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شــغ أبرغــض الماضــغ أذطــص ظائــإ رئغــج طةطــج 
الظــعاب الطئظاظــغ "أغطــغ الفرزلــغ" دســعًة طــظ 
أجــض تســطغط الةغــح الطئظاظــغ طصالغــث الســططئ 
ــئغض  ــغ ج ــك ش ــئ؛ وذل ــرة اظاصالغ ــقد لفا ــغ الئ ش
ــان  ــثي تحــعثه لئظ ــش الفعضــى والاثعــعر ال وص
الفرزلــغ  ووخــش  افخغــرة.  الســظعات  خــقل 
تةــارب  تضــرار  تســائطظ  ق  بأظعــا  دسعتــه 
اقظصقبــات السســضرغئ الاصطغثغــئ، وإظمــا اظطقًصــا 
لــثى ضاشــئ افذــراف،  طــظ طســاتئ طحــارضئ 
ــع  ــئ الةمغ ــا بص ــغ صثطع ــررات الا ــظ المئ وطــظ بغ
ــئعات،  ــعق الح ــه ش ــغ وضعظ ــح الطئظاظ ــغ الةغ ش
شــغ  الماضــررة  طســاعماته  إلــى  با�ضاشــئ 
تســاسخغ  تغظمــا  طعمــئ  بــأدوار  اقضطــقع 
ــى  ــر افوضــاع، وتخــض افزطــات إل افطــعر وتاسب
التطــعل  إغةــاد  ســظ  السةــج  طرتطــئ 

لعا(١).

 ولصــث جــاءت تطــك الثســعة لاةــثد الةــثل تــعل 
ــئ  ــه الثول ــعم سطغ ــثي تص ــغ" ال ــث اقجاماس "السص
ــث  ــغ جثغ ــث اجاماس ــى سص ــئ إل ــئ، والتاج الطئظاظغ
غشّغــر طــظ المسادلــئ السغاجــغئ التالغــئ، الاــغ ضان 
لعــا دور ضئغــر شغمــا لتــص بالثولــئ الطئظاظغــئ طــظ 
ــظ  ــئ ط ــا المثاطف ــاب صطاساتع ــا أخ ــض، وشغم شح
اظعغــار وحــطض؛ تغــث إن لئظــان الغــعم، وشــغ ظــض 
اجــامرار أزطــئ تحــضغض التضعطــئ الةثغــثة، سصــإ 
ــغ أغســطج  ــاب ش ــان دغ ــئ تّس اجــاصالئ تضعط
السغاجــغ  الفــراغ  تالــئ  واجــامرار  ٢٠٢٠م، 
ذــعال تطــك المــثة، وشــغ ظــض ظــرف داخطــغ 
تثاسغــات  شرضاــه  التساجــغئ  حــثغث  ودولــغ 
اظاحــار شغــروس ضعروظــا؛ غرضــت لعاصــع غاغــئ 
ــاة المعاذظغــظ،  شــغ الخسعبــئ، غفاصــط طــظ طساظ

وغعثد باظعغار ضاربغ غغر طأطعن السعاصإ.

ــك  ــع تط ــى وص ــئ، وسط ــظعات الماضغ ــعال الس وذ
افزطــات الماضــررة الاــغ تسغحــعا لئظــان، حــعثت 
الثولــئ الطئظاظغــئ السثغــث طــظ المعجــات البعرغــئ، 
الطئظاظغــئ  الحــعارع  خقلعــا  اطاــفت  الاــغ 
ــظ تظعســئ شؤاتعــط  ــظ، الثغ ــظ الشاضئغ بالمتاةغ
وتعتــثوا  والطائفغــئ،  السغاجــغئ  واظاماءاتعــط 
سطــى المظــاداة با�خــقح السغاجــغ وطتاجــئئ 
الفاجــثغظ، وصــث تمطــئ المعجــئ البعرغــئ افخغــرة   

الاــغ اظططصــئ شــغ ســام ٢٠١٩م، ورشســئ حــسار 
"ضطــظ غسظــغ ضطــظ"، طةمعســئ طــظ المطالإ سطى 
السغاجــغئ  الظثــإ  بةمغــع  ا�ذاتــئ  رأجــعا 
المعجــعدة شــغ المحــعث السغاجــغ التالــغ، سطــى 
ــظ  ــؤعلغاعا س ــئ؛ لمس ــا الطائفغ ــش اظاماءاتع طثاط
تالــئ الحــطض الاــغ تسغحــعا الئــقد، ووصعشعــا 
ضتائــط خــّث أطــام أغــئ آشــاق طتامطــئ لقخــقح.

وسطــى الرغــط طــظ تطــك اقظافاضــات البعرغــئ 
المااالغــئ الاــغ حــعثتعا لئظــان، والاــغ جــئص 
بسدعــا اقظافاضــات السربغــئ الاــغ اظثلســئ ســام 
٢٠١١م، لضظعــا لــط تظاــه طسعــا؛ تغــث اجــامرت 
تطصاتعــا تاــى ســام ٢٠١٩م، إق أظعا وذعال تطك 
المــثة الطعغطــئ، لــط تســاطع تتصغــص أي طــظ 
أعثاشعــا الاــغ خرجــئ طــظ أجطعــا؛ تغــث اجــامر 
الطئظاظــغ سطــى تالاــه  السغاجــغ  الظزــام  أداء 
ــج  ــى سض ــض. وسط ــاد والفح ــظ الفس ــادة ط المسا
غالئغــئ الئطــثان السربغــئ الاــغ حــعثت اظافاضــات 
طمابطــئ، أدت إلــى إتــثاث تشغغــرات ظعسغــئ شــغ 
خغــس التضــط داخــض تطــك الئطــثان، جــعاء بإظاــاج 
ــط  ــط التض ــض ظز ــثة، أو باسثغ ــط جثغ ــط تض ظز
الصائمــئ، بشــخ الظزــر ســظ ضــعن تطــك الاشغغــرات 
السغاجــغ  الظزــام  أن  إق  أم جــطئغئ،  إغةابغــئ 
ــثي اجــامر شــغ جمــعده،  الطئظاظــغ وتــثه عــع ال

وسخغاظه سطى الاشغغر.  

الــثي تسغحــه الثولــئ  العاصــع  واسامــاًدا سطــى 
إلــى  تســسى  العرصــئ  عــثه  شــإن  الطئظاظغــئ، 
اجاضحــاف بثائــض جثغــثة لطاساطــض طــع تطــك 
افزطــات الاــغ تساظــغ طظعــا الثولــئ الطئظاظغــئ؛ طــظ 
لاحــضغض  جثغــثة  خغشــئ  ســظ  الئتــث  خــقل 
الظزــام السغاجــغ الطئظاظــغ، بمــا صــث غســاسث شــغ 
الطئظاظغــئ.  لفزطــات  طثاطفــئ  إجابــات  تصثغــط 
الرئغــج  الاســاؤل  العرصــئ  تطــرح  وبالاالــغ 
غــمضـــظ  طـــــــثى  أي  إلــــــى  ا�تــــــغ: 
شــغ  الطئظاظــغ  الةغــح  سطــى  اقسامــاد 
ــادة تحــضغض  ــغ إس ــجي ش ــثور طرض اقضطــقع ب
الظزــام السغاجــغ الطئظاظــغ والثــروج بــه طــظ 
أزطاتــه التالغئ؟ وجــعف غاط تصســغط العرصئ إلى 

المتاور ا�تغئ:



03

الــمــــؤسســـــــــات  أدوار  أوًلا: 
بنــاء  إعــادة  فــي  العســكرية 

الدولة.

الةغــعش  أن  إلــى  الاارغثغــئ  الرواغــات  تحــغر 
ــئ؛  ــرغئ طظزم ــات بح ــاء طةامس ــع إظح ــرت ط ظع
ــعة  ــئ التاجــئ لقجــاغقء بالص ــئ ظاغة ــغ ضاظ والا
الدشــعط  (بســئإ  والمــعارد  افراضــغ  سطــى 
ــات  ــع تتــئ جــغطرة طةامس ــغ تص الســضاظغئ) الا
تطــك  طــظ  التماغــئ  لاعشغــر  وضثلــك  أخــرى، 
المةامســات "افخــرى" المسادغــئ. وغةــادل تحــارلج 
تغطــغ ــــ أتــث أضبــر سطمــاء تضعغــظ الثولــئ تأبغــًرا 
شــغ أوروبــا ــــ بــأن الثولــئ والعغــاضض المرتئطــئ 
بعــا ظعــرت شــغ أوروبــا بالضاطــض تصرغًئــا ضظاغةــئ 
غغــر طئاحــرة لةعــعد التــضام لطتخــعل سطــى 
لطتــرب، وطــظ  التــرب واقجــاسثادات  وجــائض 
ــال  ــغ وطة ــى افراض ــط إل ــغع وخعلع ــض تعج أج
ظفعذعــط، أي أن الســططات وافجعــجة المثظغــئ 
طاططئــات  لســّث  بافجــاس  ظحــأت  صــث 

سسضرغئ(٢). 

أطــا أظــعر سئــث المطــك الــثي غســّث طــظ أعــط 
بثراجــئ  اعامــعا  الثغــظ  الســرب  المفضرغــظ 
الةغــعش وسقصاعــا بافذــر المةامسغــئ، شإظــه 
الظصطــئ  شــغ  دائًمــا  ضان  "الةغــح  أن  غثضــر 
المرضجغــئ طــظ سمطغــئ ظحــعء افطــط ودولعــا"؛ 
تاولــئ  طــرة  ضض  "شــغ  بأظــه  ذلــك  وغفســر 
المةامســات الئحــرغئ أن تسطــغ لظفســعا وجــعًدا 
ــا  طاضاطــًق بعخفــه ضغاًظــا وذظًغــا طامغــًجا ططافًّ
تــعل طرضــج الســططئ، ضان الةغــح شــغ الظصطــئ 
ــئ  ــرعا، ورأس الترب ــئ بأج ــظ السمطغ ــئ ط المرضجغ
ــئ  ــئ الســططئ العذظغ ــص وأّطظ ــغ حــّصئ الطرغ الا
الصعطغــات  طثاطــش  ووتــثت  التــثود،  وتمــئ 

الاغ تآلش الضغان العذظغ"(  ).

ــئ دوًرا  ــث لسئ ــعش ص ــر أن الةغ ــئص غزع ــا ج طّم
طتعرًغــا شــغ سمطغــات ظحــأة الــثول الصعطغــئ، 
ضمــا لسئــئ دوًرا طتعرًغــا أغًدــا شــغ سمطغــات 
اقجــاسمار  طــظ  الــثول  تطــك  بســخ  تتــرر 
ــثر بســخ  ــط تص ــئ، ل ــرور العص ــغ. وطــع ط افجظئ

الــثول سطــى اقجــامرار شــغ الصغــام بعظائفعــا 
الرئغســئ؛ طــظ تعشغــر افطــظ وإتاتــئ الفــرص 
اقجاماسغــئ  الثقشــات  وإدارة  اقصاخادغــئ 
أخطــار  طــظ  ذلــك  حــّضطه  وطــا  والسغاجــغئ، 
المةامــع  لاعــثد  وتةاوزتعــا  الثولــئ  عــثدت 
الثولــغ، تطــك الــثول تــّط وخفعــا سطــى أظعــا 
ســظ  التثغــث  تــّط  َبــطَّ  وطــظ  شاحــطٌئ"،  "دوٌل 
ــض  ــظ أج ــثول، ط ــك ال ــاء" تط ــادة بظ ــرورة "إس ض
الظتــع  سطــى  وظائفعــا  أداء  طــظ  تمضغظعــا 
المططــعب. وشــغ تغــظ ضان الســآال افعــط الــثي 
غاــط ذرتــه عــع، ضغــش جــغاط إســادة بظــاء عــثه 
الثولــئ؟ وطــا المثاخــض الرئغســئ لطاساطــض طسعــا؟ 
وشــص المسطغــات المثاطفــئ الاــغ ُتزعرعــا ضض 
شإظظــا  العرصــئ  عــثه  وفعــثاف  شإظــه  تالــئ؛ 
جــظعاط بالارضغــج سطــى الاســاؤل ســظ ذئغســئ 
المآجســات  تطسئــه  أن  غمضــظ  الــثي  الــثور 
السســضرغئ شــغ سمطغــات بظــاء الــثول الفاحــطئ أو 

المسّرضئ لطفحض. 

ــّط تخــر المآجســات السســضرغئ شــغ  ــا؛ ت تصطغثًغ
الاعثغــثات  ضــث  الثولــئ  ســظ  الثشــاع  طعــام 
الثارجغــئ، ضمــا تــّط تخــر وجعدعــا شــغ "الُبضــظ" 
المثخخــئ لعــا خــارج السمــران الســضاظغ. إق أظــه 
وخــقل البقبــئ سصــعد افخغــرة، ظعــر اعامــام 
الصــعات  طعــام  شــغ  الظزــر  بإســادة  واضــح 
ــغ  ــك ش ــئ؛ وذل ــض الثول ــا داخ ــطتئ وأدوارع المس
الاــغ  الةثغــثة  والاتثغــات  الماشغــرات  ضــعء 
والمةامســات.  الــثول  طثاطــش  تعاجععــا  باتــئ 
وُغســثُّ اظاعــاء التــرب الئــاردة طرتطــئ طتعرغــئ شــغ 
افوروبغــئ؛  الئطــثان  شــغ  الةــثال  عــثا  طســار 
بفســض الطئغســئ الماشغــرة لطاعثغــثات افطظغــئ، 
لطمآجســات  جثغــثة  أدوار  إلــى  والتاجــئ 
السســضرغئ لاظاجــإ ظــروف الئغؤــئ الةثغــثة. ضمــا 
ــار تطــش وارجــع شــغ  ــار الحــغعسغئ واظعغ أن اظعغ
إلــى  أدى  صــث  والحــرصغئ،  العجــطى  أوروبــا 
السســضرغئ  المغجاظغــات  شــغ  تثفغدــات ضئغــرة 
وتثصغــص طةامســغ جثغــث، وأتغاًظــا سثائــغ لــثور 
ــر  ــثوره أجئ ــثا ب ــا. وع ــطتئ وعثشع ــعات المس الص
ــثان  ــك الئط ــطتئ لاط ــعات المسح ــظ الص ــث ط السثغ
سطــى تشغغــر أدوارعــا طــظ أجــض طعاجعــئ الصغــعد 
الةثغــثة سطــى المغجاظغــئ، وتاــى شــغ بســخ 

التاقت لائرغر اجامرارعا المآجسغ(  ). 

٣
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اجــاةابًئ لعــثه الاتثغــات؛ تزــغ دور الصــعات 
ــث طــظ خــقل  المســطتئ وأعمغاعــا باعامــام جثغ
تربــط  ظاحــؤئ  وجغاجــغئ  أضادغمغــئ  أجظــثة 
اقصاخادغــئ  والاظمغــئ  السغاجــغ  اقجــاصرار 
بصداغــا افطــظ، سطــى اسائــار أن تعشغــر افطــظ 
حــرًذا  غضــعن  صــث  الثولــئ  داخــض  المظاجــإ 
السغاجــغ  الاشغغــر  لسمطغــات  أجاجــًغا 
بغــظ  الثطــب  عــثا  أدى  ولصــث  واقصاخــادي. 
الحــعاغض الاظمعغــئ وافطظغــئ إلــى ترضغــج ضضٍّ طــظ 
دور  سطــى  السغاجــات  وخاظســغ  افضادغمغغــظ 
الصــعات المســطتئ، ووضاقت صطــاع افطــظ افخــرى 
شــغ المةامســات الاــغ تمــر بمرتطــئ تتــّعل سصــإ 
سصــإ  أو  اقجــائثادي  التضــط  طــظ  الاثطــص 

اظاعاء التروب افعطغئ والخراسات الثاخطغئ.

المراتــض  خــقل  شإظــه  ذلــك؛  سطــى  وبظــاًء 
اقظاصالغــئ، وشــغ تالــئ شحــض الثولــئ شــغ الصغــام 
الدــرورات  تخئــح  الرئغســئ،  بعظائفعــا 
ــئ اقجــاةابئ  ــعات المســطتئ بمباب ــئ لطص العظغفغ
لطاعثغــثات -الثاخطغــئ والثارجغــئ- بمــا غصطــض 
ــئ  ــئ والاظمعغ ــفدوار اقجاماسغ ــئ ل ــظ المسارض ط
ــث  ــطتئ؛ تغ ــعات المس ــا الص ــغ تطسئع ــئ الا المتطغ
أوجــع  بحــضض  افدوار  تطــك  تخظغــش  غاــّط 
"بظــاء  سمطغــات  طــظ  جــجًءا  باسائارعــا 
الثولــئ". وبالاالــغ، غمضــظ لطصــعات المســطتئ أن 
بطرغصاغــظ  الثولــئ  بظــاء  شــغ  دوًرا  تطســإ 
رئغســغاغظ: أوًق؛ طــظ خــقل الصغــام بــثور رطــجي 
ــث  ــئ، بتغ ــط العذظغ ــغادة والصغ ــض الس ــغ تمبغ ش
غخئــح الةغــح ظصطــئ ارتــضاز شــغ السقصــئ بغــظ 
المعاذظغــظ والثولــئ، وباظًغــا؛ غمضــظ اجــاثثام 
الصــعات المســطتئ ضمــعرد لطصــعى الساططــئ، بتغــث 
غمضــظ لطتضعطــئ اقسامــاد سطغــه لثســط طحــارغع 
الضــعارث  أبظــاء  أو  المثظغــئ  الاتاغــئ  الئظغــئ 

الطئغسغئ(٥).
أن  غمضــظ  الاــغ  المثاطفــئ  افدوار  ولاخظغــش 
ــثول  ــاء ال تطسئعــا المآجســات السســضرغئ شــغ بظ
الفاحــطئ، صاطــئ إتــثى الثراجــات بالربــط طــا 
الاصطغــثي  العــثف  وبغــظ  افدوار  تطــك  بغــظ 
"افطــظ"؛  السســضرغئ وعــع تتصغــص  لطمآجســئ 
تصــعق  وضمــان  تعشغــر  إلــى  بالظزــر  وذلــك 
ا�ظســان سطــى أظــه تأضغــث سطــى افطــظ الئحــري، 

والظزــر إلــى المســاسثة ا�ظمائغــئ سطــى أظعــا 
تثســط افطــظ اقصاخــادي، وأن اقجــابمارات شــغ 
ــغ  ــظ الئغؤ ــص افط ــعض تتصغ ــئ تس ــئ الئغؤغ التماغ
المســاثام، بغظمــا غضــعن تثفغــش تــثة الفصــر 
المةامســغ.  السظــش  لمظــع  اجــاراتغةغئ  بمبابــئ 
ــأدوار  ــطتئ ب ــعات المس ــام الص ــإن صغ ــغ؛ ش وبالاال
طثاطفــئ شــغ تتصغــص افطــظ الثاخطــغ وإظفــاذ 
الصاظــعن، وطضاشتــئ ا�رعــاب وتةــارة المثــثرات، 
ــغ  ــئ ش ــاذ وا�غاب ــعد ا�ظص ــغ جع ــاعمئ ش والمس
والختغــئ،  الطئغسغــئ  الضــعارث  تــاقت 
سطــى  التفــاظ  طعــام  شــغ  بــثور  واقضطــقع 
والاأعغــض  الاثرغــإ  سمطغــات  وتعشغــر  الئغؤــئ، 
المعــام  طــظ  ذلــك  وغغــر  الئحــرغئ،  لطضــعادر 
افدوار  تطــك  ضض  تخئــح  )؛  افخــرى(  المثظغــئ 
طصئعلــئ شــغ ضــعء الاخــثي لطاتثغــات الةثغــثة 
الاــغ ق تصــثر المآجســات المثظغــئ سطــى الاساطــض 
ــات  ــرسغئ سمطغ ــئ ح ــرد، وتت ــضض طظف ــا بح طسع

"بظاء الثولئ".

اللبنانيــة:  الدولــة  ثانًيــا: فشــل 
المؤشرات والنتائج.

غحــغر جعلثجــاعن " Jack A Goldstone" أن 
عظــاك ظعسغــظ طــظ الثخائــص الساطــئ الاــغ 
غةــإ أن تماطضعــا الــثول لائصــى طســاصرة، عمــا؛ 
الفسالغــئ والحــرسغئ. تسضــج الفسالغــئ طــثى أداء 
الثولــئ لعظائفعــا المثاطفــئ طبــض تعشغــر افطــظ، 
وتحــةغع الظمــع اقصاخــادي، ووضــع الصاظــعن، 
وخظــع السغاجــات الساطــئ، وتصثغــط الثثطــات 
اقجاماسغــئ، وتسضــج الحــرسغئ طــا إذا ضاظــئ 
ــض الظثــإ  ــا طــظ صئ ــئ غظزــر إلغع ــات الثول تخرش
ــئ" طــظ  ــئ" أو "طسصعل والســضان سطــى أظعــا "سادل
ــغ؛  ــائثة. وبالاال ــئ الس ــر اقجاماسغ ــث المساغغ تغ
شــإن الثولــئ تخئــح شاحــطئ إذا طــا شصــثت ضًق 

٧طظ الفسالغئ والحرسغئ طًسا(  ).
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   شسالغئ الثولئ الطئظاظغئ.
أخــثر الئظــك الثولــغ شــغ غعظغــع ٢٠٢١م تصرغــًرا 
بسظــعان "لئظــان غشــرق: ظتــع أجــعأ بــقث أزطــات 
طــظ  لئظــان  غساظــغ  لطاصرغــر  ووشًصــا  سالمغــئ"، 
ــا صــث غةســض  ضســاد اصاخــادي تــاد وطجطــظ؛ طّم
افزطــئ اقصاخادغــئ والمالغــئ الطئظاظغــئ إتــثى 
ــث  ــط طظ ــاعى السال ــى طس ــات سط ــقث أزط ــث ب أح

طظاخش الصرن الااجع سحر(٨).
ــام ٢٠٢٠م،  ــغ س ــه ش ــغ أظ ــك الثول ــّثر الئظ وغص
التصغصــغ  المتطــغ  الظاتــب  إجمالــغ  اظضمــح 
بظســئئ ٢٠,٣٪، بسث اظضماحــه بظســئئ ٦,٧٪ سام 
ــب  ــغ الظات ــئ إجمال ــث اظثفدــئ صغم ٢٠١٩م. وص
المتطغ لطئظان طظ تعالغ ٥٥ ططغار دوقر أطغرضغ 
ســام ٢٠١٨م إلــى طــا ُغصّثر بظتــع ٣٣ ططغار دوقر 
أطغرضــغ ســام ٢٠٢٠م، شغ تغــظ اظثفخ ظخغإ 
الفرد طظ إجمالغ الظاتب المتطغ بظتع ٤٠٪ طظ تغث 
الصغمــئ الثوقرغــئ. وق تــجال الزــروف الظصثغــئ 
والمالغــئ حــثغثة الاصطــإ؛ وشــغ جــغاق ظزــام 
طاســّثد فجــسار الخــرف، اظثفــخ طاعجــط جــسر 
ــئئ  ــغ بظس ــك الثول ــئه الئظ ــثي غتاس ــرف ال الخ
١٢٩٪ ســام ٢٠٢٠م. وأدى الاأبغــر سطى افجــسار 
إلــى ارتفاع الادثط؛ تغث بطس طاعجــطه ٨٤,٣٪ 
ــئعصئ  ــر طس ــئ غغ ــض تال ــغ ظ ــام ٢٠٢٠م. وش س
ــح  ــع أن غظضم ــظ الماعص ــظ، شم ــثم الغصغ ــظ س ط
إجمالغ الظاتب المتطغ التصغصغ بظسئئ ٩,٥٪ خقل 

السام التالغ ٢٠٢١م(٩).

وغظاصــح الاصرغــر تأبغــر افزطــئ اقصاخادغــئ سطــى 
أربــع خثطــات ساطــئ أجاجــغئ عــغ الضعربــاء، 
والاسطغــط.  الختــغ،  والخــرف  الحــرب،  وطغــاه 
وُغزعــر أن الضســاد الماسّمــث صــث أدى إلــى زغــادة 
تصعغــخ عــثه الثثطــات الساطــئ الماردغــئ أخــًق 

طظ خقل: 
-زغــادة طســثقت الفصــر زغــادة ضئغــرة؛ تغــث زادت 
ظســئئ افجــر غغــر الصــادرة سطــى تتمــض تضالغــش 
الئثائــض الاــغ غعشرعــا الصطــاع الثــاص، وبالاالــغ 

أخئتئ أضبر اساماًدا سطى الثثطات الساطئ.
المالغــئ  اقجــامرارغئ  طصعطــات  -تعثغــث 
تضالغفــه  برشــع  لطصطــاع  افجاجــغ  والاحــشغض 

وخفخ إغراداته(١٠). 

ــع  ــغ الراب ــروت ش ــأ بغ ــار طرش ــر اظفة ــا أظع وبغظم
طظ أغسطج ٢٠٢٠م، وأزطئ الظفاغات الاغ اظفةرت 
ا�عمــال  طــثى  أســعام،  بثمســئ  ذلــك  صئــض 
والفحــض شــغ إدارة أجعــجة الثولــئ، شإظــه ضحــش 
أغًدــا ســظ طســاعغات طرتفســئ طــظ الفســاد؛ شطصــث 
شــغ  شصــط  ظصطــئ   ٢٥ سطــى  لئظــان  تخطــئ 
طآحــر طــثرضات الفســاد لســام ٢٠٢٠م، لغضــعن 
ــك  ــئ، وذل ــظ (١٧٩) دول ــظ بغ ــا (١٤٩) ط ترتغئع
باظثفــاض صــثره خمج ظصاط طظــث سام ٢٠١٢م. 
المســامرة  المطالئــات  طــظ  الرغــط  وسطــى 
ــثأ أي تتصغصــات  ــط تئ ــه ل بمعاجعــئ الفســاد، شإظ
رئغســئ شــغ صداغــا الفســاد، ولــط غثدــع أي 
طســآول ســام لطمتاضمــئ. با�ضاشــئ إلــى ذلــك، 
ــأ  ــار طرش ــأن اظفة ــئ بح ــات جارغ ــجال الاتصغص ق ت
ــى  ــات إل ــه اتعاط ــّط تعجغ ــظ ت ــغ تغ ــروت، وش بغ
بســخ ضئــار المســآولغظ شغمــا غاسطــص باقظفةــار، 

إق أن المساءلئ ق تجال طتثودة(١١).

   حرسغئ الثولئ الطئظاظغئ.
 وشــغ طعاجعــئ عــثه الاتثغــات العائطــئ، شــإن 
اجــاةابئ الســططات الطئظاظغــئ لعــثه الاتثغــات 
غغــر  ضاظــئ  الساطــئ  السغاجــات  خسغــث  سطــى 
ضاشغــئ إلــى تــث ضئغــر. وغســعد ذلــك إلــى غغــاب 
ــئ شــغ  ــادرات الفّسال تعاشــص جغاجــغ بحــأن المئ
تعاشــص  وجــعد  بةاظــإ  السغاجــات؛  طةــال 
جغاجــغ تــعل تماغــئ ظزــام اصاخــادي طفطــج، 

أشاد أسثاًدا صطغطئ لفارة ذعغطئ. 
ولصــث أظعــرت اقتاةاجــات الحــسئغئ التاحــثة 
الاغ خرجئ شغ أضاعبر ٢٠١٩م بعضعح سظ شصثان 
لطبصــئ  التاضمــئ  السغاجــغئ  والظثــإ  الصــعى 
طــظ  طةمعســئ  إلــى  ذلــك  وغســعد  الحــسئغئ؛ 
عــغ  اقتاةاجــات  تطــك  إن  أولعــا؛  افجــئاب: 
افضئــر طظــث الازاعــرات الاــغ اظثلســئ شــغ الســام 
ــض  ــعزراء الرات ــج ال ــال رئغ ــإ اغاغ ٢٠٠٥م َسِص
رشغــص الترغــري. وباظغعــا؛ إظعــا اتاةاجــات سفعغــئ 
غغــر طعجَّعــئ طــظ أتــجاب جغاجــغئ أو زسمــاء 
جغاجــغغظ. وبالبعــا؛ اظاحــار عــثه الازاعــرات 
شــغ طثاطــش أظتــاء لئظــان، وســثم اصاخارعــا 
سطــى بغــروت أو سطــى المــثن الرئغســئ. ورابسعــا؛ 
تامّغــج عــثه اقتاةاجــات بأظعــا غغــر ذائفغــئ؛ 
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زسمــاء  إلــى  اظاصــادات  المتاّةــعن  وّجــه  تغــث 
ــط ظفســعا، وعــثه جــابصئ  ــظ ذعائفع جغاجــغغظ ط

شغ لئظان(١٢).
وتخــش طعــا غتغــى، طثغــرة طرضــج طالضــعم – ضغــر 
ضارظغشــغ، تطــك اقتاةاجــات بأظعــا "بــعرٌة ضــث 
لطبصــئ  تــامٌّ  واظعغــاٌر  الســائثة،  المظزعطــئ 
الثولــئ  طآجســات  أي  ضاشــئ؛  بالمآجســات 
وافتــجاب السغاجــغئ والصطــاع المخرشــغ والظصابــات 
والاةمسات المعظغئ"(١٣). وغسّئر  حسار  "ضطظ غسظغ ضطظ" 
الــثي ضان الحــسار الرئغــج لاطــك اقتاةاجــات، ســظ 
عــثا الاخــّعر الراغــإ شــغ إجــصاط جمغــع رطــعز 

الظزام السغاجغ.
بشغــاب  الماسطصــئ  الظاائــب  تطــك  سطــى  وصغاًجــا 
طــظ  الضبغــر  غصــعم  الحــرسغئ،  وغغــاب  الفسالغــئ 
الئاتبغــظ والمسطصغــظ بعخــش الثولــئ الطئظاظغــئ أظعــا 
ــا  ــثى الئســخ تتفًز ــظ غئ ــئ شاحــطئ، وشــغ تغ دول
طــظ  اظطقًصــا  العخــش؛  عــثا  اجــاثثام  سطــى 
اسائــارات طثاطفــئ، إق أظــه تاــى ولــع لــط تضــظ 
لئظــان شــغ العصــئ التالــغ دولــئ شاحــطئ، شإظــه إذا 
ــغئ  ــإ السغاج ــعى والظث ــاةابئ الص ــامرت اج ــا اج ط
والسغاجــغئ  واقجاماسغــئ  اقصاخادغــئ  لفزطــات 
بالطرغصــئ ذاتعــا الاــغ تــثار بعــا افطــعر ذــعال 
الفاــرة الماضغــئ؛ شــإن لئظــان وبــق حــك شــغ ذرغــص 

طساصغط ظتع اقظعغار والفحض.

ثالًثــا: مقومــات الجيــش اللبنانــي: 
نقاط القوة والضعف.

ــض  ــئ لاثّخ ــار، وبتاج ــئ اقظعغ ــى تاش ــان سط إًذا؛ لئظ
ــر  ــظ طخغ ــظ ط ــاذ الطئظاظغغ ــض إظص ــظ أج ــروري ط ض
رئغــج  ظائــإ  أذطــص  الســئإ  ولعــثا  طةعــعل، 
طةطــج الظــعاب الطئظاظــغ "أغطــغ الفرزلــغ" دسعتــه 
ــغ  ــططئ ش ــث الس ــح طصالغ ــطغط الةغ ــض تس ــظ أج ط
الئــقد؛ فظــه صــث غضــعن العتغــث الصــادر سطــى وضــع 
تــث لطفعضــى والاثعــعر الــثي تحــعثه لئظــان. وإذا 
طــا ضاظــئ أدبغــات السقصــات المثظغــئ السســضرغئ 
تســمح لطصــعات المســطتئ بالصغــام بمبــض عــثا الــثور 
شــغ سمطغــئ "بظــاء الثولــئ"، شــإن عــثا غاعصــش سطــى 
الةغــح  غماطضعــا  الاــغ  التصغصغــئ  المصعطــات 
الطئظاظــغ وتســمح لــه باعلــغ طعــام إســادة بظــاء 
الثولــئ الطئظاظغــئ، وعــع طــا جــظتاول الاتصــص طظــه 

شغ عثا الةجء طظ العرصئ.

   طصعطات صعة الةغح الطئظاظغ.
غظزــر الطئظاظغــعن إلــى الةغــح الطئظاظــغ سطــى 
أظــه تاطــغ العذــظ والسغــظ الســاعرة سطــى أطــظ 
المعاذــظ، وتأتــغ عــثه الخــعرة ا�غةابغــئ الاــغ 
لطــثور  ظاغةــئ  الطئظاظــغ  الةغــح  بعــا  غتزــى 
ــئ  ــغ تماغ ــح ش ــه الةغ ــعم ب ــثي غص ــغ ال ا�غةاب
قطاقضــه  وذلــك  واجــاصرارعا؛  الثولــئ  أطــظ 
ــه التخــظ  ــغ جسطا ــات الا ــظ المصعط ــئ ط طةمعس
ــض  ــئ، وتامب ــئ الطئظاظغ ــار الثول ــام اظعغ ــر أط افخغ

تطك المصعطات شغ:
 

 ١.اضاساب البصئ الحسئغئ.
غتزــى الةغــح الطئظاظــغ بمســثقت بصــئ حــسئغئ 
السربــغ"  "المآحــر  أظعــر  تغــث  سالغــئ؛ 
قجاطقسات الرأي السام، أن (٨٤٪) طظ الطئظاظغغظ 
الطئظاظــغ،  الةغــح  لثغعــط "بصــئ ضئغــرة" شــغ 
ــع  ــى ظت ــئ سط ــك البص ــثقت تط ــع طس ــا تاراج بغظم
افخــرى؛ تغــث  المآجســات  بصغــئ  لــثى  ضئغــر 
ــى  ــغ (الحــرذئ) سط ــعات افطــظ الثاخط ــئ ص تخط
(١٨٪)، بغظمــا تخطــئ المآجســئ الصدائغــئ سطــى 
(١٤ ٪)، شــغ تغــظ ضاظــئ طســثقت البصــئ شــغ 
التضعطــئ والئرلمــان (١٠ ٪) و(٩٪) سطــى الاعالغ، 
وتخــثت افتــجاب السغاجــغئ أصــض طســثقت بصــئ 

بظسئئ (٥ ٪) شصط(١٤).

حــشض  إلــى  بتاجــئ  الةغــح  ضان  طــا  وإذا 
طســاتات جثغــثة لــط غضــظ غحــشطعا شــغ الســابص، 
وتةــاوز تــثود أدواره الماســارف سطغعــا؛ شإظــه 
بتاجــئ أجاجــغئ لمســثقت البصــئ تطــك الاــغ صــث 
الطئظاظــغ  لطةغــح  ضمظًغــا  "تفعغًدــا"  تسظــغ 
بالصغــام بمــا غمضــظ لــه الصغــام بــه طــظ أجــض 
إظصــاذ الثولــئ طــظ تالــئ اقظعغــار والفحــض. ولصــث 
خاخــئ  افتــثاث،  طــظ  السثغــث  أظعــرت 

طسثقت البصئ شغ طآجسات الثولئ
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٢.التفاظ سطى تماجك الةغح.
طاســثدة  ضثولــئ  بطئظــان  الثــاص  الظمــعذج 
الطعائــش غدــع أطــام طثاطــش أجعجتعــا الرجــمغئ، 
وسطــى رأجــعا افجعــجة افطظغــئ، وشــغ الصطــإ 
ــر ســظ  ــا الصــعات المســطتئ، طســآولغئ الاسئغ طظع
بمــا  طاــعازن،  بحــضض  الطائفــغ  الاظــعع  عــثا 
غتصــص تغــاد تطــك المآجســات. وسطــى الرغــط 
ــر  ــى طساغغ ــاظث إل ــظ غس ــط غض ــث ل ــظ أن الاةظغ ط
تأجــغج  طظــث  أظــه  إق  سطظغــئ،  ذائفغــئ 
١٩٢٠ الســام  شــغ  الطئظاظغــئ  الةمععرغــئ 
م وتاى اظثقع الترب افعطغئ شغ السام ١٩٧٥م، 
الدئــاط،  جــطك  غالئغــئ  المســغتغعن  حــّضض 
تــّط  وصــث  الةغــح؛  خفــعف  سطــى  وجــغطروا 
ــى  ــئ إل ــغتغغظ المعارظ ــض المس ــك بمغ ــغر ذل تفس
اقرتئــاط أضبــر بمآّجســات الثولــئ الطئظاظغــئ. غغــر 
بمــرور  اظثفــخ،  المعارظــئ  الدئــاط  أن ســثد 
المؤــئ  شــغ  صــثره ٧٠  طاعجــط  طــظ  العصــئ، 
طــظ الدئــاط صئــض الســام ١٩٤٥م، إلــى ٦٥ شــغ 
المؤئ بغظ ساطغ ١٩٤٥طح  و١٩٥٨م، و٥٥ شغ 

المؤئ بغظ ساطغ ١٩٥٨ و١٩٧٥م(١٥).

ــاط  ــغ ظســئئ الدئ ــاض الاثرغةــغ ش ضان اقظثف
ــا ظاغةــئ  المســغتغغظ شــغ الةغــح الطئظاظــغ ججئًغ
ــث  ــغ؛ تغ ــع الطئظاظ ــغ المةام ــسئ ش ــّعقت واج تت
الثغمعغراشغــئ.  افغطئغــئ  المســغتغعن  خســر 
وغرجــع اقظثفــاض ججئًغــا أغًدــا إلــى تجاغــث ســثد 
إلــى  لقظدمــام  غاصّثطــعن  الثغــظ  المســطمغظ 
المثرجــئ التربغــئ. وأّدت المتــاوقت السثغــثة 
لاتصغــص تــعازن أضبــر إظخاًشــا بغــظ الطعائــش 
سظثطــا أسغــث بظــاء الةغــح خــقل التــرب افعطغــئ 
طظاخــش  خــقل  (وقجــغما  (١٩٧٥-١٩٩٠م) 
بماظغظغــات الصــرن الماضــغ) وطــرة أخــرى شــغ 
ــث طــظ اقظثفــاض  ــى طجغ أوائــض الاســسغظغات، إل
شــغ ســثد الدئــاط المســغتغغظ. وأّدى الاثّطــص 
طــظ ســثٍد طــظ الدئــاط المســغتغغظ بســث عجغمــئ 
١٩٩٠م،  الســام  شــغ  ســعن  طغحــال  السمــاد 
وارتفــاع ســثد الدئــاط المســطمغظ، إلــى تخــعل 
أن  ضمــا  المطــاف.  ظعاغــئ  شــغ  دغظــغ  تضاشــآ 
اجــاتثاث تخئ غغر رجــمغئ بعاصع ٥٠ شغ المؤئ 
طــظ الططئئ المســغتغغظ طصابــض ٥٠ شغ المؤئ طظ 

الططئــئ المســطمغظ لقلاتــاق بالمثرجــئ التربغــئ، 
بســث التــرب افعطغــئ، تاشــر سطــى عــثا الاــعازن 

طظث ذلك التغظ.
الاارغثغــئ  الاتــعقت  بــاراك  أورغــظ  وغطّثــص 
ــاط خــقل الســائ  ــئ شــغ جــطك الدئ ــغ تثب الا
ــئ، تغــث غخــش الةغــح الطئظاظــغ  سصــعد الماضغ
بأظــه تتــّعل طــظ طآجســئ غعغمــظ سطغعــا جــضان 
ــئ  ــقت الطئظاظغ ــك السائ ــا شــغ ذل ــان، بم ــض لئظ جئ
الاصطغثغــئ؛ لغخئــح الةغــح الطئظاظــغ تثرغةًغــا 
طآجســئ سســضرغئ تةــثب الظــاس طــظ جمغــع 
وطــظ  افذــراف؛  جــغما  وق  الئــقد،  طظاذــص 
طآجســئ غســغطر سطغعــا جــضان المثغظــئ، لغخئــح 
الةغــح الطئظاظــغ غةاــثب ســثًدا طاجاغــًثا طــظ 
سطغعــا  غســغطر  طآجســئ  وطــظ  الصروغغــظ؛ 
بعضــعح طســغتغع لئظــان، وق جــغما المعارظــئ، 
ــا  ــر تعازًظ ــا أضب ــغ تثرغةًغ ــح الطئظاظ ــح الةغ أخئ

سرصًغا(١٦).

ــاظ  ــامرار التف ــئإ اج ــى ج ــئ طعج ــر ظاغط وتفّس
سطــى تماجــك الةغــح الطئظاظــغ؛ تغــث تــرى أظــه 
راجــع إلــى تثاخــض طثاطــش أظــعاع اقظامــاءات 
(الطائفغــئ أو السغاجــغئ، أو اقظامــاءات المرتئطــئ 
بافجغــال)، وتصاُذــع الروابــط بغــظ طةمعســات 
الدئــاط، تغــث لــط تحــسر أي طةمعســئ طــظ 
دًة  ُطتــثَّ أضاظــئ  -جــعاء  الدئــاط  طةمعســات 
بالععغــئ الطائفغــئ أو الــعقء السغاجــغ- بالسجلــئ 
الســام  طظــث  الطئظاظغــئ  المســطتئ  الصــعات  شــغ 
وتــثة  ا�ن  تاــى  خــان  طــا  وعــع  ٢٠٠٥م، 

الصعات المسطتئ الطئظاظغئ(١٧).

٣.الاساون السسضري-المثظغ.
وشــص صاظــعن الثشــاع العذظــغ (رصــط ١٠٢ لســام 
ببــقث  الةغــح  غصــعم  وتسثغقتــه)،  ١٩٨٣م 
ــئ، أطظّغــئ، وإظمائّغــئ. وشــغ تغــظ  طعمــات: دشاسّغ
الاصطغثغــئ  المعمــئ  الثشاسغــئ عــغ  المعــام  أن 
تــثود  ســظ  الثشــاع  سطــى  وتصــعم  لطةغــعش، 
العذــظ ضــث اقساــثاءات الثارجغــئ، شــإن المعــام 
افطظغــئ عــغ شــغ افخــض طســآولغئ صــعات افطــظ 
ــط اقجــاساظئ  ــغ (الحــرذئ)، وســادة طــا غا الثاخط
بالةغــح شــغ تــال ضاظــئ الاعثغــثات افطظغــئ 
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تفــعق صــثرات صــعات الحــرذئ، وبظــاء سطــى صــرار 
خــادر ســظ طةطــج الــعزراء الطئظاظــغ شــغ الســام 
تفــر  بمعمــئ  الةغــح  تضطغــش  تــّط  ١٩٩١م، 
ــئ  ــعى افطظغ ــإ الص ــى جاظ ــغ الثاخــض إل ــظ ش افط
ــع  ــغ اضطط ــئ الا ــال افطظغ ــرز افسم ــرى، وأب افخ
والةرغمــئ  ا�رعــاب  طضاشتــئ  الةغــح؛  بعــا 
والاةمســات  المزاعــرات  وتماغــئ  المظزمــئ، 
الحــسئغئ، وتعشغــر المظــاخ افطظــغ الســطغط �جــراء 

اقظاثابات الظغابغئ والئطثغئ.
تمّغــج  شطصــث  ا�ظمائغــئ،  المعــام  وبثخــعص 
ــى  ــّص سط ــغ بالظ ــغ الطئظاظ ــاع العذظ ــعن الثش صاظ
صغــام الةغــح الطئظاظــغ بــأدوار تظمعغــئ، حــمطئ؛ 
طــاء  طــظ  الاتاغــئ  الئظــى  طحــارغع  إظحــاء 
وضعربــاء، وحــص الطــرق شــغ الصــرى والئطــثات 
الظائغــئ، والمســاعمئ شــغ إذفــاء الترائــص وإدارة 
الضــعارث الطئغسغــئ، وتأعغــض افطاضــظ افبرغــئ 
ــال  ــح لفذف ــقت تطصغ ــام بتم ــغاتغئ، والصغ والس
طســاسثات  وتعزغــع  الظائغــئ،  افطاضــظ  شــغ 

طثاطفئ سطى المظاذص الفصغرة أو المادررة.
وطــظ أجــض تظزغــط تطــك المعــام ا�ظمائغــئ أظحــأ 
الاســاون  "صســط  الطئظاظــغ  الةغــح 
ــع  ــط تاب ــام ٢٠١٢م ضصس ــضري-المثظغ" س السس
الةغــح  أرضان  شــغ  اقجــاسقم  لمثغرغــئ 
لطسمطغــات، بــط ذــّعره إلــى "طثغرغــئ الاســاون 
السسضري-المثظغ" سام ٢٠١٤م. وتّط الظّص سطى 
أن تاعلــى افصســام ا�صطغمغــئ المثاطفــئ الاابســئ 

لطمثغرغئ الصغام بالمعام ا�تغئ(١٨):

ــئ لطمتغــط  -تتثغــث التاجــات التغاتغــئ وا�ظمائغ
خــقل  طــظ  وذلــك  المظطصــئ؛  شــغ  المثظــغ 
التضعطغــئ  افجعــجة  طــع  والاظســغص  الاعاخــض 
ــات  ــات، عغؤ ــئ (بطثغ ــططات المتطغ ــئ والس المسظغ
الماظتــئ  والعغؤــات  والمظزمــات   (... أعطغــئ، 

واصاراح طةاقت الاساون شغ عثا ا�ذار.

-دراجــئ المتغــط المثظــغ اقجاماســغ، التغاتــغ 
وا�ظمائــغ شــغ المظطصــئ وتصغغمــه لائغــان طــثى 
شــغ عــثه  السســضرغئ  السمطغــات  تأبغــره سطــى 

المظطصئ واصاراح المظاجإ.
 

التغاتغــئ  اقجاماسغــئ،  المحــارغع  -اصاــراح 
لطصــعى  تســّعض  أن  غمضــظ  الاــغ  وا�ظمائغــئ 
المظاحــرة سمطًغــا تثطغــط وتظفغــث طعاطعــا سطــى 

ضعء دراجئ المتغط المثظغ.

-تثطغــط وتظفغــث المحــارغع التغاتغــئ وا�ظمائغــئ 
المعاشــص سطغعــا وطاابســئ ظاائةعــا بالاظســغص طــع 
شــغ  سمطًغــا  المظاحــرة  السســضرغئ  العتــثات 

المظطصئ، ورشع تصارغر بثلك.

السســضرغئ  الصــعى  طــع  والاظســغص  -الاســاون 
ــئ  ــئ (تتــئ راغ ــغ المظطص ــئ المعجــعدة ش افجظئغ
وتظفغــث  تتثغــث  أجــض  طــظ  الماتــثة)  افطــط 

طحارغع إظمائغئ وتغاتغئ طعاشص سطغعا.

افجعــجة  طــع  الاثطغــط  شــغ  -المحــارضئ 
التضعطغــئ والســططات المتطغــئ والعغؤــات افعطغــئ 
لسمطغــات الطــعارئ المثظغــئ (ضــعارث ذئغسغــئ 
وغغــر ذئغسغــئ، أزطــات، سمطغــات إرعابغــئ، ...) 
لمعاجعاعــا  جــرغسئ  اجــاةابئ  تفسغــض  بعــثف 

والاصطغض طظ آبارعا.

الاســاون  طثغرغــئ  إلــى  الظزــر  وغمضــظ 
الطئظاظــغ  الةغــح  شــغ  السســضري-المثظغ 
باسائارعــا الةعــاز الــثي غمضــظ طــظ خقلــه أن 
غدططــع الةغــح الطئظاظــغ بمعــام "إســادة بظــاء" 
ــاقت  ــغ المة ــاص ش ــضض خ ــئ بح ــئ الطئظاظغ الثول
اقصاخادغــئ واقجاماسغــئ، اسامــاًدا سطــى الضفــاءة 
افصســام  تضفــض  بتغــث  لطمثغرغــئ؛  العظغفغــئ 
طــظ  ضض  شــغ  لطمثغرغــئ  الاابســئ  ا�صطغمغــئ 
الحــمال، الئصــاع والةظــعب الطئظاظــغ، إلــى جاظــإ 
العخــعل  المثغرغــئ،  لسمــض  ا�صطغمــغ  الظطــاق 
إلــى ضاشــئ المظاذــص الطئظاظغــئ سطــى الظتــع الــثي 
المثظــغ  المتغــط  دراجــئ  طــظ  غمّضظعــا 
لمثاطــش  وا�ظمائــغ  التغاتــغ  اقجاماســغ، 

المظاذص.
ــثت  ــا لطسصغــث الرضــظ إغــاد السطــط، شطصــث ظّف ووشًص
طثغرغــئ الاســاون السســضري-المثظغ خــقل شاــرة 
سمطعــا ظتــع ٢٢٦ طحــروًسا شغ طثاطــش المةاقت، 
ضمــا أن المثغرغــئ أخئتــئ حــرغًضا أجاجــًغا شــغ 



الثولــئ  طــع  أجاجــغئ  تظمعغــئ  براطــب  بقبــئ 
الععلظثغــئ واقتتــاد افوروبــغ وخظــثوق الاظمغــئ 
اقصاخادغــئ واقجاماسغــئ(١٩). ضمــا بــثأ الةغــح 
ــرة باعجــغع ظطــاق  ــرة افخغ ــغ خــقل الفا الطئظاظ
وظائــش  إدخــال  خــقل  طــظ  الاظمــعي،  دوره 
"طظاةــئ"؛ طظعــا طــا أسطــظ سظــه الةغــح الطئظاظــغ 
باظزغــط  الةعغــئ  الصــعات  صغــام  ســظ  طآخــًرا 
رتــقت جــغاتغئ ترشغعغــئ سطــى طاــظ طروتغــات 
المالغــئ  الصــثرات  زغــادة  أجــض  طــظ  الةغــح، 

لطةغح الطئظاظغ.

٤.اضاساب البصئ والثسط الثولغ.
الماتــثة  العقغــات  طــظ  ضض  تطــّعح  بغظمــا 
ــات  ــئ واقتتــاد افوروبــغ بفــرض سصعب افطرغضغ
سطــى بســخ المســآولغظ السغاجــغغظ شــغ لئظــان؛ 
ــار عــآقء المســآولغظ عــط الســئإ  وذلــك قسائ
شــغ العضــع الماــردي الــثي باتــئ سطغــه الثولــئ 
الطئظاظغــئ، إق أظعــا شــغ العصــئ ظفســه تسمــض 
الةغــح  طــع  الاســاون  سطــى  طاســارع  بحــضض 
الطئظاظــغ، وتعشغــر الثســط الــقزم لــه، واجــابظائه 

طظ أي سصعبات طتامطئ.
ــثف  ــإن ع ــغ، ش ــإ افطرغض ــص بالةاظ ــا غاسط شفغم
التفــاظ سطــى الةغــح وصثراتــه عــع سطــى رأس 
ــان، وُغزعــر عــثا  ــئ تةــاه لئظ ــات افطرغضغ افولعغ
الئرلماظغغــظ  طــظ  طةمعســئ  صغــام  المعصــش 
ــج  ــى إدارة الرئغ ــه رجــالئ إل ــظ باعجغ افطرغضغغ
تدمــظ  شعرغــئ  خطــعات  قتثــاذ  باغــثن  جــع 
تعشغــر طجغــث طــظ المســاسثات لطةغــح الــثي عــع 
وطآجســئ  الماتــثة،  لطعقغــات  صثغــط  حــرغك 
وأن  لئظــان،  شــغ  لفطــظ  وضرورغــئ  طتارطــئ 
التفــاظ سطــى طضاظــئ الةغــح الطئظاظــغ وشسالغاــه 
عــع ضماظــئ طعمــئ لطتفــاظ سطــى أطــظ إجــرائغض، 
طــظ  وغغــره  ا�  تــجب  دور  طعاجعــئ  شــغ 

المطغحغات افخرى(٢٠).
ــئ  ــفغرة افطغرضغ ــئ الس ــغاق أسطظ ــثا الس ــغ ع وش
شــغ لئظــان دوروبــغ حــغا أظــه تــّط سصــث طآتمــر 
أطغرضــغ لئظاظــغ شغ ٢١ طاغع الماضغ، بمحــارضئ 
ضئــار الصــادة طــظ وزارتــغ الثارجغــئ والثشــاع 
سطــى  وضان  الطئظاظــغ،  والةغــح  افطغرضغاغــظ 
رأس جــثول افسمــال ظصــاش تــعل جــئض دســط 
الةغــح الطئظاظــغ اصاخادًغــا، ووشًصــا لثوروبــغ 
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شــإن الةغــح الطئظاظــغ صــث تســّطط طآخــًرا طــظ 
العقغــات الماتــثة ٩٥ تاوغئ ذخغرة تصــّثر صغماعا 
بأضبر طظ ٥٥ ططغعن دوقر؛ بعثف تةعغج سمطغات 
ضمــا  طعاطــه،  أداء  شــغ  وطســاسثته  الةغــح 
وزارتــغ  وسئــر  تساــجم  بقدعــا  أن  أسطظــئ 
الثارجغئ والثشاع تصثغط ١٢٠ ططغعن دوقر لطةغح 
الثشاسغــئ،  والعجــائض  الاثرغــإ  طةــال  شــغ 
إضاشــئ إلــى تصثغــط بقبــئ زوارق خفــر جــعاتض 
لثســط  دوقر  ططغــعن  و٥٩  لطثورغــات، 
صثراته شغ تماغئ التثود الحرصغئ وضئطعا(٢١ ).

ــئ  ــرز لطثول ــرغك افب ــا الح ــا، باسائارع ــا شرظس أط
الطئظاظغــئ، شصــث ظّزمــئ شــغ ١٧ غعظغــع الماضــغ 
طآتمــًرا دولًغــا لثســط الةغــح الطئظاظــغ بمحــارضئ 
ــاء  ــئ افظئ ــث خــثر ســظ "وضال ــئ، وضان ص ٢٠ دول
أجراعــا  الاــغ  اقتخــاقت  أن  المرضجغــئ" 
بســثد طــظ  طســآولعن شرظســغعن وإغطالغــعن 
الــثول الشربغــئ والسربغــئ ظةتــئ شــغ تأطغــظ ظتــع 
٧٥ ططغــعن غــعرو، وأن ســثًدا طــظ المســآولغظ 
الســرب، ق جــغما طــظ دول الثطغــب، جغحــارك شــغ 

طآتمر بارغج لثسط الةغح(٢٢).

ــه  ــى ب ــثي تتز ــغ ال ــط الثول ــثا الثس ــإ ع بةاظ
المآجســئ السســضرغئ الطئظاظغــئ، شــإن طثغرغــئ 
الاســاون السســضري-المثظغ تسمــض أغًدــا سطــى 
السســضرغئ  الصــعى  طــع  والاظســغص  الاســاون 
ــئ  ــئ راغ ــئ تت ــغ المظطص ــعدة ش ــئ المعج افجظئغ
المحــارغع  تتثغــث  سطــى  الماتــثة  افطــط 
طــع  المثغرغــئ  تظّســص  وبثورعــا،  وتظفغثعــا. 
ــا  ــضرغئ طظع ــئ، السس ــات الماظت ــات والعغؤ المظزم
ــا  ــض المحــارغع؛ وعــع ط ــئ بامعغ ــئ الراغئ والمثظغ
ــض  ــض الامعغ طــظ حــأظه أن غداســش الفــرص لظغ
الثارجــغ سئــر المثغرغــئ، ظزــًرا لخسعبــئ تخــعل 
التضعطــئ لطثســط المالــغ الثولــغ شــغ العصــئ 
التالــغ، ظزــًرا لطمعصــش الثولــغ الســطئغ تةــاه 

التضعطئ الطئظاظغئ.
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سظاخر ضسش الةغح الطئظاظغ.
بةاظــإ سظاخــر الصــعة الســابصئ، شــإن الةغــح 
طزاعــر  طــظ  السثغــث  طــظ  غساظــغ  الطئظاظــغ 
ــات  ــام اصاراب ــا أط ــش سائًص ــث تص ــغ ص ــش، الا الدس
تعّجــع الــثور السســضري، والاــغ شــغ أغطئعــا ظاــاج 
ــا  ــرت بع ــغ ط ــئ الا ــئ المثاطف الاطــعرات الاارغثغ
ــى المآجســئ  ــه سط ــا شرضا ــئ، وط ــئ الطئظاظغ الثول
السســضرغئ طــظ واصــع خســإ، وطــظ أبــرز طقطــح 

عثا العاصع:
١.الةغح لغج عع المتاضر العتغث لطصعة.

طآجســاتعا  خــقل  طــظ  الثولــئ  اتاــضار  ُغســث 
طــظ  المحــروع،  السظــش  لممارجــئ  الرجــمغئ 
التثغبــئ،  الصعطغــئ  لطثولــئ  الرئغســئ  الســمات 
رجــمغئ  غغــر  صــعى  اطاــقك  غسائــر  وبالاالــغ، 
ــئ  ــجة افطظغ ــثور افجع ــازع ل ــئ تظ ــقح، بمباب لطس
ــئ  ــث المظاشس ــر لت ــض افط ــث غخ ــا، وص ــغ دورع ش
والخــثام بغــظ افجعــجة افطظغــئ الرجــمغئ وبغــظ 
داخــض  المســطتئ  الرجــمغئ  غغــر  المغطغحــغات 

الثولئ.
وبالظزــر إلــى العاصــع الطئظاظــغ، شإظــه وشــغ إذــار 
الاســعغئ السغاجــغئ الاــغ ظــّص سطغعــا اتفــاق 
الطائــش، تــّط تــّض وتســرغح طثاطــش المغطغحــغات 
الماتاربــئ وظــجع جــقتعا، باجــابظاء تــجب ا� 
الــثي تــّط وخفــه بأظــه "صــعة طصاوطــئ" شــغ 
شاــرة  وذــعال  ا�جــرائغطغ،  العجــعد  طعاجعــئ 
ــجب ا�  ــغ ت ــان، تز ــغ لئظ ــعري ش ــعد الس العج
الرساغــئ  بةاظــإ  طططــص،  جــعري  بثســط 
الثولــئ  جاظــإ  طــظ  الضاططــئ  السغاجــغئ 

ا�غراظغئ(٢٣). 
وبشــخ الظزــر ســظ ذئغســئ السقصــئ بغــظ الةغــح 
الطئظاظــغ وبغــظ تــجب ا�؛ الاــغ تــّط وخفعــا طــظ 
صئــض سطــى أظعــا سقصــات تتالفغــئ أو باصثغــر أصــض 
تساوظغــئ، شــإن الحــغء افضغــث عــع أن وجــعد 
تــجب ضصــعة سســضرغئ غغــر رجــمغئ غاســارض طــع 
الثــاص  الصعطغــئ  لطثولــئ  الةععــري  المئــثأ 
ــئ  ــظ خــقل المآجســات افطظغ ــعة ط ــضار الص باتا
طــظ  السثغــث  صــادت  ولصــث  شصــط.  الرجــمغئ 
ــى  ــئ إل ــئ الطئظاظغ ــا الثول ــّرت بع ــغ ط افتــثاث الا
ــعة  ــح ص ــغ لخال ــح الطئظاظ ــع الةغ ــح وض تعمغ
تــجب ا�، ولصــث ظعــر عــثا بعضــعح شــغ تــرب 
ــرًدا  ــا تــجب ا� طظف ــغ خاضع ســام            م الا

ضث إجــرائغض، ضما شغ أتثاث طاغع ٢٠٠٨م الاغ 
ــعارع  ــغ ح ــجب ا� ش ــغا ت ــا طغطغح ــرت شغع اظاح
بغــروت، شــغ طعاجعــئ داخطغــئ عــغ افخطــر طظــث 
ــإ  ــئ. وبغظمــا غةط ــئ الطئظاظغ اظاعــاء التــرب افعطغ
التثغــث ســظ ظــجع جــقح تــجب ا� السثغــث طــظ 
الاعتــر الثاخطــغ، شــإن اجــامرار عــثا العضــع غســّجز 
ــط  ــثي غا ــغ ال ــح الطئظاظ ــش الةغ ــئ ضس ــظ تال ط
الصــعى  صئــض  طــظ  تســطغته  سمطغــات  تتةغــط 
ــك افجــطتئ  ــئ؛ لطاثــعف طــظ أن تخــض تط الثولغ

لغث تجب ا�.
٢.ضسش الفسالغئ السسضرغئ.

وشًصــا لثراجــئ ضض طــظ تةــاب حــاه وطغطغســا 
إلــى جغاجــئ أو  لئظــان غفاصــر  دالاــعان، شــإن 
ــه  ــث إظ ــغ؛ تغ ــظ الصعط اجــاراتغةغئ حــاططئ لفط
خــارج إذــار وزارة الثشــاع، ق تعجــث عغؤــئ طثظغــئ 
لثغعــا جــططئ الرصابــئ والاثطغــط سطــى افجعــجة 
السقصــات  ذئغســئ  وأن  الئــقد.  شــغ  افطظغــئ 
شــغ  لئظــان تســاعط  شــغ  السســضرغئ  المثظغــئ 
ســثم وجــعد اجــاراتغةغئ سســضرغئ طاماجــضئ، 
تغــث إن الافاســقت السغاجــغئ الطائفغــئ تــآدي 
إلــى ســثم الاعاشــص تــعل افولعغــات افطظغــئ، 
ضمــا أن الةغــح الطئظاظــغ ق غســاطغع الارضغــج 
غاــط  سظثطــا  اقجــاراتغةغ  الاثطغــط  سطــى 
بمعــام  الصغــام  خــقل  طــظ  صثراتــه،  تحــاغئ 
داخطغــئ داخــض لئظــان. ووشًصــا لطثراجــئ شــإن عــثا 
ــئ  ــغ الةاعجغ ــص شصــط إحــضاقت ش ــع ق غثط العاص
داخــض الةغــح الطئظاظــغ وغحــائ ترضغــجه ســظ 
ــح  ــا الةغ ــع أغًد ــه غمظ ــام افجاجــغئ، ولضظ المع
طــظ اطاــقك الصــثرة سطــى المســاعمئ شــغ وضــع 

جغاجئ سسضرغئ أو أطظغئ وذظغئ(    ).

وسطــى الرغــط طــظ أن الةغــح الطئظاظــغ صــث خطــا 
السمطغاتــغ  أدائــه  لاتســغظ  ضئغــرة  خطــعات 
والاضاغضــغ وطعظغاــه، إق أن صثرتــه المآجســاتغئ 
سطــى إجــراء الاثطغــط ا�جــاراتغةغ ضسغفــئ إلــى 
الصــثرات  تــث طــا؛ بســئإ طجغــب طــظ ظصــص 
داخــض الةغــح وظصــص الاماجــك والثئــرة الفظغــئ 
شــغ طســائض الثشــاع داخــض التضعطــئ المثظغــئ 
والفســاد شــغ التضعطــئ الطئظاظغــئ وتأبغــر الةعــات 

الثارجغئ(٢٥).  
٢٠٠٦

٢٤



ــئ الاســطغتغئ، شسصــإ اقظســتاب  أطــا طــظ الظاتغ
ــاب خظاســئ  ــان، وشــغ ظــض غغ الســعري طــظ لئظ
دشاسّغــئ أو طعازظــئ طثّخخــئ لحــراء المســثات 
خغــاًرا  أطاطــه  الةغــح  غةــث  لــط  السســضرغئ، 
لطاسطح جعى الاسعغض سطى العئات افجظئّغئ(٢٦). وشغ 
تغــظ ُتســّث العقغــات الماتــثة افطرغضغــئ عــغ 
الممــعل الرئغــج لطةغــح الطئظاظــغ؛ تغــث دسمــئ 
العقغــات الماتــثة الةغــح الطئظاظــغ خــقل الفاــرة 
طــظ ســام ٢٠٠٦م تاــى ٢٠٢٠م بتعالغ ططغاري 
الةغــح  بــه  غتزــى  طــا  بةاظــإ  دوقر(٢٧). 
الطئظاظــغ طــظ دســط طــادي طــظ صئــض شرظســا 
وغغرعــا طــظ الــثول افوربغــئ افخــرى، إق أن 
واصــع افطــر غضحــش ســظ ضســش الئظغــئ الاســطغتغئ 
لطةغــح الطئظاظــغ شــغ ظــض تراجــع بســخ الــثول 
ســظ دسمعــا، وأبــرز طبــال لثلــك تراجــع الممطضــئ 
باصثغــط  وسثعــا  ســظ  الســسعدغئ  السربغــئ 
دوقر  ٤ططغــارات  صثرعــا  طســاسثة 
لثســط تســطغح الةغــح الطئظاظــغ؛ طسططــئ ذلــك 
ــح  ــض الةغ ــجب ا� داخ ــعي لت ــعذ ص ــعد ظف بعج
الطئظاظــغ. وظاغةــئ لثلــك ســادة طــا غةــث الةغــح 
الطئظاظــغ ظفســه شــغ وضــع خســإ أبظــاء المعــام 
الئــارد  ظعــر  (طسرضــئ  الاــغ غثعضعــا  الصاالغــئ 
ا�رعابغــئ  لطاظزغمــات  الاخــثي   – ٢٠٠٧م 
حــمال لئظــان ٢٠١٧م) طــظ تغــث ضســش الساــاد 
وظصــص الثخغــرة، وســثم وجــعد دســط جــّعي 

شّسال(٢٨).

لطمآجســئ  الاتاغــئ  الئظغــئ  ٣.ضســش 
السسضرغئ.

لطةغــح  شصــط  الاســطغتغئ  الصــثرات  لغســئ 
ولضــظ  ضســش،  طعضــع  شــغ  الاــغ  الطئظاظــغ 
عــغ  الطئظاظــغ  لطةغــح  اقصاخادغــئ  الصــثرات 
أغًدــا شــغ وضــع خســإ؛ شئغظمــا تســاعطك افجــعر 
والمرتئــات تعالــغ ٨٠٪ طــظ المعازظــئ السســضرغئ 
الســظعغئ، شإن ٢٠ ٪ شصط طظ المئالس المثخخئ 
الاةعغــجات  حــراء  شــغ  طظــه  اقجــافادة  غاــط 
والثخغرة وبسخ المسثات السسضرغئ افخرى(٢٩ )، عثا 
بةاظــإ طــا تاســرض لــه المعازظــئ السســضرغئ طــظ 
ضئغــر  بحــضض  أضــّرت  طســامرة  اجــاصطاسات 
ــث  ــا ق غعج ــضرغغظ. وبغظم ــادي لطسس ــع الم بالعض
صاظــعن غمظــع خراتــًئ صغــام المآجســئ السســضرغئ 
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الظحــاذات  ولضــظ  اصاخادغــئ،  بظحــاذات 
السســضرغئ الرجــمغئ شــغ عــثا المةــال ظــادرٌة 

ا. جثًّ
بحــضض ســام، شــإن طحــارضئ الةغــح الطئظاظــغ 
شــغ افظحــطئ الاةارغــئ طتــثودة جــًثا؛ شالةغــح 
ق غماطــك جــعى الاساوظغــاِت السســضرغئ، وظــعاِدي 
ــروت  ــئ بغ ــط طثغظ ــث وج ــثق وتغ ــاط، وشظ الدئ
ــام  ــظ صغ ــط ط ــى الرغ ــرو". وسط ــثق "طعظ ــع شظ ع
ــاء المســاضظ السســضرغئ، واقتافــاظ  الةغــح بئظ
با�غةــار الماأّتــغ طــظ عــثه المماطــضات، إق أظــه 
ــا جــعى شــغ تةــط خشغــر طــظ  ق ُغحــارك سمعًط
طحــارغع الئظغــئ الاتاغــئ الساطــئ، وتاــى شــغ 
عــثه التالــئ شــإن غرضــه غغــر تةــاري سطــى 
ا�ذــقق. أطــا بثخــعص المســاسثات الثارجغــئ، 
شإظعــا ســادًة طــا تضــعن سغظّغــًئ أو ُتظفــص شــغ 
الئطــثان الماظتــئ سطــى المحــارغات السســضرغئ. 
وشــغ ضض افتــعال، شــإن الظحــاذات الاةارغــئ 
واقصاخادغــئ لطةغــح تثدــع لظفــج صعاظغــظ 
المثظغــئ،  اقصاخادغــئ  الظحــاذات  والاجاطــات 
وُغمظــُع السســضرغعن والمثظغــعن الساططــعن شــغ 
صطــاع الثشــاع طــظ طمارجــئ الظحــاط اقصاخــادي 
الثــاّص، ضمــا ق ُغحــاِرُك الةغــح شــغ اقجــاشقل 

الاةاري لطمعارِد الطئغسغئ لطثولئ(    ).

الســلطة  فــي  الجيــش  رابًعــا: 
ومستقبل الدولة اللبنانية.

الصــعة  طصعطــات  بغــظ  المصارظــئ  خــقل  طــظ 
الةغــح  بعــا  غاســط  الاــغ  الدســش  وسظاخــر 
الطئظاظــغ  الةغــح  الصــعل إن  الطئظاظــغ، غمضــظ 
غماطــك رخغــث صــعة "طسظــعي" ضئغــر، بغظمــا غفاصــر 
بحــضض ططتــعظ لمزاعــر الصــعة "المادغــئ". شفــغ 
تغــظ ضاظــئ طســثقت البصــئ الثاخطغــئ والثارجغــئ 
شــغ الةغــح الطئظاظــغ طرتفســئ، شــإن الصــثرات 
العظغفغــئ  وتاــى  واقصاخادغــئ  السســضرغئ 
لطةغــح الطئظاظــغ ضحــفئ ســظ طســاعغات ضســش 
ططتــعظ. وشــغ ظــض عــثا العاصــع، الــثي أخئتــئ 
المعــام الاصطغثغــئ الاــغ اساــاد الةغــح الطئظاظــغ 
سطــى الصغــام بعــا تحــضض سئًؤــا ضاغًطــا سطــى 
ــه،  ــرة ل ــثودة الماعاش ــات المت ــثرات وا�طضاظ الص
والمعــام  العظائــش  تطــك  تــثود  تةــاوز  شــإن 

٣٠



12

ــام بــأدوار إضاشغــئ، جــعاء شــغ  الاصطغثغــئ، والصغ
المةــال السغاجــغ أو اقصاخــادي، غسظــغ تتمغــض 
ــه  ــض، وتسرغد ــا غتام ــعق ط ــغ ش ــح الطئظاظ الةغ
قتامــاقت "الافــضك" الاــغ تضــررت أضبــر طــظ 

طرة ذعال تارغت الثولئ الطئظاظغئ. 
�ظصــاذ  المطتــئ  التاجــئ  طــع  شإظــه  وبالاالــغ؛ 
ــار وطــظ بــط إســادة  ــئ طــظ اقظعغ ــئ الطئظاظغ الثول
بظائعــا، شــإن عظــاك ضــرورة ططتــئ أغًدــا لاثسغــط 
ــا"، جــعاء  بظــاء الةغــح الطئظاظــغ وتصعغاــه "طادًغ
طــظ خــقل تطعغــر طســاعى تســطغح الةغــح، 
طــظ  أو  والسمطغاتغــئ،  الصاالغــئ  صثراتــه  ورشــع 
ــح  ــئ لطةغ ــئ تابس ــات إظااجغ ــاد صطاس خــقل إغة
الطئظاظــغ، تسمــض سطــى تعشغــر تثشصــات طالغــئ 
افوضــاع  تتســغظ  شــغ  تســاعط  إضاشغــئ 
المسغحــغئ لطسســضرغغظ، بةاظــإ تطعغــر الئظغــئ 
تطعغــر  سئــر  السســضرغئ،  لطمآجســئ  الاتاغــئ 
وتتثغــث المظحــآت السســضرغئ وتتثغــث وزغــادة 
أســثاد المســثات وافجعــجة القزطــئ لطصطاســات 
طضاظــئ  باسجغــج  واظاعــاًء  المثاطفــئ،  السســضرغئ 

الةغح الطئظاظغ ضمآجسئ "سابرة لططعائش".
سســضرغئ  تضعطــئ  طصاــرح:  جــغظارغع 

اظاصالغئ.
الةغــح  اطاــقك  أن  إدراك  طــظ  الرغــط  سطــى 
ــئ،  ــئ صعغ ــضرغئ واصاخادغ ــثرات سس ــغ لص الطئظاظ
ــض ظاجــح شــغ  عــع حــرط ضــروري لصغاطــه باثّخ
وعــع  الطئظاظغــئ،  الثولــئ  بظــاء  إســادة  سمطغــئ 
الحــرط غغــر الماعاشــر شــغ العصــئ التالــغ، ضمــا ق 
الطئظاظغــئ  الزــروف  تتصصــه  اتامالغــئ  تثســط 
اصاظســئ  إذا  طــا  تــال  شــغ  أظــه  إق  الثاخطغــئ، 
تحــضغض  أن  الثولغــئ  افذــراف  بســخ 
"تضعطــئ سســضرغئ اظاصالغــئ" شغ لئظــان، عع تض 
طمضــظ لفزطــئ الطئظاظغــئ المســاسخغئ؛ شإظــه شــغ 
عــثه التالــئ صــث غةــث عــثا الســظارغع ذرغصــه 
الثولــغ  الثســط  طــظ خــقل تصثغــط  لطاتصــص، 
الــقزم لطمآجســئ السســضرغئ لقضطــقع بعــثا 

الثور.
ولصــث أظعــرت المآتمــرات الثولغــئ افخغــرة الاــغ 
تــّط تظزغمعــا طــظ أجــض دســط الةغــح الطئظاظــغ، 
أن بســخ أذــراف المةامــع الثولــغ ربمــا أدرضــئ 
أن الةغــح الطئظاظــغ صــث غضــعن عــع رأس التربــئ 

الطئظاظغــئ،  الثولــئ  بظــاء  إســادة  سمطغــئ  شــغ 
وبالاالــغ الئــثء بإظصــاذ الةغــح ضثطــعة الئثاغــئ 

�ظصاذ الثولئ الطئظاظغئ. 
الســغظارغع  عــثا  غســطك  أن  تخــّعر  وغمضــظ 
المصاــرح طةمعســئ طــظ المســارات المثاطفــئ طــظ 
ــا،  ــًغا واصاخادًغ ــئ جغاج ــاء الثول ــادة بظ ــض إس أج

وذلك سطى الظتع ا�تغ:

١.طئادرة دولغئ:
الثطــعة افولــى طــظ أجــض تتّصــص عــثا الســغظارغع 
ــرح  ــئ طصا عــع أن تائظــى بســخ افذــراف الثولغ
الطئظاظــغ؛  الةغــح  غرساعــا  تضعطــئ  تحــضغض 
تاعلــى إدارة الثولــئ لمرتطــئ اظاصالغــئ. وُغســثُّ 
لســثم  ضرورًغــا  حــرًذا  عظــا  الثولــغ  الثســط 
اطاــقك الةغــح الطئظاظــغ صــثرات ذاتغــئ تآعطــه 
لطمئــادرة بالصغــام بعــثا الــثور. أطــا شغمــا غاسطــص 
ــإ دوًرا  ــظ أن تطس ــغ غمض ــئ الا ــراف الثولغ بافذ
شــغ عــثا الســظارغع؛ شعــغ غمضــظ أن تظتخــر شــغ 
أربســئ دول رئغســئ عــغ: (العقغــات الماتــثة 
السربغــئ  والممطضــئ  وشرظســا،  افطرغضغــئ، 
ــات  ــثُّ العقغ ــظ ُتس ــغ تغ الســسعدغئ، وطخــر)، شف
الماتــثة افطرغضغــئ عــغ أضئــر داســط خارجــغ 
ــا  ــغ بطئغساع ــا ع ــإن شرظس ــغ، ش ــح الطئظاظ لطةغ
السقصــات  بتضــط  لطئظــان  صرًبــا  افضبــر  الثولــئ 
اقجــاسمارغئ الاارغثغــئ. أّطــا الممطضــئ السربغــئ 
الســسعدغئ، شصــث ضان لعــا تخــعر طحــابه شــغ 
الســابص صائــط سطــى دســط الةغــح الطئظاظــغ طــظ 
أجــض طعاجعــئ الظفــعذ ا�غراظــغ شــغ لئظــان، إق أن 
ــث تراجســئ ســظ عــثا الثســط بســئإ  ــئ ص الممطض
تحــضضعا شــغ اجــاصقلغئ الةغــح الطئظاظــغ، وشــغ 
إطضاظغــئ اخاراصــه طــظ صئــض تــجب ا�، لضظعــا صــث 
تســاود دسمعــا إذا طــا ضان عظــاك طــا غدمــظ لعــا 
أن سمطغــئ تســطغح الةغــح الطئظاظــغ وتصعغاــه 
جــغادة  ذات  لئظاظغــئ  دولــئ  لخالــح  جــاضعن 
عــثا  شــغ  المخــري  الــثور  وغأتــغ  طســاصطئ. 
الطــرح فضبــر طــظ جــئإ، افول عــع طــا غمضــظ أن 
"الــثور  بحــأن  المخــري  الظمــعذج  غصثطــه 
الاظمــعي لطةغــح"، بمــا غســجز طــظ خئــرة الةغــح 
الطئظاظــغ شــغ عــثا افطــر، بةاظــإ أعمغــئ طــا 
ــري  ــغ المخ ــثور ا�صطغم ــه ال ــعم ب ــظ أن غص غمض



شــغ تتغغــث الظفــعذ ا�غراظــغ شــغ لئظــان، وأعمغــئ 
ذلك لثسط السغادة الطئظاظغئ.   

٢.تسطغص السمض باتفاق الطائش:
ــح  ــغ الةغ ــئ لاعل ــادرة الثولغ ــرح المئ ــإ ذ  سص
ــئ المفارضــئ، عــع  الســططئ، شــإن الثطــعة الباظغ
أن غاــّط تسطغــص السمــض باتفــاق الطائــش الــثي 
تصــعم سطغــه سمطغــئ تصاجــط الســططئ شــغ لئظــان، 
لمئــثأ  حــرسغئ  عظــاك  غضــعن  لــظ  وبالاالــغ، 
"الرئاجــات البــقث" الــثي تصــعم سطغــه الثولــئ 
ــعاب  ــج الظ ــضُّ طةط ــّط ت ــّط غا ــظ ب ــئ، وط الطئظاظغ
رئغــج  طظخــإ  تةمغــث  غاــّط  ضمــا  الطئظاظــغ، 

الةمععرغئ. 

٣.تحضغض تضعطئ سسضرغئ:
 الثطــعة البالبــئ شــغ عــثا الســغظارغع، عــع أن 
غصــعم الةغــح الطئظاظــغ با�ســقن ســظ تحــضغض 
غارأجــعا  "تضعطــئ ضفــاءات وذظغــئ طســاصطئ" 
طــع  طئاحــر،  بحــضض  الطئظاظــغ  الةغــح  صائــث 
تسطغــص ظزــام "المتاخخــئ" الطائفــغ المسمــعل 
ــى  ــئ. وتاعل ــات الطئظاظغ ــه شــغ تحــضغض التضعط ب
جــظعات  أربســئ  طــثة  خــقل  التضعطــئ  عــثه 
المعــام الاظفغثغــئ، بةاظــإ إسطائعــا خقتغــئ 
افعمغــئ  ذات  والصعاظغــظ  الاحــرغسات  إخــثار 
ــئ  ــك التضعط ــع تط ــئ أن تد ــع أعمغ ــئ. ط الطارئ
الثثطــئ  أولعغاتعــا إخــقح ظزــام  سطــى رأس 
سمطغــئ  ضئــط  طتاولــئ  خــقل  طــظ  الساطــئ، 
فوجــه  والاخــثي  الساطــئ،  الثثطــات  تصثغــط 
ــثي  ــك الصطاســات، ال الفســاد المظاحــر داخــض تط

غساظجف طعارد الثولئ المتثودة.
وطــظ المعــط ا�حــارة إلــى أن تحــضغض طبــض تطــك 
التضعطــئ السســضرغئ ق غسظــغ إلشــاء الظمــعذج 
الثغمصراذــغ الــثي غاــط تطئغصــه شــغ لئظــان، 
الصائــط سطــى "الثغمصراذغــئ الاعاشصغــئ"، ولضــظ 
غسظــغ تسطغــص عــثا الظمــعذج الــثي غساظــغ بــثوره 
ــه  ــغ تةسط ــعر، الا ــه الصخ ــظ أوج ــث ط ــظ السثغ ط
بتاجــئ لطمراجســئ والاثصغــص؛ وذلــك خــقل الفاــرة 
اقظاصالغــئ الاــغ غاــط شغعــا إســادة بظــاء طآجســات 
الثولــئ، وطــظ بــط الثســعة طــرة أخــرى �جــراء 
جمغــع  واجــاسادة  جثغــثة  برلماظغــئ  اظاثابــات 
لطدعابــط  وشًصــا  الثغمصراذغــئ،  طزاعــر 
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إضاشاعــا  غمضــظ  الاــغ  الةثغــثة  والماشغــرات 
اجــائثاد  اتامالغــئ  بثخــعص  أطــا  سطغعــا. 
ــا  ــضعا بع ــططئ وتمس ــضرغئ بالس ــئ السس المآجس
سصــإ اظاعــاء الفاــرة اقظاصالغــئ، شإظــه بةاظــإ 
حــراضئ افذــراف الثولغــئ لطةغــح الطئظاظــغ شــغ 
طئــادرة إســادة الئظــاء، وطــا غمضــظ أن تســعط بــه 
شــغ تتغغــث طبــض عــثا الاعجــه، شــإن الةغــح 
ــط  ــط غثط ــه، ل ــعال تارغث ــه، وذ ــغ ظفس الطئظاظ
ــئ  ــث أي رغئ ــط غئ ــا ل ــئ، ضم ــئ اظصقبغ في طتاول
ــك فجــئاب  ــغ الســططئ السغاجــغئ؛ وذل شــغ تعل
راجســئ لثطــعرة الصغــام بعــثا افطــر سطــى تماجــك 

الةغح ظفسه.

٤.وضع خطئ إظصاذ اصاخادي: 
إن ا�ظصــاذ اقصاخــادي عــع العــثف افعــط لعــثا 
ــى رأس  الســغظارغع، تغــث إن وجــعد الةغــح سط
طآجســات الثولــئ الطئظاظغــئ، صــث غســاعط شــغ 
طــظ  طثسعطــئ  طالــغ  إظصــاذ  خطــئ  تئظــغ 
المآجســات الثولغــئ الماظتــئ ضالئظــك الثولــغ 
وخظــثوق الظصــث الثولــغ، تســاسث سطــى الســغطرة 
الماثعــعرة،  اقصاخــادي  اقظعغــار  تالــئ  سطــى 
وتتــاول طسالةــئ بســخ اقخاــققت اقصاخادغــئ، 
عــثا  العذظغــئ.  السمطــئ  اظعغــار  رأجــعا  وسطــى 
الئــاب أطــام اجــافادة صطاســات  بةاظــإ شاــح 
الثســط  طــظ  المثاطفــئ  الثولــئ  وطآجســات 
ــغ  ــات ش ــك المآجس ــى تط ــعر سط ــغ المتز الثول
العصــئ التالــغ؛ ظزــًرا لطمســاعغات المرتفســئ طــظ 
الفســاد الاــغ تطــال التضعطــئ والظثــإ التاضمــئ 
التالغــئ. ضمــا أن التخــعل سطــى تــجم دســط 
طالــغ طــظ دول طســاعمئ أخــرى، طــظ بغظعــا 
بطــثان الثطغــب، طعــط لدمــان وجــعد تثشصــات 
طالغــئ طســامرة، لضظــه شــغ ظفــج العصــئ غةــإ 
أن غــثار طــظ خــقل لةظــئ طحــارضئ طــظ الةغــح 
ــاثثام  ــع اج ــا غمظ ــغ، بم ــك الثول ــغ والئظ الطئظاظ
المالغــئ شــغ تتصغــص أعــثاف  الاثشصــات  تطــك 

جغاجغئ لطثول الثاسمئ. 
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٥.إظحاء آلغئ لطتعار العذظغ:
والمةامسغــئ  السغاجــغئ  افذــراف  صئــعل  إن   
المثاطفــئ لاطئغــص عــثا الســغظارغع، الــثي غسظــغ 
إزاتاعــط ســظ طظاخئعــط السغاجــغئ، غةــإ أن 
غخاتئــه تعشغــر طظخــئ بثغطــئ تســاطغع طــظ 
خقلعــا تطــك افذــراف الاسئغــر ســظ تخعراتعــا 
أجــض  طــظ  طصارتاتعــا  وتصثغــط  المثاطفــئ، 
المســاعمئ شــغ خغاغــئ "سصــث اجاماســغ جثغــث"؛ 
العذظــغ  لطتــعار  آلغــئ  إظحــاء  خــقل  شمــظ 
الحــاطض، غمضــظ لمثاطــش افذــراف المحــارضئ 
شــغ سمطغــئ الظصــث الثاتــغ لطسصــث اقجاماســغ 
الــثي أجســه اتفــاق الطائــش، والاعصــش أطــام 
طثاطــش افجــئاب الاــغ جــاعمئ شــغ إشحــال 
الثولــئ الطئظاظغــئ، والسمــض سطــى وضــع تطــعل 
ــى  ــك افجــئاب والمسعصــات، سط ــئ تط ــئ �زال سمطغ
ــئ"  ــئ وشّسال ــئ صعغ ــئ لئظاظغ أن غضــعن عــثف "دول
عــع المثــرج الرئغــج لطسصــث اقجاماســغ الةثغــث 

الظاتب سظ عثا التعار العذظغ.
إن تظفغــث طبــض عــثا الســغظارغع جــعف غثطــص 
جمطــئ طــظ الاتثغــات الاــغ جــغضعن سطــى رأجــعا 
التساجــغات  طــع  بالاساطــض  الثــاص  الاتــثي 
ــع  ــار المةام ــعل دون اظفة ــضض غت ــئ بح الطائفغ
داخطًغــا، خاخــئ أن خســارة الظثــإ السغاجــغئ 
خســارة  سطغــه  جــغارتإ  طعاصسعــا،  التالغــئ 
الجبائظغــئ المرتئطــئ بعــا لمظاشسعــا. وباظــغ تطــك 
ــى  ــثرة سط ــاص بالص ــثي الث ــع الات ــات ع الاتثغ
ــغ جــغاط  ــثة الا ــئ الةثغ ــاذ السغاجــات الساط إظف
تئظغعــا، شــغ تــال تسارضــئ طــع بســخ المخالــح 
الصائمــئ لطفؤــات والطعائــش المثاطفــئ، وشــغ ظــض 
ضســش الصــثرات افطظغــئ سطــى إظفــاذ الصاظــعن 
أطــام  الماعصــع  البالــث  الاتــثي  أطــا  بالصــعة. 
طــظ  ظاتــب  شعــع  لطةغــح  السغاجــغئ  الســططئ 
الصــعى الثغمصراذغــئ الاــغ صــث تســارض طبــض 
عــثا الــثور، وبالاالــغ جــغضعن الةغــح شــغ طتــض 
ــك الصــعى  ــض تط ــاد وعةــعم طســامر طــظ صئ اظاص
التضــط  حــئح  طــظ  تاثــعف  الاــغ  السغاجــغئ 
ــع المتامــض  السســضري وطثاذــره. والاتــثي الراب
عــع الاتــثي الحــسئغ المامّبــض شــغ المطالــإ 
واقتاغاجــات والمزالــط الحــسئغئ الماراضمــئ دون 
تطئغــئ ذــعال الســظعات الماضغــئ؛ تغــث ســادة طــا 

غرتفــع جــصش الاعصســات الحــسئغئ طــع بثاغــئ ضض 
تشغغــر جغاجــغ، طــع اظازــار اقجــاةابئ باتصغــص 
ــط،  ــخ المزال ــع بس ــإ ورش ــك المطال ــخ تط بس
الســرغسئ  اقجــاةابئ  تتــثث  لــط  تــال  شــغ 
الماعصســئ، شــإن اقتاةاجــات الحــسئغئ والفؤعغــئ 
جــاضعن تاضــرة بمــا غسرصــض خطــط ا�ظصــاذ 

المتامطئ.

خااًطــا؛ واظطقًصــا طــظ اقظسضاجــات الصعغــئ الاــغ 
تارضعــا طسادلــئ السقصــات السســضرغئ المثظغــئ 
ــئ  ــى سمطغ ــغ وسط ــام السغاج ــئ الظز ــى ذئغس سط
ــئ  ــغ طظطص ــام، وش ــضض س ــططئ بح ــئ الس طمارج
الحــرق افوجــط بحــضض خــاص، شــإن تةربــئ 
ــثو  ــان تئ ــغ لئظ ــئ ش ــضرغئ المثظغ ــات السس السقص
ــا أضئــر،  تةربــئ شرغــثة تســاتص اعاماًطــا أضادغمًغ
ضمــا تســاتص اقعامــام السغاجــغ؛ طــظ أجــض 
اقجــافادة طــظ الفــرص الممضظــئ الاــغ غمضــظ أن 
تتصصعــا المسادلــئ التالغــئ لطافاســض السســضري 
المثظــغ شــغ لئظــان، خاخــئ وأن الةغــح الطئظاظــغ 
غماطــك أتــث السظاخــر غغــر الماعاشــرة شــغ طسزــط 
جغــعش المظطصــئ، وعــغ "البصاشــئ المثظغــئ" الاــغ 
ــئ جغاجــغئ  ــاء أظزم ــغ بظ ــئ ش ــر الجاوغ ــر تة تسائ
دغمصراذغــئ، ق تثحــى طــظ خطــر اقظصقبــات 

السسضرغئ أو التضط السسضري.
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