والبّد اأن تتغرّي مرة اأخرى من خالل املمّرات 

البحرية القطبية التى ي�صّقها االرتفاع املّطرد يف حرارة االأر�ض.
التعاي�ض  ا�صمه  �صيًئا  تعرف  ال  الكربى  الدول  اأّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ال�صلمي، وال تعرتف ب�صيء ا�صمه املبادىء ال�صيا�صية، اإاّل اإذا حتّققت اأطماعها 
االقت�صادّية. الدول الكربى حتاربت يف ما بينها، وكانت رحى معظم حروبها 
يف منطقتنا ملا تتمّتع به من ثروات طبيعية واأهمّية ا�صرتاتيجّية. جاء االآن، 
ورمّبا بنعمة اإلهية، اأن تتكّون منطقة اأخرى من عاملنا تتقا�صم اخل�صائ�ض 
اأن  ال�رسق،  هذا  �صكان  نحن  علينا،  املفرو�ض  من  األي�ض  نف�صها،  واملّيزات 
لنبني  ع�صكرًيا  يكون  رمبا  تناف�ض  يف  الكربى  الدول  ان�صغال  من  ن�صتفيد 

اقت�صاداتنا ونثقل جمتمعاتنا؟
ال�رسق  منطقة  يف  ولي�صت  �صداها  ن�صمع  طبولها،  تدّق  عاملّية  حروًبا  اإّن 
الدول  ا�صرتاتيجّيات  يف  االأهم  تعد  مل  ولكّنها  مهمة  االآن  منطقتنا  االأو�صط. 
�صاحته  ولي�صت  العاملي  لل�رساع  خلفية  حديقة  املنطقة  �صت�صبح  العظمى. 
ملكافحة  االأولوية  وت�صبح  والطاقة  املوقع  اأهمّية  و�صترتاجع  الرئي�صة، 
االإرهاب، امل�صالح حتكم عالقات الدول ولي�ض العواطف، و�صتتغرّي اخلرائط 
والتحالفات، وهنا يكمن ال�رّس، فاأين نحن من هذه التغيريات اجلذرية املقبلة؟





*

79

املقّدم الركن الطّيار روالن مرعب

تداعيات الهجرة غير الّشرعّية 
على أوروبا وأبعادها

املقّدمة
االحّتاد   دول  اإىل  ال�رّسعيني))(  غري  املهاجرين  عدد  بلغ 

االأوروّبي خالل العام 2٠15 حواىل 1.٨ مليون))( مهاجر. اأمام 
انق�صمت  ال�رّسعيني،  غري  املهاجرين  من  الهائلة  االأعداد  هذه 
االآراء يف دول االحّتاد االأوروّبي ما بني اأفكار االأحزاب الي�صارّية 
احلّرّية  وقيم  االإن�صانّية  باملبادئ  واملت�صلّحة  للهجرة  الّداعمة 
عليها  قام  التي  الكرمي،  والعي�ض  الّتعبري  يف  واحلق  وامل�صاواة 
والّطفل  االإن�صان  اأ�صا�ًصا، وباّتفاقيات حقوق  االأوروبي  االحّتاد 
والاّلجئ، وما بني اأفكار االأحزاب اليمينّية املتطّرفة واحلركات 
اجلانب  املهاجرين  من  َترى  ال  واّلتي  للهجرة  املناه�صة 

)-  عّرفت المفّوضيّة األوروبّيّة الهجرة غيرالّشرعيّة على أنَّها "كّل دخول عن طريق البّر أو البحر أو الجّو إلى إقليم دولة 
عضو بطريقة غيرقانونيّة بواسطة وثائق مزّورة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنّظمة، أو من خالل الّدخول إلى اإلتّحاد 
األوروبّي بطريقة قانونيّة عبر الحصول على تأشيرة، ومن ثمَّ البقاء بعد انقضاء الفترة المحّددة من دون موافقة الّسلطات، 

وأخيًرا طالب واللّجوء الّذين ال يحصلون على الموافقة على طلبهم لكنَّهم يبقون داخل البالد".
Risk analysis for 2016, Frontex, 2016, p: 63.  -(

* ضابط في 
الجيش اللبناني
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ودميوغرافّية،  واقت�صادّية  اأمنّية  تهديدات  �صكل  على  تراهم  بل  االإن�صاين، 
تفاقم  بعد  االأوروّبي  ال�صيا�صي  امل�صهد  اإىل  موؤّخًرا  االأحزاب  وقد عادت هذه 

اأزمة املهاجرين.
ملواجهة  ال�رّسعّية  الهجرة  من  ال�ّصنني  مّر  على  اأوروبا  ا�صتفادت  وقد 
الّتحّديات الّدميوغرافّية، اإذ اإنَّ لهذا الّنوع من الهجرة فوائد واآثاًرا اإيجابّية 
الّدولة امل�صتقبلة للمهاجرين. لكّن االأو�صاع اختلفت مع بروز الهجرة  على 
اللّجوء)3( و�صعت  غري ال�رّسعّية، فاالأعداد الهائلة غري امل�صبوقة من طالبي 

عالمات ا�صتفهام عديدة حول منافع هذا الّنوع من الهجرة.
للهجرة حول  االقت�صادّية  االآثار  تناولت  اّلتي  الّدرا�صات  اأغلبّية  متحورت 
الهجرة ال�رّسعّية اّلتي غالًبا ما ي�صّكل طالبو اللجوء جزًءا ي�صرًيا منها. لكن، 
قليلة هي الّدرا�صات اّلتي رّكزت على االآثار االقت�صادّية الّناتة عن زيادة 
مفاجئة وكبرية يف اأعداد طالبي اللّجوء ب�صبب الهجرة غري ال�رسعية، وذلك 
ل�صعوبات عديدة اأبرزها �صعوبة تقدير اأعداد املهاجرين. فتاأثري هذا الّنوع 

من الهجرة يختلف جزئيًّا عن تاأثري الهجرة ال�رّسعّية.
اإّن االآثار الّدميوغرافّية للهجرة ال�رّسعّية غالًبا ما تكون مدرو�صة بحيث ال 
عب  ال�صّ فمن  ال�رّسعّية  الهجرة غري  اأّما  امل�صتقبل.  البلد  لهوّية  تهديًدا  ت�صّكل 
عيد الّدميوغرايّف. هذا ما دفع باالأحزاب اليمينّية  الّتحّكم بنتائجها على ال�صّ
املتطّرفة املعادية لها غري ال�رّسعّية اإىل اعتبار اأنَّ املهاجرين قنبلة موقوتة 

�صتغرّي وجه اأوروبا على املدى القريب.

يمكن تصنيف المهاجرين إلى فئتين، وذلك تبًعا لألسباب الّتي دفعتهم إلى الهجرة، األولى "طالب اللّجوء" )Asylum Seeker( والثّانية "المهاجر   -3
االقتصادي" )Economic Migrant(. إّن هذا التّصنيف مهّم جّدًا بالنسبة لدول االتّحاد االوروبي وذلك بكون القوانين الّتي تطبّق على "طالب 
اللّجوء" تختلف عن تلك الّتي تطبّق على "المهاجر االقتصادي"، فضاًل عن أنَّ لطالب اللّجوء حقوقًا تمنحه إيّاها "اتّفاقيّة جنيف الخاّصة بوضع 
الاّلجئين". عّرفت هذه اإلتّفاقيّة طالب اللّجوء بأنَّه "كّل شخص يوجد، وبسبب خوف له ما يبّرره من التّعرض لالضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو 
جنسيّته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعيّة معيّنة، أو آرائه السياسيّة، خارج بلد جنسيّته وال يستطيع، أو ال يرغب، بسبب ذلك الخوف أن يستظّل بحماية 
ذلك البلد، أو كّل شخص ال يملك جنسيّة ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة نتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يرغب، بسبب ذلك الخوف أن 
يعود إلى ذلك البلد. المهاجر االقتصادي هو الذي يترك بلده بهدف تحسين مستوى معيشته أو بهدف التّحصيل العلمي وال يوجد خطر يهّدد حياته.
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وقد ي�صاف اإىل اخلطر الّدميوغرايّف للهجرة غري ال�رّسعّية، من وجهة نظر 
االأحزاب اليمينّية املتطّرفة، اخلطر االأمنّي املبا�رس على ا�صتقرار اأوروبا، اإذ 
اإنَّ هذه االأحزاب تعترب هذا الّنوع من الهجرة الو�صيلة اّلتي يت�صلّل بوا�صطتها 
االإرهابّيون اإىل الّداخل االأوروّبي والّدليل على ذلك تكاثر االأحداث املرتبطة 

ٍة يف العامني 2٠15 و2٠1٦. باالإرهاب يف اأوروبا بخا�صّ
ت�صتثمر االأحزاب اليمينّية املتطّرفة الّذريعة الّدميوغرافّية واالأمنّية لك�صب 
الّتاأييد ال�ّصعبي، وهي حتّقق تقّدًما م�صتمرًّا يف اأنواع �صّتى من االنتخابات، 
غط  وباتت قاب قو�صني من الو�صول اإىل ال�ّصلطة، واأ�صبحت قادرة على ال�صّ
بفاعلّية باّتاه اإلغاء اّتفاقّية "�صينغن"اّلتي تعتربها �صبب تنّقل االإرهابّيني 

بحرّية يف الّداخل االأوروّبي.
ال�رّسعّية  الهجرة غري  تداعيات  ال�صوء على  اإلقاء  اإىل  الّدرا�صة  تهدف هذه 
واالقت�صادّية  االأمنّية  ا  وخ�صو�صً واأبعادها  املتو�ّصط  البحر  حو�ض  من 
والّدميوغرافّية وال�ّصيا�صّية، واإمكانّية اأن توؤّدي هذه الهجرة اإىل تهديد الوحدة 
العمل باملعابر احلدودّية بني  واإعادة  "�صينغن"  اّتفاقّية  واإلغاء  االأوروبّية 

اأع�صاء االحّتاد االأوروّبي.

الق�سم الأول: التّداعيات القت�ساديّة والّدميوغرافيّة

اأوًل: التّداعيات القت�ساديّة
اإنَّ لتدّفق االأعداد الكبرية من املهاجرين ب�صورة غري �رسعّية تداعيات على 
املدى الق�صري على اقت�صاد دول االحّتاد االأوروبي، ناتة عن اأعباء ا�صتقبال 
املدى  على  اإيجابّية  اآثار  الهجرة  لهذه  املقابل،  لكن يف  ترحيلهم.  اأو  هوؤالء 
امل�صاكل  اإحدى  ت�صّكل  اّلتي  ال�ّصيخوخة  مل�صكلة  احلّل  اأنَّها  ٍة  بخا�صّ الّطويل 
الّدميوغرافّية اّلتي تعانيها اأوروبا وتوؤّدي اإىل انخفا�ض هائل يف اليد العاملة.
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١- تداعيات فورة الاّلجئني غري ال�رّسعينّي
اأنَّها  اإىل  اإ�صافة  العاّمة،  املالّية  على  اأعباء  ال�رّسعّية  غري  الهجرة  ترّتب 
اأ�صواق العمل خالل فرتة  اإىل  اأعداد كبرية من املهاجرين  اإدخال  اإىل  توؤّدي 
اعتمادات مالّية  اإىل تخ�صي�ض  االأوروبي  باالحّتاد  زمنّية ق�صرية، ما دفع 

ق املهاجرين. بهدف ال�ّصيطرة على تدفُّ
اأ- الأعباء على املاليّة العاّمة

ت�صيف الهجرة غري ال�رّسعّية على املدى الق�صري �صغوطات على اقت�صاد 
بع�ض الدول االأوروّبّية. فهي ترّتب اأعباء على املالّية العاّمة نتيجة تكاليف 
�صئيلة  ُتعَترَب  الّتكاليف  هذه  ا  اإمنَّ املهاجرين  ترحيل  اأو  واإيواء  ا�صتقبال، 
ن�صبة حلجم اقت�صاد االحّتاد االأوروبي واقت�صاد الُدَّول اّلتي ت�صتقبلهم. اأّما 
للمهاجرين  امل�صَتقِبلة  الُدَّول  على  الهجرة  فتاأثري  العمل،  �صوق  �صعيد  على 
حمدود، با�صتثناء البع�ض منها اّلذي يعاين اأ�صاًل ارتفاًعا يف معّدل البطالة.
غري  املهاجرين  تدّفق  تكلفة  حول  الّدرا�صات  بح�صب  االأرقام  تختلف 
هذه  اأنَّ  على  َتتَّفق  الّدرا�صات  هذه  اإمّنا  العاّمة،  املالّية  على  ال�رّسعّيني 
َت�صَمل  ت�صتقِبلهم.  اّلتي  الدول  اقت�صاد  حلجم  ن�صبة  �صئيلة  هي  الّتكلفة 
اللّجوء،  لطالبي  االإن�صانّية  االحتياجات  لتاأمني  لّية  االأوَّ امل�صاريف  الكلفة 
اإعادة  اأو  العمل  �صوق  يف  دجمهم  جّراء  املرتّتبة  الاّلحقة  وامل�صاريف 

املرفو�صني منهم اإىل بالدهم.
املدار�ض،  وكلفة  واملاأوى،  املاأكل،  تاأمني  لّية  االأوَّ امل�صاريف  تت�صّمن 
وتعلّم اللّغة، وامل�صاعدات املالّية ال�ّصهرّية اّلتي تبداأ من 1٠ يورو لل�ّصخ�ض 
يورو   3٠٠ من  اأكرث  اإىل  وت�صل  اال�صتقبال  مراكز  يف  ي�صكن  الذي  الواحد 
للّذين يتّم اإيواوؤهم يف منازل. ترتاوح الكلفة االإجمالّية للم�صاريف االأّولّية 
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خالل ال�ّصنة االأوىل ما بني ٨ و12 األف يورو لكّل طالب جلوء.)4(
الاّلجئني  مهارات  لتبيان  الاّلزمة  الكلفة  عن  الاّلحقة  امل�صاريف  تنتج 
للّتمّكن وباأ�رسع وقت من دجمهم يف �صوق العمل وتوجيههم اإىل املجاالت 
ترحيل  كلفة  امل�صاريف  هذه  اإىل  ي�صاف  اإليهم.  حتتاج  اّلتي  واملواقع 
اأَنفق االحّتاد  اليوم،  العام 2٠٠٠ وحّتى  اللّجوء املرفو�صني، فمنذ  طالبي 
 4٠٠٠ الرّتحيل، مبعّدل  يورو على عملّيات  مليار   11.٨ االأوروّبي حواىل 

يورو لكّل طالب جلوء مرفو�ض.)5(
اإّن بع�ض االإح�صاءات يظهر كلفة ا�صتقبال املهاجرين غري ال�رّسعّيني يف 
بع�ض الدول اّلتي تعّد االأكرث ا�صتقبااًل للمهاجرين. اإذ تتوّقع اأملانيا زيادة 
٠.5% على الّناجت املحلّي االإجمايل �صنويًّا يف العامني 2٠1٦ و2٠1٧، يف 
الّناجت املحلّي  الّنم�صا ارتفعت كلفة املهاجرين من ٠.1% من  اأنَّ يف  حني 
يف العام 2٠14 اإىل ٠.15% يف العام 2٠15 ومن املتوقع اأن ترتفع اإىل 
على  االإنفاق  ميزانّية  من  زادت  فقد  ال�ّصويد،  اأّما   .2٠1٦ العام  يف   %٠.3
الهجرة يف العام 2٠1٦ لت�صبح ٠.9% من الّناجت املحلّي من اأجل حت�صني 

اأنظمة دمج املهاجرين.))(
ويف هذه احلال، تكون االأعباء على املالّية العاّمة مرتفعة ن�صبيًّا على املدى 
الق�صري، لكّنها تنخف�ض يف حال ال�ّصماح لطالبي اللّجوء بدخول �صوق العمل، 
اأو الّت�رسيع يف البّت بطلباتهم واإعطاِئهم �صفة الجئ ثّم اإدخالهم يف �صوق 

العمل، وبالّتايل البدء بدفع ال�رّسائب وامل�صاهمة يف املالّية العاّمة.

 Migration policy debate report, How will the refugee surge affect the European economy, Organization for  -4
economic co-operation and development, November 2015, p 2

Deporting migrants since 2000, 18 June 2015, available from: http://news.yahoo.com/europe-spends-11-3-bn-  -5
euros-deporting-migrants-064015082.html, Internet, accessed 9 December 2015

Migration policy debate report, op.cit. p 2  -(
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ب- التّاأثري على �شوق العمل
تختلف الفرتة القانونّية اّلتي ال ُي�صمح خاللها لطالب جلوء ال يزال ينتظر 
املوافقة على طلبه، اأي مل يح�صل بعد على �صفة الجئ، بدخول �صوق العمل 
وال�ّصويد  والرّنوج،  اليونان،  يف  اللّجوء  لطالب  ي�صمح  اأخرى.  اإىل  دولة  من 
بدخول �صوق العمل مبجّرد تقدمي طلب اللجوء، اأّما يف الّنم�صا واأملانيا فهذه 
واإ�صبانيا،  اإيطاليا  يف  اأ�صهر  �صّتة  اإىل  ترتفع  اأ�صهر،  بثالثة  حمّددة  الفرتة 
واإىل ت�صعة اأ�صهر يف فرن�صا، اأّما اأق�صاها ففي بريطانيا وت�صيكيا حيث تبلغ 

هذه الفرتة �صنة كاملة.))(
"منّظمة الّتنمية والّتعاون االقت�صادي")8( درا�صة بتاريخ ت�رسين  اأجرت 
اأ�صواق العمل  ل 2٠15 حول تاأثري فورة الاّلجئني غري ال�رّسعّيني على  االأوَّ

يف االحّتاد االأوروبي)9(، وقد ا�صتندت هذه الّدرا�صة اإىل فر�صّيتني:
اعتمدت الفر�صّية االأوىل احلّد االأدنى من طلبات اللّجوء وقّدرتها بـ 1.2 
االأوروّبّية)0)(  االقت�صادّية  املنطقة  يف  وذلك   ،2٠15 العام  خالل  مليون 
طلبات  عدد  قّدرت  كما  اأملانيا،  يف  األًفا   ٧3٠ منهم  �صوي�رسا،  اإىل  اإ�صافة 
اللّجوء يف االأ�صهر ال�صّتة االأوىل من العام 2٠1٦ بـ ٦1٠ اآالف يف اأوروبا 

منها 3٧٠ األًفا يف اأملانيا وحدها.
اللّجوء  طلبات  من  االأق�صى  احلّد  الّثانية  الفر�صّية  اعتمدت  املقابل،  يف 
االقت�صادّية  املنطقة  يف   2٠15 العام  خالل  مليون   1.4 بـ  وقّدرتها 

)-  المرجع الّسابق، ص ).
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي أوOrganization for economic co-operation and development، هي منظمة عالمية تضم 34   -8
دولة، تُعنى بتطوير سياسات تهدف إلى تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للشعوب حول العالم، عنوان صفحتها الرئيسية على اإلنترنت: 

http://www.oecd.org
Migration policy debate report, op.cit. p 3, 4  -9

الثاني 994)، وهي تؤّمن حرية  المنطقة في األول من كانون  أنشأت هذه   ،European economic areaالمنطقة االقتصادية األوروبية أو  -(0
حركة األشخاص، والسلع، والخدمات، ورؤوس األموال في السوق التجاري الداخلي لالتحاد األوروبي. كّل الّدول األعضاء في االتّحاد االوروبّي 

منتسبون إلى هذه المنطقة إضافة إلى أيسلندا، والنروج، وليشتنشتاين.
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ال�صّتة  االأ�صهر  يف  اأّما  اأملانيا.  يف  األٍف   9٠٠ منهم  و�صوي�رسا،  االأوروّبّية 
 9٠٠ منهم  اأوروبا،  يف  مليون   1.1 بـ  فقّدرتها   ،2٠1٦ العام  من  االأوىل 

األف يف اأملانيا.
الاّلجئني ح�صب اجلن�ض وفئات  توّزع  االعتبار  الّدرا�صة بعني  اأخذت هذه 
العمل  �صوق  �صيدخلون  الذين  املهاجرين  عدد  اأّن  اإىل  وخل�صت  االأعمار، 
العام  يف  عامل  األف   3٨٠ �صيبلغ  االأوىل،  الفر�صّية  اأ�صا�ض  على  االأوروّبي 
 29٠ منها  اأملانيا  ة  ح�صّ العاملة،  اليد  من   %٠.3 يعادل  ما  اأي   2٠1٦
الفر�صّية  وباعتماد  املقابل،  يف  االأملاين.  العمل  �صوق  من   %٠.٧ اأي  األًفا 
االأوروّبي ٠.4% من  العمل  �صوق  الاّلجئني  �صت�صّكل حاالت دخول  الّثانية، 
�صوق العمل اأي مليون عامل، منهم 43٠ األًفا يف اأملانيا اأي بن�صبة 1% من 

اليد العاملة االأملانّية.
وبالّتايل، وبح�صب الّدرا�صة، فاإنَّ تاأثري الاّلجئني على �صوق العمل حمدود 
كاأملانيا  الُدَول،  بع�ض  اإنَّ  بل  ال  ا�صتيعابه،  االأوروّبّية  للّدول  وميكن  جدًّا 

مثاًل، بحاجة اإليه. 
تخّطى عدد الّطلبات التي مّت ت�صجيلها يف العام 2٠15 املليون طلب يف 
اأملانيا وبالّتايل فاقت هذه االأرقام توّقعات الّدرا�صة وفر�صّياتها. مبقارنة 
الّثانية  االأوىل والفر�صية  الفر�صّية  اللّجوء بح�صب  الفارق بني عدد طلبات 
يف اأملانيا )1٧٠ األًفا( مع فارق الّن�صب على �صوق العمل االأملاين )3.٠%(، 
ميكن القول اإّن الّتاأثري الّناجت عن الّزيادة غري املتوّقعة بعدد طلبات اللّجوء 

�صيبقى تاأثرًيا حمدوًدا. 
ميكن لبع�ض العوامل اأن تزيد من حّدة تاأثري الاّلجئني على �صوق العمل. 
الاّلجئني،  طلبات  ت�صجيل  فيها  يرتّكز  اّلتي  الدول  اأّن  هو  ل  االأوَّ العامل 
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ٍة مع وجود اتفاقّية "دبلني")))(، تعاين اأ�صاًل ارتفاع معّدل البطالة. بخا�صّ
ل 2٠15، بلغ معّدل البطالة يف اليونان 24.9%، اأّما يف  ففي ت�رسين االأوَّ
اإ�صبانيا فـ 22.3%)))(، وهذه الّن�صب هي االأعلى يف اأوروبا. اأّما العامل الّثاين 
فهو �صعوبة اإعادة الاّلجئني املرفو�صني اإىل بالدهم، لعدم جود "اّتفاقّيات 
ال�رّسّية. يحاول  العمل  اأ�صواق  انخراط هوؤالء يف  اإىل  يوؤّدي  ، ما  اإعادة")3)( 
�ض  االحّتاد االأوروبي احلّد من تدّفق املهاجرين وتاأثرياتهم ال�ّصلبّية وقد خ�صّ

لهذه الغاية اعتمادات مالّية. 
ج- متويل مكافحة الهجرة.)4)( 

بني  ما  يورو  مليار   ٧ بقيمة  مالّية  اعتمادات  االأوروبي  االحّتاد  ر�صد 
العامني 2٠14 و2٠2٠ ملواجهة اأزمة الهجرة غري ال�رّسعّية، وقد اأَدرج هذه 
االعتمادات �صمن موازنته حتت بندين: البند االأّول هو بند "اللّجوء، والهجرة، 
 ،Asylum، Migration، and Integration Funds )AMIF( والّدمج" 
.)Internal Security Funds )ISF(( "والبند الّثاين هو بند "االأمن الّداخلي

يورو  مليار   3.1 والّدمج"  والهجرة،  "للّجوء،  �صة  املخ�صّ االأموال  بلغت 
وتهدف اإىل دعم جهود االحّتاد االأوروّبي لزيادة قدرة ا�صتيعاب مراكز ا�صتقبال 

أنشئ "نظام دبلن" الخاص بالالجئين بموجب اتّفاقيّة "دبلن" الّتي أقرت يوم 5) حزيران 990)، ووقعت عليها في العاصمة األيرلندية دبلن ))   -((
دولة عضوا في االتّحاد االوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في ) أيلول )99). وبما أن االتّفاقيّة مفتوحة أمام جميع الدول االوروبية فقد دخلتها الحقا 
وعلى فترات مجموعة من الّدول غير األعضاء في االتّحاد. في 8) شباط 003) أدخلت تعديالت على االتّفاقيّة ُسميت بموجبها "اتفاقية دبلن )"، 
وفي 3 كانون األول 008) اقترحت المفوضية األوروبية تعديالت إصالحية أخرى في االتفاقية تمت الموافقة عليها في حزيران 3)0) وأصبحت 
نافذة التطبيق في 9) تموز 3)0) تحت اسم "اتفاقية دبلن 3". تعتبر االتفاقية حجر الزاوية في "نظام دبلن" اإلجرائي الّذي يتألف من "اتفاقية 
دبلن" و"منظومة )Eurodac( الّتي تقضي بإنشاء قاعدة بيانات تحوي بصمات الاّلجئين غير الّشرعيّين إلى دول االتّحاد األوروبي. وال تــُزال 
بصمة الالجئ من هذه المنظومة إال بانقضاء عشر سنوات عليها أو بحيازة صاحبها جنسية إحدى الّدول األعضاء. ولذلك فإنه تؤخذ بصمات أي 
طالب لجوء في أول دولة يدخلها - من الّدول الموقعة على االتفاقية-وتدرج في قاعدة البيانات المشتركة، وبالتالي يمكن تحديد ما إن كان صاحبها 
تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى غير الّتي يوجد فيها أم ال، وفي حالة قيامه بذلك تعتبر دولة االختصاص غير مختصة بطلب لجوئه، 

ويُعاد إلى الدولة األولى الّتي بصم فيها.
Unemployment rates, October 2015, Eurostat, available from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-   -((
 explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_October_2015.png, Internet, accessed

9 December 2015
3)-  اتفاقية اإلعادة )readmission agreement( هي اتفاقية ما بين دولة أوروبية أو االتحاد األوروبي ودولة مصّدرة للمهاجرين غير الّشرعيين 

هدفها تسهيل عملية نقل هؤالء المهاجرين من الدول األوروبية الى بلدهم األصلي.
 European commission report, EU funding for migration and security: how it works, 14 august 2015, available  -(4
 from: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/20150814_funds_amif_fsi_en.pdf, Internet, accessed

10 December 2015
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الاّلجئني وحت�صني م�صتوى خدماتها كي تتطابق مع معايري االحّتاد، اإ�صافة 
الرّتحيل  برامج  وتفعيل  العمل،  �صوق  ويف  املجتمع  يف  الاّلجئني  دمج  اإىل 
االأموال 259.4  اليونان من هذه  ة  بلغت ح�صّ املرفو�صني.  اللّجوء  لطالبي 
مليون يورو، اأّما اإيطاليا فح�صلت على 315.4 مليون يورو، وفرن�صا 2٨٦.٦ 

مليون يورو.
�صة لبند "االأمن الداخلي" 3.9 مليار يورو، وقد ق�ّصمت  بلغت االأموال املخ�صّ
ل ي�صتخدم لتمويل عملّيات مراقبة احلدود اخلارجّية  االأوَّ اإىل جزاأين: اجلزء 
االأمن  واأجهزة  ال�رّسطة  لتعزيز قدرات  �ض  الّثاين فمخ�صّ اأّما اجلزء  لالحّتاد، 
ملكافحة عملّيات االإتار بالب�رس وحماية البنى الّتحتّية االأ�صا�صّية من خطر 
االإرهاب. وقد ح�صلت هنغاريا على ٦1.5 مليون يورو من هذه االأموال بينما 

ح�صلت اأملانيا على 134 مليون يورو.
٢- تاأثري الهجرة على املدى الّطويل

ت�صري اإح�صاءات املفّو�صّية االأوروّبّية اإىل اأنَّ معّدل اأعمار ال�ّصعوب االأوروّبّية 
)5)(. توّزع  العام 2٠5٠  اإىل 49 يف  العام 2٠٠4  �صوف يرتفع من 39 يف 
ال�ّصكل  على   2٠14 العام  يف  االأعمار  فئة  بح�صب  االأوروبي  االحّتاد  �صّكان 
االآتي: فئة )�صفر اإىل 14 �صنة( 15.٦ % من عدد ال�ّصّكان، اأّما فئة اليد العاملة 
 ،%  1٨.5 ن�صبتها  كانت   )٦5 الـ  )فوق  وفئة   %٦5.9 ف�صّكلت   )٦5 اإىل   15(
اأّما معّدل االإعالة)))( فو�صل اإىل 2٨.1% اأي ما  وبلغ معّدل االأعمار 42.2. 
يعادل 3.5 �صخ�ض من الفئة العاملة لكّل �صخ�ض من فئة فوق الـ ٦5 ومن 
اإىل  االأرقام  هذه  ت�صري   .)(((  2٠5٠ العام  يف   %53 اإىل  يرتفع  اأن  املتوّقع 

European commission report, Europe's demographic future: facts and figures, October 2007, p13  -(5
ّكان في سن العمل، أي الفئة العمرية من 5)  معّدل اإلعالة هي نسبة األشخاص المعالين، الذين تقل أعمارهم عن 5) سنة أو أكبر من 5)، إلى السُّ  -((

إلى 5) عاًما.
Demograpghy report, European Union, May 2015, p 8  -((
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حتّول البنية ال�ّصكانّية االأوروّبّية اإىل جمتمع هرم، ترتفع فيه ن�صبة االإعالة 
ويفر�ض مع�صلة دميوغرافّية تبعاتها خطرية اقت�صاديًّا.

اإاّل  االأوروّبي  االقت�صاد  على  الاّلجئني  الأزمة  االإيجابّية  االآثار  تظهر  لن 
ترى  االإعالة.  ن�صبة  تخفي�ض  اإىل  توؤّدي  �صوف  اإّنها  اإذ  الّطويل،  املدى  على 
لن  املهاجرين  لهوؤالء  ال�ّصلبي  الّتاأثري  اأّن  املختلفة  االقت�صادّية  الّدرا�صات 
ي�صتمّر طوياًل يف حال تاأّمنت لهم وظائف يف اأماكن احلاجة اإليهم. هذا ما 
حدث يف منت�صف اخلم�صينات من القرن املا�صي، عندما و�صل اإىل اأملانيا 
الكاراييب،  االأمريكّيني من جزر  االأتراك ومن  اأعداد �صخمة من  وبريطانيا 
اللّذين كانا ي�صكوان من نق�ض يف  ف�صّكلوا رافعة اقت�صادّية لهذين البلدين 

�صة يف قطاعات البناء والّزراعة. اليد العاملة غري املتخ�صّ
الّناتة  للمهاجرين  املالّية  امل�صاهمة  تفوق  البع�ض،  يعتقده  ملا  خالًفا 
عن دفع ال�رّسائب، يف معظم االأحيان، قيمة ما يح�صلون عليه من خدمات 
اأّما  االأ�صلّيني.  �صّحّية واجتماعّية، كما تفوق امل�صاهمة املالّية للمواطنني 
اأدنى  اإىل ح�صولهم على معا�صات  ال�ّصبب يعود  فاإنَّ  يف احلاالت املعاك�صة 
العمل)8)(.  �صوق  يف  املراأة  اإ�صهام  �صعف  واإىل  االأ�صلّيني،  املواطنني  من 
فالهجرة اإىل اأوروبا ما بني العامني 2٠٠1 و2٠11 اأَدخلت 2٠ مليار يورو 
اأنَّ املهاجرين دفعوا ٦4 % �رسائب اأكرث مّما  اإىل اخلزينة االأوروّبّية، حيث 
ح�صلوا عليه من خدمات، ووّفروا خربات كانت لتكلّف اخلزينة ٦.٨ مليار 

يورو اإ�صافّية على ميزانّية الّتعليم.)9)(
ويرى العديد من اخلرباء االقت�صادّيني اأّن تدّفق هذا العدد من املهاجرين، 

 Migration policy debate report, Is migration good for the economy, Organization for economic co-operation  -(8
and development, May 2014, pp 2-3

 University college London news, Positive economic impact of UK immigration from the European Union:  -(9
new evidence, 5 November 2014, available from: https://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/1114/051114-

economic-impact-EU-immigration, Internet, accessed 12 November 2015
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مثل  كربى  �صناعّية  دول  اإىل  منهم،  االأعظم  الّن�صبة  ال�ّصباب  ي�صّكل  الذين 
اأملانيا �صوف ينع�ض اقت�صاد هذه الدول ولي�ض العك�ض، اإذ اإّنه ميكن ا�صتدراك 
البعيد.  املدى  على  املنافع  على  للح�صول  الق�صري  املدى  على  االأعباء 
�صوق  نعمة  املهاجرون هم  ا، هوؤالء  اأي�صً وبالّتايل، وبح�صب بع�ض اخلرباء 
ا نعمة دميوغرافّية اأم اأنَّهم من وجهة الّنظر  العمل، لكن هل هوؤالء هم اأي�صً

هذه يتحّولون اإىل نقمة؟
ثانيًا: التّداعيات الّدميوغرافيّة

اإّن االأثر الّدميوغرايف للهجرة غري ال�رّسعّية مرهون بت�رّسف املجتمعات 
حاليًّا  عليه  هو  ما  على  لديهم  اخل�صوبة  معّدل  فبقاء  االأ�صلّية.  االأوروّبّية 
�صيوؤّدي حتًما اإىل تغيري وجه اأوروبا يف اأواخر القرن احلايل، اأّما اإذا متّكنت 
الُدَول  حتاول  ما  وهو  لديها،  اخل�صوبة  معّدل  زيادة  من  املجتمعات  هذه 
االأخذ  ومع  مو�صوعّية،  االفرتا�صات  اأكرث  يف  فاإّنه  حاليًّا،  عليه  الّت�صجيع 
العام  اأوروبا حّتى  اإىل  ا  �صنويًّ �صخ�ض  مليون  االعتبار هجرة حواىل  بعني 
تقّدر  ثابتة  ن�صبة  امل�صلمني  االأوروبّيني  املواطنني  ن�صبة  �صت�صبح   ،2٠5٠

بحواىل 1٦% من �صّكان االحّتاد االأوروّبي.
تواجه اأوروبا، اإ�صافة اإىل م�صكلة ال�ّصيخوخة التي تعانيها، مع�صلة اأخرى 
اإىل تناق�ض  "معّدل اخل�صوبة" يف جمتمعاتها، ما يوؤّدي  ناتة عن تديّن 
االأوروّبّية حلّل هذه  الدول  بع�ض  تعتمده  الذي  ال�رّسيع  احلّل  ال�ّصّكان.  عدد 
تهديًدا  احلّل  هذا  يف  يرى  البع�ض  لكّن  املهاجرين،  ا�صتقبال  هو  املع�صلة 

"امل�صيحّية". اأوروبا  لهوّية 
الرغم من  لكن على  انخفا�ض عامليًّا،  اإّن معّدل اخل�صوبة)0)( هو يف  اأ- 

رقم يدّل على عدد األوالد الّذين تنجبهم إمرأة واحدة. بغية تجّدد سّكان دولة ما دون تزايد أو تناقص يجب أن يكون هذا الرقم بحدود ).).  -(0
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اأعلى  منها،  الّنامية  الدول  ٍة  بخا�صّ الدول،  من  العديد  يف  يبقى  فهو  ذلك 
من 2.1 وهو احلّد املطلوب لعدم تناق�ض ال�ّصّكان. يف الدول العربّية مثاًل، 
انخف�ض من 4.1 يف العام 2٠٠٠ اإىل 3.1 حاليًّا، اأّما يف الواليات املتحدة 

ف�صّجل 2.٠9 يف العام 2٠15.)))(
االأوروبي.  االحّتاد  دول  جميع  يف   2.1 عن  اخل�صوبة  معّدل  يتدّنى  وقد 
فلقد انخف�ض هذا املعّدل من 2.٦٦ يف بداية ال�ّصتينات من القرن املا�صي 
اأعلى  باملقابل   )1.21( الربتغال  يف  �صّجلت  ن�صبة  اأدين  حاليًّا.   1.55 اإىل 
ن�صبة �صّجلت يف فرن�صا )1.99(، اأّما يف اأملانيا فبلغت 1.39 ويف بريطانيا 
 5٠٦ حاليًّا  هو  انخفا�ض،  يف  اأوروبا  �صّكان  عدد  فاإّن  بالّتايل،   .1.٨3
العام 2٠5٠ يف حال عدم  اأن ينخف�ض 11% بحلول  مليون ومن املتوّقع 

اإيجاد حلول.)))(
الّطبيعي  "الّنمّو  هما  ال�ّصكاين  الّنمّو  على  ي�صاعدان  عامالن  هناك  ب- 
باإكثار  الّطبيعي  الّنمّو  حتفيز  اأوروبا  حتاول  )3)(والهجرة.  لل�ّصّكان" 
عدد  بح�صب  املالّية  وامل�صاعدات  الّطويلة  االأمومة  اإجازات  عرب  الوالدات 
�صوى  نتائجه  َتظهر  لن  جناحه،  حال  ويف  االإجراء،  هذا  لكنَّ  االأوالد.)4)( 
احللول،  اأ�رسع  هي  فالهجرة  القريب،  املدى  على  اأّما  البعيد.  املدى  على 
فبح�صب املفّو�صّية االأوروّبّية حتتاج اأوروبا اإىل 1.5 مليون مهاجر �صنويًّا 

حّتى العام 2٠5٠ ل�صّد الّنق�ض املتوّقع ح�صوله يف عدد ال�صّكان.
من  هم  اأوروبا  اإىل  ي�صلون  اّلذين  ال�رّسعّيني  غري  املهاجرين  غالبّية  اإّن 

 The world total fertility rate, available from: http://www.geoba.se/population.php?pc=world&type=   -((
010&year=2014&st=rank&asde=&page=1, Internet, accessed 12 December 2015

Demography report, op.cit. p 12  -((
النمو الطبيعي للسكان = عدد الوالدات – عدد الوفيات.  -(3

4)-  في المانيا على سبيل المثال تدفع الحكومة حوالي 0)) يورو للطفل األول، ومثلها للطفل الثاني، ونحو 00) يورو للطفل الثالث، الشيء ذاته 
يحدث في إيطاليا الّتي بدأت بتطبيق برنامج " تشجيع النساء على الوالدة ورعاية األطفال".
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الهجرة  مناه�صة  اإىل  املتطّرفة  اليمينّية  االأحزاب  يدفع  مّما  امل�صلمني، 
 )(5( الباحثة  اأعّدتها  درا�صة  يف  الأوروبا.  امل�صيحّية  الهوّية  على  خوًفا 
KarolyLorant حول تاأثري الهجرة غري ال�رّسعّية على دميوغرافّية اأوروبا، 

وحتديًدا على اأعداد امل�صلمني، تبنّي ما ياأتي:
املقابل  امل�صيحّيني هو حواىل 1.55، يف  لالأوروبّيني  -معّدل اخل�صوبة 
ال�رّسعّيني.  غري  وللمهاجرين  اأوروبا  يف  املقيمني  امل�صلمني  لدى   2.٧ هو 
وبالّتايل فاإنَّ عدد �صّكان اأوروبا لن يتغرّي بحلول العام 2٠5٠، اإذ اإنَّه من 
ا هذه الزيادة �صتكون ح�صيلة انخفا�ض  املتوّقع اأن يزيد نحو 4 ماليني اإمنَّ
٧1 مليون من امل�صيحّيني، وازدياد حواىل ٧5 مليون من امل�صلمني، عندها 
�صي�صّكل امل�صلمون حواىل 2٠% من �صّكان اأوروبا مقابل ٦% حاليًّا.)))( اإذا 
ا�صتمّرت هذه االأمناط، معّدل خ�صوبة مرتفع لدى امل�صلمني واأعداًدا مرتفعة 
من الهجرة، اإىل نهاية القرن فاإنَّه من املتوّقع اأن ينخف�ض عدد امل�صيحّيني 

اإىل 1٠ % من اإجمايل عدد �صّكان اأوروبا.
ال�صيناريو  هذا  اإمّنا  متاًما،  ال�ّصابق  ال�ّصيناريو  عن  الّنظر  غ�ّض  ميكن  -ال 
يفتقد اإىل بع�ض الواقعّية. فمعّدل اخل�صوبة ينخف�ض يف جميع اأنحاء العامل 
الواقعّي  فمن  وبالّتايل  امل�صلمة)))(،  االأغلبّية  ذات  البلدان  يف  حّتى  كاّفة، 
 %2.1 اإىل  �صينخف�ض  اأوروبا  امل�صلمني يف  لدى  اخل�صوبة  معّدل  اإّن  القول 
تقدير  وفق  اأّنه  اإىل  اإ�صافًة  ال�صّكان(،  عدد  يف  ثباًتا  يعطي  اّلذي  )املعّدل 
العام  بحلول  كبري  ب�صكل  �صتنح�رس  الهجرة  ظاهرة  فاإّن  املّتحدة،  االأمم 
ن�صمة  مليون   1.2 هجرة  االعتبار  بعني  اآخذين  احلالة،  هذه  يف   .2٠5٠
اأوروبا �صيثبت على ٨٠  �صنويًّا حّتى العام 2٠5٠، فاإّن عدد امل�صلمني يف 

KarolyLorant, the demographic challenge in Europe, April 2005, pp 3-5  -(5
Pew research center, Muslim population by country, 27 January 2011, available from: http://www.pewforum.  -((

.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country, Internet, accessed 12 December 2015
في العام 4)0) بلغ معّدل الخصوبة في المملكة العربية السعودية )).)، إيران 85.)، مصر )8.)))3.0 في العام 0)0)(، باكستان )8.)   -((

)8).3 في العام 0)0)(.
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ا، اإاّل اإذا متّكنوا من  مليون. اأّما امل�صيحّيون، ف�صيتناق�صون بن�صبة 1% �صنويًّ
بـ  تقدر  ثابتة  ن�صبة  امل�صلمون  �صي�صّكل  2.1، عندها  حتقيق معّدل خ�صوبة 

1٦% من �صّكان اأوروبا.
ميكن  ال  االأوروّبّية  للدول  اقت�صادّية  حاجة  املهاجرون  ج-ي�صّكل 
من  املهاجرين  حول  تختلف  االآراء  لكّن  اإنكارها،  للهجرة  للمناه�صني 
وجهة الّنظر الّدميوغرافّية حيث يرى البع�ض اأّنهم قنبلة دميوغرافّية �صتغرّي 
الهوّية امل�صيحّية الأوروبا، فيما البع�ض االآخر يرى اأّنهم حاجة دميوغرافّية 
الراأّي  اختالف  ين�صحب  االأوروّبّية.  وال�ّصيخوخة  ال�صّكان  تناق�ض  وجه  يف 

هذا على وجهة الّنظر االأمنّية.

الق�سم الثّاين: التّداعيات الأمنيّة وال�ّسيا�سيّة
اأوًل: الإرهاب يف اأوروبا)2))

ي�رسب االإرهاب يف العامل كلّه لي�ض يف اأوروبا فح�صب، واحلوادث االإرهابّية 
اّلتي وقعت موؤّخًرا يف اأوروبا لي�صت نتيجة ت�صلّل االإرهابّيني مع املهاجرين 
غري ال�رّسعّيني كما هو �صائع، اإذ تبنّي اأّن غالبّية االإرهابّيني هم من املواطنني 
االأوروّبّيني من االأجيال املتعاقبة ملهاجرين �رسعّيني. فامل�صكلة اإًذا هي يف 

عدم اندماج املهاجرين ال�رّسعّيني يف املجتمعات االأوروّبّية.
تعّر�صت الواليات املّتحدة االأمريكّية يف 11 اأيلول 2٠٠1 لهجمات اإرهابّية 
بداأ   ،2٠٠4 العام  من  بدًءا  بدورها،  �صخ�ض.   3٠٠٠ حواىل  �صحّيتها  راح 
العام 2٠15  اإرهابّية، وقد �صّجل  االأوروّبّية تتعّر�ض لهجمات  الدول  بع�ض 
غري  املهاجرين  اأعداد  تزايد  مع  الهجمات  هذه  وتزامنت  منها،  ن�صبة  اأعلى 

ال�رّسعّيني الوافدين اإىل اأوروبا.

Timeline: terror attacks linked to islamists since 9/11, 14 November 2015, available from: http://graphics.wsj.  -(8
com/terror-timeline-since-911/, Internet, accessed: 22 December 2015
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تعّر�صت اأوروبا الأّول عملّية اإرهابّية يف 11 اآذار 2٠٠4، حني مّت تفجري 
ا،  اأربعة قطارات يف مدريد عا�صمة اإ�صبانيا، ما اأّدى اإىل مقتل 191 �صخ�صً

وقد اّتهمت اإ�صبانيا اآنذاك تنظيم القاعدة باحلادث.
وكانت العا�صمة الفرن�صّية باري�ض م�رسًحا لهجمتني اإرهابّيتني يف العام 
ا، االأوىل يف كانون الّثاين على �صحيفة  2٠15 اأّدتا اإىل مقتل 14٠ �صخ�صً
ت�صاريل اإيبدو، والّثانية يف ت�رسين الّثاين حني هاجم �صّتة اإرهابيني مواقع 
مدينة  تعّر�صت   ،2٠1٦ العام  يف  واحد.  توقيت  يف  العا�صمة  يف  عديدة 
ذبح  حادثة  تبعته  ا،  �صخ�صً  ٨4 �صحّيته  وقع  اإرهابي  عمل  اإىل  "ني�ض" 
الّدولة  اأعلن تنظيم  النورماندي. وقد  الكاهن جاك هامل داخل كني�صة يف 

االإ�صالمّية يف العراق وال�ّصام )داع�ض( م�صوؤولّيته عن هذه الهجمات.
ل 2٠15،  ا من االإرهاب. ففي كانون االأوَّ اأي�صً اأّن بريطانيا مل ت�صلم  كما 
�صّنفت  وقد  لندن،  يف  االأنفاق  قطار  يف  اأ�صخا�ض  ثالثة  بطعن  رجل  قام 
ا كان م�رسًحا  اأي�صً االأنفاق  اإرهابّية. قطار  اأّنها  العملّية على  ال�رّسطة هذه 
اأّدى  ما  العام2٠٠5،  يف  انتحارّيني  اأربعة  نّفذها  من�ّصقة  هجمات  الأربع 
تنظيم  املنّفذين متعاطفون مع  اأنَّ  اآنذاك  تبنّي  ا، وقد  �صخ�صً اإىل مقتل 52 
مّت   ،2٠15 العام  خالل  فاإنَّه  الربيطاين  الوزراء  رئي�ض  وبح�صب  القاعدة. 

اإحباط �صت حماوالت اإرهابّية ا�صتهدفت اإحداها امللكة اإليزابيث.)9)(
رجل  قام  حني   ،2٠15 �صباط  يف  الّدامنارك  ا  اأي�صً االإرهاب  و�رسب 
مقتل  اإىل  اأّدى  كوبنهاغن،  يف  الّتعبري  حلّرّية  معر�ض  يف  الّنار  باإطالق 
وقتل  يهودي  كني�ض  هاجم  ثّم  ال�رّسطة،  من  عنا�رس  ثالثة  وجرح  �صخ�ض 

ا وجرح �رسطّيني.  �صخ�صً

Macer hall, Terror alert, the express, 9 September 2015, available from: http://www.express.co.uk/news/  -(9
politics/603565/David-Cameron-ISIS-British-jihadists-RAF-drone-attack-Syria, Internet, accessed 2 January 2016
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 .2٠1٦ العام  يف  االإرهابية  الهجمات  من  تها  ح�صّ نالت  قد  اأملانيا  اإّن 
على  اأ�صخا�ض  خم�صة  بطعن  قام  حني  اأفغاين،  مهاجر  نّفذه  االأول  الهجوم 
منت قطار، اأّما الهجوم الثاين فتمّثل بقيام مهاجر �صوري بتفجري نف�صه يف 

ا. مدينة Ansbach ما اأدى اإىل جرح 12 �صخ�صً
١- الأحزاب اليمينيّة املتطرّفة يف اأوروبا

واالأمنّي  الّدميوغرايف  اخلطر  من  املتطّرفة  اليمينّية  االأحزاب  تّتخذ 
للمهاجرين غري ال�رّسعّيني ذريعة لك�صب الّتاأييد ال�ّصعبي وملحاولة الو�صول 
اإىل ال�ّصلطة، وهي تريد اإلغاء اّتفاقّية "�صينغن" كمقّدمة لفرط عقد االحّتاد 
االأوروبي. لكن يف املدى املنظور من املتوّقع اأاّل ي�صتغني االحّتاد االأوروبي 
ملواجهة  وحت�صينها  تعديلها  على  �صيعمل  بل  ب�صهولة،  االتفاقية  هذه  عن 
ُيوقف  قد  احلاالت  اأ�صواأ  ويف  الهجرة،  فر�صتها  اّلتي  االإن�صانّية  الّتحّديات 
العمل بها لفرتة حمدودة ريثما يتّم اإيجاد حّل الأزمة الهجرة غري ال�رّسعّية.

ل اإىل ذروة  اأثبتت �صل�صلة من الّتجارب اأّن اليمني املتطّرف يف الغرب َي�صِ
االإرهاب.  عن  الّناتة  باالأزمات  ال�ّصيا�صّية  االأجواء  تعّج  عندما  جناحه 
فلقد حّققت هذه االأحزاب انت�صارات متتالية وازدادت �صعبّيتها يف االآونة 
الّناخبني  من  ق�صم  اإقناع  ب�صبب  لي�ض  عديدة،  اأوروّبّية  دول  يف  االأخرية 
باأفكارها ال�ّصيا�صّية فح�صب، بل يف الكثري من االأحيان ب�صبب خوف هوؤالء 

من املجهول. 
اأ- اأفكار الأحزاب اليمينيّة 

على الرغم من بع�ض االختالفات يف االأولوّيات املحلّّية لبع�ض االأحزاب 
االأحزاب ت�صرتك يف موقف موّحد  اأوروبا، فاإّن هذه  اليمينّية املتطّرفة يف 
تاه احلّد من الهجرة ب�صكٍل عاّم �صواء كانت �رسعّية اأو غري �رسعّية، بحيث 
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اأخرى  للبطالة واجلرمية ومظاهر  الرئي�ض  ال�صبب  باأنَّهم  ت�صّور املهاجرين 
ّحّية  وال�صّ االجتماعّية  للتقدميات  وكم�صتغلنّي  االجتماعي،  االأمن  لتدهور 

اّلتي توّفرها الّدولة.)30(
الرئي�ض  ال�ّصبب  وَتعَتربها  ال�رّسعّية  غري  الهجرة  االأحزاب  هذه  تعار�ض 
اأّن  ترى  فهي  اأوروبا.  لها  تتعّر�ض  اّلتي  االإرهابّية  االأعمال  وراء  الكامن 
يتنّقلون  ثّم  ومن  ال�رّسعّيني،  غري  املهاجرين  مع  يت�صلّلون  االإرهابّيني 
ب�صهولة بني الّدول االأوروبية ب�صبب عدم وجود اإجراءات تدقيق على احلدود 

الّداخلّية بني هذه الدول.
ال�رّسعّيني  غري  املهاجرين  فقط  لي�ض  اعتبار،  اإىل  االأحزاب  هذه  تذهب 
الذين  منهم  ال�رّسعّيني  وحتديًدا  كاّفة  املهاجرين  بل  اإرهابّيون  اأّنهم  على 
اأ�صبحوا مواطنني اأوروّبّيني. وقد عرّب عن هذه الفكرة رئي�ض وزراء هنغاريا 
فيكتور اأوربان، اإذ اعترب اأّن ال�صوؤال املطروح هو لي�ض ما اإذا كان املهاجر 

ا ال�ّصوؤال هو متى و�صل اإىل اأوروبا.))3( اإرهابًيا، فهم كلّهم اإرهابّيون، اإمنَّ
عملّية  تعترب  ال�رّسعّية  غري  الهجرة  ظاهرة  اإّن  االأحزاب  لهذه  بالن�صبة   
حيث  العراق  اأو  �صوريا  من  ياأتي  املهاجرين  فمعظم  اأوروبا،  لغزو  منّظمة 
من  وغالبّيتهم  "داع�ض"،  تنظيم  �صّيما  ال  االإرهابّية  الّتنظيمات  تنت�رس 

الّرجال غري املتزّوجني، ففي العام 2٠14 �صّكل الذكور ٧1%))3( منهم.
تدر االإ�صارة هنا، اإىل اأّن العديد من االأوروّبّيني يقاتل اإىل جانب تنظيم 
"داع�ض" ثمَّ يعود اإىل اأوروبا بعد اأن يكون قد تدّرب على ا�صتعمال ال�ّصالح 

رابح زغوني، اإلسالموفوبيا وصعود اليمين المتطرف في أوروبّا: مقاربة سوسيوثقافية، المستقبل العربي، ص ص )))-33).  -30
Mathiew Kaminski, All the terrosists are migrants, Polotico, 23 December 2015, available from: http://www.  -3(

 politico.eu/article/viktor-orban-interview-terrorists-migrants-eu-russia-putin-borders-schengen/, Internet,
accessed 6 February 2016

Annual risk analysis report, FRONTEX, April 2015, p17  -3(
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مبثابة  هم  هوؤالء  اأنَّ  اليمينّية  االأحزاب  تعترب  كما  املتفّجرات.  وحت�صري 
خاليا نائمة جاهزة للقيام باأعمال اإرهابّية.     

اأيديولوجيا  املجتمع، وحتمل  الّثقايف يف  الّتنّوع  االأحزاب  وحتارب هذه 
م�صطلح  ا�صتخدم  من  ل  اأوَّ وكانت  الوافدة،  الّثقافات  جلميع  معادية 
نهاية  و�صع  اإىل  ت�صعى  كما  االنتخابّية.  حمالتها  يف  "زينوفوبيا")33( 
اّتفاقّياته،  اأهّم  اإحدى  اإلغاء  نحو  غط  بال�صّ بداأت  وقد  االأوروبي،  لالحّتاد 
اّتفاقّية "�صينغن"، اّلتي تعتربها �صبًبا اأ�صا�صيًّا يف تنّقل االإرهابّيني بحّرّية.

ب- اأبرز الأحزاب اليمينيّة املتطرّفة يف اأوروبا.
الّدامنارك،  يف  تطّرًفا  االأحزاب  اأكرث  الّدامناركي"،  "ال�ّصعب  حزب  ح�صل 
لي�صبح   ،2٠15 العام  العاّمة  االنتخابات  يف  االأ�صوات  من   %21.1 على 
جمتمع  تاأ�صي�ض  احلزب  هذا  يرف�ض  الربملان.  يف  حزب  اأكرب  ثاين  بذلك 
تدّفق  من  للحّد  القانون  بقّوة  ي�صعى  وهو  الّدامنارك،  يف  املهاجرين  من 

الاّلجئني.)34(
االحّتاد  عن  انف�صالّية  اأجندة  الفرن�صّي  الوطنّية"  "اجلبهة  حزب  يتبّنى 
االأوروبي، كما يعادي ب�صّدة العملة املوّحدة وا�صتقبال املزيد من الاّلجئني 
كما  باري�ض.  يف   2٠15 الّثاين  ت�رسين  اأحداث  بعد  ا  خ�صو�صً امل�صلمني، 

يالحظ اأّن �صعبّية هذا احلزب يف ارتفاع متوا�صل منذ العام 2٠٠٧:
- فاز بـ 23 مقعًدا من اأ�صل ٧4 لفرن�صا يف الربملان االأوروّبي يف العام 

2٠14 مقارنة بالعام 2٠٠9 حني مل يفز �صوى بـثالثة مقاعد.)35(
العام  الفرن�صّية يف  املحافظات  انتخابات  من  اأي حمافظة  يفز يف  - مل 

زينوفوبيا، باإلنجليزيةXenophobia، أّي الخوف من الغريب.  -33
   William Carroll, Far Right Parties and Movements in Europe, Japan, and the Tea Party in the U.S.: A   -34

Comparative Analysis, American Research Institute for Policy Development, June 2014, p 214
Results of the 2014 European elections, European parliament, available from: http://www.europarl.europa.eu/  -35

elections2014-results/en/country-results-fr-2014.html, Internet, accessed 23 November 2015
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مل  حني   2٠1٠ بانتخابات  مقارنة   %2٧.1 على  ح�صل  اأنَّه  اإاّل   ،2٠15
يح�صل �صوى على 11.4%، وقد ا�صطر حزب الي�صار بزعامة الرئي�ض فرن�صوا 
هوالند للّتحالف مع حزب الو�صط بزعامة الرئي�ض ال�ّصابق نيكوال �صاركوزي 

ملنعه من اكت�صاح ٦ من اأ�صل 12 حمافظة.))3(
ي�صبه حزب "احلّرّية" الهوّلندي حزب "اجلبهة الوطنّية" الفرن�صي بتبّنيه 
يرف�ض  االأجانب.  واملهاجرين  االأوروّبي  ولالحّتاد  لالإ�صالم  معادًيا  موقًفا 
وي�صتند  االأوروبي،  االحّتاد  اإىل  كرتكيا  م�صلمة  دولة  ان�صمام  احلزب  هذا 
منهجه اإىل الرّتاث امل�صيحّي يف اأوروبا. ح�صل هذا احلزب على اأربعة مقاعد 

يف انتخابات الربملان االأوروّبي احلايل من اأ�صل 2٦ لهولندا.
الهوّية  الربيطاين املعادي للهجرة على حماية  "اال�صتقالل"  يعمل حزب 
االحّتاد  من  بريطانيا  بان�صحاب  ويطالب  املهاجرين  من  االإجنليزّية 
يف  ومقعدين  االأوروّبي  الربملان  يف  مقعًدا   22 حاليًّا  ي�صغل  االأوروبي. 

جمل�ض العموم الربيطاين.))3(
ب�صكل م�صتمّر من  املتطّرف،  اليميني  الّدميقراطي"  "ال�ّصويد  يكافح حزب 
االأخرية  االنتخابات  يف   %13 ن�صبة  حّقق  وقد  ال�ّصلطة،  اإىل  الو�صول  اأجل 
واحتّل 49 مقعًدا لي�صبح احلزب الّثالث داخل الربملان. يرف�ض هذا احلزب 
ع�صوّية  حتكم  التي  ال�رّسوط  ويرف�ض  الهجرة  لعملّية  املي�رّسة  القوانني 

ال�ّصويد باالحّتاد االأوروبي.)38(
٢- اأحزاب الي�شار يف اأوروبا

 Résultatsrégionales 2015, 15 December 2015, available from: http://election-regionale.linternaute.com/,  -3(
Internet, accessed 18 December 2015

William Carroll, op.cit. p 212  -3(
Sweden elections, BBC, 15 September 2014, available from: http://www.bbc.com/news/world-   -38

europe-29195683, Internet, accessed 22 January 2016
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تعترب اأحزاب الي�صار اأنَّ اأزمة الهجرة غري ال�رّسعّية هي اأزمة اإن�صانّية بحتة 
وينبغي الّتعامل معها على هذا االأ�صا�ض، وقد عانت يف ال�ّصنوات االأخرية وال 
�صعبّية  تنامي  مقابل  يف  هذه  �صيا�صتها  ب�صبب  �صعبّيتها  يف  تراجًعا  تزال، 
م�صاعر  يغّذي  االأخرية  هذه  خطاب  اأّن  وتعترب  املتطّرفة،  اليمينّية  االأحزاب 

احلقد والكراهية للمهاجرين لدى �صّكان اأوروبا االأ�صلّيني.   
عن  املدافعني  اأبرز  من  يونكر  كلود  جان  االأوروبي  املفّو�ض  يعترب 
املهاجرين اإذ قال: "ميكننا بناء جدران، ميكننا اإقامة احلواجز، لكن تخّيل 
اأنَّك اأنت حتمل طفلك بني ذراعيك والعامل من حولك ينهار، ال يوجد جدار لن 
تت�صلّقه، اأو بحر لن تعربه، اأو ثمن لن تدفعه، اأو حدود لن تقطعها لو كنت تريد 

الهرب من بربرّية داع�ض".)39(
عود املتوا�صل  وقد عرّب معظم قادة الدول االأوروّبّية عن تخّوفه من خطر ال�صّ
اأّن  فال�ض  مانويل  فرن�صا  وزراء  رئي�ض  اعترب  اإذ  املتطّرف،  اليمني  الأحزاب 
"ربح اليمني املتطّرف يف االنتخابات يعني احلرب االأهلّية")40(، فيما عرّبت 
عدائّية هذه  توؤدي  اأن  تخّوفها من  اأنغيال مريكيل عن  االأملانّية  امل�صت�صارة 

االأحزاب تاه املهاجرين اإىل انق�صام اأملانيا.))4(
م�ص�ض،  وعلى  كثرية،  اأحياٍن  يف  م�صطّرة  نف�صها  الي�صار  اأحزاب  وجدت 
اليمني  اإق�صاء  من  مًعا  يتمّكنا  كي  الو�صط  اليمني  يد  يف  يدها  و�صع  اإىل 
املتطّرف، ويعني ذلك انزواء االأحزاب الي�صارّية موؤّقًتا وترّكز ال�رّساع بني 

 Callum Paton, Migrant crisis: Jean-Claude Juncker opens EU's doors to 160,000 refugees in emotional appeal,  -39
International business times, 9 September 2015, available from:http://www.ibtimes.co.uk/migrant-crisis-jean-
claude-juncker-opens-eus-doors-160000-refugees-emotional-appeal-1519013, Internet, accessed 5 January 2016
Pour Valls, le FN peut conduire à la « guerre civile », Le Monde, 11 December 2015, availablefrom: http://  -40
www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/video/2015/12/11/pour-valls-le-fn-peut-conduire-a-la-guerre-

civile_4829710_4640869.html, Internet,accessed 22 December 2015
 German chancellor Angela Merkel worried right-wing violence towards refugees could split Germany, ABC  -4(
news, 1 September 2015, available from: http://www.abc.net.au/news/2015-09-01/merkel-concerned-about-

right-wing-attacks/6739244, Internet, accessed 22 December 2015



99

ال�ّصنوات  يف  املتطّرف  اليمني  حتّول  ولقد  تطّرًفا.  االأكرث  واليمني  اليمني 
على  ال�ّصابق  يف  اأن�صطتها  تقت�رس  كانت  �صاغطة  جمموعات  من  االأخرية 
اأي وقت م�صى  اأكرث من  اأحزاب تتمّتع ب�صعبّية وا�صعة وتهّدد  اإىل  الّتظاهر، 

متا�صك املجتمعات االأوروّبّية.
وتتخّوف االأحزاب الي�صارّية من تاأثري خطاب االأحزاب اليمينّية املتطّرفة 
قيام  هو  الّتاأثري  هذا  على  الّداّلة  االأحداث  اأبرز  ولعّل  العاّم،  الراأي  على 
اأندري�ض برايفيك يف 22 متوز 2٠11 باإطالق الّنار على طاّلب خالل خمّيم 
العملّية،  اإىل مقتل ٦9 منهم. قبل  اأّدى  الرّنوج، ما  على جزيرة يوتويا يف 
املتطّرف،  اليمني  مقاتل من  اأنَّه  على  تعّرفه  منا�صري  بتوزيع  اأندري�ض  قام 

واأنَّه يقاتل من اأجل ا�صتقالل اأوروبا.))4(
و�صلت ترّددات االأحداث يف اأوروبا موؤّخًرا اإىل املجتمع العاملي، اإذ اأقدم 
اأ�صخا�ض م�صلمني على  كريغ هيك�ض يف 11 �صباط 2٠15 على قتل ثالثة 
وقد  االأمريكّية،  املّتحدة  الواليات  يف  كاروالينا  نورث  يف  دينّية  خلفّية 

جاء هذا احلادث عقب الهجوم على جريدة ت�صاريل اإيبدو.)43( 

ثانيًا: ارتباط الأحداث الإرهابيّة يف اأوروبا بالهجرة غري ال�رّصعيّة

هناك حاليًّا راأيان خمتلفان يف االحّتاد االأوروبي حول الهجرة. فاالأحزاب 
الي�صارّية تعترب اأنَّ تنظيم "داع�ض" يريد جذب االأوروّبّيني اإليه ولي�ض ت�صدير 
مقاتليه اإىل اأوروبا، وبالّتايل ال عالقة للمهاجرين غري ال�رّسعّيني باالإرهاب، 
غري  �صواء  عاّمة،  املهاجرين  اأّن  تعترب  املتطّرفة  اليمينّية  االأحزاب  فيما 

 Sarah Death, Anders Breivik massacre: Norway’s worst nightmare, The Guardian, 22 February 2015, available  -4(
 from: http://www.theguardian.com/world/2015/feb/22/anders-breivik-massacre-one-of-us-anne-seierstad,

Internet, accessed 22 December 2015
 Claire Carter, Three muslim students shot dead execution style, Mailonline, 12 February 2015, available from:  -43
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2948803/Man-arrested-3-shot-death-North-Carolina.html, Internet,

accesed 23 January 2016
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اأو املواطنني االأوروبّيني من االأجيال املتعاقبة للمهاجرين، هم  ال�رّسعّيني 
م�صدر االإرهاب. بغية معرفة حقيقة عالقة االإرهاب بالهجرة، يجب معرفة 
من ينّفذ الهجمات االإرهابّية يف اأوروبا؟ وما اإذا كان االإرهاب ي�رسب اأوروبا 

فقط حيث تكمن ظاهرة الهجرة غري ال�رّسعّية؟
١- منفذو العمليّات الإرهابيّة يف اأوروبا

منّفذا الهجوم على �صحيفة ت�صاريل اإيبدو، �صعيد كوا�صي و�صقيقه �رسيف)44(، 
ل  االأوَّ ت�رسين  يف  باري�ض  يف  الهجمات  ومنفذو  فرن�صا،  يف  وترعرعا  ولدا 
مواطنون  هم  حديف  بالل  اأميمور،  �صامي  م�صطفى،  اإ�صماعيل  عمر   :2٠15
فرن�صّيون، كما واأنَّ �صالح عبد ال�ّصالم و�صقيقه اإبراهيم، وعبد احلميد اأباعود 

مواطنون بلجيكّيون.)45( 
اإّن االإرهابّيني اّلذين فّجروا قطار االأنفاق يف لندن العام 2٠٠5، هم: حمّمد 
مواطنون  جميعهم  ليند�صي،  وجرماين  ح�صني،  ح�صيب  تنوير،  �صهزاد  خان، 
الّدامناركي حمّمد  اأّما منّفذ عملّية كوبنهاغن فهو املواطن  بريطانّيون))4(. 

عبد احلميد احل�صني.))4(
ميلك  الذي  بوهالل  حممد  التون�صي  هو  ني�ض  مدينة  يف  الهجوم  منّفذ  اإّن 

ت�رسيح اإقامة فرن�صي ويقطن يف فرن�صا منذ العام 2٠٠5.
٢- احلوادث الإرهابيّة يف العامل

ل 2٠15، حني قام  تعّر�صت الواليات املّتحدة لعمل اإرهابّي يف كانون االأوَّ
املّتحدة،  الواليات  يف  املولودان  مالك،  ت�صفني  وزوجته  فاروق  �صّيد  �صعيد 
Charlie hebdo attackers, the guardian, available from: http://www.theguardian.com/world/2015/jan/12/-sp-   -44

charlie-hebdo-attackers-kids-france-radicalised-paris, Internet, accessed 18 December 2015
Who were the terrorists, the Telegraph, 18 December 2015, available were from: http://www.telegraph.co.uk/  -45

 news/worldnews/europe/france/11996120/Paris-attack-what-we-know-about-the-suspects.html,Internet,
accessed 18 December 2015

 London bombings, BBC, 6 July 2015, available from: http://www.bbc.co.uk/newsround/33401669,  7/7   -4(
Internet, accessed 18 November 2015

Defiant Danes march after gunman attacks, Reuters, 16 February 2015, available from: http://www.reuters.  -4(
com/article/us-denmark-shooting-idUSKBN0LI0N720150217, Internet, accessed 18 November 2015
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ّحي،  باإطالق الّنار يف �صان برناردينو كاليفورنيا داخل مركز للّتاأهيل ال�صّ
 5 ملدة  حكوميًّا  موّظًفا  كان  فاروق  �صّيد  ا.  �صخ�صً  2٠ مقتل  عن  اأ�صفر  ما 

�صنوات يف املجال البيئي. 
منّظمة  نّفذت   ،2٠15 العام  ففي  عديدة.  اإفريقّية  دواًل  االإرهاب  �رسب 
عا�صمة  باماكو  يف  فندق  على  هجوًما  االإ�صالمي"  املغرب  يف  "القاعدة 
"ال�ّصباب"  منّظمة  نّفذت  كما  ا،  �صخ�صً  2٠ مقتل  اإىل  اأّدى  مايل  جمهورّية 
االإرهابّية هجوًما على حرم جامعي يف كينيا راح �صحّيته 15٠ طالًبا. اأّما 
ا من 1٨ جن�صّية خمتلفة يف هجوم  يف كانون الّثاين 2٠1٦، ُقِتل 23 �صخ�صً
على فندق يف بوركينا فا�ّصو نفّذته منّظمة "القاعدة يف املغرب االإ�صالمي".
االإرهاب. ففي تون�ض، وقع هجوم  تها من  ا ح�صّ اأي�صً العربّية  الدول  نالت 
ا وقد اأعلنت منّظمة  على متحف باردو يف اآذار 2٠15 اأودى بحياة 21 �صخ�صً
اأّما يف لبنان، يف ت�رسين الّثاين 2٠15،  "داع�ض" م�صوؤولّيتها عن الهجوم. 
فوقع تفجري انتحاري مزدوج يف العا�صمة بريوت اأّدى اإىل ا�صت�صهاد اأكرث من 

ا. اأربعني �صخ�صً
ت�رسين  يف  رو�صّية  رّكاب  طائرة  تفجري  فتّم  اآ�صيا.  ا  اأي�صً االإرهاب  �رسب 
ا من "داع�ض"  ل 2٠15 كانت قد اأقلعت من م�رس، وجاء هذا الّتفجري ردًّ االأوَّ
ا تبّنى هجوًما انتحاريًّا يف  على الّتدّخل الّرو�صي يف �صوريا. "داع�ض" اأي�صً
مقرًّا  وا�صتهدف   ،2٠1٦ الّثاين  كانون  يف  وقع  اإندوني�صيا  عا�صمة  جاكرتا 

لالأمم املّتحدة.
تفجريان  اإرهابّية.  تفجريات  لثالثة  تركيا  تعّر�صت  نف�صه،  الوقت  ويف 
العمال  تركيا يف احلادثني حزب  اتهمت  وقد  العام 2٠15،  انتحاريان يف 
الكرد�صتاين، وتفجري اآخر وقع يف كانون الّثاين 2٠1٦، حيث تبنّي اأّن منّفذ 

العملّية ينتمي اإىل تنظيم "داع�ض" االإرهابي. 
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ارتباط  وحقيقة  الإ�شالميّة  الدّولة  تنظيم  الأجانب يف  املقاتلون   -3
الإرهاب بالهجرة غري ال�رّسعيّة

"داع�ض"،  تنظيم  �صفوف  يف  اأوروّبي  مواطن  اآالف  خم�صة  حواىل  يقاتل 
�صفوف  يف  االأجانب  باملقاتلني  ُيعرف  مّما   %25 حواىل  ي�صّكلون  وهوؤالء 
اأو �صورّيني. حواىل 2٠% من املقاتلني  لي�صوا عراقّيني  اأي هم  الّتنظيم،  هذا 
للقتال يف  االإ�صالم  االإ�صالمّية، وقد اعتنقوا  الّديانة  االأوروبّيني هم من غري 

�صفوف تنظيم "داع�ض".)48(
يتدّفق  حيث  فقط،  اأوروبا  ي�رسب  ال  االإرهاب  اأنَّ  اإىل  يدّل  اأوردناه  ما  اإّن 
ا اإىل  ا ي�رسب جميع اأنحاء العامل، ويدّل اأي�صً املهاجرون غري ال�رسعّيني، اإمنَّ
اأوروّبّيون.  ا هم مواطنون  اإمنَّ لي�صوا مهاجرين غري �رسعّيني  االإرهابّيني  اأنَّ 
غري  املهاجرين  ال�صتقبال  الّداعم  الي�صارّية  االأحزاب  موقف  يعّزز  ذلك  كّل 

ال�رّسعّيني من منطلق املبادئ والقيم االإن�صانّية لل�ّصعب االأوروّبي.
ا  اإمنَّ مواطنون  هم  االإرهابّيني  هوؤالء  اأنَّ  على  ا  اأي�صً يدّل  اأوردناه  ما 
االأوروّبي  املجتمع  يف  يندجموا  مل  للمهاجرين،  املتعاقبة  االأجيال  من 
االأحزاب  م�صلحة  يف  ي�صّب  وذلك  اإرهابّية،  اأعمال  لتنفيذ  تنيدهم  ومّت 
بالهجرة  ح�رًسا  مرتبًطا  لي�ض  االإرهاب  فاإّن  وبالّتايل،  املتطّرفة.  اليمينّية 
اإًذا لي�صت  ال�رّسعّية منها، وامل�صكلة  ا بالهجرة عاّمة حّتى  اإمنَّ ال�رّسعّية،  غري 
يف  هي  امل�صكلة  ا  اإمنَّ ال�رّسعّيني  غري  املهاجرين  مع  االإرهابّيني  ت�صلّل  يف 
الدول  جمتمعات  يف  مهاجرين  من  املتحّدرين  االأوروّبّيني  املواطنني  دمج 

االأوروّبّية.
اإنَّ ممار�صات بع�ض امل�صلمني يف اأوروبا واأ�صلوب حياتهم، وللمو�صوعّية، 
االأمر  يتعلّق  عندما  ٍة  وبخا�صّ اأفكاره،  لن�رس  فر�صة  املتطّرف  اليمني  مينح 

 European union institute for security studies report, Waging Eurojihad: foreign fighters in ISIL, December   -48
 2015, available from: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_53_Foreign_fighters_in_ISIL.pdf,

Internet, accessed 2 January 2016, p 1, 2
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البالية  والّتقاليد  العادات  بع�ض  وممار�صة  االأعمى،  الّديني  ب  بالّتع�صّ
املهاجرين،  با�صتخدام  االأحزاب  هذه  �صت�صتمّر  وبالّتايل،  املجتمعات.  يف 
ال�ّصعبي  الّتاأييد  لك�صب  كورقة  ال�ّصواء،  على  ال�رّسعّيني  غري  اأو  ال�رّسعّيني 
وملحاولة الو�صول اإىل ال�ّصلطة بغية تنفيذ اأجندتها ال�صيا�صّية ويف مقّدمتها 

اإلغاء اّتفاقّية "�صينغن".

ثالثًا: م�سري اتّفاقيّة "�سينغن"

حركة  حّرّية  تقييد  اإىل  اإلغاوؤها  اأو  "�صينغن"  اّتفاقّية  اإ�صعاف  �صيوؤّدي 
االأ�صخا�ض، و�صيكون مقّدمة للحّد من حركة الب�صائع وبالّتايل �صيوؤّدي اإىل 
اإنهاء االحّتاد االأوروبي كما نعرفه اليوم. الّتوّجه احلايل هو الإعادة الّنظر يف 
االّتفاقّية، والعمل على حت�صينها، للّتمّكن من املوازنة بني االأمن وبني حّرّية 

احلركة، ريثما يتّم اإيجاد حّل لظاهرة الهجرة غري ال�رّسعّية. 
١- الّتفاقيّة يف و�شعها احلايّل

دول،  خم�ض  قبل  من   19٨5 حزيران   14 يف  "�صينغن"  اّتفاقّية  اأقّرت 
االأوروبي  االحّتاد  يف  اأع�صاء  منها   22 دولة،   2٦ ت�صّم  اليوم  واأ�صبحت 
اأي�صلندا، والرنوج، و�صوي�رسا، ولي�صتن�صتاين من خارج االحّتاد.  اإىل  اإ�صافة 
بريطانيا  هي  االّتفاقّية  من  جزًءا  لي�صت  التي  االحّتاد  يف  االأع�صاء  الدول 
ان�صّمت حديًثا  اّلتي  الدول  اإىل  اإ�صافة  االّتفاقّية،  اللّتان مل توّقعا  واإيرلندا 
االحّتاد وهي رومانيا، وبلغاريا، وقرب�ض، وكرواتيا وجميعها تنتظر  اإىل 

ال�ّصماح لها باالن�صمام اإىل االّتفاقّية.)49(
اإمّنا  االأع�صاء،  الدول  بني  الّداخلية  احلدود  "�صينغن"  اّتفاقّية  األغت  وقد   
فاأن�صاأت منّظمة  اإجراءات مراقبة احلدود اخلارجّية،  �صّددت من  املقابل  يف 
الدول  بني  الق�صائي  الّتعاون  عملّيات  وفّعلت  الغاية،  لهذه   )Frontex(

Esther Ademmer, 30 years of Schengen, internal blessing, external curse, Kiel policy brief, June 2015, p 2.  -49
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 Schengen Information( االأمنّية  املعلومات  لتبادل  نظاًما  واأن�صاأت 
يف  الهجمات  منّفذي  اأحد  توقيف  املثال،  �صبيل  على  مّت،  فقد   .)System
بهذا  باال�صتعانة  االإيطالّية يف روما  ال�ّصلطات  قبل  العام 2٠٠5، من  لندن 
الّنظام.)50( ومّت تعديل االّتفاقّية يف ٦ ت�رسين الّثاين 2٠13، واأ�صبح باإمكان 
الدول االأع�صاء اإعادة اإجراءات الّتدقيق على احلدود الّداخلّية عند وجود اأي 
خطر اأمني وذلك ب�صورة موؤّقتة ملّدة ثالثني يوًما اأو حّتى يزول اخلطر، على 

اأاّل تتعّدى املّدة �صّتة اأ�صهر، وبعد مراجعة املفّو�صّية االأوروّبّية.))5(
على  الّتدقيق  اإجراءات  "�صينغن"  اّتفاقّية  يف  اأع�صاء  دول  �صّت  اأعادت 
حدودها الّداخلية. اأملانيا، وال�ّصويد، والّنم�صا))5(، والرّنوج، والّدامنارك قامت 
بهذا االإجراء للحّد من تدّفق املهاجرين اإليها لعدم قدرتها على ا�صتيعابهم، 
اأزمة  حلّل  الّتعاون  ب�رسورة  االأوروبي  االحّتاد  دول  اإىل  ر�صالة  ولتوجيه 
اأثر  على  اأمنّية  الأ�صباب  الّتدقيق  اإجراءات  فاأعادت  فرن�صا،  اأّما  املهاجرين. 

اأحداث ت�رسين الّثاين يف باري�ض. 
٢- م�شتقبل الّتفاقيّة

غري  الهجرة  ظاهرة  عن  ناتة  عديدة  ل�صغوط  حاليًّا  االّتفاقّية  تتعّر�ض 
تا�صك  دونالد  االأوروّبي  املجل�ض  رئي�ض  الو�صع  هذا  عن  عرّب  وقد  ال�رّسعّية، 
اإذ حّذر بتاريخ 19 كانون الّثاين 2٠1٦، باأنَّه ما مل يتّم اإيجاد حّل لظاهرة 

الهجرة غري ال�رّسعّية خالل �صهرين فاإّن اّتفاقّية "�صينغن" يف خطر.)53(
اإىل  حتًما  يوؤّدي  قد  ال�ّصلطة  اإىل  املتطّرفة  اليمينّية  االأحزاب  و�صول  اإّن 
االنتقادات  من  الّرغم  وعلى  حاليًّا،  االأوروبي  االحّتاد  لكّن  االّتفاقّية.  اإلغاء 

المرجع الّسابق، ص ).  -50
الجريدة الرسمية لإلتحاد األوروبي، القرار رقم )05)/3)0)، تاريخ )/))/3)0)، المادة 3)، ص5.  -5(

تقوم النمسا بمّد سياج بطول ).3 كلم على حدودها مع سلوفينيا، وهي سابقة من نوعها بين دولتين أعضاء في إتّفاقية "شينغن".  -5(
Tusk gives EU two months to save Schengen, Euronews, 19 January 2016, available from: http://www.  -53
 euronews.com/2016/01/19/tusk-gives-the-eu-two-months-to-save-schengen/, Internet, accessed 23 January

.2016
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اإّنها  اإذ  ب�صهولة  يتخلّى عنها  لن  فاإّنه  االّتفاقّية،  لها  تتعّر�ض  التي  العديدة 
تعترب من اأهّم اإجنازاته، فهي ت�صهم باإخت�صار وقت نقل الب�صائع اإىل االأ�صواق 
الُدَّول  وُتَوفِّر على  ال�ّصياح،  نقلها، وبزيادة عدد  االأوروّبّية وبتخفي�ض كلفة 

االأع�صاء كلفة مراقبة حدودها الّداخلّية.
يتوّقع تعديل االّتفاقّية مّرة ثانية اأو تعليق العمل بها لفرتة حمدودة حتت 
�صغط الدول االأع�صاء الإعطاء هذه االأخرية �صالحّية اأكرب يف اإعادة الّتدقيق 
ا اأن تدفع دول اأوروبا ال�ّصمالّية  باجلوازات على احلدود. كما ومن املتوّقع اأي�صً
الواقعة على احلدود اخلارجّية  الدول  اأو حّتى طرد،  باّتاه تعليق ع�صوّية، 
اأنَّ دخول ُدَول جديدة اإىل هذه  اإىل  اإ�صافة  اّلتي ال ت�صتطيع �صبط حدودها، 

االّتفاقّية كرومانيا وبلغاريا وقرب�ض وكرواتيا �صي�صبح اأمًرا �صعًبا. )54(
والبا�صات،  القطارات  يف  ال�رّسطة  مراقبة  حت�صني  �صيتّم  املقابل،  يف 
و�صتزداد عملّيات الّتفتي�ض املفاجئة املتفّرقة. كما واأّن بع�ض الدول �صتقوم، 
حتت �صغط االأحزاب اليمينّية املتطّرفة، بتعديل قوانني ح�صول املهاجرين 

على الّتقدميات االجتماعّية للحّد من تنّقل املهاجرين بني هذه الدول.

اخلامتة
اإمّنا  فح�صب  باأعدادها  لي�ض  م�صبوقة  غري  �رسعّية  غري  هجرة  اليوم  ن�صهد 
ا، اإذ اإنَّها عامٌل اأ�صا�صيٌّ يف تطّور االأحداث يف ال�رّسق االأو�صط  باأهّمّيتها اأي�صً
فاأف�صل  املنطقتني  اأردنا تو�صيف ما يجري حاليًّا يف هاتني  اإذا  واأوروبا. 
عبارة قد تكون "انقالب ال�ّصحر على ال�ّصاحر"، فالّثورات العربّية اّلتي انطلقت 
با�صم حقوق االإن�صان وبت�صجيع من دول عديدة منها الدول االأوروّبّية، وب�صبب 

 Europe Rethinks the Schengen Agreement, Stratfor global intelligence, 2 September 2015, available from:  -54
 https://www.stratfor.com/analysis/europe-rethinks-schengen-agreement, Internet, accessed 22 December

.2015
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ظاهرة الهجرة غري ال�رّسعّية، جعلت اأوروبا، وبا�صم حقوق االإن�صان نف�صها، 
مطالبة با�صتقبال املهاجرين اّلذين اأنتجتهم هذه الّثورات.

اأ�صبحت الهجرة غري ال�رّسعّية حبل خال�ض ما بني ال�رّسق االأو�صط واأوروبا. 
يف  اال�صتقرار  عدم  اإىل  حتًما  �صيوؤدي  االأو�صط  ال�رّسق  يف  اال�صتقرار  فعدم 
الّرابط!  هذا  خلق  اإىل  هادفة  منّظمة  هجرة  تكون  فقد  يدري  ومن  اأوروبا، 
قراٍر  اإىل  وبحاجة  دولها،  اإىل  "االحّتاد"  اإعادة  اإىل  بحاجة  اليوم  اأوروبا 
حدودها  وعلى  املتو�ّصط  يف  احلزم  باإظهار  وذلك  قي�رسّية  بوالدة  جريء 
لهوؤالء املهاجرين  بدائل  تاأمينها  تدّفق املهاجرين، يف مقابل  الرّبّية ملنع 
ا يبقى  تكون حتت �صيطرتها، واإاّل فاحلرب �صت�صتعل يف داخلها ال حمالة، اإمنَّ

ال�ّصوؤال متى؟
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قد ي�صّكل اكت�صاف حقول �صخمة من النفط والغاز يف حو�ض امل�رسق احتمااًل حل�صول 
ا اأن  تطّور اقت�صادي ومنوٍّ يف ثروات بلدان املنطقة. هذه االكت�صافات من �صاأنها اأي�صً
حت�ّصن قطاع الطاقة يف بلدان كانت م�صتوردة للنفط والغاز الطبيعي منذ تاأ�صي�صها. 
ونظًرا اإىل كّل كمية املوارد املكت�صفة، وباالعتماد على �رسعة هذه البلدان يف التحرك 
البلدان  نادي  اإىل  تن�صّم  اأن  امل�رسق  لبلدان  امل�صتجدة، ميكن  للرثوة  واإدارتها اجليدة 

امل�صّدرة للمواد الهيدروكربونية.
من املعلوم اأّن لبنان ال ينعم مبوارد غازية اأو نفطية رغم موقعه اجلغرايف يف ال�رسق 
يتم  مل  اأّنه  كما  الطاقة،  مبوارد  غنية  بكونها  تاريخًيا  معروفة  منطقة  وهي  االأو�صط 
اأو الغاز. ومنذ اإعالن اال�صتقالل العام   اأي اكت�صافات كبرية يف جمايل النفط  ت�صجيل 
1943، بداأت البالد بالبحث عن النفط عرب حفر العديد من االآبار بًرا اإاّل اأّن احلكومة 
اأّن النتائج  األغت تراخي�ض التنقيب مع بدء احلرب االأهلية اللبنانية العام 19٧5مبا 

كانت �صعيفة.
وتظهر الفوائد املحتملة لتوّفر خمزون حملّي من الغاز ب�صكل وا�صح يف لبنان فهي 
قد ت�صع حًدا للتقنني يف التيار الكهربائي، كما قد تلغي الدين العام االآخذ باالرتفاع 

�رسيًعا، اإ�صافة اإىل اإعادة اإحياء االقت�صاد وتنمية املجتمع وخف�ض ن�صبة التلّوث.
ت�صوية  اإىل  التو�صل  على  واإقليميون  دوليون  العبون  �صيعمل  ثانية،  جهة  من 
االحتاد  اأّن  املعلوم  ومن  النفطية،  االكت�صافات  هذه  خالل  من  واإ�رسائيل  لبنان  بني 
االأوروبي ي�صعى اإىل موا�صلة اجلهود لتعزيز قطاع الطاقة لديه وتقلي�ض اعتماده على 
رو�صيا، يف �صوء اأزمة �صّم القرم، من خالل تنويع م�صادر ا�صترياد الغاز. ومن املنطقي 
االفرتا�ض باأّن رو�صيا �صتطلق من دون اأدنى �صك حواًرا مع بلدان امل�رسق بهدف خلق 
العلم  مع  ا  خ�صو�صً الطاقة،  موارد  من  م�صرتك  ب�صكل  لال�صتفادة  املنا�صبة  الظروف 
التكنولوجيا واخلربات.  ا�صتثمارات يف جمايل  يقّدم  اأن  االأوروبي ميكن  باأّن االحتاد 

تاأثري اكت�سافات النفط والغاز الطبيعي على ال�رصاع 

اللبناين - الإ�رصائيلي
العقيد جورج الدرزي
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ا يف االكت�صافات اجلديدة يف موارد الطاقة من خالل  وت�صارك الواليات املتحدة اأي�صً
�رسكاتها النفطية العاملية وبخا�صة �رسكة "نوبل اإينريجي كومباين" ومقّرها والية 
تك�صا�ض. ونظًرا اإىل اأّن �رسكة "نوبل اإينريجي" ت�صّكل ال�رسكة االأوىل يف جمال التنقيب 
عن الغاز يف اإ�رسائيل فقد اأبدت وا�صنطن اهتماًما �صديًدا يف �صمان اأال تتحّول الرثوة 
االقت�صادية غري املتوّقعة اإىل �صبب اإ�صايف الندالع احلرب. وُتعترب ال�رساكة االأمريكية 
يف جمال التنقيب عن خمزونات النفط والغاز الطبيعي حافًزا كبرًيا الأداء دور الو�صيط 
خالل اأي نزاعات حالية اأو م�صتقبلية بني لبنان واإ�رسائيل. وميكن للواليات املتحدة، ال 
بل يجدر بها، اأن توؤدي دور امل�صاعدة على نزع فتيل اأي اأ�صباب اأخرى حمتملة حلدوث 
نزاعات، االأمر الذي �صي�صمح لكال البلدين با�صتك�صاف ثروتيهما الهيدروكربونية حتت 
ا اإ�صافية اأمام املزيد من �رسكات النفط  ا فر�صً مياه البحر ب�صالم، وهذا ما يطرح اأي�صً

االأمريكية لتوقيع عقود ا�صتك�صاف.
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و�صعبها  االأخرية  تلك  بال  االأمريكّية  املّتحدة  للواليات  رئي�ض  انتخاب  ي�صغل  ال 
فح�صب، بل ي�صمل كذلك ق�صًما كبرًيا من البلدان، نظًرا للّدور املهّم الذي يوؤّديه الّرئي�ض 
الّدولّية. وتتباين تبعات هذا االنتخاب ب�صكٍل ملحوظ بح�صب  ال�ّصاحة  االأمريكي على 
املّتحدة  الواليات  فيه  تتواجد  الذي  اخلا�ض  ال�ّصيا�صي  وال�ّصياق  املنتخبة  ال�ّصخ�صّية 

واملحيط الّدويل.
بعد اعتداء 11 اأيلول 2٠٠1 على االأرا�صي االأمريكّية، اعتمدت اإدارة الرئي�ض ال�ّصابق 
بو�ض خالل االأّيام التي تلت االعتداء �صيا�صة خارجّية جديدة اّت�صفت ببعثات ع�صكرّية 
وبت�صّكل موقف موّحد. وحتت تاأثري مار�صه فريق �صغري من املحافظني اجلدد العاملني 
�صمن اإدارة بو�ض، اعُتمدت �صيا�صة خارجّية جديدة مّت اإعالنها ب�صكٍل ر�صمّي يف اأيلول 

.)National Security Strategy( 2٠٠2 حتت اإ�صم ا�صرتاتيجّية االأمن الوطني
ال�رّسق  انطالًقا من منطقة  احلركة،  دائم  اأوباما جمابهة عامل  الرئي�ض  توّجب على 
ُت�صّكل  اأجمع. كما  اأوروبا، فاالأزمات تهّز العامل  اإىل  االأو�صط مروًرا باأفريقيا وو�صواًل 
اأق�صى  يف  هي  وداع�ض  والن�رسة  كالقاعدة  فاعلة  دولّية  غري  تنظيمّية  جمموعات 

درجات التطّور والنمّو، �صل�صلة تهديدات جديدة للّنظام الّدويل.
يقني  فهو على  الواقعّية،  اأو  الّذرائعّية  العودة ملذهبّي  اإىل  االأمر  هذا  اأوباما  ويعزو 
اأّن بالده خ�رست الكثري من حيث القدرة على التاأثري وعليها االكتفاء "باحلفاظ على 
زعامتها العاّمة ". يف الواقع، اإّن االإ�صكالّية الكربى التي تواجهها الواليات املّتحدة 
اليوم هي احلفاظ على ح�صور ا�صرتاتيجيني واقت�صاديني وتاأثريهم يف العامل يف ظّل 

تديّن م�صتوى امل�صادر املالّية.
ومع اأّنها القّوة العظمى الوحيدة يف وقتنا احلا�رس، اإاّل اأّنه يبدو اأّن واليات الرئي�ض 
باراك اأوباما املّتحدة يف حالة ا�صرتاحة بعد اأن اأُنهكت حماولًة جمع وتوطيد �رسوط 

�سيا�سة اأوباما اخلارجيّة: العودة اإىل مذهبّي الّذرائعيّة 

والواقعيّة
 د. أمني لّبس
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وخ�صائ�ض للّزعامة. اأّما الواليات املّتحدة فتعطي اليوم انطباًعا باأّنها تواجه م�صاكل 
اأوباما هذا  على �صعيد اتخاذ قرارات حا�صمة ووا�صحة يف وقت ينق�ّض فيه الرئي�ض 
االأمر قائاًل: "الذين قد يتوّقعون اأّن اأمريكا يف حالة انحطاط واأّن زعامتها يف العامل 

تت�صاءل".
لكّن الرئي�ض اأوباما يعترب دائًما اأّن "اأمريكا نادًرا ما حتلّت بهذه القّوة بالّن�صبة لباقي 
دول العامل "وقال اإّن قواتها امل�صلّحة ال توازيها اأي قوى اأخرى، خمّفًفا بذلك احتمال 
حدوث اأّي اأمر يهّددها مبا�رسة، كما �صّدد على اأّن اقت�صادها ال يزال االأكرث ديناميكّية 
يف العامل و�رسكاتها هي االأكرث ابتكاًرا. كما يقول اأوباما اإّن ا�صتقالليّتها على �صعيد 
ت�صدير الطاّقة يف ازدياد، واإّن بالده هي مركز التحالفات من اأوروبا اإىل اآ�صيا، االأمر 

الذي مل ُي�صهد له مثيل يف تاريخ االأمم. 
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Protecting the border
 It is commonly known that each country has a neighboring country in normal cases and that both 

countries engage in commercial, security, health and cultural relations. Every country is influenced 
by the circumstances of its neighbor but more than that we may say that they are mutually influenced 
and they cooperate, converge and diverge. The second country in this case has in its turn a third and 
forth neighbor and so forth since countries spread throughout the planet.

Each country influences other countries and is influenced by others in its turn and there is certainly 
no country that can be considered hanging in space, isolated from other countries, self sufficient in 
terms of resources, stranded in the field of knowledge and welfare, with windows shut vis-à-vis other 
countries and barriers raised to defy winds and waves. All of the above does not disclaim the fact that 
there are certain countries which are influenced and influence other countries more when compared 
to others. This can either mean that these countries may either prosper in abundance and general 
welfare or carry the burdens and responsibilities.

It is widely known that Lebanon is among the countries that never ceased to interact with other 
countries, with the exception of the Israeli enemy which is still extorting Arab territories. The 
factors that confirm this inclination are obvious to all the other sides thanks to its geographic location 
overlooking Europe to the west and the Arab brethren and all the Midlle Eastern countries to the 
east. These factors are added to Lebanon’s capabilities in the Banking and media sectors together 
with its climate and cultural and patrimonial riches.

Lebanon is largely interactive with other countries in these domains and it is successively affected 
by the developments in neighboring countries and much further than that.

The repeated wars and crises that the Arab region is still witnessing until this day has turned 
into a huge fireball knocking the doors of our borders while the Israeli enemy is taking advantage of 
these incidents to carry out its criminal schemes and accomplish its historic avidities. Thus, the Army 
will be an effective contributor in thwarting the repercussions of the incidents ravaging the flaming 
neighborhood represented in the increasing terrorist danger, and has managed to fend off the fireball 
and threw it back to its gloomy sources. Based on this, the Military Institution has every right to 
say through its command that it is confronting a regional and international terrorism that knows no 
borders with the recognition of the Great Powers and relying on these achievements are the heroic 
feats of our military units that grow bigger thanks to the troops who deserve all the appreciation and 
congratulations just as they deserve the weapons that best suit their sacrifices and competence.

Brigadier General Ali Kanso
Director of Orientation
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*

Introduction

The discovery of huge oil and gas fields 
in the Levant Basin could be a new prospect for 
bringing both wealth and economic development 
to each of the countries in the region. It could also 
improve the energy security for countries that have 
been importers for both oil and natural gas since 
their inception. With the amount of resources 
discovered, and depending on their agility and 
proper management of the new fortune, the Levant 
countries could join the club of hydrocarbon 
exporters.

This study seeks to address possible implications for 
two countries in this region, Lebanon and Israel, in 
light of the prospect of discoveries of oil and natural 
gas reserves offshore. It will review the question 
of the maritime borders and the controversial 

COL. Georges Al Darazy

The Impact of Oil and Natural 
Gas Discoveries on the 

Lebanese-Israeli Conflict

*Officer in the 
lebanese army
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positions of the two countries and address the prospects of rising 
tensions between them on one hand, and the possible scenarios 
of cooperation on the other.

Implications for  Lebanon

Lebanon has no oil or gas resources. While the country is 
located in the Middle East, an area historically rich in energy 
resources, no major oil or gas discoveries have ever been noted. 
Since its independence in 1943, the country started its search for 
oil by drilling many wells onshore. As the result was meager and 
once the civil war erupted in 1975, the government cancelled the 
exploration licenses.

This situation has changed with the discovery of significant 
natural gas reserves off the shores of Israel and Cyprus; the 
countries that share the same geological underwater basin with 
Lebanon. In August 2010, the Lebanese Parliament passed 
legislation concerning offshore Hydrocarbon exploration by 
allowing two Norwegian energy companies to conduct surveys 
in the Lebanese waters.(1)  The survey estimated that it holds 708 
Billion Cubic Meters (BCM) of natural gas and from 440 to 675 
million oil barrels.(2) In 2013, The Lebanese cabinet adopted a 
decree specifying the conditions and qualifications for companies 
wishing to bid for an offshore exploration license. However, 
political turmoil delayed the deadline for submitting bids several 
times, putting the process of exploration in danger. Therefore, 
Lebanon is unable to start extracting oil and/or gas until at least 
around 2018, as planned. Meanwhile, huge new gas fields have 
been found offshore of Egypt and Israel, increasing the prospect 
that the pool extends into Lebanese waters as well.
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Benefits and Challenges
In Lebanon, the potential benefits from a domestic supply of 

gas are immediately clear; ending power shortages, wiping out 
Lebanon’s rapidly rising public debt, reviving the economic 
sector, social development, and the reduction of pollution.

Locally produced natural gas is a major factor in resolving the 
question regarding the production of electricity in Lebanon. At 
present, the country suffers from daily cuts in electricity, because 
the demand exceeds 2,400 megawatts at peak times, while the 
production does not exceed 1,500 megawatts.(3) Moreover, the 
production is costly, in that it relies on expensive, imported 
fuel, mainly diesel, which causes an annual deficit of 1.5 billion 
dollars on the public purse and generates losses on the national 
economy estimated at no less than $2.5 billion dollars per year. (4) 

Lastly, diesel generators used locally by citizens to provide for the 
missing electricity are not only a financial burden, but are also 
a source of air pollution. This dire situation could certainly be 
made better by using natural gas; allowing the country to switch 
its power plants from imported fuel to locally sourced natural 
gas.

Perhaps the Lebanese economic sector will benefit most from 
the exploitation of the new discoveries. The opportunities might 
contribute to an increase in sustained economic growth, increase 
Lebanon’s Gross Domestic Product (GDP) and possibly create 
more opportunities for investors and direct revenues through the 
collection of royalties and profits from oil and gas production(5). 
Furthermore, oil and gas revenues might also help Lebanon 
better manage its public finances by reducing the government’s 
expenses, and thus reduce budget deficits; especially in light of the 
fact that the country is encumbered with one of the highest debt 
rates in the world (133.28  percent of GDP in 2014).(6) Moreover, 
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the development of gas fields might help reduce the deficit in 
the country’s current account balance by increasing exports and/
or reducing imports of other fossil fuels. Lebanon recorded a 
Current Account deficit of 25 percent of the country's Gross 
Domestic Product (GDP), in 2015.(7) In addition, these revenues 
will help the industrial sector to grow and change the current 
situation of the Lebanese economy which relies heavily on the 
service sector (76 percent of GDP), while the industrial sector 
only accounts for 19 percent of GDP.(8) Lebanese industrialists 
might even benefit from a low cost energy bill by allowing their 
products to compete on the international markets.(9) 

The discovery of gas and oil has the potential of contributing to 
Lebanese social development as well. It might create jobs, spread 
wealth, and reduce unemployment; which was estimated around 
23 percent as early as 2015 and rises to 33 percent amongst the 
youth.(10) In fact, the Lebanese government could encourage 
International Oil Companies (IOCs) to employ up to 80 percent 
of Lebanese nationals in their workforce. More importantly, the 
Lebanese Parliament would welcome the opportunity to promote 
social welfare, not only for the current generation, but for future 
generations too.(11) The Offshore Petroleum Resources law 
enacted in August 2010, stipulates that “the net proceeds collected 
or received by a government arising out of Petroleum Activities 
or Petroleum Rights shall be placed in a sovereign fund.”(12) 

Finally, by switching to gas-generated electricity, Lebanon 
might also be contributing to its environmental security. In fact, 
natural gas is the cleanest burning fossil fuel; generating lesser 
amounts of greenhouse gases and pollutants per unit of energy 
produced than do other fossil fuels. In addition, natural gas is 
proven to have an environmental advantage when compressed 
and when used in the transportation sector. Cars running on this 
type of fuel have fewer hydro-carbon emissions than any other 
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vehicle fuel being used today.(13) This could lower the emission 
of toxic gases in greater Beirut, where the high level of Nitrous 
Oxide goes beyond the international lower limit. (14) 

On the other hand, Lebanon faces a number of challenges that 
may negatively influence resource exploration and production 
activities and deter firms from exploring its resource. These 
challenges are mainly related to repercussions from Syria's war, 
political instability, corruption, technical problems and the 
maritime border disputes with Israel.

The conflict in Syria negatively affects Lebanon in many ways 
which do not reassure potential investors. The first is that the 
Syrian war is one of the key causes of the political impasse that the 
country is facing, such as the delay of the presidential election. (15) 

Secondly, Syria's conflict has generated gun battles, rocket attacks, 
car bombs and kidnappings inside Lebanon's borders.(16) Thirdly, 
the afflux of one million Syrian refugees to a small country like 
Lebanon further confuses the situation; especially in light of the 
fact that many militants are mixed with civilians while they try 
to take advantage of destabilizing the security of the country (17).  

The predominant political instability in the country could also 
affect foreign companies’ interests in getting involved in the 
exploitation of offshore resources. In fact, the delicate balance 
existing among the main communities constituting the Lebanese 
population hide underlying tensions between these communities 
of differing religious and political loyalties. This dynamic has 
resulted in repeated power vacuums that have characterized 
the country’s history and continue to manifest today.(18) The 
Parliament has been unable to elect a new president since 25 May 
2014. This situation makes it difficult to start the exploration 
program. The repeated postponements risk deterring oil and gas 
majors who would seek opportunities elsewhere.(19)  
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Another problem facing the new resource exploration is 
the high level of corruption within the country. According to 
Transparency International, Lebanon ranked 127th out of the 
177 countries assessed, which placed it among countries that has 
higher rate in corruption for 2015.(20) This could be an indicator 
that oil revenue would not be equally shared by all Lebanese (21).  

Technical issues could also hinder gas exportation from 
Lebanon. At the moment, the war in Syria doesn’t allow any 
use of pipeline. Lebanon would have to export its gas by sea, in 
tankers, and Lebanon has no facilities to do so. Even if it did, 
it would have to compete in the world market with lower-cost 
suppliers in other countries.

Finally, the country has little experience in the petroleum sector. 
Very little oil and gas developments have occurred in Lebanon 
since as early as 1947. In addition, the only experience that 
Lebanon had in the petroleum sector was in refining. Lebanon 
was among the first in the Middle East to build oil refineries 
in the 1950s, but now its facilities in Zahrani and Tripoli are 
inoperative.(22) 

Lebanon's strong points
It is true that Lebanon is lagging behind its neighbors in the 

region (Israel and Cyprus who are already either exploring for 
or exploiting their resources) with regard to exploration and 
production activities; however, the country may compensate for 
this through other possible strong points.

First of all, Lebanon’s strategic location and its good relation 
with its neighbors (except for Israel) provide added value for 
Lebanon compared to other countries in the region. (23) Located 
in the vicinity of Turkey, Europe and the Suez Canal, Lebanon 
benefits from relative ease of access for exporting Lebanese gas 
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to the region when the war ends in Syria, to Europe through 
onshore or offshore pipelines, and to the international market 
through LNG plants that can be built in Lebanon, jointly with 
other countries in the region, or by using existing plants in Egypt 
for example.(24) This may allow Lebanon the opportunity to play 
a role in supplying a portion of the regional demand, but more 
importantly, contribute to the diversification of gas supplies. 
Depending on the volume of gas that may be produced, Lebanon 
may be able to access the global market through LNG. (25) 

Offshore exploration requires capital to extract energy reserves 
as well as developing the needed infrastructure for gas processing 
and transportation. It is true that the Lebanese government lacks 
capital needed for exploration activities, however the Lebanese 
private sector in general, and the banking sector in particular, 
possesses the tools suitable for this kind of investment.(26) 

In addition, Lebanon has a very prestigious education system 
which can generate a qualified workforce and human resources. 
According to a 2015 World Economic Forum report, Lebanon 
is ranked 10th in overall quality of education, and 4th in science 
and math.(27) This indication might allow the country to have 
the skills needed to actively engage in developing the oil and 
natural gas sector, and also provide IOCs with less cheaper local 
employees, relieving them from bringing their own workforce 
particularly in cases of critical security status. (28) 

Finally, it is worth mentioning that the Lebanese government 
conducted extensive and high quality 2D and 3D seismic surveys 
covering 100 percent (2D) and 70 percent (3D) of the Lebanese 
offshore areas respectively. A tally of this seismic data offers 
a realistic idea of natural gas and oil resources that could be 
discovered under the waters of the Lebanese waters. This could 
reduce the exploration phase. (29)    
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Implications for Israel
Since its founding in 1948, Israel has been almost totally 

dependent on fuel imports for energy. This expensive and risky 
process pushed Israel to search hard for energy resources. In the 
late 1950s, the first attempts to discover onshore petroleum began 
when small gas fields were discovered in the southern Judean 
Desert(30). In 1969, offshore drilling started and the attempts 
lasted for 30 years without concrete success.(31) These discoveries 
received a boost after the signing of the Camp David Agreement 
between Israel and Egypt in 1979. This new situation allowed 
IOCs to work in both countries. 

Table 1 outlines some of the major Israeli discoveries of natural 
gas from 1999 until today, as well as the proven reserves in each 
of the gas fields.

Table 1. Recent Natural Gas Discoveries in Israel

Discovery Date Field Name Estimated 
Reserves (BCM)

Production 
Date

1999 Noa 2.3 2012

2000 Mari-B 30 2004

2009 Dalit 7 to 14 2013

2009 Tamar 246 2013

2010 Leviathan 540 2016

2011 Dolphin 2.3 unknown

2012 Shimshon 16 unknown

2012 Tanin 34 unknown

2013 Karish 44 unknown

2016 Daniel 246 unknown

Source: EIA
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It is important to mention that in February 2016, Israeli Energy 
Minister Yuval Steinitz, gave a new  assessment of a potential 
2,100 BCMs of natural gas, in contrast to the 680 BCMs that 
the Tzemach Committee relied on to examine the government's 
policy regarding the natural gas market.(32)

Israel's Resources opportunities and challenges
These discoveries and the prospect of more discoveries being 

made in the future, will impact Israel on a number of levels. 
These impacts constitute both opportunities and challenges for 
Israel. 

From a security perspective, these discoveries will allow Israel 
to improve its energy security as it reduces its dependence on 
imported sources of energy for domestic use, substituting them 
with locally produced natural gas.(33) For instance, in 2003, 
Israel produced electricity by using coal and oil. In 2010, Israel 
consumed 5.3 BCM of natural gas, of which 90 percent went to 
electricity generation, leading to a savings of 1.4 billion dollars 
for the economy. (34)  

However, Israel’s dependence on natural gas could be risky 
because Israel relies on only one production treatment platform 
and one pipeline to deliver the gas for local consumption.(35) The 
gas flow could be threatened by technical problems. Another 
possible threat may come from nature, like earthquakes. A third 
danger, and perhaps most significant, is a military one. The fields 
that are located in the southern waters (Mari-B and Noa) could 
be easily targeted by Hamas (in Gaza), and those in the northern 
waters (the Leviathan and Tamar) are within Hezbollah’s missile 
range.(36)  Also, terrorist acts that could destroy a gas or oil facility 
by means of a crashing plane, cyber-attacks, guided missiles, 
Unmanned Aerial Vehicles or suicide boats at sea still exist. (37) 

In order to mitigate some of these risks, the Israeli government 
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took some preventative measures. Israel is planning to build a 
Liquid Natural Gas (LNG) facility that will draw natural gas 
supplies from the Tamar Field and the nearby Dalit Field. This 
would help the country in diversifying its energy sources(38)  
Militarily, the Israeli Navy protects offshore gas fields and 
installations, but with just 3 corvettes, 10 missile boats, 3 
operational submarines, and 42 patrol boats; the naval fleet 
remains insufficient to cover the entire EEZ. (39) 

Economically, Israel is facing many difficulties due to its 
growing prices and the degradation of salaries and social services; 
particularly in the housing market.(40) The domestic use of 
natural gas can ensure a more viable and a more sustainable 
economy by making industrial production cheaper and thus more 
competitive(41). In addition, the growth of oil and gas exports 
will provide the Israeli government with a considerable source 
of income and could allow Israel a very high degree of financial 
independence.(42)  

Scientific research could also benefit from the gas exploration. 
By searching for the best ways to use the gas in the local market, 
and by striving to protect gas fields and the infrastructure related 
to them such as pipelines, refineries, and platforms, Israeli security 
technology companies could develop advanced technologies.(43) 

Moreover, natural gas, if used as source of power for desalination 
plants, could positively affect the conflict over water in the 
region(44).  Additionally, a bigger dependence of natural gas would 
decrease the CO2 emission levels.(45) However, an environmental 
risk resulting from offshore gas or oil drilling could be disastrous 
to not just Israel, but the region at large. An accident, such as 
even a minor leak, could pollute Israeli beaches (which are vital 
to its tourist industry) and even endanger its marine natural life. 
The Israeli government admits that the country does not possess 
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the experience, the tools, the control systems nor the emergency 
plans to prevent such kind of disasters. (46) 

Finally, the gas fields discovered are large enough to enable 
Israel to export its resources. Accordingly, the Israeli Cabinet 
decided to export 40 percent of its production.(47) This decision 
is intended to make Israel a viable exporter of natural gas and 
thus play a positive role in the country’s relationships with its 
neighbors such as Cyprus, Egypt, Jordan, the Palestinians, and 
Turkey. For instance, Israel and Cyprus are now planning to reach 
the European markets by means of a pipeline that goes through 
the Greek island of Crete, or by building a shared LNG plant 
at Vassiliko on Cyprus’s southern shore.(48)  Moreover, in early 
2014, Israel signed a natural gas sales agreement to provide Jordan 
with 1.6 trillion cubic feet of natural gas from the Tamar Field 
over a 15 year period with exports beginning in 2016.(49)  Another 
agreement approved by the Israeli government is to supply the 
Palestinian Authority with natural gas from Leviathan Field 
once production commences in 2017.(50) Finally, by restoring its 
relations with Ankara in June 2016, Israel is looking to explore 
a pipeline both for consumers in Turkey and as a connection to 
Europe.

The Lebanese-Israeli Maritime Disputed Borders
Lebanon and Israel have never been delineated because they 

have officially been at war since Israel declared independence in 
1948. This on-going dispute over the shared maritime boundary 
could affect the two countries’ abilities, and in particular 
Lebanon, to proceed with their offshore development plans 
because tensions could even make it impossible for firms to work 
in both countries at once. The two countries have avoided direct 
or even indirect negotiations to settle the maritime borders. In 
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fact, Lebanon as member of the Arab League, does not recognize 
Israel. Moreover, Israel recently rejected a compromise proposal 
put forward by the United States (US) on the dispute. The two 
countries then went to the UN to claim their rights using the 
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 
as a legal basis.(51)  

It is acknowledged that, in the absence of an agreement, 
delimitation should take place on the basis of the median line 
or the equidistance line from the baselines.(52) Further, a State 
should proclaim its Economic Exclusive Zone (EEZ) and 
express its delimitation in its national laws in order to obtain 
sovereign rights to explore, exploit, conserve, and manage the 
natural resources included.(53) UNCLOS article 75 provides that 
States must deposit charts and lists of geographical coordinates 
of the EEZ to the UN.(54) In addition, Mediterranean States 
should cooperate “in the exercise of their rights and in the 
performance of their duties” in cases of disagreement, because 
the Mediterranean Sea is a semi–enclosed one.(55) Finally, it is 
worth mentioning that Lebanon ratified UNCLOS in January 
1995; unfortunately, Israel is not a party to UNCLOS. However, 
from a legal perspective, UNCLOS, and in particular the rules 
relating to maritime borders, binds all countries, including 
countries which have not signed it, since it has become part of 
customary international law.(56) 

Before going to the UN to proclaim its EEZ, Lebanon started 
the process of the delimitation of its maritime border. The 
Lebanese government signed an agreement with Cyprus that 
delineates its western EEZ border (see figure 1) in defining six 
equidistant points along a West line from South to North.(57)  

However, the Lebanese Parliament did not ratify this agreement 
due to political pressure coming from Turkey who wanted to 
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In 2010, the Lebanese government, according to Article 74 of 

UNCLOS, took the next step by submitting to the UN a chart 

of geographical coordinates defining the limits of its EEZ, in 

particular its southern boundary with Israel and its southwestern 

boundary with Cyprus.(59) This proclaimed EEZ goes north 

beyond point 6 and south beyond point 1 (see figure 2).

include the Northern part of Cyprus in any agreement done 
by Cyprus. Another reason is that Lebanon wanted to reach a 
free trade agreement with Turkey; which was actually signed 
at the end of November 2010.(58) Therefore, this non-ratified 
Agreement does not bind Lebanon. 

Figure 1. Lebanese EEZ borders in the Lebanese–Cyprus Agreement (2007)
Source: Lebanon Ministry of Public Works and Transportation.
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The boundaries depicted above added two points to the six 
points of 2007; Point 7 in the north and Point 23 in the south are 
respectively the northwest and southwest limits of the Lebanese 
EEZ. Point 23 is seventeen kilometers further. The speculations 
behind this difference are many. One could be simply a Lebanese 
diplomatic mistake done during the signing of the agreement with 
Cyprus in 2007. (60) Another explanation, more convincing, is that 
the Lebanese EEZ  ended before reaching the triple point since 
this would need the involvement of the third state concerned 
(Israel), to give the opportunity to reexamine the geographical 
points.(61)  

For its part, Israel also began the process of defining its EEZ by 
signing an agreement with Cyprus on their maritime boundaries 
in December 2010.(62) Lebanon rejected this agreement arguing 
that it conflicts with Lebanon’s EEZ. In fact, this agreement used 
similar coordinates to the Lebanon-Cyprus Maritime Agreement 
by taking Point 1 as the terminal point of the northern limit 
of the Israeli EEZ, but overlapped a surface of 850 km2 with 

Figure 2. The contested area south-west of Lebanon’s EEZ
Source: Offshore Border Dispute, “Oil and Gas in Lebanon,”
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Lebanon’s rights over the maritime area according to its public 
delimitations at the disposal of the UN office in 2010.(63) Also, 
there is a provision in this agreement, similar to the one in the 
Lebanon-Cyprus agreement that opens the door for future 
modification.(64)  

In July 2011, the Israeli Knesset sent a map to the UN of its 
maritime boundaries based on this Cyprus-Israel agreement, 
rejecting the EEZ’s boundary deposited by Lebanon and 
ignoring its protest.(65) In this context, Prime Minister Binyamin 
Netanyahu declared:

Lebanon’s boundary declaration contradicts the line Israel 
has agreed upon with Cyprus, and what is more significant to 
me is that it contradicts the line that Lebanon itself concluded 
with Cyprus in 2007. We have no choice but to set the borders 
ourselves.(66)  

Based upon the positions of both countries through the lists of 
geographical coordinates submitted to the UN, it is obvious that 
Point 1 of the Israeli list of geographical coordinates is different 
from Point 23 of the Lebanese list of geographical coordinates.

In June 2011, Lebanon filed a protest against the Israel-Cyprus 
Maritime Agreement with the UN. Another letter was sent in 
September 2011 to protest against the Israeli submission of its 
EEZ to the UN.(67) Both letters highlighted the fact that the Israeli 
delimitation does not match the geographical points that Lebanon 
had deposited with the UN. The letter added that such attitudes 
could endanger international peace and security, and argued that 
Israel’s coordinates violate the 1923 International Land Border 
established under the Paulet-Newcombe Agreement between 
France and Britain, and the 1949 Lebanon-Israel Armistice Line(68)  

Israel, on the other hand, notes that the Paulet-Newcombe 
Agreement never defined a point on the coast, and there is no 
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signed map or set of coordinates attached to the Israel-Lebanon 
1949 Armistice Agreement. (69) 

This contrast of proclamations and the overlapping zone 
between the two countries’ EEZ resulted in a disputed area 
over 850 km2, in the shape of a triangle whose western apex is 
the Israeli-Lebanese land border and seaward base is Israel and 
Cyprus EEZs. Both sides agree that Ras al-Naqoura lies on the 
common land border. However, they disagree on the angle of 
the line drawn from Ras al-Naqoura toward the Cyprus EEZ. (70)  
The area is relatively small when compared with both countries’ 
EEZ, which totals 48,000 km2, and does not overlap with the gas 
fields discovered so far, in particular the Tamar and Leviathan. 
Nevertheless, the area may contain potentially significant 
hydrocarbon resources given its location near the center of the 
Levant Basin.(71) 

It is important to note that this legal dispute was accompanied by 
tensions between the two countries and appeared in the speeches 
of several Israeli and Lebanese government officials. Lebanese 
politicians declared that Lebanon has the right to explore its 
resources. Israeli officials have warned of retaliation for attacks 
on its oil and gas facilities, and have vowed they won't surrender 
any gas reserves and will use military forces to protect them.

Although the situation is not so stable on Lebanon’s southern 
border and can quickly deteriorate, at present the Syrian war 
has diverted both Hezbollah and Israel for the time being.(72) 

This may give a real opportunity for the Lebanese government 
to continue its process of extracting the resources, allowing the 
revenues emerging from this sector to significantly improve the 
quality of life of Lebanese people, and improving the country’s 
income. As a result, the government has the opportunity to fill 
the vacuum left to all parties who build much of their support on 
the provision of social services.
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Options for Resolving the Boundary Dispute

It is true that the dispute is mainly between Lebanon and 
Israel; however, the border between Lebanon and Cyprus is 
not yet resolved as the Lebanese Parliament refused to ratify the 
agreement which was concluded between the two countries in 
2007. Therefore, Lebanon should consider renegotiating this 
agreement on one hand, and settle the border dispute with Israel 
using one of several options cited by Article 33 of the UN Charter 
mentioned above, knowing that Israel’s and Lebanon’s maritime 
boundary submissions to the UN are only unilateral proposals.

In light of the circumstances surrounding this question that have 
been detailed previously, there are not many options in helping 
to resolve it. Negotiation between Israel and Lebanon cannot 
be considered as they are at war and will not negotiate face-to-
face. Moreover, Israel has not signed UNCLOS, in contrast to 
Lebanon, which means that the two countries cannot refer to any 
of the known judicial systems, such as the International Court 
of Justice, the International Tribunal for the Law of the Sea, or 
the Permanent Court of Arbitration. Mediation could be the last 
option available. The UN, the US, or the EU could also play a 
major role in settling this issue. 

Oil and Natural Gas SWOT Analysis
This section presents the new findings using SWOT analysis 

for Lebanon and Israel and is summarized in the following 
tables. These tables will identify, for each country, the energy 
sector potential internal strengths and weaknesses, as well as 
opportunities for prosperity and threats against each country. 
SWOT analysis exposes clear and significant strengths and 
weaknesses of the oil and natural gas discoveries, inherent to the 
findings themselves. A number of threats were revealed that may 
endanger the exploration program. The aim behind this study is to 
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think about whether threats and weaknesses can be transformed 
into opportunities by leveraging the countries’ hydrocarbon 
sector strengths while confronting their weaknesses.

Lebanese Findings using SWOT Analysis

STRENGTHS WEAKNESSES

Strategic location (close to European 
market)

Underdeveloped infrastructure and 
little experience in the petroleum sector

Good relation with its neighbors 
(except for Israel)

Political instability, factionalism, 
corruption, weak rule of law and low 

transparency, High Public debt.

Strong banking sector and dynamic 
and active private sector companies

Reliance on imported energy for 
electricity production and for 

transportation

Prestigious education system which 
can generate qualified workforce and 

human resources

Repeated postponing risks deterring 
companies who would seek 

opportunities elsewhere

Extensive and high quality 2D and 3D 
seismic survey were conducted which 

can reduce the exploration phase

Lack of experience will lead to 
dependence on multinational 

corporations, especially with the fields 
depths

Possible benefits from Hezbollah arms 
if put under government authority

Unable to protect its resources

OPPORTUNITES THREATS

Current attractive prices in the LNG 
market

Competition and entry of new players 
threaten to push prices down

Joint use of energy infrastructure, 
especially with Cyprus for liquefaction 

or using the AGP

Maritime dispute with Israel 

Increasing global gas demand Environmental and Operational Risks

Potential demand from Europe Situation in Syria and the influx of 
Syrian refugees

Situation in Syria has diverted both 
Hezbollah and Israel

In long term, possibility for prices to 
decrease

Source: Created by author.
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Source: Created by author.

Israeli Findings using SWOT Analysis

STRENGTHS WEAKNESSES

Developed energy industry Reliance on imported energy

Skilled labor Geography (hostile surrounding ) of 
the country

Innovative high-tech sector Economic and social difficulties

Most advanced in terms of exploration 
and production: gas production 

operations commenced

Insufficient protection of energy 
installations especially at sea

Advanced military arsenal Non redundancy of infrastructure

Strong institutions Insufficient experience in handling 
disaster

OPPORTUNITES THREATS

Alliance with US Maritime dispute with Lebanon

Option for the joint use of energy 
infrastructure, especially with Cyprus

Technical problems, natural disasters 
(like earthquakes), military and 

terrorists attack.

 Energy sufficiency, through the 
development of power generation 

facilities

Competition from other countries

Syria crisis may be a source diversion 
for Hezbollah

Environmental and Operational Risks

Potential Demand from Europe and 
Asia

Negative economic developments 
in the region, influenced by issues 
such as the civil war in Syria, could 

undermine demand, interrupt 
production and trade, and threaten 

the viability of several energy 
infrastructure projects.

Increasing global gas demand Deteriorated relation with Turkey

State of fragmentation and weakness 
of Arab countries

Conflict with Palestinians to continue



24

 Impacts of Discoveries on the Conflict between Lebanon 
and Israel

The new gas and oil discoveries carry tremendous potential for 
Lebanon and Israel. It is clear that the legal issues between the 
two countries need time and better circumstances in order to 
be resolved through peaceful means. As escalation would bring 
the abstention of IOCs from operating in the region as well as 
great risk of collusion, the prospect of reaching a settlement for 
the maritime disputes between the two countries in the field of 
energy is not to be excluded, for many reasons.

First of all, reaching a settlement is in the interests of both 
countries. On one hand, Israel is in a very advanced stage of 
exploration and production of the new resources. The country 
is exporting its natural gas to its neighbors, and strengthening its 
relationship with them. In addition, the new findings will boost  
economic and social developments in Israel. On the other hand, 
Lebanon, which is  still behind in the exploration race  despite 
its potential to produce large quantities of natural gas, is pushing 
forward its efforts to exploit its share of oil and gas. The revenues 
from the exploitation of these national resources would provide 
all of the necessary funds to solve Lebanon’s financial, economic, 
and social problems. The country could move its economy to an 
advanced development track and decrease its public debt.

The objective of exploiting of resources can lead to political 
settlements and resolve the disputes between countries. The most 
relevant example is the EU, an alliance which was established in 
1950 to put an end to the repeated and devastating wars between 
European neighbors, including two world wars. The idea was 
that cooperation among countries in the fields of the coal and 
steel would lead to much more cooperation and to a lasting 
peace. As a result, six European countries, France and Germany 
in particular, has started  coal and steel production together as a 
first step to perpetually eliminate wars from Europe. This idea of 
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shared resources production has brought political stability and 
economic prosperity to members of the EU, which could inspire 
some hope to countries in the Eastern Mediterranean region.

Prosperity could lead to modernization and thus, to cooperation. 
Extremism nurtures from poverty. Examples from the Arab 
countries hit by the Arab Spring illustrates well this fact. In the 
eastern parts of Syria, the Islamic State of Iraq and al-Sham’s (ISIS) 
gains do not surprise experts because this region is one of the 
poorest in the country due to the long time that it was neglected 
by the central government. Similarly, in the Sinai Peninsula of 
Egypt, and in Yemen’s rural areas, poverty and unemployment 
remain major factors cultivating radicalism among militant 
groups. In Lebanon, Extremism, gained popularity among 
deprived populations. Once Lebanon starts natural gas and oil 
production, the country has great potential for developing its 
economy. People could possibly have greater ease in finding jobs; 
especially those who benefit from political parties’ allocations. 
When people earn money and live in prosperity, history reveals 
that they drop their arms and leave the ranks of their militias. 
Moreover, politicians who support militias at present, usually 
change caps and follow their interests in pursuit of the revenues 
from newly found wealth. Modernization can win against 
extremism and a feeling of well-being among people holds the 
greatest potential for improving the situation and easing tensions 
in the overall Lebanese-Israeli conflict. 

Both countries have huge enormous capacities of natural gas and 
oil fields in their EEZs that could not possibly be fully consumed 
by the Israeli and Lebanese markets alone. Therefore, to make the 
exploration economically practical, each country needs to find 
ways to export the extra quantities. Two alternatives are possible: 
building a pipeline or investing in a LNG plant; especially if 
the gas will be exported to Europe. Therefore, it is unwise or 
unworthy to build multiple pipelines or even multiple LNG plants 
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because construction of such pipelines or terminals would incur 
enormous costs. Lebanon and Cyprus can cooperate in exploiting 
these resources with funding provided by any European country 
interested in diversifying its investments in a way that could help 
this country to benefit from the flow of Lebanese oil and gas into 
the European market. Another opportunity could be to use the 
existent AGP infrastructure that connects several Arab countries 
and transport gas further to multiple consumers in the region.

Regional and international players will push for cooperation 
between the two countries too. First, The EU is pursuing its 
efforts to increase its energy security and reduce reliance on 
Russia in the light of the Crimean crisis through diversification 
of gas imports. It is logical to assume that Russia will undoubtedly 
dialogue with Levant countries in order to create the conditions 
for mutual benefits from energy resources, especially knowing 
that the EU can offer investments, specialized technology and 
expertise. Second, The US is also involved in the new resources 
exploration through its IOCs; in particular, the Texas-based 
Noble Energy Company. As Noble Energy is the primary 
explorer in Israel, Washington has a keen interest in ensuring 
that the potential economic windfall in the Levant does not 
become an additional reason for war. The American partnership 
in the exploitation of such natural gas deposits, as well as oil, is 
considered a big incentive to mediate both current and future 
disputes between Israel and Lebanon. The US can (and should) 
assume the role  of helping to defuse other potential causes 
for conflict, which would allow both countries to peacefully 
explore the hydrocarbon wealth beneath their waters, and thus  
present further opportunities to more US oil companies to sign 
exploration contracts.
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Introduction 
L’élection du président des États-Unis préoccupe 

non pas simplement les États Unis et son peuple 
mais aussi une grande partie des États et cela à cause 
du grand rôle joué par le président américain sur 
la scène internationale. Les répercussions de cette 
élection changent considérablement en fonction 
de la personnalité de l’élu, du contexte politique 
particulier dans lequel se trouvent les États-Unis et de 
l’environnement international. 

Après huit ans de politique extérieure agressive 
s’appuyant sur les interventions militaires, et d’une 
mise en avant du principe de la guerre préventive 
pratiquée par le président Bush, le président Obama a 
hérité deux guerres majeures (Irak, Afghanistan), une 
série de conflits avec plusieurs pays (la Corée du Nord, 
l’Iran etc.), un doute croissant vis-à-vis de la stratégie 
d’exportation par la contrainte de la démocratie, une 
économie américaine qui endure, une montée du 
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régionalisme et un accroissement de l’intégrisme, du fanatisme 
islamique et des actions terroristes. 

Ces legs, qui présentent des problèmes et de contraintes pour 
l’administration Obama, ont poussé le président Obama à changer 
de cap vers plus de pragmatisme et réalisme avec un changement de 
ton et une tentative d’améliorer l’image des États Unis à l’étranger: 
pour lui c’est un nouveau départ un "reset". Ce changement dans 
la politique américaine, interprété par plusieurs pays comme un 
retrait américain de la scène internationale, affermit les positions 
des États comme par exemple: Israël, la Chine, la Russie, l’Iran, le 
Brésil, le Venezuela et les États qui sont classés par les États-Unis 
comme voyous. Même ces pays doutent de la volonté d’action 
des États-Unis pour les arrêter dans leurs entreprises extérieures 
et intérieures. Sous la présidence Obama, Israël s’est dégagée des 
pressions américaines et ne cherche plus une solution conciliante 
au problème palestinien qui facilite la création de l’État palestinien, 
et même continue sa politique d’implantation des colonies. La 
chine, consolide son économie et sa situation politique et militaire 
en Asie du Sud-Est et défie les États Unis dans cette région. 
L’Iran, intervient dans tous les conflits de la région et devient une 
interlocutrice inéluctable dans toutes les négociations de la région. 
La Russie, résolue de revenir au-devant de la scène internationale, 
empêche toute ingérence étrangère dans son espace immédiat et 
même intervient militairement quand elle voit que ses intérêts 
sont menacés (Ukraine, Géorgie, le Caucase et dernièrement la 
Syrie). La Corée du Nord est devenu, de plus en plus menaçante, 
provocatrice et hostile à toute tentative de pourparlers avec les 
américains.

Les États-Unis se retrouvent ainsi devant le paradoxe suivant: 
critiqués pour leur unilatéralisme et leur hégémonie grandissante 
entre 2001 et 2008, ils se voient aujourd’hui jugés pour leur 
impuissance et leur extrême défiance en matière de gestion de 
crises, voire leur inaction, en particulier au Moyen-Orient et 
surtout en Syrie et en Irak. De plus, le président Obama ne semble 
pas être en mesure de réconforter ses alliés sur la capacité des 
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États-Unis de jouer le rôle du gendarme du monde et il semble 
pour eux, que les États-Unis fassent du sur-place.

Même sur la scène politique interne, les adversaires politiques du 
président Obama du parti républicain, le considèrent différent des 
américains- il n’est pas Américain comme les autres(1)-, et ils lui 
reprochent toujours de défendre des valeurs non américaines.

L'objectif principal de cet article est de voir s’il y a un réel 
changement dans la politique américaine avec l’arrivée au pouvoir 
du président Obama, ou bien c’est un changement de stratégie et 
d’étudier la place des États Unis sur la scène internationale. Nous 
essayons plus particulièrement de faire une étude équilibrée d’une 
période de transition où les États Unis ne peuvent plus régler les 
problèmes du monde unilatéralement et ils sont réticents de céder 
leurs pouvoirs à d’autre pays. 

1- Un héritage lourd 
1.1. Une crise économique et financière aigue 
Le président Obama a hérité d’une crise financière et économique 

qui a secoué les États-Unis à partir de 2008 et qui a débuté par une 
crise des subprimes.(2) La crise était tellement profonde que les 
experts financiers parlaient d’une mise en cause du bien-fondé du 
système économique et social américain. 

La crise financière a tout d’abord ébranlé l’économie américaine 
et a entraîné des conséquences néfastes dans beaucoup de 
domaines. La crise a touché au début le monde financier pour 
s’étendre dans presque tous les domaines, de l’industriel jusqu’au 
social. Pas moins de 84 sociétés financières ont fait faillite au 
cours de l’année 2008. Le chômage a dépassé le taux de 7% et la 
contraction du PIB en 2009 a atteint un taux supérieur à 3%.(3)  

1- http://observer.com/2012/01/mitt-romney-contrasts-his-vision-with-president-obamas-resentment-of-
success/

2- La crise des subprimes s'est déclenchée au deuxième semestre 2006 avec le krach des prêts immobiliers 
(hypothécaires) à risque aux États-Unis (les subprimes), que les emprunteurs, souvent de condition modeste, 
n'étaient plus capables de rembourser.

3- La situation économique américaine, http://www.mondeforex.com/la-situation-economique-americaine.
html
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Avec cette crise les États-Unis se trouvent forcés de se remettre 
en cause, d’accepter les dysfonctionnements du marché et de 
partager avec les autres pays le prix de la crise et le coût de ses 
solutions. Une nouvelle réalité qui va remettre la légitimité de la 
puissance économique américaine en question.

1.2- les conséquences d’une politique extérieure impériale.
Dans les jours suivants les attentats du 11 septembre 2001 sur 

le sol américain, l’administration Bush adopta une nouvelle 
politique étrangère caractérisée par des expéditions militaires et 
un unilatéralisme affiché. Sous l’influence exercée par un petit 
groupe de néoconservateurs travaillant au sein de l’administration 
Bush une nouvelle politique étrangère a été adoptée et publiée 
officiellement en septembre 2002 sous le nom de National 
Security Strategy.(4)

Malgré le discours de l’administration Bush de démocratisation 
et de liberté, la politique américaine, est vue de plus en plus par 
beaucoup de peuples comme hégémonique, expansionniste et 
arrogante. 

Les américains interviennent en Afghanistan et en Irak, luttent 
contre le populisme anti-libéral (spécialement contre le régime du 
président vénézuélien Hugo Chavez) qui s’installa en Amérique 
Latine, et continuent leur politique d’encerclement héritée de la 
guerre froide contre la Russie avec une mise en place d’un système 
de défenses antimissiles, ce qui complique les relations avec la 
Russie et bien davantage avec la Chine. Même, sur les questions 
environnementales, la position du président Bush était de réfuter 
l’engagement qu’il avait pris auparavant. 

La doctrine de «guerre préventive» de l'administration Bush a 
été vue comme une tentative de justifier l'invasion de l'Irak, un 
pays qui ne formait pas une menace majeure ou probable, encore 

4- Le préambule de la SSN met en avant la défense, la préservation et l’extension au monde de la liberté 
(politique et économique) et de la paix et définit la place des États-Unis. Pour mener à bien cette mission, et 
pour démontrer la volonté d’engagement international de l’administration Bush, les États-Unis, selon la SSN, 
s’appuie d’abord sur leurs propres ressources (politiques, militaires et économiques/technologiques), puis sur 
les réseaux d’alliances et d’accords multilatéraux et bilatéraux qui les lient à un grand nombre de pays Source: 
Assemblée parlementaire de l’Europe occidentale http://www.voltairenet.org/article9825.html
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moins imminente(5), pour les États-Unis. La doctrine fut largement 
condamnée au niveau international car elle bafouait les règles du 
droit international. 

Donc, la radicalisation idéologique et le discours néoconservateur 
de l’administration du président Bush avec la réorientation de 
la puissance souveraine américaine, étaient perçus par une très 
grande partie des États, comme un renforcement sans précédent de 
l’affirmation agressive de l’hégémonie américaine avec un leitmotiv 
de la «guerre contre le terrorisme» et de la «guerre contre la terreur». 
Ainsi, malgré que le discours officiel américain ait essayé de 
démentir l’idée d’un conflit civilisationnel impliquant un «choc des 
civilisations» entre l’Islam et l’Occident, l’intervention américaine 
dans le monde arabe et particulièrement en Irak était perçu par la 
population de la région comme une agression voire une croisade 
contre le monde arabe.   

2- La nouvelle politique d’Obama: un réel 
changement ?

Le président Obama devait affronter un monde en mutation. Du 
Moyen-Orient en passant par l’Afrique vers l'Europe, la crise frappe 
le monde. Des acteurs non étatiques dangereux comme par exemple 
al Qaïda, Al Nasra et Daech et qui sont en pleine croissance, forment 
une série de nouvelles menaces pour le système international. 

2.1 Le pivot vers l’Asie-Pacifique 
L’administration Obama a fixé au cours de son premier mandat 

le fil conducteur de sa politique étrangère pour les quatre années 
à venir: une réorientation de la politique étrangère américaine 
«le pivot» vers la région Asie-Pacifique et l’Océan Indien. Cette 
nouvelle politique est une réorientation stratégique qui modèle 
les changements profonds de la politique étrangère américaine. Ce 
rééquilibrage sous-tend deux logiques complémentaires: d’une 
part, une redéfinition des priorités géostratégiques et d’autre part, 

5- Les rapports des chefs des inspecteurs de l'ONU Hans Blix et Mohamed El-Baradei parlent d’une vraie 
coopération irakienne en matière de désarmement et indiquent une 'accélération du désarmement irakien 
depuis fin janvier.
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une mise en avant de la «diplomatie de l’économie» au détriment 
du tout-militaire.(6)

La directive stratégique de janvier 2012 traduisait le déplacement 
du centre de gravité du monde vers l’Asie. La «bascule», ou pivot, 
vers l’Asie, propos principal de la DSG 2012, devrait donc se 
poursuivre. Cette réorientation était déjà mise en avant dès 2009 par 
le président Obama lui-même «l’Amérique nation du Pacifique».

Le pivot doit traduire au début, le réinvestissement américain 
en Asie qui met l’accent sur les instruments économiques pour 
répondre aux défis stratégiques: accords de libre-échange avec 
l’Asie (TransPacific Partnership) excluant la Chine, et avec 
l’Union européenne (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership), le renforcement des organisations multilatérales 
régionales (East Asian Summit notamment), et l’appui des alliés 
traditionnels (Japon, Australie, Corée du Sud et Philippines). Dans 
ce «rééquilibrage» américain en Asie-Pacifique, l’administration 
américaine applique la théorie du «smart power»,(7) qui combine 
les manœuvres navales, basculement militaire, politique active 
de libre-échange (diplomatie économique) et diplomatie des 
«sommets» avec la Chine, etc.

La politique étrangère du président Obama était déterminée 
par plusieurs facteurs, parmi eux l'héritage de son prédécesseur, 
les traditions du Parti démocratique, la mise en œuvre de son 
programme politique présenté lors de la campagne électorale 
(relance de l’économie américaine, et mettre en place une 
politique sociale et médicale nouvelle), l'évolution et la réalité de 
l'environnement stratégique mondial, les perceptions nationales et 
internationales de la politique étrangère américaine et bien sûr, les 
intérêts stratégiques des États-Unis dans le monde.

6- Politique étrangère américaine: quels défis ? Rompre avec le tout-militaire et le nation-building, Alexandra 
De Hoop Scheffer, le 12 juin 2011http://www.diploweb.com/Politique-etrangere-americaine.html.

7- Combinaison d’outils propres au hard power et au soft power.
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2.2- Le plan économique de sauvetage: une des priorités 
du président Obama .

Héritant d’une crise économique et d’une dette colossale,(8) le 
président Obama était décidé à résoudre les problèmes intérieurs 
et avoir comme priorité la réforme de la santé. «En fait, sous 
l'influence de son principal conseiller économique, Larry Summers, 
M. Obama a tenté de mener une politique économique "balancée", 
proche des débuts de la présidence de Franklin Roosevelt (1933): 
ni interventionnisme étatique keynésien assumé, hormis pour 
certains cas spécifiques (le sauvetage de l'industrie automobile), ni 
monétarisme exclusif propre à séduire les marchés. Le résultat se 
situe aussi dans un entre-deux».(9)

L'administration du président Obama a mis en place un plan 
de relance très ambitieux: 780 milliards de dollars, partagés entre 
allégements fiscaux et financements de projets (recherche, énergies 
propres, soutien aux États, santé, etc.). Parallèlement, la Réserve 
fédérale (la Fed) et le Trésor rachetaient jusqu'à 2 000 milliards de 
titres de dette.     

2.3- Le Président Obama héritier des traditions du Parti 
démocratique.

Le Président Obama est l’héritier de la politique étrangère et 
de sécurité du parti démocrate. Il s’est associé explicitement aux 
traditions libérales de la politique étrangère du Parti. Dans un 
de ses premiers grands discours sur la politique étrangère, au 
Chicago Council on Global Affairs, le 23 Avril 2007, Obama a cité 
FD Roosevelt: "nous menons le monde dans la lutte contre les 
maux immédiats et de promouvoir le bien ultime" et A. Lincoln: 
«L'Amérique est le dernier, le meilleur espoir de la Terre".(10) Il 

8- Quelques chiffres, révélateurs de l’ampleur de la crise. Le déficit américain a atteint en 2009, 1200 milliards de 
dollars, soit plus de 8% du PIB. Si l’on ajoute à ce chiffre colossal le coût du plan de relance de Barack Obama, 
qui devrait s’élever à quelques 800 milliards de dollars, on pourrait atteindre, fin 2009, un déficit budgétaire 
supérieur à 12% du PIB !.

9- Obama, l'espoir économique contrarié, Le monde économie, 17.09.2012, http://www.lemonde.fr/economie/
article/2012/09/17/états-unis-la-crise-a-etouffe-la-volonte-de-changer-de-modele_1761265_3234.html

10- Barack Obama: "Remarks to the Chicago Council on Global Affairs," April 23, 2007. Online by Gerhard Peters 
and John T. Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=77043
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a exprimé clairement son attachement aux principes de base de 
wilsonisme "Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, la sécurité du 
peuple américain est inextricablement liée à la sécurité de toutes 
les personnes».(11) Il a souligné le rôle central de la coopération 
internationale, la consolidation des partenariats et des alliances dans 
la lutte contre les menaces et les défis mondiaux et aussi leadership 
moral américaine à l'échelle mondiale. Le président Obama a 
également confirmé l'auto-perception traditionnelle des États-Unis 
comme un «phare» et la «force de l'exemple américain» dans son 
discours inaugural.(12)

La doctrine d’Obama a été dévoilée plus en détail dans son article 
dans la revue Foreign Policy «Renouveler le leadership américain».(13) 
Le président Obama a retracé sa philosophie de base de la 
politique étrangère et de sécurité d'une manière libérale (wilsonien 
classique). Woodrow Wilson constate que son pays ne saurait vivre 
recroquevillé sur lui-même, maintenant qu'il occupe le premier 
rang des grandes puissances économiques. Les États-Unis, juge-t-
il, offrent au monde un exemple: leur démocratie est presque idéale; 
leur organisation économique et sociale peut être améliorée, mais 
elle constitue dans l'ensemble une extraordinaire réussite et assure 
la paix. Pour lui, l'Amérique remplit une mission: transformer le 
monde à son image. L'américanisation de la planète, voilà ce qu'il 
cherche à réaliser. Le président Obama fortement inspiré de cette 
politique, promet le renouveau pragmatique et rationnel du rôle 
des États-Unis comme «leader» d'un «monde libre».(14) Il insiste sur 
le fait, que la sécurité et la richesse des Américains sont fortement 
liées à la sécurité et de la richesse des personnes vivantes au-delà des 
frontières des États-Unis d'Amérique.(15)

La philosophie du Président Obama se reflète dans sa conduite 

11- Idem
12- Obama's Inaugural Address, Time, Tuesday, Jan. 20,2009, http://content.time.com/time/politics/

article/0,8599,1872715,00.html
13- Barack Obama, Foreign Policy, renewing-american-leadership,  July/August, 2007, http://www.foreignaffairs.

com/articles/62636/barack-obama/renewing-american-leadership
14- Barack Obama, Foreign Policy, renewing-american-leadership, July/August, 2007, op.cit..
15- Barack Obama, Foreign Policy, renewing-american-leadership, op.cit.
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envers la guerre d’Afghanistan,  Al-Qaïda, le Taliban et contre l’Irak 
de Saddam Hussein. Alors qu’il décrit la guerre en Irak comme 
unilatérale, préventive et en violation des principes fondamentaux 
du droit international, il trouve dans le conflit Afghan un exemple 
de partenariat et de coopération internationale dans le respect du 
droit international. La guerre contre l’Afghanistan a débuté avec 
l’approbation de l’ONU avec une mise en place d’une coalition 
internationale large et en partenariat avec l'Europe (d'ailleurs dans 
un cadre-OTAN). En fait, cette guerre concorde parfaitement 
avec la vision de la politique étrangère du président américain: 
multilatéralisme, en concordance avec le droit international, «la 
guerre de nécessité» et non une «guerre de choix», comme il était 
dans le cas de l'Irak. 

Le président Barack Obama marque ce retour au réalisme, voire 
au pragmatisme. Il est conscient que son pays a perdu beaucoup 
en capacité d’influence et doit se contenter de «maintenir leur 
leadership global».(16) En effet, la problématique majeure pour 
les États-Unis est aujourd’hui de maintenir une présence et une 
influence stratégique et économique dans le monde avec des 
ressources financières en baisse. 

Dans un discours prononcé en juillet 2009, Hillary Clinton, 
donne des indications très importantes sur la manière dont son 
administration pense la place des États Unis dans le système 
mondial. La première indication consiste à affirmer sans détours 
que les États Unis sont bien décidés à continuer à exercer leur 
leadership: «la question n’est pas de savoir si notre pays peut ou 
doit diriger le monde, mais comment il le dirigera au XXI siècle».(17) 
Aujourd’hui il ne s’agit pas de se demander si les États Unis sont 
en déclin, mais d’admettre que la poursuite d’une stratégie basée 
sur le tout militaire, dans le contexte des difficultés actuelles, n’est 
pas supportable et sera coûteuse pour le pays. Le président Barack 
Obama considère, que la puissance militaire est plus un élément de 

16- Formulation qui constitue le titre de la nouvelle stratégie de défense américaine de janvier 2012.
17- Hillary Clinton, Foreign policy Address at the Council in Foreign Relations, 15 July 2009, http://www.cfr.org/

diplomacy-and-statecraft/conversation-us-secretary-state-hillary-rodham-clinton/p34589.
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désordre que de résolution des conflits et qu’il faut en user le moins 
possible. Il l’a formellement exposé au sujet de la Syrie,(18) «Dans 
une situation comme celle de la Syrie, je dois me poser la question 
suivante: pouvons-nous faire une différence ? Une intervention 
militaire aurait-elle un impact ? […] Est-ce que cela pourrait 
aggraver les violences ou déclencher l’usage des armes chimiques ? 
Quelle est la meilleure option pour un régime post-Assad stable ?» 

Pour le président Obama, c’est la menace de l’utilisation de la 
force armée et non son emploi direct qui, aura finalement poussé la 
Russie à user de son pouvoir auprès du régime du président Assad 
pour démanteler son arsenal chimique.(19) 

Ainsi, la politique du président Obama avait transformé le statut 
des États-Unis de «nation indispensable» à celui de «catalyseur 
indispensable», toujours présent sur la scène internationale, mais pas 
trop engagé et en poussant d’autres États à s’impliquer beaucoup plus 
dans les règlements des différends.(20) Cette approche multilatérale 
de l’utilisation des forces armées était mise en œuvre pendant la 
guerre de Lybie. L’intervention pour destituer le président Kadhafi 
a duré cinq mois, n’a fait aucune victime américaine, a coûté un 
milliard de dollars, tandis que l’occupation de l’Irak a causé la mort 
de 4 484 militaires américains, s’est chiffrée à plus de 700 milliards 
de dollars et a duré neuf années.(21)

La stratégie du président Obama consiste toujours à éviter le 
déploiement des troupes américaines dans de nouveaux théâtres 
d’opérations, mais un support militaire et politique aux forces de 
l’opposition et des partenaires (OTAN, des États européens etc.) 
pour aider à renverser les régimes dictatoriaux ou bien arrêter 
l’avancée des forces fondamentalistes (le cas de Mali) et, surtout, 
pas d’ingérence dans la phase de transition et de reconstruction, 
mais des interventions ciblées ponctuelles des forces spéciales 

18- Barack Obama Is Not Pleased, the New Republic, du 27 janvier 2013, ttp://www.newrepublic.com/
article/112190/obama-interview-2013-sit-down-president.

19- Point sur le désarmement chimique en Syrie, http://www.cesim.fr/observatoire/fr/97/article/323.
20- Alexandra de Hoop Les États Unis, une puissance en crise d’adaptation, Alexandra DE Hoop Scheffer, http://

ceriscope.sciences-po.fr/node/551
21- Alexandra de Hoop Scheffer, Les Éats-Unis, une puissance en crise d'adaptation, op.cit.
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pour capturer ou éliminer des personnes qui peuvent menacer les 
intérêts des États Unis. Devant le Congrès, le 31 mars 2011, Robert 
Gates, alors secrétaire à la défense, assurait au sujet de la Libye que 
«la dernière chose dont les États-Unis aient besoin est une autre 
entreprise de nation-building»(22) et il ajoutait que les troupes 
américaines n’interviendront pas en Lybie.(23)

Aujourd’hui, le grand défi de l’administration Obama est de 
définir les instruments de réponse contre les menaces terroristes qui 
déstabilisent et agitent le Moyen-Orient et l’Afrique tout en évitant 
le recours à la force. Ainsi, les défis de déstabilisations qui vont du 
Yémen vers la Libye en passant par l’Irak et la Syrie et les intérêts 
stratégiques dans la région spécialement dans les pays du Golfe, 
pousseront les États-Unis à s’impliquer dans les affaires de ces États, 
avec pour conséquence de freiner la politique du rééquilibrage vers 
l’Asie qui avait marqué le premier mandat d’Obama. 

3. Les inquiétudes profondes des alliées sont-elles 
justifiées ?   

L’inquiétude dans le Golfe et en Europe du changement dans la 
politique étrangère américaine, avait commencé avec l’annonce 
du rééquilibrage de cette politique américaine vers l’Asie et qui 
était perçu comme un désengagement américain. La crainte 
était renforcée par l’accent mis sur les priorités intérieures par 
l’administration américaine du «nation-building at home», et par 
la révolution énergétique avec la production et l’exploitation de 
pétrole de schiste aux États-Unis.

Concrètement, le changement de la politique américaine vis-à-vis 
des pays du Moyen-Orient, et spécialement la position américaine 
vis-à-vis l’Iran, le nouveau régime du président Moursi en Egypte 
et la guerre en Syrie et les changements en Irak pour ne citer que ces 
exemples, ont provoqué une inquiétude croissante chez les alliés 

22- Robert Gates: No US 'boots on ground' in Libya http://www.theguardian.com/world/2011/mar/31/gates-
rules-out-american-troops-libya

23- Idem



42

régionaux les plus proches des États-Unis, notamment l’Arabie 
Saoudite et les pays du Golfe.

Ainsi, l'accord-cadre conclu début avril 2015 signé, en Suisse, 
entre le groupe 5+1 (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, 
Russie et Allemagne) et l'Iran,(24) donne l’impression aux pays du 
Golfe, d'un désengagement américain. Au-delà de l’inquiétude 
que l’Iran se dote de l’arme nucléaire tout en ayant obtenu la levée 
des sanctions qui étranglent son économie, les pays du Golfe ont 
aussi, l’impression que les États-Unis renforcent la position de 
l’Iran dans la région. Le sentiment d’un désengagement américain 
était ressenti par les pays du Moyen-Orient alliée aux États-Unis 
avec les révolutions arabes qui ont débouché sur une période de 
déstabilisation et de désintégration étatique régionale, avec des 
évolutions particulièrement préoccupantes aujourd’hui en Syrie, 
en Irak, en Libye et au Yémen. 

Les réactions américaines sur les révolutions arabes, ont provoqué 
l’inquiétude et les doutes de l’Arabie Saoudite et des pays du 
Conseil de Coopération du Golfe (CCG), sur la crédibilité de l’allié 
américain, au vu notamment de la vitesse avec laquelle le président 
Obama a abandonné le président Hosni Moubarak en Egypte. 
Cette inquiétude s’est renforcée fin août 2013 quand le président 
Obama a abandonné les frappes contre le régime Assad qui venait 
pourtant de franchir la ligne rouge annoncée par le même président 
sur les armes chimiques. Pour les opposants au régime du président 
Assad, il y avait là l’occasion idéale de faire fléchir le régime et ses 
alliées (la Russie, l’Iran et le Hezbollah). L’intervention en Libye 
en 2011, a représenté un cas particulier et dont le président Obama 
était hostile au départ. L’intervention a été rendu possible grâce à 
plusieurs conditions, d’une part sur sa légitimité, avec le soutien de 
l’ONU et de la Ligue arabe en particulier, d’autre part sur sa mise 
en œuvre, puisque la France et le Royaume-Uni notamment, ont 

24- L'Iran a accepté de réduire des deux tiers le nombre de ses centrifugeuses, les machines servant à transformer 
l'uranium qui, enrichi à 90 %, sert à la fabrication d'une bombe. Téhéran s'est engagé à ne pas construire de 
nouveau réacteur à eau lourde pendant quinze ans. L'AIEA sera chargée de contrôler régulièrement tous les 
sites nucléaires iraniens. L'accord prévoit que les mesures unilatérales américaines et européennes seront 
suspendues dès que le respect de ses engagements par l'Iran aura été certifié par l'AIEA..
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assuré l’essentiel des combats, alors que les États Unis ont suivi 
la stratégie du «leading from behind».(25) Depuis, les pays alliés 
des États-Unis posent des questions sur le degré de l’engagement 
américain dans la région et s’il s’agit d’une rupture pour la politique 
américaine. Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de 
revenir sur les aspects plus permanents de la politique américaine 
dans la région, notamment ses intérêts.

Les États-Unis, réengagés militairement pour la première fois 
en Irak depuis leur retrait en décembre 2011, ont mené avec une 
coalition d’une soixante d’états, depuis le 8 août 2014, des centaines 
de raids aériens contre l'État Islamique. Le président Obama a 
affirmé que son pays entendait "poursuivre une stratégie à long 
terme" de lutte contre l'EI, en soutenant le nouveau gouvernement 
irakien du premier ministre Haïdar al-Abadi. 

En ce qui concerne le Yémen, le 25 mars 2015, la Maison Blanche 
a posté sur son site un texte où l’on pouvait lire: «Le président 
Obama a autorisé une assistance, un soutien logistique et de 
renseignements aux opérations militaires menées par la coalition».(26) 
Les États-Unis pourvoient des renseignements pointus, comme 
le Wall Street Journal l’a révélé: «Les stratèges américains utilisent 
des flux de renseignements issus des survols de reconnaissance 
du Yémen pour aider l’Arabie saoudite à décider de ce qu’elle doit 
bombarder et quand, a déclaré un représentant américain».(27) 

Le soutien logistique se traduit, par des renseignements collectés 
par les drones américains et qui aident à diriger les frappes aériennes, 
par des opérations de récupérations et de sauvetages et même, par 
des ravitaillements en vol des chasseurs saoudiens par des avions 
citernes américains.(28)

25- Le président Obama avait déclaré que les États-Unis ont réussi à obtenir le mandat de l'ONU pour l'opération 
et l’accord des pays arabes et l’intervention n’était pas unilatérale. Les États-Unis n’ont pas déployé des troupes 
américaines sur le sol. Obama never said 'leading from behind', http://content.usatoday.com/communities/
theoval/post/2011/10/obama-never-said-lead-from-behind/1#.VVX5dbOJjVI

26- Statement by NSC Spokesperson Bernadette Meehan on the Situation in Yemen https://www.whitehouse.
gov/the-press-office/2015/03/25/.

27- Micah Zenko, Ne vous y trompez pas, les États-Unis sont en guerre avec le Yémen http://www.slate.fr/
story/100079/états-unis-sont-en-guerre-avec-le-yemenyopie –voire d’une totale hypocrisie.

28- Idem
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Mais reste à rassurer les monarchies du Golfe que les levées des 
sanctions économiques ne fassent, que raffermir l'interventionnisme 
d’Iran dans la région, à l'image de son soutien aux rebelles chiites 
houthis au Yémen, le Hamas, le régime syrien, le Hezbollah et les 
milices chiites en Irak et ceci grâce en partie à la manne financière 
due au retour de Téhéran dans le système économique international. 
L’administration américaine ne cesse de déclarer, depuis plusieurs 
mois que l'accord sur le nucléaire iranien permettra de supprimer 
l'une des principales menaces à la sécurité de cette région et qu'il 
ne s'agit pas "d'un rapprochement plus large" avec la République 
islamique. Le président Obama déclara, «Nous pouvons imaginer 
combien l'Iran pourrait être encore plus provocateur s'il disposait 
de l'arme atomique, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'accord 
auquel nous souhaitons aboutir est si important: en empêchant que 
l'Iran ne se dote de la bombe atomique, on supprimerait l'une des 
principales menaces à la sécurité de cette région». Le sommet à Camp 
David qui s'est conclu le 14 mai 2015 avait pour objectif de rassurer 
les pays du Golfe sur l’engagement américain dans cette région 
.Le président Barack Obama s'est employé le jeudi 14 mai 2015 à 
rassurer les monarchies du Golfe inquiètes de l'influence croissante 
de l'Iran. Il réaffirmait "l'engagement immuable" des États-Unis 
envers ses partenaires arabes, et il soulignait que les États-Unis 
étaient prêts à aider à répondre à "toute menace extérieure" contre 
leur intégrité territoriale. De plus, dans un communiqué, les États-
Unis et les six pays du Conseil de coopération du Golfe (Arabie 
saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) 
ont par ailleurs dénoncé les "activités déstabilisatrices de l'Iran" au 
Moyen-Orient.(29)

Par ailleurs, la grande quantité de matériels, d’infrastructures et 
de soldats américains sur place démontre qu’on est très loin d’un 
retrait américain de la région. Le président Obama considère  que 
la consolidation des capacités des pays du Golfe pourrait leur 
permettre de faire face à l'Iran dans une position "de confiance et 

29- Nicholas Kamm, AFP http://www.i24news.tv/fr/actu/international/71201-150515-obama-promet-un-
engagement-inebranlable-pour-la-securite-des-états-du-golfe.
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de force".(30) Le dispositif militaire américain dans les pays du Golfe 
montre l’importance et l’engagement de ce pays dans cette région,(31) 
et confirme que les États-Unis respectent les fondamentaux de 
sa politique vis-à-vis des monarchies du Golfe en demeurant les 
garants de leurs sécurités. 

En ce qui concerne la Syrie, le Président Obama a donné son feu 
vert, pour des livraisons des missiles TOW (missiles américains 
anti-chars) à certains opposants syriens, des missiles qui ont été 
achetés en décembre 2013 par l’Arabie Saoudite aux États-Unis, et 
sont arrivés peu après entre les mains de rebelles syriens soutenus 
par Riyad et Washington. De plus, les États-Unis viennent de 
commencer à entraîner des opposants syriens modérés en Jordanie 
pour lutter contre l’État islamique, le but est d’entraîner cinq milles 
opposants pour combattre l’État Islamique.(32) 

Le rééquilibrage de la politique américaine vers l’Asie et le pacifique, 
donnait le sentiment, aussi, aux européens que leur continent serait 
moins important pour les États-Unis. Ainsi, les événements en 
Europe, comme par exemple en Ukraine, et les menaces Russes de 
couper les approvisionnements en gaz aux européens, renforcent le 
sentiment chez les européens de repli américain.

Pour l’administration du président Obama, sa politique de 
rééquilibrage vers l’Asie, vise premièrement, non à désinvestir 
l’Europe pour investir en Asie, mais à réattribuer des ressources et 
moyens excédentaires – essentiellement en Europe et au Moyen-
Orient– pour s’adapter aux changements des deux décennies 
passées. Deuxièmement, les États-Unis ont besoin que l’Europe soit 
un partenaire qui s’assume et non un poids en matière sécuritaire.(33) 
«Beaucoup de sénateurs du Congrès américain jugent que, en ce 

30- Maya Kandel / Réassurance toujours: la stratégie américaine dans le Golfe,7 juin 2014 http:// froggybottomblog.
com/2014/06/07/reassurance-toujours-la-strategie-americaine-dans-le-golfe/

31- Le secrétaire à la Défense Chuck Hagel a détaillé l’ensemble des forces militaires américaines dans le Golfe (35 
000 hommes dont 10 000 pré-positionnés, 40 navires de guerre, les équipements les plus avancés notamment 
les F-22, enfin le déploiement prévu de Littoral Combat Ships face à l’Iran pour 2018).

32- Les États-Unis peinent à trouver des opposants “fiables” pour les entrainer.
 

33- Biscop Sven, «And what will Europe do ? The European Council and military strategy», Egmont Institute, 
Security policy brief, n°46, mai www.euglobalstrategy.eu/upl/files/90636.pdf 2013.
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qui concerne la défense européenne, le continent est subventionné 
par le contribuable américain».(34) Ainsi, les États-Unis poussent 
les Européens à prendre en charge une partie du fardeau (burden 
shifting). Pour l’administration américaine, si les Européens veulent 
continuer de faire de l’OTAN la pierre angulaire de leur sécurité, 
ils devront affermir le pilier européen de l’Alliance pour combler 
la diminution de participations des États-Unis. Donc le discours 
américain est claire: si les Européens demandent plus d’OTAN, 
ils doivent investir plus, financièrement ou bien matériellement 
dans l’Alliance. Donc, le tournant américain vers l’Asie n’a fait 
que confirmer la nécessité de créer une Europe «coproductrice de 
sécurité» et non plus seulement «consommatrice de sécurité».(35)

Sur la question ukrainienne, l’Europe et les États-Unis collaborent 
étroitement.(36) La coopération porte sur les sanctions financières et 
économiques, mise en place par les Américains et les Européens. 
Même, les États-Unis ont pris la décision très significative d’interdire 
tout crédit à moyen terme à Serbank, la banque la plus populaire en 
Russie et qui abrite un quart des actifs financiers du pays, est aussi 
proscrite la vente à Gazprom, à Lukoil (entreprise à actionnaires 
minoritaires américains) et à Rosneft, d’équipements servant à la 
prospection pétrolière dans la région stratégique de l’Arctique.(37)

Reste que dans la pensée stratégique américaine, l'Europe est un 
voisin et un allié. Les deux partenaires coopèrent étroitement et se 
consultent au sujet des priorités internationales. Leur collaboration 
s'illustre sur plusieurs questions, mais les priorités du moment se 
concentrent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (notamment 

34- Kandel Maya, «Les États-Unis, l’Europe et la défense antimissile», Institut de recherches stratégiques de 
l’école militaire, 23 octobre 2012, http://www.defense.gouv.fr/irsem/publications/lettre-de-l-irsem/lettres-
de-l-irsem-2012/lettre-de-l-irsem-n-8-2012/dossier-strategique/les-états-unis-l-europe-et-la-defense-
antimissile1

35- Pothier Fabrice, «L’OTAN après le Sommet de Lisbonne: nouveau concept stratégique, opérations et 
réponses», Études et Débats, no.4, journée d’étude du 1er décembre 2010, p. 1-48. http://www.isn.ethz.ch/
Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=139527

36- Mais la divergence persiste entre l’Europe et les États-Unis, et porte sur la question brûlante est les livraisons 
d’armes aux forces loyalistes. Les États-Unis ont laissé entendre qu’ils envisageaient cette possibilité alors que 
la majorité des pays européens y sont opposés.

37- Yves Bourdillon, Fermeté américaine et position européenne alambiquée face à Moscou, Le 14/09/14, http://
www.lesechos.fr/14/09/2014/lesechos.fr/0203774318988_fermete-americaine-et-position-europeenne-
alambiquee-face-a-moscou.htm#KBSYbMZ1Ftm6ajy5.99
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en Iraq et en Syrie) ainsi que dans le voisinage oriental de l'Union 
européenne (surtout en Russie et en Ukraine).

Même si l'Europe et les États-Unis ne sont pas d’accords sur toutes 
les questions de politique étrangère, ils demeurent, l'un pour l'autre, 
l'allié le plus important et le plus fidèle. Mais pour l’administration 
américaine, reste à l’Europe de s’occuper des affaires européennes, 
et dans le cas de l’Ukraine, de l’aider économiquement. Les États-
Unis appuient l’accord d’association Union-Ukraine.

Conclusion 
 L’ancien vice-président néoconservateur Dick Cheney dans 

une interview sur Fox News le 28 mai 2014, a déclaré que, «Barack 
Obama est un très, très faible président, certainement le plus faible 
que j’aie vu de mon vivant et ne fera que renforcer l’idée que nous 
sommes faibles, que nous avons un chef qui ne comprend pas 
les obligations et engagements des États-Unis à travers le monde 
et qui n’est pas disposé à les remplir».(38) Il affirme  que des gens 
au Moyen-Orient lui ont dit être «absolument convaincus que le 
leadership de B. Obama a dramatiquement réduit la capacité de 
l’Amérique à mener et à influencer dans cette partie du monde».(39)

Unique superpuissance globale à ce jour, les États-Unis du 
président Barack Obama semblent pourtant, en position de retraite, 
peiner à réunir et à consolider un certain nombre de conditions 
et critères du leadership.(40) Alors que les États-Unis aujourd’hui, 
donnent l’impression qu'ils ont des difficultés à faire entendre 
une voix décisive et claire, alors que le président Obama contredit 
«ceux qui suggèreraient que l’Amérique est en déclin et que son 
leadership dans le monde s’amenuise». 

Le rapport Global Trends 2015,(41) publié par le National 

38- Dick-cheney,Obama-is-a-very-weak-president http://insider.foxnews.com/2014/05/28/ex-
39- Idem.
40- Maya Kandal, États-Unis, la fin de l’hyperpuissance, https://froggybottomblog.com/2015/11/11/états-unis-la-

fin-de-lhyperpuissance-mise-a-jour/
41- Global Trends 2015, A Dialogue About the Future, http://www.dni.gov/files/documents/Global%20

Trends_2015%20Report.pdf.
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Intelligence Council (NIC) en 2000, voyait, parmi d’autres 
scénarios, une réduction de l’influence américaine dans les affaires 
internationales en raison d’une économie intérieure stagnante et 
d’une reconfiguration de l’ordre international. Fin 2012, le rapport 
du NIC Global Trends 2030(42) confirme l’évolution du système 
international vers une géopolitique multipolaire, privée d’une 
puissance hégémonique identifiable et surtout disposée à jouer ce 
rôle, et s’interroge sur l’avenir du leadership des États-Unis dans 
le système international.

Mais le président Obama considère toujours que «l’Amérique 
a rarement été aussi forte par rapport au reste du monde», ses 
forces armées sont «inégalées», réduisant infiniment la probabilité 
d’une menace directe contre elle, son économie demeure «la plus 
dynamique du monde», ses entreprises sont «les plus innovantes», 
son indépendance énergétique s’accroît et son pays est le «centre 
d’alliances de l’Europe à l’Asie inédites dans histoire des nations».(43) 
L’Amérique est au moins certaine de rester primus inter pares 
pour les quinze ou vingt prochaines années dans la plupart des 
domaines, mais cela ne suffit pas nécessairement à maintenir une 
perception optimale de son leadership.(44)

Pour les conseillers du président «Chaque situation est unique, 
nous ne prenons pas de décision sur une question comme une 
intervention sur la base d'une cohérence ou d'un précédent. Nous 
décidons sur la base de ce qui peut le mieux faire avancer nos 
intérêts dans la région».(45)

Le monde aura changé Barack Obama plus qu'il ne l'a changé(46).

42- Global Trends 2030, Alternative Worlds, http://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf.
43- Le leadership américain par l’exemple: fondements théoriques, applications et perspectives en Irak et au 
Levant
https://stratpolitix.com/2014/06/24/le-leadership-americain-par-lexemple/CM89
44- Idem
45- Corine Lesnes, Barack Obama, gendarme du monde malgré lui, op.cit.
46- Idem.
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The Arab’s current bloody and fragmented reality leads us 
to bring forward the notion of expulsing them or expulsing 
themselves out of the historic term of the “Arab Nation” and into 
the term of the “Arab World” which are both immature terms 
while warning of the dangers emanating from what the current 
distinction means between the notions of “Nation” and “World” 
and the huge differences in determining both presumed identities 
in the future.
The Arabs were constantly worried by many wars and incidents 

in addition to cultural burdens and crisis as well as cloned major 
threats during almost a century which stretched between the 
collapse of the Islamic State’s Caliphate and the rise of the Turkish 
Republic under Moustapha Kamal Ataturk (on the third of March 
1924) and the proclamation of the Islamic State’s Caliphate led 
by Abi Baker el-Baghdadi (on the 29th of June 2014).
We found ourselves, patriotically and nationally, unavoidably 

drawn to search once again in the usefulness of the concept of 
vacillation or confusion or the quick reactions that regulates the 
relations between the east and the west. We are furthermore drawn 
between the religious destination, its necessities and perpetuity 
and the modernization destination which was basically the result 
of the Western industrial revolution. These destinations led us to 
the shocking discovery that took place and uncovered the veils 
that hid stagnant societies and the calls to be more receptive by 
adopting the policy of openness toward other civilizations and 
cultures.

The Arab's situation on the International map

Prof. Nassim al-Khoury
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With the transformation that the world is encountering in what 
can be called as the era of globalization and its alteration into a 
vast open space that is available to anyone wishing to put forward 
his ideas, innovations and challenges, the civilizational challenge 
has grown larger between the edges of dialogue and conflicts of 
unlimited dangers.
The Arabs found nothing but the concept of the “Arabization” as 

a reaction to the concept of Globalization. 
This study tackles the concept of “Arabization” in a time when 
the notions of Arabism and Arabic Nationalism are crumbling, 
and addresses the idea of linking between globalization and wars 
while studying thoroughly the triangle of war, peace and media 
and finishes by contemplating the features of change in light of 
the conflict between globalization and privatization.
This research also attempts to determine the location of the 

Arabs inside the new “global village” and shows that they are 
surrounded by tough choices that distort Islam, mixes between 
politics and religion and between Islam and Muslims and the 
growing fear from terrorism and the escalation of violence in a 
way that makes wars a recurrent phenomena.
Based on the following ideas, the study addresses the collapse of 

the Arab States which were once allied with the Soviet Union and 
raises questions concerning the Arab’s situation nowadays on the 
global map.
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The strategy of the conflict over the North Pole

COL. Naji Bou zayyan

Humanity has been racing since the beginning of time to 
explore new horizons that allow it to evolve and excel. However, 
the common factor between these discoveries is that with every 
discovery comes more conflict. A new phenomenon in the world is 
the melting snow in the North Pole as a result of global warming 
which is still baffling scientists till nowadays regarding its true 
reasons, and the ways to confront it or even the necessity to do so. 
The North pole is the highest point of the globe's axis and is 

located in the North Arctic Ocean. The North Pole receives the 
least possible sunray, for it is the second coldest region in the 
planet, covered with a thick layer of snow all over the year. 
Military interventions have increased in the North Pole since the 
year 2007, when Russia hoisted its flag in a polar region, resulting 
in dispute concerning the sovereignty of its country neighboring 
the sea. Therefore, each country began to boost its naval force 
in the region, particularly concerning naval units that have the 
ability to shovel snow. 
What worries the 5 main states neighboring the North pole the 

most is the climate change that will lead to several changes in 
political, military and commercial concepts formed over the years. 
These 5 states avoid signing any abiding agreement in between 
them concerning the North Pole, as they don't want to limit 
themselves to such an agreement that might lead to complications 
regarding the division of the polar region and that would control 
the relation between the states, "the North Pole Council".
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COL. Naji Bou zayyan

The changes that are occurring in the North Pole are leading to 
radical geostrategic changes in the world, by presenting a new 
naval pathway that did not exist previously. Therefore, it would 
have an impact on the most important naval pathway in the world 
which is the Suez Canal. The exclusive role of this canal, which 
has been a cause for conflicts and wars and a location for major 
states to compete in domination and power, will fade away. The 
international relations web has changed through the Suez Canal, 
and it will inevitably change once again through the polar naval 
pathways formed by the extreme increase in the earth's temperature.  
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The repercussions and dimensions of illegal 
immigration to Europe

LTC. Pilot P.S.C. Roland Merheb

The massive flow of illegal immigrants has short term repercussions 
on the economy of European Union states that emanate from 
receiving, fighting or deporting these immigrants. However, this 
immigration has long term positive impacts, particularly in being 
the solution for the aging problem facing Europe, which leads to a 
major decrease in the working hand.
The statistics of the European commissariat indicate that the age 

average of the European people will rise from 39 in the year 2004 to 
49 in the year 2050. These numbers indicate the transformation of 
the structure of the European population into an aging community. 
There are currently 2 different opinions in the European Union 

regarding immigration, for left wing parties consider that ISIS 
organization aims to attract Europeans and not export its fighters 
to Europe. Therefore, illegal immigrants have no relation with 
terrorism. However, extremist right wing parties consider that 
immigrants in general, whether illegal or European citizens from 
previous generations of immigrants, are the source of terrorism. 
In order to know the truth behind the relation of terrorism with 
immigration, it is necessary that we identify who is committing the 
terrorist attacks in Europe and whether terrorism is only hitting 
Europe where the phenomenon of illegal immigration exists. 
We witness today an illegal immigration that is unprecedented, 

not only in numbers, but also in importance, for it is a main factor 
in the development of incidents in the Middle East and Europe. 
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If we wanted to describe what is currently happening in these 2 
regions, the best expression to do so would be “hoist with their 
own petard”, for the Arab revolutions that were started in the 
name of Human Rights and with the encouragement of several 
states including European states, due to the phenomenon of illegal 
immigration, have led Europe to demand receiving the same 
immigrants resulting from these revolutions, in the name of the 
same Human Rights. 
Illegal immigration has become a lifeline between the Middle 

East and Europe. Therefore, instability in the Middle East will 
definitely lead to instability in Europe. Today, Europe needs to 
bring back the “union” to its states and needs a bold decision 
to be firm in the Middle East and in its land borders in order to 
halt the flow of immigrants, provided they give substitutes to those 
immigrants that would be under the control of these states. If not, 
war will definitely blaze inside Europe. However, the question is, 
when? 
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La situation actuelle des arabes, aussi sanglante que cruelle, nous 
mène à poser l’idée de les faire sortir ou de leur sortie des traits du 
terme «Nation/Pays arabe» historique pour se classer sous les traits 
du terme «Monde arabe». En effet, ces deux termes sont toujours 
incomplets, sans jamais oublier les dangers de la signification de cette 
distinction actuelle entre la nation et le monde en tant qu’énormes 
différences au niveau de la définition des deux identités dans le futur. En 
fait, pour accéder à la réalisation des deux termes ou identités, le trajet 
des arabes fut toujours bondé d’incidents, de guerres, de difficultés et 
de crises civilisés ainsi que de grand défis calqués, et ce datant d’un 
siècle environ qui a duré depuis l’annulation de la califat islamique qui 
fut remplacé par la république turque avec Mostapha Kamal Atatürk 
le 3 mars 1942, et la déclaration de «Daech» comme étant l’état de 
califat islamique et la reconnaissance d’Abou Bakr el-Baghdadi le 29 
juin 2014.
C’est ainsi que nous nous trouvons obligés, allant des deux notions 

nationale et patriotique, de puiser à nouveau dans l’utilité de se balancer, 
de se réconcilier entre l’Est et l’Ouest, ou entre l’aspect religieux et ses 
nécessités, et l’aspect de la modernisation et de la modernité résultant 
de la révolution industrielle de l’ouest, arrivant au «choc» qui a dévoilé 
les sociétés en stagnation tout en les appelant à s’ouvrir sur le monde 
à travers la légalisation des débouchés vers la plupart des directions et 
des cultures.
Avec le changement du monde lors de ce qu’on nomme «l’ère de la 

mondialisation», vers un espace énorme à la portée de tout le monde 
afin d’exposer les idées et les défis, le défi des cultures a augmenté entre 

La place des Arabes sur la carte internationale
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les limites du dialogue et des conflits dont les dangers n’ont pas de 
limites. Les Arabes n’ont trouvé autre que «l’arabisation» comme étant 
une réaction incapable de produire un choc quant à la mondialisation.
Cette recherche évoque la question de l’arabisme dans le temps où 

l’idée de «l’arabisation» et du nationalisme arabe a commencé à se 
dissiper. Elle évoque également le phénomène liant la mondialisation 
aux guerres, tout en mettant l’accent sur le triangle de la guerre, de la 
paix et des médias, pour définir ensuite les aspects du changement à 
l’ombre du conflit entre la mondialisation et la particularité. 
Cette recherche essaie de définir la position des Arabes dans le 

nouveau «village global», et ce à travers différents angles: la guerre 
de l’Iraq, «les révolutions du printemps arabe» et le terrorisme, où les 
Arabes apparaissent comme s’ils sont coincés par des choix difficiles 
qui déforment l’Islam… ne pas distinguer entre la politique et la 
religion, entre l’Islam et les musulmans, et l’accroissement de la peur 
du terrorisme, c’est alors que le phénomène des guerres se répète et 
leurs durées se prolongent.
Allant de ce qui a été cité, la recherche traite les effondrements dont 

souffrent les pays arabes qui furent les alliés de l’URSS, tout en posant 
des questions sur la position des Arabes aujourd’hui sur la carte 
internationale.          
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Depuis la nuit des temps et les hommes se précipitent à découvrir 
de nouveaux horizons qui leur permettent de se développer et de se 
distinguer des autres, or le trait commun entre toutes ces découvertes 
est, qu’après chacune d’elles, les conflits s’accroissaient.
Un des nouveaux phénomènes mondiaux est celui de la neige fondante 
au pôle nord, causé par l’Effet de serre que témoigne le globe, ce 
phénomène dont les  vraies causes et les moyens servant à lui faire 
face sont toujours ignorés par les scientifiques qui méconnaissent 
même s’il est indispensable ou pas de faire face à un tel phénomène.
Le pôle nord est le point ayant l’altitude la plus élevée au niveau du 

globe sur son axe de rotation. Il est situé dans l’océan glacial nord. 
En effet, la région du pôle nord reçoit le moins possible de rayons 
solaires et est qualifiée comme étant la deuxième région la plus 
froide du monde, avec une couche épaisse de neige qui la couvre 
tout au long de l’année.
L’intensité des interventions militaires dans la région du pôle nord 

fut amplifiée depuis l’année 2007, lorsque la Russie a dressé son 
drapeau dans une des zones du pôle, fait qui a déclenché un conflit 
concernant la souveraineté de chaque pays donnant sur la mer, tout 
en poussant chacun de ces pays à renforcer sa force naval dans cette 
région, notamment au niveau des unités navales capables d'enlever 
la neige.
Cependant, ce qui préoccupe assurément le plus les cinq pays 

principaux limitrophes du pôle nord, est ce changement climatique 
qui aboutira sans doute à des différents changements au niveau des 
principes politiques, militaires et commerciaux formés tout au long 

La stratégie du conflit sur le pôle nord
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des années. Les cinq pays principaux évitent de s'engager à tout 
accord entre eux en ce qui concerne le pôle nord, et ce, pour ne pas 
se limiter par un tel accord qui pourrait aboutir à des complexités en 
rapport avec le ratissage continental, mais c'est en fait le "  Conseil 
du pôle nord"  qui gouverne les relations entre ces pays. 
Les changements témoignés au niveau du pôle nord aboutissent 

à des changements géostratégiques fondamentaux à titre mondial, 
et ce, en fournissant un nouveau canal maritime qui n'existait 
jamais. Un canal, qui par la suite, affectera le canal de Suez le plus 
important du monde et dont le rôle exclusif disparaîtra, ce canal qui 
dès sa constitution fut la raison de divers conflits et guerres, et a 
constitué un lieu de rivalité pour les grands pays précipités à gagner 
le pouvoir et jouir de l'autorité. En fait, le réseau des relations 
internationales a varié à travers le canal de Suez, et devra sans 
doute varier de nouveau à travers les canaux maritimes polaires 
percés par l'élévation continue de la température de la terre.                     
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L’afflux illégal des émigrés a des répercussions à court terme sur 
l’économie des pays de l’Union Européenne, résultant que ce soit 
de l’accueil, la lutte ou la déportation de ces émigrés. Par contre, 
cette émigration porte des effets positifs à long terme, surtout qu’elle 
constitue la solution au problème du vieillissement qui constitue un des 
problèmes démographiques de l’Europe et qui mène à une diminution 
énorme au niveau de la main d’œuvre.
Les statistiques du Commissariat Européen signalent que la moyenne 
des âges des peuples Européens augmentera de 39 ans en 2004, à 49 
ans en 2050, et ces chiffres indiquent que la structure des habitants de 
l’Europe va changer pour devenir une société âgée.
Deux avis différents existent aujourd’hui à l’Union Européenne 

concernant l’émigration. Les partis de gauche voient que l’organisation 
«Daech» veut attirer les Européens et non pas exporter ses combattants 
en Europe, et il n’existe pas par la suite, une relation entre les émigrés 
illégaux et le terrorisme. Alors que les partis de droite extrême voient 
que les émigrés en général, qu’ils soient illégaux ou des citoyens 
Européens provenant des générations successives d’émigrés, sont la 
source du terrorisme. Afin de savoir le véritable lien entre le terrorisme 
et l’émigration, il faut savoir qui est en train d’exécuter les attaques 
terroristes en Europe? Est-ce que le terrorisme est entrain de viser 
l’Europe seulement dans les lieux où se trouve le phénomène de 
l’émigration illégale? 

Nous témoignons aujourd’hui une émigration illégale et sans 
précédent, non seulement au niveau de son nombre mais aussi grâce 

Les répercussions de l’émigration illégale sur l’Europe 
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à son importance, vu qu’elle constitue un facteur essentiel dans le 
développement des événements au Moyen Orient et en Europe. Si on 
désire décrire ce qui se passe actuellement dans ces deux régions, 
la meilleure expression serait «Tel est pris qui croyait prendre»; les 
révolutions arabes déclenchées au nom des droits de l’homme, et qui 
furent encouragées par de nombreux pays dont les pays Européens, et 
à cause du phénomène de l’émigration illégale, ont fait de l’Europe, 
et au nom même des droits de l’homme, le continent revendiqué pour 
accueillir les émigrés qui sont le résultat de ces révolutions.

L’émigration illégale est devenue comme la délivrance entre le 
Moyen Orient et l’Europe. L’instabilité au Moyen Orient aboutira 
nécessairement à l’instabilité en Europe. L’Europe a besoin aujourd’hui 
de rendre «l’union» à l’Union des ses pays, tout comme elle a besoin 
d'une décision brave d’un accouchement césarien et ce, en montrant la 
fermeté dans la région de la Méditerranée et sur ses frontières terrestres 
afin d’empêcher l’afflux des émigrés, en contrepartie d’assurer des 
remplaçants à ces émigrés et qui seront sous son contrôle, sinon la 
guerre s’enflammera en Europe, mais la question qui reste à poser: 
quand cela aura-t-il lieu?  
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