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ظاهرة  هو  �إمنا  د�فع،  �أو  منط  �أي  من  ع�شو�ئية  جرمية  �لإرهاب  لي�س 
وتاأتي  و�قت�شادية؛  و�جتماعية  وفكرية  عقائدية  �أ�شباب  ُتَولُِّدها  عاملية 
هذه �لأخرية يف طليعة �مل�شّببات، �إذ �إّن بوؤر �لفقر و�ملعاناة �لجتماعية 
�لأفكار �ملتطرفة �حلاقدة على �ملجتمع،  تتمّدد فيها  ا خ�شبة  �أر�شً متثل 
بخا�شٍة �إذ� َوَجَدْت هذه �لأفكار من ميّهد لها وين�رشها ويزرعها يف عقول 

�ل�شباب.
من هنا ُتعدُّ �لتنمية و�شيلة فاعلة ملحاربة �لإرهاب وقطع د�بره قبل �أن 
و�لع�شكري،  �لأمني  �لأ�شلوَبني  على  �لفاعلية  تتفّوق يف  بذلك  يولد، وهي 

لأنها حتفظ �لأرو�ح وُتخّفف �إىل حد كبري من �لتكلفة �ملادية.
�ملحتاجني،  ورعاية  و�لعوز،  �لبوؤ�س  مو��شع  �إىل  �للتفات  ينبغي  لذ� 
وتاأمني  �ملادية،  بالإمكانات  ومّدهم  و�ل�شباب،  �ملر�هقني  �شيما  ل 
�لنف�شية للمحتاجني  �لرعاية  �لتعليمية و�لثقافية، وموؤ�ش�شات  �ملوؤ�ش�شات 
�لعنف  ور�ء  �لجنر�ر  نهم من  �أبناءها وحت�شّ �لدولة  منهم. هكذ� حتت�شن 
�لوطن  �ىل  �لنتماء  روح  فيهم  وحتيي  �أ�شكالها،  مبختلف  و�جلرمية 
�مل�شاهمة  منا  كل  بو�شع  �أن  يف  �شك  ول  �مل�شرتك.  بالعي�س  و�لإميان 
�ملنفتح،  �لفكر  ون�رش  وبيئته،  وظيفته  �شمن  �ل�شعيد  هذ�  على  �إيجاًبا 
بقوة  قوي  متكامل  ج�شم  فالوطن  �لفتنوي،  �لإرهاب  خطر  �إىل  و�لوعي 

�أبنائه و�حتادهم، و�هتمامهم بالق�شايا �مل�شريية �مللّحة.
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التنمية في لبنان ودورها في الحد من 
اإلرهاب

العقيد الركن صالح علوه

املقّدمة
�لقدم  منذ  �لب�رشية  �شغال  مفهومان  و�لإرهاب  �لتنمية 
�لتخلف وتر�جع  �لربط بني جدلية  �إذ مت  �لتاريخ،  وتطّور� عرب 
و�ل�رش�ع  �لعد�لة  حتّقق  وبني  �لإرهاب،  وتقّدم  �لتنمية 
حاجات  حتقيق  يف  �لتو�زن  �حلكم  �فتقد  فاإذ�  �لجتماعي، 
�لعرت��س  �آفاق  وفتحت  �رشعيتها،  �ل�شلطة  فقدت  �ملو�طنني، 
و�لتطرف و�شوًل �إىل ممار�شة �لعنف و�لإرهاب، حتت مربر�ت 
وعدم  �لفو�شى  �إىل  يوؤدي  قد  ما  �لعد�لة،  هذه  عن  �لبحث 
يف  �لإرهاب  فر�س  ز�دت  لقد  �ملجتمعات.  وت�شّدع  �ل�شتقر�ر 
�لتغيري، وفر�س مناذج �شلوكية و�أخالقية تعتمد �لقوة و�لإكر�ه. 
و�لتع�شب،  �لتطرف  ظو�هر  �لعامل  دول  من  �لعديد  و�شهدت 
فاأوروبا ح�شل فيها �رش�ع بني �لكاثوليك و�لربوت�شتانت، كما 
�أفرزت �أحد�ث 11 �أيلول 2٠٠1 مو�قف �شد �لعرب و�مل�شلمني 
و�لأجانب )كر�هية �لأجانب(، �إذ �شهد �لعامل ن�شاًطا غري م�شبوق 

*ضابط في 
اجليش اللبناني
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�لفكر �لتكفريي، و�لتغرير  �إ�شاعة  من قبل �حلركات �لإ�شالمية �ملت�شددة يف 
و��شتعادة  و�ل�شالل  �لبدع  مو�جهة  م�شميات  حتت  �ل�شباب  من  بالعديد 
�أدو�ت يف يد بع�س دو�ئر  �إل  �أن بع�س هوؤلء لي�شو�  نهج �خلالفة. يف حني 

�ملخابر�ت �لدولية و�أوكار �ل�شهيونية �لعاملية.
لقد �شاهمت موجة �لإرهاب يف �إدخال بع�س دول �ل�رشق �لأو�شط و�لعامل 
�لعربي يف �رش�عات مذهبية، طائفية، عرقية من خالل �إيقاظ �لفتنة لت�شهيل 
عملية �ل�شيطرة على ثرو�تهم، وهْدم �شلّم �لقيم �لأخالقية و�لإن�شانية �لر��شخة 
فيهم، وتخريب خمزونهم �لتاريخي يف �لفكر و�لعلم، وجعلهم مذ�هب وقبائل 
و�أثنيات يت�شارعون فيما بينهم، وتقدمي �لكيان �ل�شهيوين ودولته �لغا�شبة 
�ل�رش�عات.  هذه  ظل  يف  �لأقوى  و�لكيان  �حل�شاري  �لنموذج  "�إ�رش�ئيل" 
�دعى �أ�شحاب �لفكر �لتكفريي �لإرهابي �أنهم �شفوة �لفكر �لإ�شالمي �لأ�شيل، 
وكل من يخالفهم �لر�أي حتى ولو كان من �أبناء جلدتهم كافر، و�أ�شبح دمه 
بالفكر  �لتكفريي  �لإرهابي  �لفكر  يلتقي  وهنا  لهم،  حالًل  وماله  وعر�شه 

�ل�شهيوين �لتلمودي �لذي يعد �ليهود �أنهم �أحباء �للـه وورثته.
�أهميتها. بل  �إن �ملعاجلة �لع�شكرية لهذ� �لإرهاب ل تكفي على �لرغم من 
يجب �للتفات �إىل �أحد �أهم �أ�شبابه مثل: �لفقر، �جلهل، نكر�ن �حلقوق �ل�شيا�شية 
للعديد من �ل�رش�ئح �لجتماعية �لتي �أ�شبحت بيئة حا�شنة له وما يتفّرع عنه 
من جر�ئم. �إن �لتنمية �لقت�شادية، �لجتماعية، �لثقافية، �ل�شيا�شية و�لإد�رية 
�مل�شتد�مة هي �أد�ة فعالة ورديفة للمو�جهة �لع�شكرية، وقادرة على �جتثاث 
جذور �لإرهاب و�حلد منه، �شو�ء يف لبنان و�ل�رشق �لأو�شط ودول �لعامل، مع 
�أن تكون على �شعيد قوى خفية  �أخرى ميكن  باأن لالإرهاب منابع  �لت�شليم 
تريد �أن ُتغرق جمتمعاتنا يف �لتطرف و�لفو�شى، لال�شتمر�ر يف نهب ثرو�ت 
�لو�شع  للحفاظ على  �لإرهاب  ُت�شتثمر يف  �لأر�س، وهي  �شعوب  �لعديد من 

�لقائم، لقطع �لطريق على �أي فر�شة لتحقيق نه�شة تنموية حقيقية.
�إن �لإرهاب �رَشب قلب �لعديد من دول �لعامل مما جعل �لر�أي �لعام يتغري 
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د�خلها، وحتّول �إىل قوة �شاغطة على حكوماتها، وهذ� ما �شاعد يف تفعيل 
منه.  �حلد  �إمكانية  يف  حقيقية  فر�شة  و�شّكل  موجته،  و�نح�شار  مو�جهته 
وكان  قيمه،  عن  و�لغريبة  �خلطرة  �لظاهرة  هذه  من  ن�شيبه  له  كان  لبنان 
�أولها �أحد�ث �ل�شنية يف �لعام 2٠٠٠، و�أحد�ث نهر �لبارد يف �لعام 2٠٠٧، 
�إذ قّدم خرية �أبنائه، و�شوًل �إىل �لعام 2٠1٧ يف معركة فجر �جلرود حيث 

��شتطاع �جلي�س �للبناين طرد �لإرهاب خارج حدوده.
وتبقى �لإ�شكالية �ملطروحة �لآن، هل ميكن ح�شول تنمية حقيقية يف لبنان 
با�شتطاعتها �حلد من ظاهرة �لإرهاب، ومتابعة ما حققه �جلي�س �للبناين يف 
مو�جهتها، و�إطالق عملية تنموية �شاملة، وخا�شة يف �ملناطق �لتي ��شتطاع 
يف  وجتنيدهم  �شكانها  من  به  ُي�شتهان  ل  عدد  ��شتمالة  �لتكفريي  �لإرهاب 
�شفوفه، م�شتغاًل حالة �نعد�م �ل�شتقر�ر و�لظروف �لقت�شادية و�لجتماعية 

و�ل�شيا�شية �ملرتدية يف لبنان و�ملحيط.

الف�صل الأول: الإرهاب ومراحل ظهوره وتطوره يف لبنان
و��شتقر�ر  �لأفر�د  حياة  تهدد  ومميتة  خطرية  ظاهرة  �لإرهاب  �أ�شحى 
�أمًر�  �لكفر  �لإرهاب كتعريف  يز�ل تعريف  و�لدول، ومع ذلك ل  �ملجتمعات 
عرفته  فقد  �لعربية،  �ملجتمعات  يف  جديًد�  �لإرهاب  يعد  ل  و�شائًكا.  �شعًبا 
�إىل  تنتمي  م�شلحة  جمموعة  قامت  عندما  �لثمانينيات،  مطلع  يف  م�رش 
�جلماعة �لإ�شالمية بتنفيذ عملية �غتيال �لرئي�س �مل�رشي �أنور �ل�شاد�ت. كما 
�لرئي�س جمال  �غتيال  �مل�شلمني قبل ذلك مبحاولة  �لإخو�ن  �تُّهمت جماعة 
عبد �لنا�رش. �إن �لعنف و�ملمار�شات �لإرهابية ُعرفت �شابًقا لتحقيق مطالب 

�شيا�شية))).
�شهد �لتاريخ �لإ�شالمي، منذ ن�شاأته، حركات دينية متطرفة، وعدة طو�ئف 
من �ملت�شددين، لعل �لطائفة �لأوىل منهم كانت �خلو�رج �لذين رفعو� �شعار 

)-  لوريتا نابولوني، الدولة اإلسالمية داعش وإعادة ترسيم حدود الشرق األوسط، الوراق للنشر، بيروت، 5)20، ص30).
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"ل حكم �إل للـه" يف وجه �خلليفة �لر�بع �لإمام علي بن �أبي طالب، مربرين 
خروجهم عليه، فرد عليهم مبقولته �ل�شهرية: "كلمة حق �أُريَد بها باطل". هذ� 
هو �شاأن �لتطرف، يوظف �لكالم �حلق يف غري مو��شعه، �شو�ء كان ذلك بح�شن 
نّية، �أو بنّيٍة �شيئة مبّيتة، فاإن �لدين �لإ�شالمي �حلنيف "ل ميكن �أن يحمل 

وزر من ي�شتعمل كالم �حلق يف غري �حلق �لذي ُو�شع لأجله")2).
�لإرهاب و�ل�شلفية و�لأ�شولية،  �لأحيان بني  �لبع�س يف كثري من  ل ميّيز 
فيعد �أن كل هذه �مل�شميات �شيًئا و�حًد�. هذ� خطاأ معريف منهجي، فال�شلفية 
�لتي ظهرت يف �لقرن �لثامن ع�رش يف جمتمعات تقليدية �شحر�وية بدوية 
و�شبه بد�ئية يف �جلزيرة �لعربية، قامت على �لدعوة �إىل تطهري �ملجتمع من 
�لبدع و�لعاد�ت و�لتقاليد �ملخالفة لل�رشيعة، وهي �ليوم عدة �جتاهات، منها 
ما يقت�رش على �لدعوة و�ملوعظة، ومنها ما هو مت�شدد وتكفريي يدعو �إىل 

�لعنف لتحقيق غايات �شيا�شية وعقائدية )�حلكم �لإ�شالمي(.
اأوًل: تعريف الإرهاب والعوامل التي �شاعدت على انت�شاره

ز�وية  من  عرفته  جهة  وكل  �لإرهاب،  مو�شوع  حول  �لتعاريف  تعددت 
م�شاحلها ومو�قفها، وكفعٍل جرمي وب�رشف �لنظر عن �لدو�فع و�ملربر�ت، 
�أهد�ف  �أو دولة، بغية حتقيق  �أو جماعة  �إىل ترويع فرد  هو كل عمل يهدف 
�أنه يعد عمل  �إىل  بالإ�شافة  �أو �ملحلية،  �لدولية  �لقو�نني  وغاية ل جُتيزها 
ول  �لإن�شاين،  �ل�شمري  وي�شيب  و�لأخالقية،  �لإن�شانية  �لقيم  عميًقا  ي�رشب 
ميّيز بني بريء �أو مذنب، �إمنا يح�شد �أرو�ًحا بريئة، ويحرم �لنا�س من �أرز�قهم 

وحريتهم، وترويعهم من �أجل مك�شب �شيا�شي �أو �شلطوي �أو �قت�شادي.
 اأ- املعنى اللغوي للإرهاب: رهب م�شدر �أرهب، رعب حُتِدثه �أعمال عنف 
كالقتل و�إلقاء �ملتفجر�ت �أو �لتخريب. �لإرهابي من يلجاأ �إىل �لإرهاب بالقتل 
"�حلكم �لإرهابي" فهو نوع من  �أما  �أو تقوي�س،  �أو �لتخريب لإقامة �شلطة 

محمد عابد الجابري، المسألة الثقافية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 999)، ص 39).  -2
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�لق�شاء على  �ل�شعب بال�شدة و�لعنف بغية  �حلكم �ل�شتبد�دي يقوم ب�شيا�شة 
�حلركات �لتحررية �أو �ل�شتقاللية، كذلك ميكن �أن تعني كلمة �أرهبه خّوفه)3).

ال�شيا�شي للإرهاب: �لإرهاب هو �أي عمل يهدف �إىل ترويع   ب- املعنى 
�أو  �لقو�نني �ملحلية  �أهد�ف ل جتيزها  �أو دولة بغية حتقيق  �أو جماعة  فرد 
�لدولية. �أما بالن�شبة للمحكمة �جلنائية �لدولية فالإرهاب هو ��شتخد�م �لقوة 
�أو �لتهديد بها من �أجل �إحد�ث تغيري �شيا�شي، �أو هو �لقتل �ملتعمد و�ملنظم 
�لأبرياء  لالأ�شخا�س  و�لذعر  �لرعب  من  به خللق جو  تهديدهم  �أو  للمدنيني، 
�لأ�شخا�س  للعنف �شد  �لقانوين  �ل�شتخد�م غري  �أو  �شيا�شي،  ك�شب  �أجل  من 
و�ملمتلكات لإجبار �ملدنيني �أو حكومتهم على �لإذعان لأهد�ٍف �شيا�شية))).

 ج- الإرهاب يف القانون الدويل: على �لرغم من توقيع لبنان على �ملو�ثيق 
و�لتفاقات �لدولية و�لتز�مه بها، خا�شة �لقانون �لدويل �لإن�شاين و�لقانون 
�ملادة  �لعقوبات  قانون  �للبنانية  �لدولة  و�عتماد  �لإن�شان،  حلقوق  �لدويل 
314 منه: "ُيعنى بالأعمال �لإرهابية �لأفعال جميعها �لتي ترمي �إىل �إيجاد 
حالة ذعر، وُترتكب بو�شائل كالأدو�ت �ملتفجرة و�ملو�د �مللتهبة و�ملنتجات 
�ل�شامة �أو �ملحرقة، و�لعو�مل �لوبائية �لتي من �شاأنها �أن حُتدث �رشًر� عاًما"، 
مل تتنبَّ �أي تعريف لالإرهاب ب�شبب �لنق�شام �ل�شيا�شي و�لطائفي حول معظم 

�لأمور �لوطنية.
�أن   ،1٩3٧ �لعام  يف  ومعاقبته  �لإرهاب  لقمع  جنيف  �تفاقية  عّرفت 
�أو  وت�شتهدف  ما،  دولة  �شد  �لإجر�مية  �لأعمال  هي  �لإرهابية  "�لأعمال 
�أو جمموعة  �أ�شخا�س معّينني،  �أذهان  ُيق�شد بها، خلْق حالة من �لرعب يف 

من �لأ�شخا�س �أو عامة �جلمهور")5).
مادتها  يف   1٩٩٨ �لعام  يف  �لإرهاب  ملكافحة  �لعربية  �لتفاقية  ذكرت 

المعجم اللغوي جبران مسعود – دار العلم للماليين، كانون الثاني )99)، ص59.  -3
غصون رحال، إشكالية تعريف جريمة العدوان، المجلة اإللكترونية، العدد ))، 5)20، متوافر على موقع اإلنترنت:  -(

www.amnestymena.org، الدخول: 2)/0)/8)20.
جميل حزام يحيى الفقيه، مفهوم اإلرهاب في القانون الدولي، المادة األولى من اتفاقية جنيف لقمع اإلرهاب في العام 973).  -5
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�لأوىل �لفقرة �لثانية)))، باأن "كل فعل من �أفعال �لعنف �أو �لتهديد �أًيا كانت 
يهدف  جماعي،  �أو  فردي  �إجر�مي  مل�رشوٍع  تنفيًذ�  يقع  �أغر��شه،  �أو  بو�عثه 
�أو  حياتهم  تعري�س  �أو  باإيذ�ئهم،  ترويعهم  �أو  �لنا�س  بني  �لرعب  �إف�شاء  �إىل 
حرياتهم و�أمنهم للخطر، �أو �إحلاق �ل�رشر بالبيئة �أو باأحد �ملر�فق �أو �لأمالك 
�لعامة �أو �خلا�شة، �أو �حتاللها �أو �ل�شتيالء عليها، �أو تعري�س �أحد �ملو�رد 

�لوطنية للخطر")7).
جاء ن�س و��شح على �عتبار �لإرهاب جرمية دولية، �شمن �جلر�ئم �ملرتكبة 
يف �أثناء �حلرب �لعاملية �لأوىل، وح�رَشتها جلنة �لفقهاء �ملنبثقة عن موؤمتر 
�ملنظم".  "�لإرهاب  ��شم  حتت   ،1٩1٩ �لعام  يف  لهاي  يف  �لدويل  �ل�شالم 
كما ورد �لن�س ذ�ته يف �تفاقية جنيف ملكافحة �لإرهاب يف �لعام 1٩3٧، 
وذلك �إذ� مار�شته �لدولة �أو �شمحت به �أو تغا�شت عنه �شو�ء كان ذلك يف زمن 

�حلرب �أو �ل�شلم)8).
ثانًيا: �شمات الإرهاب

تت�شم �جلر�ئم �لإرهابية بعدٍد من �ل�شمات �لتي متّيزها عن �لعديد من �لظو�هر 
�لإجر�مية �لأخرى يف �ملجتمع، وذلك �نطالًقا من عدة �أوجه. �لهدف �جلنائي 
من �جلرمية �لإرهابية يكون متوفًر� يف جميعها، و�لتنظيم و�لتخطيط و�لتنفيذ 
�لهدف  �أن  كما  �لعلمية،  �لتقنيات  و�أحدث  �ملبتكرة،  �لأ�شاليب  باأحدث  يتم 
ا �شمة من �شمات جر�ئم �لإرهاب، �أما �أهمها فهو ��شتخد�م  �ل�شيا�شي هو �أي�شً
�لعنف �أو �لتهديد به، وذلك كاأ�شاليب عمل ولي�س كغاياٍت يف حد ذ�تها، من 
�شحايا  بال�رشورة  تكون  ل  قد  م�شتهدفة  �شحايا  �شد  مكا�شب  �إحر�ز  �أجل 
حمددة ومق�شودة بذ�تها، لأن �لعملية �لإرهابية يف حد ذ�تها تت�شمن �لعنف 
و�لرتويع، �شو�ء ��شُتخدم �لعنف فعلًيا �أو مت �لتهديد به، ويعود ذلك �إىل �أن هناك 

هشام حديدي، اإلرهاب، بذوره، زمانه وشخوصه، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2007، ص 3)).  -(
جميل حزام يحيى الفقيه، االتفاقية العربية للعام 998) المادة األولى، الفقرة الثانية.  -7

محمد محي الدين عوض، الجريمة الدولية تقنياتها والمحاكمة عليها، القاهرة، 987)، ص 8).  -8
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�رتباًطا مبا�رًش� وقوًيا بني �لعنف و�لإرهاب باعتبار �أن �لأول يحقق �أهد�ف 
�لق�شاء على �لأرو�ح و�أج�شاد �ل�شحايا  �إىل  �إذ ل يهدف �لإرهابيون  �لثاين، 
وممتلكاتهم فح�شب، بل يحر�شون على زرع �لرعب و�خلوف يف نفو�س �أجز�ء 
�إىل  �لإرهابية  �ملنظمات  ت�شعى  مهم  هدف  وهو  كلها،  �ملق�شود  �ملجتمع 
بعنايٍة  �ملق�شودة  �ملو��شالت  وو�شائل  و�ل�شحايا  �لأماكن  �نتقاء  حتقيقه، 
وتاأثرًي� على �حلكومة،  و�إجر�ًما  �لعام  للر�أي  �أهمية  �أكرثها  و�ختيار  فائقة، 
�لأثرية  �ملكتبة  �إحر�ق  فمثاًل  �أكرث،  �إعالمًيا  تاأثرًي�  �شيحقق  �أيهما  ومر�عاة 
و�لإعالم  �لوقع  كان   ،2٠14 �لثاين  كانون   4 بتاريخ  طر�بل�س  يف  �لدينية 
�أكرث بكثرٍي من �إحر�ق مكتبة عادية �أو موؤ�ش�شة جتارية، �إ�شافة �إىل ��شتخد�م 
عن�رش �ملفاجاأة بالن�شبة لالأجهزة �لأمنية �ملخت�شة وذلك عند تنفيذ �جلر�ئم 
�لإرهابية، �إذ على �لرغم من �لإجر�ء�ت �لأمنية �لوقائية، �لتي حتيط بالأماكن 
�أو و�شائل �ملو��شالت �لهامة، و�ملتوقع تعّر�شها لعملياٍت  �أو بال�شخ�شيات 
�إرهابية، �إل �أن �لتنظيمات �ملتطرفة ت�شتغل �لثغر�ت �لأمنية وتفاجئ �جلهات 
��شتهد�ف �حلو�جز  �لأمنية بتنفيذ عملياتها �لإرهابية. خري مثال على ذلك 
مر�عاة  عدم  ذلك  من  و�أخطر  �نتحارية،  بعملياٍت  �للبناين  للجي�س  �لأمنية 
�لإرهابية،  للعمليات  ك�شحايا  و�لن�شاء  و�ل�شيوخ  �لأطفال  تعّر�س  �إمكانية 
فقد يكون ذلك مق�شوًد� من �أجل زيادة �لإثارة يف �ملجتمع، و�إحر�ج �لنظام 
�لأمن  توفري  عن  عاجًز�  و�إظهاره  �لعام،  و�لر�أي  �ملجتمع  �أمام  �ل�شيا�شي 
و�لطماأنينة. �إن ولء �لإرهابيني �ملكلفني تنفيذ �جلر�ئم �لإرهابية للتنظيمات 
�ملتطرفة يكون ولء عميًقا للتنظيمات �لتي ينتمون �إليها ولأهد�فها وقيمها، 
�آثاًر�  �لإرهابية ترتك  �لعملية  �إن  �أرو�حهم،  حتى ولو كان ذلك على ح�شاب 
ذ�ت  ذكرى  حدوثها  تاريخ  وي�شبح  �شنوًيا،  �ملق�شود  �ملجتمع  �أذهان  يف 
�أو حتى  �أو �لنظام �ل�شيا�شي  دللت حمددة �شو�ء لدى �جلماعات �لإرهابية 
�أحد�ث  يف  �لإرهابية  �ملجموعات  ��شتخدمت  مثاًل،  �لعاملي،  �مل�شتوى  على 
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نوعية  ذلك من  وتدمرًي�، ويالحظ  فتًكا  و�أكرثها  �لأ�شلحة  �أحدث  �أيلول،   11
من  �شبطها  مت  �لتي  وتلك  لبنان،  يف  ��شُتخدمت  �لتي  وحجمها  �ملتفجر�ت 
قبل �لأجهزة �لأمنية، ��شتخد�م �أحدث و�شائل �لت�شالت و�لأجهزة �لال�شلكية 
�حلديثة و�أجهزة �لهو�تف �ملتنقلة، وُت�شتغل �لأجهزة �مل�رشوقة، و�أجهزة حتديد 
�ملو�قع GPS، و�لإنرتنت، وتعلن �لتنظيمات �ملتطرفة و�جلماعات �لإرهابية 
مبادئها تظهرها وكاأنها مبادئ نبيلة، وتربر تنفيذها، بينما تتفق �لديانات 
�أعمال  �أنها  على  كافة،  �لإن�شانية  و�لأعر�ف  �لو�شعية  و�لقو�نني  �ل�شماوية 
و�لأطفال.  و�لن�شاء  �ل�شيوخ  من  �ل�شحايا  �إذ�  خا�شة  مقبولة،  غري  �إجر�مية 
وجاء يف هذ� �ل�شياق �ملوؤمتر �لأخري �لذي ح�شل يف روما بني قد��شة �لبابا 
فرن�شي�س ومفتي �لأزهر �أحمد �لطيب، و�لتوقيع على وثيقة �لتاآخي هي خري 
دليل باأن �لت�شامح و�لتاآخي هو �لأ�شل يف �لديانات �ل�شماوية، و�إن �لإرهاب 

و�لإجر�م مرفو�شان.
ثالًثا: ن�شاأة الإرهاب التكفريي ومتويله

�أن نبحث يف مو�شوع �لتكفري و�لتطرف �لديني من موقف حمايد نزعمه، 
�أننا جنري مقاربة تنطوي على قليل  وبنز�هٍة ومو�شوعية ندعيهما، يعني 
من �ملجازفة وكثري من �لدعاء. فاملجازفة لكوننا نحاول �أن ننت�رش على 
�لتي  �لديني  �خلطاب  لعقالنية  من  �ملحتدم  �لربكان  هذ�  �أمام  �نك�شارنا 
على  �لعقالنية  بقدرة  نوؤمن  مازلنا  فلكوننا  �لدعاء،  و�أما  حالًيا،  ن�شهدها 
�لالعقالنية،  هذه  تن�رشه  �لذي  �لت�شليل  من  �لكثيف  �ل�شباب  هذ�  �خرت�ق 
لالإميان  ��شتن�شابية  معايري  وفق  �لنا�س،  ت�شنيف  �أ�شبح  وقد  ا  خ�شو�شً
لقد  �لكثريين.  لدى  و�ملعتادة  �ل�شهلة  �لأمور  من  و�لباطل،  و�حلق  و�لكفر، 
�أنو�ًعا  للهجرة  �لأول  �لقرن  من  �لأوىل  �لعقود  منذ  �لإ�شالمي  �لتاريخ  �شهد 
باأخرى، يف  �أو  �آثار بع�شها حا�رشة، ب�شورٍة  ز�لت  و�لغلو، ما  �لتطرف  من 
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�ل�شاحة �لفكرية �لدينية �لعربية �ملعا�رشة، و�إذ� ��شتعر�شنا حركات �لتطرف 
غري  �أو  مبا�رشة  عالقة،  ذ�ت  ��شتثناء  دون  من  �شنجدها  فاإننا  �لإ�شالم،  يف 
�لإ�شالم  �لتطرف يف  �إن  �إىل درجة ت�شمح بالقول  بال�شيا�شة، وذلك  مبا�رشة 

كان د�ئًما نوًعا من �لتعبري عن موقف �شيا�شي معنّي)9).
�ل�شلفي  للفكر  و�ملتبنية  �حلديثة،  "�لقاعدية"  �لأيديولوجيا  عرفت   �أ- 
�جلهادي �لتكفريي، يف �أوىل مر�حلها �ملعا�رشة، مع بد�ية �لتدخل �ل�شوفياتي 
يف �أفغان�شتان يف بد�ية �لثمانينيات، �إذ مت �إن�شاء ف�شائل �ملجاهدين ملحاربة 
�ل�شوفيات، وت�شجيع هذ� �لفكر ومتويله من قبل بع�س �لدول �لأجنبية و�لعربية 
و�لإ�شالمية، �لتي �حت�شنت �لف�شائل �ملجاهدة و�شلّحتها باأحدث �لأ�شلحة، 
يف  �لدين  عن  مد�فًعا  يكون  �ل�شوفيات  �شد  �ل�شالح  يحمل  من  �أن  و�عتبار 
مو�جهة �لكفار �ل�شيوعيني �إىل �أن ن�شبت خالفات يف تلك �حلقبة، مع خروج 
خمتلف  بني  �لربي�شرتويكا)0))،  ع�شية  �أفغان�شتان  من  �ل�شوفياتية  �لقو�ت 
بالأفغان  ُعرف  ما  �شيما  ل  �لبع�س  �بتعاد  �إىل  و�أدت  �ملجاهدة،  �لف�شائل 
�لعرب عن �لو�شاية �أو �لهتمام �لأمريكي، وعاد �لفكر �لتكفريي ليظهر من 
جديد مع �أدو�ت �إرهابية ومزيد من �لعنف. وجد �لأفغان �لعرب مع عودتهم 
ا خ�شبة للعمل حتت عناوين وذر�ئع متعددة، �أهمها �لقمع  �إىل بالدهم، �أر�شً
�لذي كانت تتعر�س له بع�س �حلركات �لإ�شالمية، و�لتي ت�شم يف �شفوفها 
معظم �لتكفرييني و�جلماعات �جلهادية، مبو�ز�ة ذلك �شدرت فتاوى عديدة 
�أفغان�شتان  �إىل  �لتكفرييني  من  �لهائلة  �لأعد�د  فتدفقت  �جلهاد،  �إىل  تدعو 
�أبرز رموز هوؤلء �لفل�شطيني عبد  جمدًد�، لإطالق تنظيم �لقاعدة، وكان من 
�للـه عز�م �لذي �أ�ش�س مكتب خدمات على �حلدود �لأفغانية – �لباك�شتانية، 

محمد عابد الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مركز دارسات الوحدة العربية، بيروت، 2)20، ص )5).  -9
البريستروكيا: تعني إعادة البناء، هي برنامج لإلصالحات االقتصادية أطلقه رئيس االتحاد السوفياتي األسبق، ميخائيل غورباتشوف، وتشير إلى   -(0

إعادة بناء اقتصاد االتحاد السوفياتي.
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�لوليات  يزور  وكان  �أفغان�شتان،  �إىل  �لو�فدين  دخول  تنظيم  على  وعمل 
�ملتحدة جلمع �لتربعات، و�أُطلق عليه لقب "�أمري �ملجاهدين �لعرب"، ر�أى �أن 
�لقتال �شد �ل�شوفيات يف �أفغان�شتان خطوة �أولية لثورٍة �أكرب و�أو�شع عنو�نها 
�ل�شعودي  �لرثي  لدن))))  بن  �أ�شامة  كان  �لعربية.  �حلكومات  على  �لق�شاء 
ا  �أقرب معاونيه، وهو �لذي يقوم بالتمويل و�لإنفاق على �لأتباع. تدّفق �أي�شً
�لعديد من �لتكفرييني من م�رش، وكذلك قياد�ت �شابة من �لإخو�ن �مل�شلمني 
�لذين مل ُي�شجنو� �أو ُيعدمو� بعد �غتيال �لرئي�س �مل�رشي �أنور �ل�شاد�ت، ومن 
�أبرز هوؤلء �أمين �لظو�هري)2)) �ملعروف بتطّرفه وتزّمته، وبتاأ�شي�شه جلماعة 
�جلهاد �لإ�شالمي. وكان �لظو�هري من �أتباع �شيد قطب)3)) وقد �أجاز قتل كل 
من �شارك يف برملان �أو حزب �شيا�شي �أو �نتخابات، باعتبار �أن هوؤلء جميًعا 

منكرين لأحكام �لقر�آن �لكرمي، يحل قتلهم ويجب �أن ُيقتلو�)))).
لإعد�د  �شو�ء  �ملال،  على  �أ�شا�شي  ب�شكٍل  �لتكفريية  �لتنظيمات  تعتمد   ب- 
ل�شمان  و�ملتفجر�ت  �لأ�شلحة  ل�رش�ء  �أو  وجتهيزهم  وتدريبهم  عنا�رشها 
��شتمر�رية ن�شاطها �لإجر�مي، �شعت �إىل تنويع م�شادر متويلها، �إن من خالل 
�مل�شاريع �لقت�شادية و�ل�شتثمار�ت �لتي تقوم بها، �أو �لأمو�ل �لتي تتلقاها 
من �جلمعيات �مل�شاندة لها، �أو عن طريق تبيي�س �لأمو�ل وجتارة �ملخدر�ت 
وبيع �لأ�شلحة و�ختطاف �لرهائن مقابل فدية و�ل�رشقة و�ل�شطو �مل�شلح)5)). 
تعد �لغنائم من م�شادر متويل �لتنظيمات �لتكفريية، فقد �أ�شدر تنظيم د�ع�س، 
ت�شلم  مل  كذلك  و�أمالكهم،  قاتلهم  من  بيوت  مب�شادرة  �لقر�ر�ت  من  �لعديد 

أسامة بن الدن )957)-))20(: مواليد الرياض في المملكة العربية السعودية، مؤسس تنظيم القاعدة ونجل الملياردير محمد بن عوض بن الدن.   -((
درس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وحصل على بكالوريوس في االقتصاد ليتولى إدارة أعمال شركة بن الدن. ورث عن والده ثروة بقيمة 

900 مليون دوالر، مّكنته من تحقيق أهدافه في دعم المجاهدين األفغان ضد الغزو السوفياتي ألفغانستان في العام 979).
أيمن الظواهري )مواليد )95)(: هو زعيم تنظيم القاعدة خلفًا ألسامة بن الدن بعدما كان ثاني أبرز قياديي منظمة القاعدة العسكرية التي تصنفها   -(2

معظم دول العالم كمنظمٍة إرهابية من بعد أسامة بن الدن، وزعيم تنظيم الجهاد اإلسالمي العسكري المحظور في مصر.
سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي ))90) - ))9)(: هو كاتب وأديب ومنّظر إسالمي مصري، وعضو سابق في مكتب إرشاد جماعة اإلخوان   -(3

المسلمين، ورئيس سابق لقسم نشر الدعوة في الجماعة ورئيس تحرير جريدة اإلخوان المسلمين.
يونس عودة، الخلفية التاريخية للحركات اإلسالمية، مجلة الجيش، العدد 352، تشرين األول ))20، ص 3).  -((

5)-  عبد القادر شهيب، ممولو اإلرهاب في مصر، دار الهالل، من دون ذكر مكان النشر، )99)، ص 88.
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عنا�رش تنظيمات حتالفت معه منذ �حتالل �ملو�شل من قر�ر�ت �مل�شادرة. 
وقد وجه �لتنظيم ند�ء �إىل كل من يرغب بالهجرة لأر��شي �لدولة للقدوم �إليها 
على طريقة �لهجرة �ل�شهيونية لفل�شطني. و��شتجلب عائالت �ملهاجرين، من 
�لتي  �لبيوت  يف  و�أ�شكنهم  وم�رش،  و�ل�شي�شان  �آ�شيا  �رشق  وجنوب  �أفريقيا 

�شادرها �لتنظيم من عائالت مت ترحيلها من خمتلف �لطو�ئف)))).
رابًعا: مناذج عن الأعمال الإرهابية التي ُنفّذت يف لبنان

�شاعد �لو�شع �لأمني �له�س يف �شوريا، وطبيعة �حلدود �للبنانية �ل�شورية 
لبنان،  �إىل  تكفريية  �إرهابية  جمموعات  ت�شلّل  يف  جغر�فًيا،  �ملتد�خلة 
و�ل�شيار�ت  �أنو�عها  على  �حلربية  و�لأعتدة  �لأ�شلحة  تهريب  �إىل  بالإ�شافة 
�لأمنية  �لحتياطات  من  �لرغم  على  رقيب،  �أو  ح�شيب  دون  من  �ملفخخة 
تنفيذ  من  �لإرهابية  �ملجموعات  ��شتطاعت  �ل�شتقر�ر،  تاأكيد  �إىل  �لهادفة 
م�شجَدي  �جلي�س،  "حو�جز  عند:  وتفجري�ت خطرية  تخريبية خمتلفة  �أعمال 
�لتقوى و�ل�شالم يف طر�بل�س، �ل�شفارة �لإير�نية، تفجري�ت �ل�شاحية، جرمية 
�غتيال �لرئي�س �ل�شهيد رفيق �حلريري ما �شبقها وما تالها، و�لتي ما ز�لت 

تد�عياتها قائمة حتى �ليوم".
1- معركة اجلي�ش اللبناين يف ال�شنية �شد جمموعة التكفري والهجرة: 
�أو  �أول معركة مع �لتطرف  جرت هذه �ملعركة يف بد�ية �لعام2٠٠٠، وهي 
وفق �لتو�شيف �لق�شائي مع جمموعة �إرهابية، ُعرفت با�شم جماعة �لتكفري 
و�لهجرة بقيادة ب�شام كنج �مللقب بـ "�أبو عائ�شة"، وهو من �للبنانيني �لذين 
�شاركو� يف �جلهاد �لأفغاين، وقد جرت �ملعركة يف جرود �ل�شنية �شمال لبنان، 
�إذ نّفذ �جلي�س عملية ع�شكرية و��شعة �شد �ملجموعة �لتي كانت ت�شم مئات 
و�عتقال  �لإرهابيني،  من  وعدد  كنج  �ملدعو  مقتل  عنها  ونتج  �لإرهابيني، 

))-  المرجع السابق، ص 0)).
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عدد كبري من �أفر�د �ملجموعة �لتي كانت �أول �إطار منظم لتنظيم �لقاعدة يف 
لبنان، وقد �شقط للجي�س �شابط وع�رشة ع�شكريني �شهد�ء وعدد من �جلرحى.

عدة  بعد  �لو�جهة  �إىل  �ل�شام  جند  برز  ال�شام:  وجند  احللوة  عني   -2
حو�دث �أمنية خمتلفة، ل �شيما �ل�شتباكات �لتي وقعت بني �لتنظيم و�جلي�س 
يف خميم عني �حللوة يوم 24 ت�رشين �لأول من �لعام 2٠٠5، وتعود ت�شميته 
�إىل �ملجموعة �لأوىل �لتي يتزّعمها �أبو م�شعب �لزرقاوي يف �أفغان�شتان يف 
�لعام 1٩٩٩، و�أُطِلق �ل�شم على خميم �لتدريب �لذي �شم متطوعني من بالد 
�ل�شام، �أي لبنان و�شوريا و�لأردن وفل�شطني، وهذ� �لتنظيم ي�شتمد �أفكاره من 
زعيم تنظيم �لقاعدة �ل�شابق �أ�شامة بن لدن، وتعود �مل�شوؤولية �لع�شكرية له 
�إىل �للبناين غاندي �ل�شحمر�ين وهو ممن �شاركو� يف معارك �ل�شنية، وقد ُعرث 

عليه مقتوًل يف كانون �لثاين من �لعام 2٠1٠ د�خل خميم عني �حللوة.
�إىل  �لإ�شالم  الإ�شلم: ظهر تنظيم فتح  فتح  البارد مع  نهر  معركة   -3
�لعلن يف 24 ت�رشين �لأول من �لعام 2٠٠٦، بقيادة �شاكر �لعب�شي �لفل�شطيني 
�لأ�شل �لأردين �جلن�شية، ومنا وتطور يف خميم نهر �لبارد �شمال لبنان. يف 
2٠ �أيار من �لعام 2٠٠٧، �شنت جمموعات منه هجوًما على مر�كز �جلي�س 
وكانت  عليه،  و�شيطر  لهم  ت�شّدى  حيث  �ملخيم،  حول  �ملنت�رشة  �للبناين 
ح�شيلة �ملعركة تدمري �ملخيم وت�شفية �لتنظيم وفر�ر عدد من �لإرهابيني، 
وقد بلغ عدد �شهد�ء �جلي�س يف هذه �ملعركة 1٦٨ �شهيًد�، بينهم 14 �شابًطا 
�أهم  من  كانت  فقد  �ملعركة  هذه  تقييم  ناحية  ومن  �جلرحى،  من  ومئات 
بني  ما  جتمع  كونها  تاأ�شي�شه،  منذ  �جلي�س  خا�شها  �لتي  و�أكربها  �ملعارك 
�لإرهابية  �لتنظيمات  �شد  و�لقتال  �ملدن،  يف  �ملتح�شنة  �لع�شابات  قتال 

و�أ�شاليبها غري �لتقليدية يف �لقتال.
4- معركة عربا يف �شيدا مع جمموعة الأ�شري: قامت جمموعات م�شلحة 
تابعة لل�شيخ �أحمد �لأ�شري، �إمام م�شجد بالل بن رباح يف �شيد�، بتاريخ 23 
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حزير�ن من �لعام2٠13، مبهاجمة حو�جز �جلي�س �للبناين يف �ملنطقة، ونتج 
عنها معركة خلّفت ع�رش�ت �لقتلى و�جلرحى يف �شفوف �مل�شلحني، وقد بلغ 
وعدد  �شابطان  بينهم  من  �شهيًد�   1٧ �ملعركة  هذه  يف  �جلي�س  �شهد�ء  عدد 
من �جلرحى، �أما �لأ�شري فقد تو�رى عن �لأنظار، و�شدر حكم ق�شائي غيابي 
باإعد�مه يف �لعام �لتايل، وقد �أوقف يف 15 �آب 2٠15 عند حماولته �لفر�ر 

عرب مطار رفيق �حلريري �لدويل.
5- معارك طرابل�ش وبحنني املنيه مع جمموعة ال�شيخ خالد حبل�ش: 
�شهدت بع�س �أحياء مدينة طر�بل�س وبلدة بحنني يف �شمال لبنان ��شتباكات 
يف ت�رشين �لأول من �لعام 2٠14 بني �جلي�س �للبناين وم�شلحني، �إذ �أقدمت 
 - هارون  م�شجد  يف  و�ملتمركزة  حبل�س،  خالد  لل�شيخ  تابعة  جمموعات 
��شت�شهاد 11 ع�شكرًيا بينهم  �أ�شفر عن  بحنني مبهاجمة مر�كز �جلي�س، مما 
ثالثة �شباط، ومتّكن �جلي�س من �ل�شيطرة على �مل�شجد، ولحًقا �عُتقل حبل�س 

مع مر�فقيه يف طر�بل�س يف 1٠ ني�شان من �لعام 2٠15.
٦- معركة فجر اجلرود: بعد �شيطرة �لتنظيمات �لإرهابية على بلدة عر�شال 
وجرودها، و�لتي كانت ت�شكل قاعدة ع�شكرية ولوجي�شتية مهمة للتنظيمات 
�لإرهابية، �نطلقت منها �لعديد من �لأعمال �لإرهابية، وعمليات خطف وقتل 
ع�شكريني ومدنيني، و�إطالق و�بل من �ل�شو�ريخ على بلد�ت �لبقاع �ل�شمايل 
متفرقة  معارك  ح�شول  وبعد  �لقاع،  بلدة  يف  وتفجري�ت  �لهرمل  ومدينة 
و�حتد�مها بني �جلي�س �ل�شوري وحزب �للـه من جهة، و�لتنظيمات �لإرهابية 
يف �جلرود �جلنوبية لبلدة عر�شال و�حلدود �ل�شورية مع لبنان يف بلدة قارة 
و�جلر�جري من جهة �أخرى، مت �إخر�ج جبهة �لن�رشة يف �لبد�ية، ومن ثم �أعلن 
�جلي�س �للبناين �إطالق عملية فجر �جلرود نهار �ل�شبت 1٩ �آب 2٠1٧، لإخر�ج 
تنظيم �لدولة �لإ�شالمية د�ع�س و��شتهد�فه باملدفعية و�لطري�ن، بلغت م�شاحة 
�ملنطقة �لتي كان ي�شيطر عليها يف لبنان حو�ىل 141 كيلومرت مربع، وعدد 
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مقاتليه حو�ىل ٦٠٠ عن�رش. �نتهت �ملعركة بتاريخ 3٠ �آب من �لعام 2٠1٧، 
بعد  �للبنانية  �حلدود  خارج  د�ع�س  �إرهابيي  وطرد  �لن�رش  �جلي�س  باإعالن 
تدمري حت�شيناتهم، ومقتل �لعديد منهم و�شيطرة �جلي�س على كامل �حلدود 

�ل�رشقية مع �شوريا)7)).

التنمية وال�صعوبات القت�صادية ودورها  الثاين:  الف�صل 
يف احلد من الإرهاب يف لبنان

ُيطرح �ل�شوؤ�ل حول �إ�شكالية رئي�شة، ملاذ� بقيت �لتنمية يف لبنان و�لعامل 
�لقت�شادي  �لنمو  موؤ�رش�ت  �أن  من  �لرغم  على  حقيقية  م�شكلة  �لعربي 
�ملو�شوع  ربط  من  بد  ل  �ل�شوؤ�ل  هذ�  عن  لالإجابة  ترت�جع؟،  مل  �ل�شطحية 
باأبعاده �لقت�شادية و�ل�شيا�شية و�لجتماعية وبظاهرة �لتطرف و�لإرهاب، 
ولكن نظًر� ل�شعوبة �ملو�شوع، من �ل�رشوري �لف�شل بني ما ميكن �عتباره 
بعًد� �قت�شادًيا يف مو�شوع �لتنمية ومعاجلة �لأبعاد �ل�شيا�شية و�لجتماعية، 
�لعام 2٠٠1  �لتي ح�شلت يف  �لإرهاب  �ل�شيا�شي وموجة  وحجم �ل�شتقر�ر 
وحتى وقتنا هذ�. منذ �ل�شتقالل �ل�شيا�شي، تولت قياد�ت وطنية زمام �لأمور 
يف مو�شوع �لتنمية، و�رشورة �خلروج من �لتخلف �ل�شيا�شي و�لقت�شادي 
و�لإقليمية  �لوطنية  �لق�شايا  ولكن  �لفاعلة،  �ل�شيا�شية  للقوى  و�لجتماعي 
تتقدمان على �لأمور �لأخرى مثل: ق�شية فل�شطني، مو�شوع �لوحدة �لعربية، 
وهوية لبنان وتفاعله مع حميطه �لعربي. �إن �لظروف �لر�هنة و�لقلق على 
م�شري �لدولة �لوطنية خوًفا من �لت�شظي يرت�شم على �لوجوه، و�أ�شبح �لعدو 
حقيقية  فر�شة  بكل  و�لإطاحة  �لدولة  كيان  يهدد�ن  و�لإرهاب  �لإ�رش�ئيلي 
بال�رش  مرتبطة  �لتنمية،  عملية  و�إجر�ء  �ل�شتقر�ر  عملية  و�أ�شبحت  للتنمية، 
و�ل�شتجابة  و�لإرهاب،  �ملقاومة  ق�شية  من  �لكربى  �لدول  و�لعلن مبو�قف 

7)-  قيادة الجيش، أرشيف مديرية التوجيه، مرجع سبق ذكره.
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لعالقاٍت �شاكنة مع �لكيان �ل�شهيوين، كل ذلك �أّثر على عملية �لتنمية، و�أدت 
�إن  و�لقوة.  و�لوحدة  �لتقدم  من  بدًل  و�ل�شعف  و�لت�رشذم  �لتخلف  منو  �إىل 
در��شة �لأد�ء �لتنموي، و�لعالقة بني �ل�شيا�شات و�لأ�شو�ق يف ف�شاء�ت �لتنمية 
و�لدولة �لتنموية، و�قت�شاد �لريع و�لإنتاج، و�ملاأزق �لتكنولوجي و�ملعريف يف 
�لأد�ء �لقت�شادي، لها �أبعاد �شيا�شية و�جتماعية، منها ما يتعلق بالتاأثري�ت 
�ل�شيا�شية يف �لأد�ء �لقت�شادي، �خل�شخ�شة، �ل�شيا�شات �لإقليمية و�لدولية، 
�لأمن، و�لتنمية باأبعادها �ملختلفة كالفقر و�نت�شار �لف�شاد، ولإجر�ء عملية 
�إىل جانب  و�ل�شيا�شية  �لجتماعية  �لعو�ئق  بد من تخّطي  تنمية حقيقية ل 
بني  �لعالقات  معامل  فيها  تتحدد  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �إن  �لقت�شادية)8)). 
�ملجتمع و�لدولة، ومن خاللها يتم �لنتقال من دولة �لريع �إىل دولة �لإنتاج. 
ويج�ّشد �إنتاج عقد �جتماعي جديد للتحّول �لدميقر�طي، توزيع �لرثوة �لوطنية، 
ر�شم �ل�شيا�شات �لقت�شادية، حتديد دور �لدولة ودور �لقطاع �خلا�س، ت�شغيل 
و�لعد�لة  و�لتعليم  �لثقافة  �أنظمة  يف  �ملطلوبة  و�لتحولت  �لب�رشية  �لقوى 
�لجتماعية)9)). �إن ح�شيلة �مل�شار �لقت�شادي و�لجتماعي للدولة، و�لتنمية 
�إىل  تفتقد  �لأمد  طويلة  نظرة  عنها  غابت  �لتي  و�ل�شيا�شات  �ملتو�زنة،  غري 
�ل�شفافية، �للتز�م بالقو�عد �لقانونية، رفع م�شتوى �ملعي�شة للنا�س، توفري 
�أ�ش�س  �لعمق  يف  �رَشب  �ل�شيا�شية،  �حلياة  يف  و�مل�شاركة  لهم  كرمية  حياة 
�ل�شتقر�ر، و�شّهل �لأفكار �لتكفريية و�ملتطرفة يف �لتغلغل يف �أو�شاط بع�س 
�ل�رش�ئح �لجتماعية. �إن �إ�شكاليات �ل�شيا�شات �لتنموية مرتبطة بدور �لدولة، 
�لتفاعل �لجتماعي و�لثقايف، �لنظام �ل�شيا�شي وقو�عده �لدميقر�طية و�أ�ش�شه 

�لجتماعية وعالقته بالعد�لة.

أنطوان زحالن، النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية، المركز العربي لألبحاث والدراسات السياسية، بيروت، كانون الثاني   -(8
 3)20، ص 7).

المرجع السابق، ص 7).  -(9
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اأوًل: التنمية ودورها يف دفع عجلة القت�شاد يف ظل الأزمة املتفاقمة
�لتطور�ت  �إىل  �لقت�شادي  �لنمو  جمال  يف  �لتطبيقية  �لأدبيات  ��شتندت 
�لنظرية، �إذ طّور �شولو Robert Solow )20) �لنموذج �لنيو كال�شيكي للنمو، 
ا  لتغيري �ل�شو�هد �لتاريخية عن �أمناط �لنمو �لقت�شادي يف �لعامل، وخ�شو�شً
�لعائد  معدل  ثبات  �إن  �لأمريكية.  �ملتحدة  �لوليات  منها  �ل�شناعية  �لدول 
�حلقيقي على ر�أ�س �ملال وثبات �أن�شبته، و�لعمل يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل، 
وثبات منو دخل �لفرد، ومعدل �لنمو �لقت�شادي طويل �لأمد يعتمد على معدل 

منو �لتقدم �لتقني))2).
�إن �إدر�ك �لنمو لي�س هدًفا يف حد ذ�ته، و�إمنا هو و�شيلة لأهد�ٍف ذ�ت �أهمية 
لالأفر�د و�ملجتمعات، وي�شمل �لنمو �أحد �أ�شمن �ل�شبل لعتق �ملجتمعات من 
�آثار �لفقر، وخلْق فر�س لالأفر�د و�ملجتمعات ي�شعب حتقيقها يف غياب �لنمو 
�لقت�شادي. من هنا �إمكانية تعريف �لنمو �مل�شتد�م باعتباره معدًل �شنوًيا 

لنمو �لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي.
�لجتماعي  �لتغيري  حر�ك  �إن  الإنتاج:  دولة  يف  الثلثة  الف�شاءات   -1
و�لقت�شادي يف عدد من �لدول �لعربية طالت �شظاياه لبنان، ولهذ� �حلر�ك طموح 
�ل�شعوب بالتحّول من رعايا �إىل مو�طنني، وحتّول دولهم من مز�رع و�إقطاعات 
ويحكمونها  �ملو�طنني،  جمموع  ميلكها  دول  �إىل  متحكمة،  وفئات  لأ�شخا�ٍس 
�ملو�طنني  معي�شة  يف  ذلك  كل  تاأثري  �ملجموع.  ومل�شلحة  �لأمناء  مبمثليهم 

و�أرز�قهم يف �لعمالة �أو �لبطالة يف منو �لدخل و�لرثوة وعد�لة توزيعها.
�لنزعة  و�لنفكاك عن  �لقت�شاد  �لدولة يف  لدور  �لعلمي  �لتحديد  يقت�شي 
وقدرته  �ملجتمع،  على حاجات  مبني  وتبّني موقف مو�شوعي  �لفو�شوية، 
على حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة و�لرفاه للمو�طنني جميًعا باإن�شاٍف وتكافوؤ. 

روبرت سولو لديه أطروحة بعنوان "محاولة استكشافية لنموذج تغيرات في حجم توزيع الدخل".  -20
)2-  علي عبد القادر علي، النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت 3)20، ص35.
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متحررة  علمية  منطلقات  من  و�لن�شاط  لالقت�شاد  �لدولة  �إد�رة  ذلك  يعني 
من �لأيديولوجيا، و�أن تعمل �لدولة على قيام �ملن�شاآت �لإنتاجية يف �إنتاج 
خمتلف �ل�شلع و�خلدمات مبا�رشة من قبلها، �أو برعاية �إد�ر�ت �لقطاع �خلا�س 
�لأ�شعار.  و�أرخ�س  �لنوعيات  و�أف�شل  �جلد�رة  معيار  و�عتماد  وت�شجيعها، 

تتحدد حركة �لن�شاط �لقت�شادي يف ثالثة ف�شاء�ت يف �ملجتمع و�لدولة.
 اأ- الف�شاء العام: ��شُطلح على ت�شميته �لقطاع �لعام، وهو قطاع موؤ�ش�شات 
�لدولة و�حلكم، ويتمثل ب�شلطاتها �لثالث �لت�رشيعية و�لق�شائية و�لتنفيذية. 
بتوفري  �لعام  �لنظام  حماية  وتنفيذها،  �لقو�نني  ت�رشيع  �لف�شاء  هذ�  ويف 
�لعام  �ملال  وتوفري  �لإن�شان،  حقوق  حماية  �لقانون،  حكم  و�لدفاع،  �لأمن 
�لدولة  تلتزم  �لتي  �ملختلفة،  �لعامة  و�خلدمات  �ل�شلع  تكاليف  لتغطية 
توفريها للمو�طنني بعد�لٍة و�إن�شاف، و�لإ�رش�ف على �أد�ء �ملن�شاآت �لإنتاجية 
يف �لقطاع �خلا�س لتنظيمه و�شبط جودته، ويف هذ� �لقطاع جتري حوكمة 
و�لجتماعية،  �لقت�شادية  للتنمية  �لتخطيط  �لأ�شعار،  �ل�شوق، حركة  ن�شاط 
�لإ�رش�ف على �أد�ء �ملن�شاآت �لإنتاجية، و�شمان �شحة �لتناف�س و�شلوكها، �إذ� 

كانت �حتكاًر� �أو �شمن �شوق منقو�شة ملقومات �لتناف�س.
 ب- الف�شاء اخلا�ش: ��شُطلح على ت�شميته �لقطاع �خلا�س، وهو �لذي ي�شم 
�ملوظفني خارج موؤ�ش�شات �لدولة جميًعا، وغلب عليه مفهوم قطاع �لأعمال 
وموؤ�ش�شات �ل�شوق �ل�شاعية �إىل �لربح. يعمل �شمن �إ�رش�ف �لدولة وقو�نينها، 
يتوىل �إد�رة �لإنتاج يف قطاع �ل�شلع و�خلدمات كلها، �لتي يكون �ملو�طنون 
بحاجٍة �إليها، لكي ينتج ما يكفي لتلبية حاجات �ملو�طنني وترجمتها، �إىل 
لعقوٍد  �خلا�شة  �ملن�شاآت  تنفيذ  �أو  �ملبا�رش،  �لإنفاق  خالل  من  فاعل  طلب 

ميّولها �لقطاع �لعام.
الف�شاء الثالث: هو قطاع �خلدمات غري �حلكومية و�لذي ُيطلق عليه   ج- 
�ملجتمع �ملدين، �لذي ي�شارك �لف�شاء �لعام يف تقدمي �ل�شلع �لعامة، �لتعلم، 
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�لطبابة، و�لن�شاط �لإعالمي و�لفكري و�لثقايف...�إلخ. وي�شم �ملوؤ�ش�شات �لتي 
تتعامل بال�شلع و�خلدمات، �إنتاًجا وتوزيًعا، وتتعامل مع �ملو�طنني ب�شفتهم 

م�شتهلكني لل�شلع و�خلدمات، لكنها ل تبغي �لربح بل �خلدمة �لعامة)22).
ثانًيا: دور الدولة القت�شادية و�شيا�شة اخل�شخ�شة

�لقت�شادية  و�ل�شيا�شات  �لعجائبية  وقدرتها  �ل�شوق"  "َوَثَن  عبارة  ر�جت 
يف �شورة هي �لتخا�شية، و�أ�شبحت �لدولة وتدّخلها يف �لن�شاط �لقت�شادي 
حجمها  وت�شغري  �لدولة  دور  حتديد  وغد�  �لرب�ءة،  تثبت  حتى  �تهام  مو�شع 
مفتاًحا لإنقاذ �لبلد �لفقري من دو�مة �لفقر و�لتخلف، وت�شيريه يف طريق �لتنمية 
�مل�شتد�مة �لو�عدة. من جهة �أخرى، يرى �لبع�س �أن �لقد��شة هي يف دور �لدولة 
على �إد�رة �لن�شاط �لقت�شادي، ملا لها من قدرة يف �إد�رة �لقت�شاد من خالل 

�لتخطيط �ملركزي)23).
�إن جد�رة �أد�ء �ملن�شاأة تعتمد على �لبيئة �ملوؤ�ش�شية �لتي تعمل فيها �ملن�شاأة، 
�لأرباح  حتقيق  �أ�شا�شها  �ملادية  �حلو�فز  �شنفان:  فهي  و�حلو�فز  �لدو�فع  �أما 
و�ل�شعور  �لفخر  مثل  �ملعنوية  و�حلو�فز  �ملن�شاأة،  يف  للعمل  �ملادية  و�ملز�يا 
بالر�شى �لناجَتني عن �ل�شمعة و�لنفوذ �لجتماعي و�ل�شيا�شي �ملرتبط بالعمل 

�ملتقن و�لأد�ء �لناجح.
�إن �ل�شبب يف �ملطالبة بتخ�شي�س �ملوؤ�ش�شات �لعامة �جلو�ب �ل�شائع هو �أن 
�لإد�رة �حلكومية م�شابة بفقٍر يف �جلودة ب�شورٍة مزمنة، و�لأرجح �أننا �شنجد 
�لإد�رة  فنون  لإد�رته  يكفل  �خلا�س  �لقطاع  باأن  يتعلق معظمها  �أ�شباب  لهذ� 
�حلديثة وتقنياتها، وخ�شوع �ملن�شاأة لرقابة �أ�شد وحما�شبة على �لأد�ء �شمن 
معايري مو�شوعية، ي�شاف �إىل ذلك �لتوظيف �لذي يخ�شع بدرجٍة �أكرب لعتبار�ت 

�حلاجة و�جلودة ومرونة �أكرث يف �ل�شتغناء عن �ملوظفني غري �جليدين.

22-  علي عبد القادر علي، مرجع سبق ذكره، ص 78.
طاهر كنعان، النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت 3)20 ص 79.  -23
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�لتي تو�جه  �لأد�ء يبقى م�شتمر لدى �ملن�شاآت  �أن ح�شن  ثمة �شك كبري يف 
�شوًقا حمتكرة �أو منقو�شة �ملناف�شة، و�إذ� مل يكن ذلك من �ل�شهولة بح�شول 
من  تلك،  �جلديرة  �لإد�رة  عنا�رش  على  �لعامة  �ملن�شاأة  �أو  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة 
خالل �لتعاقد عليها مع موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س، من دون �أن تتنازل �لدولة 

عن ملكيتها و�شيطرتها على �لأمور.
�ل�شيا�شية  باملحا�ش�شة  �لعام حمدودة وحمكومة  �لقطاع  �حلو�فز يف  �إن 
و�لطائفية، وهي معوقات كبرية �أمام حتقيق �إد�رة جيدة وموؤ�ش�شات نظيفة، 
ولكن �لقدرة على خلق �إد�رة جيدة يبقى قائًما، و�أكرب دليل موؤ�ش�شة �جلي�س 
�لأمن  �لوقت وهي: حماية �حلدود وحفظ  نف�س  �أدو�ر يف  �لتي تقوم بثالثة 
)�إرجاع  �ل�شفافية  �لإمنائية وممار�شة  �لن�شاطات  �لقيام ببع�س  �لد�خل،  يف 
1٨ مليار �إىل �خلزينة �للبنانية يف نهاية �لعام 2٠1٨(. وهذ� يعد منوذًجا 
لها  تتعر�س  �لتي  و�حلمالت،  �ل�شغوطات  كل  من  �لرغم  على  به  ُيحتذى 
�ملوؤ�ش�شة ب�شبب �أد�ئها �لفعال، وحماولتها �جلدية يف منع �لتهريب، ومكافحة 

�جلرمية، وحفظ �لأمن بعيًد� عن �أي �عتبار�ت فئوية �أو مناطقية.
ثالًثا: املفهوم املو�شع للتنمية

باعتبارها  �لتنمية  �إىل  للنظر  �لدويل  �مل�شتوى  على  عاًما  �جتاًها  يوجد 
�لنا�س  �إذ ين�شّب �لهتمام على تو�شيع قدرة  �لب�رش،  عملية لتو�شيع حريات 
ليحيو� حياة يرغبون يف حتقيقها، ويوؤدي مفهوم �لقدرة دوًر� حمورًيا يف 
�لنا�س لتفادي خمتلف  �لتحليل، وبدياًل من مفهوم �لدخل يف تعريف رفاه 
�ملبكرة،  و�لوفاة  �ل�شحة  و�عتالل  �لتغذية  و�شوء  و�جلوع،  �حلرمان  �أنو�ع 
و�ل�شتمتاع مبختلف �أنو�ع �حلريات �ملرتبطة باملعرفة و�لتعليم و�مل�شاركة 

�ل�شيا�شية))2).

برنامج األمم المتحدة االنمائي – تقرير التنمية البشرية 0)20، الثروة الحقيقية لألمم ص 9) وتقرير التنمية البشرية ))20، االستدامة واإلنصاف  -2(
مستقبل أفضل للجميع، نيويورك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ))20.
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خمتلف  �إن  �حلقيقة  ويف  للتنمية،  و�شيلة  باأنها  �حلرية  فاعلية  تكمن 
يف  ت�شاهم  �لتي  �حلريات  وت�شمل  بع�س،  مع  بع�شها  مرتبطة  �حلريات 
�لتنمية: �حلريات �ل�شيا�شية، �لت�شهيالت �لقت�شادية، �لفر�س �لجتماعية، 

�شمانات �ل�شفافية و�لأمن �لوقائي.
منذ  �لعام،  �جلدل  يف  مميًز�  مكاًنا  �حتلت  �لتنمية  ��شتد�مة  ق�شية  �إن 
�للجنة  تقرير  ن�رش  بعد  �ملا�شي،  �لقرن  ثمانينيات  من  �لثاين  �لن�شف 
�لدولية حول �لبيئة و�لتنمية )1٩٨٧(، وبح�شب هذ� �لتقرير، ُعّرفت �لتنمية 
من  �حلالية  �لأجيال  �حتياجات  تلّبي  �لتي  �لتنمية  تلك  باأنها  �مل�شتد�مة 
�إعاقة مقدرة �لأجيال �مل�شتقبلية يف مقابلة �حتياجاتها، و�لهتمام  دون 

يف هذ� �لتعريف من�شّب على جمال �إد�رة �ملو�رد �لطبيعية و�لبيئية)25).
�إن �لتنمية �مل�شتد�مة تعني �ل�شتغالل �لأمثل للمو�رد �لطبيعية، و�نعكا�س 
كل ذلك بطريقٍة ملمو�شة على متكني �لنا�س ليعي�شو� �حلياة �لر�غبني فيها. 
بهذ� �ملعنى، �إن �لتنمية �لب�رشية و�مل�شتد�مة ق�شيتان متالزمتان، فالتنمية 
�لب�رشية تعني �إف�شاح �ملجال �أمام �لإن�شان ليعي�س حياة مديدة يتمتع فيها 
بال�شحة، ويح�شل على �لتعليم ويحّقق ذ�ته، �أما �لتنمية �مل�شتد�مة فتعني 
ل  �لب�رشية  فالتنمية  �لغد.  �أجيال  �أمام  ذ�ته  �ملجال  �إف�شاح  على  �حلر�س 

تكون تنمية ب�رشية ما مل تكن م�شتد�مة.
منذ بد�ية �لثمانينيات يف �لقرن �ملا�شي، �ندلع جدل و��شع حول �ل�شيا�شات 
�لكلية  �لقت�شادية  �ل�شيا�شات  على  �جلدل  هذ�  ترّكز  �ملالئمة،  �لتنموية 
�ل�شيا�شات  �لنمو ثم تو�ّشع لي�شمل ما ميكن ت�شميته  �ملالئمة لتحفيز عملية 
�لقت�شادية  �ل�شيا�شات  من  حزمة  فر�س  هو  �جلدل  �أثار  وما  �لجتماعية، 
�لكلية على �لدول �لنامية، وعليها تطبيقها باعتبارها �رشوًطا للح�شول على 

�مل�شاعد�ت �لقت�شادية من �لدول �ملانحة و�ملوؤ�ش�شات �لدولية.

علي عبد القادر علي، مرجع سبق ذكره، ص 9).  -25
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عرفت هذه �ل�شيا�شات فيما بعد با�شم حزمة �شيا�شات وفاق و��شنطن وهي 
�لدويل،  و�لبنك  �لأمريكية  �خلز�نة  وز�رة  بو��شطة  عليها  �لتفاق  عن  كناية 
هذه  وفر�س  و��شنطن،  مدينة  يف  مقرها  يقع  �لتي  �لدويل،  �لنقد  و�شندوق 

�ل�شيا�شات على �لدول �لنامية حتت ��شم برنامج �لإ�شالح �لقت�شادي))2).
�لإنفاق  من:  كل  بتخفي�س  تقوم  �أن  �لدول  على  �ل�شيا�شات  هذه  ��شرتطت 
�حلكومي، �لعجز يف �ملو�زنة، �شعر �لعملة �لوطنية، �لأجور يف �لقطاع �لعام، 
�لدعم �حلكومي، حترير  �لأ�شعار من خالل �شحب  �لتحكم يف  و�لق�شاء على 
�لدولية، �لرتحيب  �لفائدة، �لنفتاح �لقت�شادي، حترير نظام �لتجارة  �شعر 
و�شيا�شات  �ل�رشف  ل�شعر  �شيا�شات  �تباع  �ملبا�رش،  �لأجنبي  بال�شتثمار 

لالأجور.
1- ال�شيا�شات التنموية امللئمة: َترّتب على �لتجارب �لتنموية �ملتعاقبة 
تبلور فهم عري�س، �أن �إد�رة �لقت�شاد �لكلي يف �لدول �لنامية ل بد لها من 
�لهتد�ء باإطاٍر عام، ت�شكل مكوناته تطوير �إطار تن�شيقي ل�شيا�شات �لقت�شاد 
�لكلي �ملالية و�لنقدية، و�شيا�شة �شعر �ل�رشف، و�شيا�شة �لتدفقات �لر�أ�شمالية 
��شرت�تيجيات  �شياغة  يف  متو�شط  زمني  مدى  وحتديد  �ت�شاقها،  ل�شمان 

�لإنفاق �لعام.
يجب مر�عاة �إعطاء �لنمو �لقت�شادي، و��شتقر�ر �ملعي�شة وخلق �لوظائف 
�أهمية خا�شة، وينبغي عدم تغّيبها ب�شبب �لرتكيز على �ل�شتقر�ر �لقت�شادي 
�لكلي، و�لتحكم بالت�شخم مع مر�عاة �أن معدًل معتدًل للنمو وقاباًل لال�شتمر�ر، 
يرتكز  �لفقر، خري من معدل مرتفع  و�لإقالل من  يرتتب عليه خلق وظائف 
على زيادة عدم �مل�شاو�ة، وتلّفه خماطر �لتاأرجح و�لأزمات. يجب �أن يكون 
هدف معظم �ل�شيا�شات خلق فر�س عمل منتجة توّفر �لعمل �لالئق، ت�شجيع 

المرجع السابق، ص 57.  -2(
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قاعدة  ��شتمر�ر  و�شمان  �لجتماعية  �لقطاعات  على  �لإنفاق  �ل�شتثمار، 
�ملو�رد �لب�رشية.

يف  وبالأخ�س  �إيجابًيا،  �أثًر�  لها  يكون  �أن  يجب  �ملالية  �ل�شيا�شات  �إن 
تو�شيع �ل�شتثمار و�أل ت�رش �ل�شيا�شات �مل�شتخدمة بالفقر�ء، ولهذ� �لغر�س 
�ملالئمة  �خلارجية  �لتجارة  و�رش�ئب  �لت�شاعدية  �ل�رش�ئب  فر�س  ميكن 
�أن  يجب  �لنقدية  �ل�شيا�شة  �شياغة  و�أن  كما  �ملال،  ر�أ�س  على  و�ل�رش�ئب 
تتكيف مع �ل�شيا�شات �ملالية ولي�س �لعك�س، ويجب �أن تكون �أهد�ف كليهما 
و�لبتعاد  �ملعي�شة،  م�شتويات  وحت�ّشن  �لوظائف  تخلق  �قت�شادية  �أهد�ًفا 
�لنظر  و�إعادة  �لنقدية  لل�شيا�شة  �ملحوري  �لهدف  باعتباره  �لت�شخم  عن 
با�شتقاللية �لبنك �ملركزي، ويتطلب ذلك �تباع مقاربة �لتخطيط ول ُتفر�س 
من خارج �لبلد، و�إن جوهر تخطيط �لتنمية يكمن يف �شمان كمية �ل�شتثمار 
�لإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  يف  ملحوظة  زيادة  خللق  كافية  ب�شورٍة  �ملنتج، 

يفوق �لزيادة يف عدد �ل�شكان ويوؤدي �إىل زيادة دخل �لفرد.
2- متويل التنمية بال�شتدانة: من �ملعلوم �أن �ل�شتد�نة من �أجل �لتنمية 
�أمًر� مربًر� علمًيا يف �شوء عدم كفاية �ملو�رد �ملحلية، على �لرغم من �أنه لي�س 
بال�رشورة �أن حت�شل �لتنمية يف ظل تو�فر �لأمو�ل، وهذ� حال بع�س �لدول 
�لنفطية، و�ل�شتد�نة لها �شكالن: �ل�شتد�نة �لد�خلية و�ل�شتد�نة �خلارجية)27).

�أجل �لتنمية، هي نوع من �لرت�كم  �ل�شتد�نة �لد�خلية وهي �ل�شتد�نة من 
�لد�خلي ول ت�شكل عبًئا على �لتنمية �رشط توجيهها �إىل �لقت�شاد �حلقيقي، 
�مل�شادر  كفاية  عدم  �شوء  يف  تربيرها  فيمكن  �خلارجية  �ل�شتد�نة  �أما 
على  عبًئا  ت�شكل  ل  و�أن  �حلقيقي  �لقت�شاد  يف  ُت�شتثمر  �أن  �رشط  �ملحلية، 
�لناجت �ملحلي، �إذ ميكن ت�شديدها من �شادر�ت �مل�شاريع �لتي ُتبنى بالدرجة 

منذر خدام، النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت 3)20، ص )37.  -27
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�لأوىل، ولي�س من خالل زيادة �ل�رش�ئب على كاهل �ملو�طنني، و�أن ل ت�شيع 
يف �شوق �لف�شاد �لإد�ري و�ل�شيا�شي �لبارز �ملالمح.

منه،  �خلروج  �إمكانية  عن  �لبحث  يتطلب  �ملديونية  فخ  يف  �لوقوع  �إن 
تتجلى  �أخرى  وتارة  وبطالة،  �أزمة منو  تكون  تارة  �لأ�شباب،  متعددة  وهي 
�إىل  ميل  ت�شكيل  و�إىل  �ملدفوعات،  ميز�ن  يف  وم�شتمر  كبري  عجز  ب�شورة 
�لتمويل بالت�شخم، و�ل�شبب يف زيادة �ملديونية �لتوجه نحو تنمية �لنزعات 
�ل�شتهالكية �لبذخية، ومقابل ذلك برز �لنمو �ل�شلبي للناجت �ملحلي، و�رتفاع 

معدلت �لت�شخم يف �أ�شعار �ل�شلع و�خلدمات.
�إن ف�شاد �لأجهزة �حلكومية ومنو ظاهرة �ل�شتهالك �لرتيف، ت�شّجع كثرًي� 
على نهب �لقت�شاد�ت �لوطنية، مبا يف ذلك نهب �لقرو�س �خلارجية و�إعادة 

تهريبها �إىل �خلارج.
يف مقابل �ملديونية �لعامة للدولة وحتّول �لق�شم �لأكرب من �لديون �لد�خلية 
�أفر�د وموؤ�ش�شات خا�شة، ت�شغل جزًء� كبرًي� منها  و�خلارجية �ملرتتبة على 
�جلديدة  �ل�شاذة  �لت�رشفات  من  �لقت�شاد  له  تعّر�س  �لذي  �لنهب  ح�شيلة 

�ملنت�رشة يف �لأجهزة �لر�شمية و�خلا�شة �لفا�شدة.
ثالًثا: التنمية وعلقتها بال�شتقرار ال�شيا�شي والجتماعي

�إذ ميكن للتنمية  تقوم فكرة �لتنمية على �لعالقة �ملتو�زنة بني �لأجيال، 
�لأجيال  بحق  �لت�شحية  دون  من  �حلالية  �لأجيال  حلاجات  ت�شتجيب  �أن 
�جلديدة يف ثرو�ت بالدها ومو�ردها، ويجب �لنظر �إىل �لتنمية باأنها هدًفا 
من �أجل �لتطور �حل�شاري ما يتجاوز �جلانب �لقت�شادي، وت�شمل �لتنمية 
�لإد�رة  �أد�ء  و�ملحكوم،  �حلاكم  بني  �لعالقة  و�ملدنية،  �ل�شيا�شية  �حلريات 
�حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �لت�رشيعية و�ل�شيا�شات �لعامة و�ملوؤ�ش�شات �لق�شائية 

و�ملنظمات غري �حلكومية و�لإعالم و�لتعليم، و�إجماًل �ملجتمع ككل.



28

1- �شيا�شات البنك الدويل: حدد �لبنك �لدويل �شبع �شيا�شات �أ�شا�شية ميكن 
من خاللها للحكومات �أن تقوم بتنفيذ �لتنمية �مل�شتد�مة:

ت�شمني �لعمليات �لبيئية يف �شنع �لقر�ر.  •
تخفي�س ن�شبة زيادة �ل�شكان.  •

�لتم�شك ب�شعار فّكر كونًيا و�عمل حملًيا و�لق�شايا �ملحلية يجب مو�جهتها   •
�أوًل.

تخفي�س �لتكاليف �لإد�رية حلماية �لبيئة من خالل و�شع �أهد�ف و�قعية   •
وتطبيقها.

�لقت�شادية  �ملجالت  د�خل  متو�زن  خمطط  حتريك  �إىل  �حلاجة   •
و�لجتماعية و�لبيولوجية من خالل خطة ق�شرية ومتو�شطة وطويلة �لأجل.

�لقيام باأبحاٍث حول �لتنمية وو�شولها �إىل �لإد�ريني و�ملو�طنني.  •
�لتم�شك ب�شعار �لوقاية �أرخ�س من �لعالج.  •

�لإن�شان  قدر�ت  لتنمية  �ل�شعي  يف  جوهرًيا  تتمحور  �لتنمية  �أهد�ف  �إن 
�أ�ش�س طائفية،  �أو يقوم على  و�ملو�طن، وهذ� ل يتم يف �شياق حكم �شعيف 
لأن مفهوم �لتنمية ذ�ته يعني حترير �لإن�شان من �لفقر و�لعوز، وتاأمينه من 
�رش �ملر�س و�جلهل و�حلرمان، و�شمان حرياته �ل�شيا�شية و�ملدنية، وحقه 

يف �ختيار نوعية �حلياة ومتتعه بفر�ٍس حقيقية.
بد  ل  �لتنمية  عملية  ح�شول  �أجل  من  التنمية:  يف  التخطيط  دور   -2
�لأزمات  ظهور  ب�شبب  وذلك  �ل�شيا�شي،  �لنظام  �ختلف  مهما  �لتخطيط  من 
حتديد  هو  �لتخطيط  وهدف  ك�شاد،  من  ير�فقها  وما  �لدورية  �لقت�شادية 
�ملتقدمة  �لبلد�ن  يف  �لتخطيط  �إن  بلوغها.  وو�شائل  �لقت�شادية  �لغايات 
يختلف عنه يف �لبلد�ن �ملتخلفة، فهو يف هذه �لأخرية يجب �أن يكون خيار 
�أهمية  لها  �لإن�شانية  فالكر�مة  �ملادي،  �لرفاه  من  �أكرث  �شيء  هو  �شيا�شي، 
م�شاوية لل�شعادة، وهي لي�شت عملية زيادة �لإنتاج، �أو و�شيلة للتخل�س من 
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�لأزمات �لقت�شادية �لدورية، �إنه و�شيلة لتغيري �لو�قع وتطويره من �أجل �أن 
حتّقق �إن�شانية �لإن�شان.

�إذ� كان �لتخطيط �رشورة حتمية للتنمية، �إل �أن نوعيته ما ز�لت تثري �لكثري 
من �لإ�شكالت و�ملعاين، وقبل �ختيار نوع �لتخطيط ل بد من �لنتباه لعدة 

م�شائل:
�إن جتربة �لتخطيط يف بلد معنّي ل ميكن لها �أن تتكرر يف بلد �آخر قطًعا.  •
�إن حماولة �لتقليد و�لنقل �مليكانيكي للتجارب �لأخرى توؤثر �شلًبا على   •
تطّور �لتجربة �لذ�تية، وقدرتها على �ملبادرة و�لإبد�ع وتقدمي منوذج جديد.

�رشورة �لبتعاد عن �لنتقائية يف خمتلف مر�حل �لتخطيط، بل يجب   •
�لقت�شادية  و�لقو�نني  و�ملعرفة  و�لعلم  �لذ�تية  �لتجربة  على  �لعتماد 

�ملو�شوعية.
�لقت�شادية  �خلطط  وو�شع  �لتخطيط  عملية  يف  �لأ�شا�شية  �ملبادئ  �إن 
و�لتقدم  �لقت�شادي  �لتطور  عملية  حتكم  و�لتي  �ملو�شوعية،  و�لقو�نني 
�لبلد�ن  جتارب  من  �لو�عية  �ل�شتفادة  يجب  وعليه  عامة،  هي  �لجتماعي 
�لتخطيط  من  �أنو�ع  عدة  ويوجد  بحذ�فريها.  ن�شخها  دون  من  �لأخرى 
كالتخطيط �لتاأثريي، �لإر�شادي، �لتحري�شي و�لإلز�مي، ويجب �ختيار �لنوع 

�لذي يتالءم مع ظروف كل بلد.
3- اإمكانيات التنمية يف لبنان: �إن �حلرب �لأهلية �لتي عرفها لبنان و�لتي 
ما ز�لت �آثارها قائمة حتى �لآن يف �ل�شيا�شة و�لقت�شاد، و�لأزمات �لد�خلية 
و�خلارجية �لتي تنذر د�ئًما بانفجار �لو�شع، وبالتايل تنا�شي عملية �لتنمية 
�لتي  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  و�لت�شويات  كافة،  �أ�شكالها  يف  �لقت�شادية 
حت�شل، ل يجب �لنظر �إليها كحٍل للم�شكلة بل كمرحلٍة تاأ�شي�شية، و�إن ف�شل 
�ملجتمع �ملدين و�ملوؤ�ش�شات �لقت�شادية عن �ملح�شوبيات �ل�شيا�شية يوؤدي 
�لإنتاجية  �لقطاعات  �أ�ش�س تقوم عليها  �ل�شتقر�ر، وو�شع  �إىل �حلفاظ على 



30

 %٦٨ بلغت  �لتي  �خلدمات  قطاع  وتدعيم  �لر�هنة)28)،  �حلالة  من  و�خلروج 
من جممل �لناجت �لقومي يف �لعام 1٩٧1، �إذ مت �إن�شاء قطاع فندقي و��شع 
وع�رشي، كذلك ��شتفاد لبنان كثرًي� من عدم �ل�شتقر�ر �لذي عرفته �لبلد�ن 
�لعربية و�لتاأميمات �لتي دفعت �لأغنياء �لعرب لتهريب �أمو�لهم �إىل لبنان، 
على  �أما  �خلارجية.  �لناحية  من  هذ�  �ل�شيا�شيني  للمعار�شني  ملجاأ  و�شّكل 
�ل�شعيد �لد�خلي فاإن �لتوجه لقطاع �خلدمات �أ�رشع منها يف بقية �لقطاعات. 
�إن �لزدهار مل يكن مرتكًز� على قاعدة �إنتاجية قوية وثابتة، و�رتبط ب�شكٍل 
من  �لكثري  �إفال�س  �إىل  �أدى  �خلارجي  �لو�شع  و�هتز�ز  �خلارجية،  بالعو�مل 
�ملوؤ�ش�شات و�شّكلت �أحد�ث 1٩٧5 �رشبة كبرية لقطاٍع يعتمد ب�شورٍة �أ�شا�شية 

على �لبلد�ن �لعربية.
ا، فال يوجد در��شة عملية  �إن �لقطاع �ل�شناعي ي�شطدم ب�شعوباٍت كثرية �أي�شً
�إح�شائية دقيقة  در��شة  و�لذ�تية. ل يوجد  �لبنيوية  ملختلف ق�شايا تطوره 
مثل �إح�شاء�ت م�شلحة �ل�شناعة يف وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة، �إح�شاء�ت 
�شندوق �ل�شمان �لجتماعي و�إح�شاء�ت غرفة �لتجارة و�ل�شناعة، �إذ ي�شغل 
هذ� �لقطاع حو�ىل 1٨.٦% ح�شب �إح�شاء �لعام 1٩٧4. �أما �لقطاع �لزر�عي، 
فكانت ت�شكل �ليد �لعاملة �لزر�عية حو�ىل 55% يف �لعام 1٩٦4 و�نخف�شت 
م�شاحة  من   %4٠ �لزر�عية  �لأر��شي  وت�شكل   ،1٩٧4 �لعام  يف   %11 �إىل 
لبنان، و�أهم زر�عاتها: زر�عة �حلم�شيات و�لتفاح، وكانت �لأ�شو�ق �لرئي�شة 
لها يف �خلليج، ولكنها �أدت �إىل تقهقره نتيجة �ملز�حمة من �لأ�شو�ق �لأردنية 

و�ل�شورية و�مل�رشية)29).
قادر  غري  �للبناين  �لفالح  جعل  �لزر�عي  �لقطاع  يف  �لدولة  دور  �نعد�م 
مبفرده على حت�شني �لإنتاج وزيادته، وما عّمق �لأزمة �ن�شد�د طرق �لت�شدير 

بعد �لأحد�ث �ل�شورية، �إ�شافة �إىل �ل�شح �حلا�شل يف �ملياه.

غسان بدر الدين، جدلية التخلف والتنمية، الجامعة اللبنانية 993)، ص 9)).  -28
المرجع السابق ص 9)).  -29
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رابًعا: العالقة املفرت�صة بني التنمية والإرهاب
بتغيري  �إل  يتم  ل  �لإرهاب  ومو�جهة  �حلقيقية  �لتنمية  �إىل  �لو�شول  �إن 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لدولة  موؤ�ش�شات  بناء  يف  �ل�شابقة  �لجتاهات 
و�لأمنية، وهذ� يتطلب �إعادة �لنظر يف �ل�شيا�شات �لتنموية �ل�شابقة، وتنمية 
�ملدمرة،  �ل�شتهالكية  و�لنزعات  �مليول  تنمية  عن  ا  عو�شً �لإنتاج  قوى 
و�لعمل على خلق �ملناخات �ل�شتثمارية �ملالئمة، �أي خلق �لبيئة �لت�رشيعية 
�لبنى  تطوير  �إىل  �إ�شافة  �لف�شاد،  وحماربة  �ملالئمة  و�لتنظيمية  و�لإد�رية 
و�لعتماد  وم�شتلزماتها)30)،  �ل�شتثمار�ت  �إىل  �لدخول  وطريقة  �لتحتية 
على �لطاقة �لبديلة وخا�شة يف قطاع �لكهرباء، وتطوير �لتعاون مع �لدول 
�لعربية و�لأجنبية يف �ملجال �لقت�شادي، تبقى هذه �لو�شفات بال جدوى 
�إذ� مل ترت�فق باإ�شالحاٍت جذرية، وروؤية موحدة للق�شايا �لوطنية، وتعزيز 
خيار�ت �حلرية و�لدميقر�طية �حلقيقية، ورفع م�شتوى �لإح�شا�س بامل�شوؤولية، 
وتقلي�س �لع�شبية و�لطائفية وجتفيفها منابع �لتفكري �ملتطرف و�لإرهابي، 
�لتقدم  يف  ت�رّشع  م�شاو�ة  �إىل  و�لو�شول  �لقانون  �شيادة  فر�س  وتعزيز 

�لجتماعي.

اخلال�صة 
�أدت �حلرب يف لبنان بالإ�شافة �إىل �لعتد�ء�ت �لإ�رش�ئيلية وموجة �لإرهاب 
�لتي �رشبته �إىل تر�جع يف �لقت�شاد �للبناين، نتيجة �لدمار �لذي حلق بالو�شع 
�لقت�شادي و�لبنى �لتحتية، وترّدي قدرة �لدولة على تاأمني �خلدمات �لأ�شا�شية، 
بدًء� من ��شتتباب �لأمن وفر�س �شلطة �لقانون و�حلد من �نت�شار �لف�شاد، و�شوًل 
�إىل نق�س �خلدمات �ل�شحية و�لرتبوية و�لجتماعية للمو�طنني، �إ�شافة �إىل ما 

�شبقها وتالها من خلل يف تركيبة �ل�شلطة �ل�شيا�شية و��شتقر�رها.

غسان بدر الدين، مرجع سبق ذكره، ص ))2.  -30
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وعدم  �لفقرية،  �لطبقة  على  �لأعباء  ز�دت  �لتي  �ل�رشيبية  �ل�شيا�شة  ف�شل 
�لقت�شاد  �لتكّيف مع طبيعة  على  قادر  نظام �رشيبي  �بتكار  على  قدرتها 
�للبناين، وحتديد �ل�رش�ئب �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة، مما �شمح لفئاٍت قليلة 
�أهمية  من  �لرغم  وعلى  �لفقر�ء،  عدد  زيادة  باملقابل  �أرباحها،  زيادة  من 
�لقطاع �مل�رشيف يف �إعطاء ثقة معّينة للو�شع �ملايل للدولة، �إل �أنه ��شتطاع 
ت�شغيل  ي�شتطع  ومل  �للبنانيني،  غالبية  ح�شاب  على  طائلة  �أرباح  حتقيق 
قرو�شه  وبقية  حقيقية،  �إنتاجية  م�شاريع  يف  �ملتوفرة  �ملالية  �ل�شيولة 

�ملمنوحة للموؤ�ش�شات حتت طابع ��شتهالكي.
عر�شة  بها  ي�شتهان  ل  �للبنانيني  من  �رشيحة  جعال  و�لفقر  �لتهمي�س  �إن 
لال�شتغالل من قبل �لتنظيمات �لإرهابية و�لتكفريية، و�أر�شية خ�شبة لتقّبل 
ظاهرة  تعد  و�لدولية.  �لإقليمية  �متد�د�تها  لها  و�لتي  �ملتطرفة،  �أفكارها 
وتختلف  �لقت�شادي،  و�لنمو  �لتنمية  ملفهوم  نقي�س  و�لتكفري  �لإرهاب 
يرى  �إذ  مو�جهتها،  و�شبل  و�أ�شبابها  وخلفياتها  حتديدها  يف  �لتف�شري�ت 
�لبع�س �أن �لإرهاب و�لتكفري يبد�أ بالفكر ول ميكن مو�جهته �إل بالبحث عن 
�أ�شوله �لفكرية، خا�شة عندما ت�شل �لأمور �إىل تف�شري �لدين و�لجتهاد يف �أن 
كل فئة تعد �أنها �شاحبة �لر�أي �ل�شديد و�لفكر �ل�شحيح، بينما ذهب �لبع�س 
و�جتماعية  �قت�شادية  عو�مل  وليدة  �لإرهاب  ظاهرة  �إن  �لقول  �إىل  �لآخر 

و�شيا�شية و�شعف عملية �لتنمية.
�إن �لتنمية هي لي�شت عملية �جتماعية و�شيا�شية و�قت�شادية بحتة وهدفها 
زيادة مدخول �لفرد فقط، �إمنا هي جمال لتو�شيع حرية �ملو�طنني ومتكينهم 
و�جنذ�ًبا  ��شتغالًل  �لأ�شخا�س  �أكرث  �إن  وم�شتقرة.  كرمية  حياة  عي�س  من 
ز�د  فكلما  و�ملحتاجني،  �لفقر�ء  �أولئك  هم  و�لإرهابية  �لتكفريية  لالأفكار 
وتنامت  �لفو�شى  عّمت  تقل�شت  وكلما  �ل�شتقر�ر،  تر�ّشخ  �لتنمية  م�شتوى 
ظاهرة �لتطرف و�لإرهاب، وخال�شة �لقول �إن �لتنمية و�لإرهاب نقي�شان ل 

يلتقيان، �لأوىل تبني و�لثاين يهدم.
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و�لجتماعي  �ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  يف  �لأ�شا�شية  �لعو�مل  من  �لتنمية  تعد 
و�لقت�شادي و�لنف�شي، وتديّن م�شتوى �حلرية و�لدميقر�طية وفقد�ن �لتعددية 
�ل�شيا�شية �حلقيقية وتد�ول �ل�شلطة، يقّدم �ملربر�ت و�لذر�ئع ملنطق �لإرهاب 
ل�شتخد�م �لعنف من �أجل �لتغيري ولتحقيق غايات �شيا�شية، و�ل�شتثمار يف 
�لإرهاب من قبل بع�س �لقوى �لإقليمية و�لدولية ين�شط �حلركات �لإرهابية، 

ولكن ل ميكنه �لتحكم بحركتها كما ح�شل مع �لقاعدة ود�ع�س و�لن�رشة.
مهما �ختلفت �لتف�شري�ت و�لدو�فع، فمن �ملوؤكد �أن �لأر�شية �خل�شبة �لتي 
ت�شاعد على منو �لإرهاب هي �نت�شار �لفقر و�لتخلف �لقت�شادي و�لجتماعي، 
�لدول  ومعظم  لبنان  عانى  �حلقيقية.  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  حتقيق  وعدم 
�إن  �إذ  �لإرهابية،  �لتنظيمات  منو  ومن  �ل�شتقر�ر  عدم  حالة  من  �لعربية 
�لتناف�س و�ل�رش�ع �لدولَيني، و�لدعم �لذي ح�شلت عليه تلك �لتنظيمات من 
بع�س �لدول و�أجهزة خمابر�تها، �أدى �إىل تو�ّشع حالة عدم �ل�شتقر�ر، ومنع 
قيام عملية �لتنمية و��شتثمار �ملو�رد �لأولية، وهذ� ما �شاهم يف �إبقاء لبنان 
مبفهومها  �لتنمية  �إن  �ل�شناعية.  للدول  ��شتهالكية  �أ�شو�ًقا  �ملنطقة  ودول 
�حلديث ل تقت�رش على زيادة دخل �لفرد وحت�شني معي�شته، بل تعني تو�شيع 
حريته وحتديد كيف يريد �أن يعي�س ومن يختار �أن يحكمه بعيًد� عن �لعنف 
�للبناين وخا�شة يف معركة فجر �جلرود يف  �أجنزه �جلي�س  �إن ما  و�لإكر�ه. 
�أر��شيهم  �إىل  طرد �لإرهابيني من لبنان، وتوفري �لأمن للمو�طنني و�لعودة 
حماربة  يف  به  ُيحتذى  منوذًجا  كان  باأماٍن،  عليها  و�لعي�س  و��شتثمارها 
�لإرهاب  من  خاٍل  و�آمن  مزدهر  وطن  وبناء  ملخاطره،  و�لت�شدي  �لإرهاب 

يوؤمن ويفتخر به �أبنائه جميًعا.
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أ.د عصام مبارك

االلتزام السياسي بين المفاهيم والتحديات

املقّدمة 
�أن�شار  �أبرزها  كلمة  هي  بالذ�ت،  �للتز�م  لفظة  �إن 
Jean- و�لوجودية   Emmanuel Mounier �ل�شخ�شانية 
Paul Sartre يف �ل�شنو�ت �لأخرية. و�للتز�م لي�س م�شطلًحا 
ر�هًنا �إل يف �لظاهر، كما ل ميكن تف�شريه �إل �إذ� مت ربطه مع 

متغري �آخر يوؤّثر عليه حتًما.
�أن  �شخ�س  لأي  ميكن  ول  �حلياة  يف  قاعدة  هو  فاللتز�م 
يحيا من دون �ملرور بالتز�ماٍت �شو�ء �أكانت مادية، معنوية، 
قانونية، �قت�شادية �أو جتارية،... وحتى ميكن �لقول �إن �لفرد 

يف رف�شه لاللتز�م هو بحد ذ�ته �لتز�م، ولكن ب�شكٍل �آخر.
بد�أ  للمجتمع،  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لأنظمة  تطور  مع 
من  �أفر�ده  بني  �للتز�م  مبد�أ  تنمية  �رشورة  يعي  �لأخري  هذ� 
�أنه  وبخا�شٍة  �ملرت�كمة،  �لعامة  للق�شايا  حل  �إيجاد  �أجل 

*أستاذ مساعد في 
كلية الحقوق والعلوم 

السياسية واإلدارية 
في الجامعة 

اللبنانية
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�أ�شبح يتاأثر يف قر�ر�ت �ل�شلطة �ل�شيا�شية، ويعي خطورة تفاقم هذه �مل�شاكل 
�أفالطون:  �لعامة، لذلك قال  �ل�شوؤون  �أو  من جر�ء عدم �هتمامهم بال�شيا�شة 
"�إن عقاب �لذين ل يعملون �أو يرف�شون �لعمل بال�شوؤون �لعامة، تقع يف �أيدي 
�ملجتمع  خلدمة  �ل�شيا�شية  �لأحز�ب  دور  �أتى  وبعدها  منهم".  ف�شيلة  �لأقل 

ومعها تطور مفهوم �للتز�م، ليدخل �شلب �حلياة �ل�شيا�شية.
�أثرت  و�شيا�شية،  �قت�شادية  �جتماعية،  عو�مل  عدة  وليد  هو  �للتز�م  �إًذ�، 
�أن �للتز�م هو وليد  �لأفر�د على �للتز�م يف جمتمعاتهم. ومبا  عليه لتدفع 
ا يظهر عند �أفر�د معّينني ولي�س جميعهم. مفاده �أن  عو�مل حمددة، �إل �أنه �أي�شً
هوؤلء �لأفر�د �أ�شبحو� ملتزمني ب�شبب قوة هذه �لعو�مل �ملوؤثرة وفعاليتها، 

�لتي طبعت يف تفكريهم �أ�ش�س �للتز�م �ل�شيا�شي وقيمه.
ن�شل �إىل هنا لطرح �لإ�شكالية �لرئي�شة �لآتية: ما هو �للتز�م �ل�شيا�شي؟ وما 
هو �جلديد فيه؟ و�إىل �أين ت�شل �أهمية �للتز�م �ل�شيا�شي خا�شة د�خل �لأحز�ب، 
و�نعكا�شاته على �ل�شعيد �لوطني؟ وما هي طبيعة م�شار�للتز�م �ل�شيا�شي؟ 
�أي ما �ملربر�ت �لتي تدفع �ملو�طن لاللتز�م �ل�شيا�شي د�خل �لأحز�ب؟ ويف 
حال �للتز�م ما هي معلالت ��شتمر�ريته يف ذلك؟ وهل �مللتزم هو مو�طن 

عادي �أم جمرد منت�شب �أم من �ملنا�شلني؟
ولقد مت ��شتعمال �ملنهج �لوظيفي خالل تنفيذ عملية كتابة �لبحث، ولكن 
كاملنهج  و�رشورتها،  لأهميتها  �لأخرى  �ملناهج  ببع�س  �ل�شتعانة  مع 
�ملنتظمي من �أجل حتديد منط �للتز�م ب�شكٍل و��شح، وقادر على تف�شري م�شار 
�لعالقة بينه وبني باقي �ملفاهيم، ومن دون ��شتثناء �أدو�ت �ملقارنة لبع�س 
�ملتغري�ت �ملرتبطة باللتز�م �ل�شيا�شي، لو�شع �ملفاهيم يف �أطرها �لعلمية 

�ملنا�شبة مع دورها وتاأثريها.
�شنعالج يف �لق�شم �لأول كل ما يتعلق بالإطار �لنظري، �أي �شنبد�أ بعر�س 
�ملفاهيم �ملتعلقة باللتز�م �ل�شيا�شي يف �لفقرة �لأوىل، و�شنفّرق عندها بني 
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�ل�شيا�شي  �للتز�م  �أهمية  ف�شنطرح  �لثانية،  �لفقرة  �أما يف  و�لإلز�م،  �للتز�م 
�لثاين،  �لق�شم  �إىل  د�خل �لأحز�ب و�نعكا�شاته على �ل�شعيد �لوطني. و�شوًل 
�شنبحث فيه �لطبيعة �لعملية لاللتز�م �ل�شيا�شي، ففي �لفقرة �لأوىل من هذ� 
تدفع  �لتي  و�ملربر�ت  �ل�شيا�شي،  باللتز�م  �ملوؤثرة  �لعو�مل  �شنحلل  �لق�شم 
بني  ف�شنقارن  �لثانية،  �لفقرة  يف  �أما  �لأحز�ب.  د�خل  لاللتز�م  �ملو�طن 

�ملنا�شل و�ملو�طن �لعادي �أي �لنتهاء بتحديد من هو فعلًيا �مللتزم.
لكن قبل �لدخول يف �شلب �لبحث ل بد من �لإ�شارة �إىل �ل�شعوبات �لكثرية 
حال  ويف  �ملر�جع،  تو�فر  عدم  ناحية  من  �لبحث  عملية  يف  و�جهتنا  �لتي 
لتقف  تكن  ذلك مل  �ملو�شوعية، ومع  �لنق�س يف  تعاين من  وجودها كانت 

حاجًز� من دون �لو�شول �إىل �إجناز �لبحث.
و�أخرًي�، لهذ� �لبحث �أهمية علمية، تكمن يف �أنه يلقي �ل�شوء على مفاهيم 
كثرية، مع در��شة علمية ملدى تفاعل �للتز�م �ل�شيا�شي مع �لعو�مل �لأخرى.

�أما �لأهمية �لعملية، فهي �شتخّول �لقارىء �لتمييز وعدم �للتبا�س بني عدة 
�أو  �حلزبي  �لتز�مه  قوة  على  �لكبري  �لأثر  ذ�ت  �لعو�مل  و�شتتو�شح  مفاهيم، 

بالعك�س على �شعفه.

الق�صم الأول: الإطار املفاهيمي لاللتزام ال�صيا�صي
على مدى تاريخ تطور �لفكر �ل�شيا�شي، حاول عدة باحثني حتديد مفهوم 
�للتز�م  عّرف  من  منهم  �ل�شعوبات،  من  �لرغم  وعلى  �ل�شيا�شي،  �للتز�م 
�ل�شيا�شي بالنتماء �لإر�دي �إىل موؤ�ش�شات معّينة يوؤيدها �لفرد، ومنهم من 
�لو�جبات.  بني  تنازع  جتاه  �لالحياد  موقف  باأنه  �للتز�م  مفهوم  �أو�شح 

ولكن، ما هو �للتز�م �ل�شيا�شي؟
اأوًل: ما هو اللتزام ال�شيا�شي؟

يف �إطار �لفل�شفة �ل�شيا�شية، طرح Emmanuel Mounier عدة مفاهيم 
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�ملفاهيم  من  عدد  على  �لتف�شري�ت  هذه  وتنطوي  �ل�شيا�شي،  لاللتز�م 
تعريفه  فاأتى  �ل�شيا�شي.  و�لعمل  �لعقيدة  �ملو�طن،  كمفهوم  �لأ�شا�شية 
�لذي  �لفاعل  �ملو�طن  يكون عند  �ل�شيا�شي  �للتز�م  �لتايل:"�إن  �ل�شكل  على 
�ل�شيا�شي عن �لعمل  ين�شوي حتت عقيدة �شيا�شية ول ميكن ف�شل �للتز�م 
لي�شبح  �ملوت  ملجابهة  م�شتعًد�  يكون  �أن  عليه  �مللتزم  وهذ�  �ل�شيا�شي، 

�لتز�ًما فعلًيا". �لتز�مه 
"تعمل  باأنها  �أو �ملدنية  �ل�شيا�شية  Thomas Ehrlich �مل�شاركة  ي�شف 
من  مزيج  وتطوير  ملجتمعاتنا،  �ملدنية  �حلياة  يف  تغيري  �إحد�ث  على 
تعزيز  يعني  وهذ�  �لتغري.  هذ�  لإحد�ث  و�لد�فع  و�لقيم  و�ملهار�ت  �ملعرفة 
وغري  �ل�شيا�شية  �لن�شاطات  من  كل  خالل  من  �ملجتمع،  يف  �حلياة  نوعية 
وغري  �شيا�شية  منف�شلة:  �أبعاد  ثالثة  �لتعريف  هذ�  ي�شمل  �ل�شيا�شية"))). 
و�أنه  و�مل�شوؤولية،  �لجتماعي  بالوعي  ملتزمة  �شو�ء،  حد  على  �شيا�شية 

ي�شتلزم دمج �ملعرفة و�ملهار�ت مع �لد�فع و�لفر�شة.
 Henry E.و  ،Sidney Verba ،Key Lehman Schlozman لـ  تبًعا 
�لتاأثري  فحوى  �أو  نية  له  كـن�شاٍط  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  تعريف  مت   ،Brady
�أو  �لتاأثري يف �شنع  ب�شكٍل مبا�رش عن طريق  �إما  �لن�شاط �حلكومي -  على 
تنفيذ �ل�شيا�شة �لعامة، �أو ب�شكٍل غري مبا�رش من خالل �لتاأثري على �ختيار 
�لأكرث  �لن�شاط  �لت�شويت هو  �ل�شيا�شات)2).  تلك  يتخذون  �لذين  �لأ�شخا�س 
�أو  ملر�شٍح  �لعمل  مثل  �أن�شطة  ا  �أي�شً ي�شمل  ولكنه  �ملجال،  هذ�  يف  �أهمية 
�أو  فردًيا  �لعمل  �أو  �لت�شويت،  بكيفية  ما  �شخ�س  �إقناع  حماولة  �أو  حزب، 
جماعًيا للتاأثري على �شنع �أو تنفيذ �ل�شيا�شات �لعامة من قبل �مل�شوؤولني.

Thomas EHRLICH, Civic Responsibility and Higher Education, Oryx Press, ERIC Document Reproduction  -(
Service No. ED439659, Phoenix, 2000, p. vi.

Sidney VERBA, Kay Lehman SCHLOZMAN, Henry E. BRADY, Voice and Equality: Civic Voluntarism in  -2
American Politics, Harvard University Press, Cambridge, 1995, p. 38.
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ا، يتم تعريف �للتز�م �ملدين على �أنه ن�شاط طوعي منظم، يركز على  �أي�شً
�لأعمال  من  و��شعة  جمموعة  وي�شمل  �لآخرين.  وم�شاعدة  �مل�شكالت  حل 

�ملنجزة �أحادًيا �أو بالتن�شيق مع �لآخرين لإحد�ث �لتغيري.
على  يجب  �لتي  �ملتغري�ت  من  عدد  على  �ل�شوء  �ملفاهيم  هذه  �شلّطت 

�أن يت�شمنها: �ل�شيا�شي  �للتز�م 
1-�نتماء �إر�دي �أي �لإر�دة �حلرة.

2-تبّني ملوقٍف معنّي �أو عقيدة �شيا�شية.
�ل�شتمر�رية. 3-��شرت�ط 

4-�لتعبري عنه بالعمل و�مل�شاركة.
5-جمابهة �ملوت �أي �لإميان و�لقتناع به.

 Mounier �لتحديد�ت جميعها، ورّكز  �لعمل يطغى على  �أن عن�رش  نرى 
دون  من  كالأقو�ل  هو  �شيا�شي  عمل  دون  من  �ل�شيا�شي  �للتز�م  �أن  على 
�أفعال)3). فاللتز�م �ل�شيا�شي هو �لعمل على �إحد�ث تغيري يف �حلياة �ملدنية 
ملجتمعاتنا، وتطوير مزيج من �ملعرفة و�ملهار�ت و�لقيم و�لد�فع لإحد�ث 
خالل  من  �ملجتمع،  يف  �حلياة  نوعية  تعزيز  يعني  وهذ�  �لختالف.  هذ� 
مظاهر  تتجلى  كيف  �إًذ�،  �ل�شيا�شية))).  وغري  �ل�شيا�شية  �مل�شار�ت  من  كل 

�للتز�م؟
�إن �للتز�م هو �أوًل وقبل كل �شيء دليل على م�شاركة �ملو�طن يف �إر�شاء 
قو�عد ملجتمٍع �أف�شل، كي ل يبقى �ملارد �شجني �لقمقم، ول تبقى �لروؤو�س 

�شاخمة بال عنفو�ن، وبالطبع بهدف عي�س �لرجاء)5).
عندما يلتزم �ملرء نف�شه، فاإن ذلك ي�شاهم يف تعزيز حياة �ملجتمع، ويف 

Guy COQ, Mounier: L'Engagement Politique, Michalon, Paris, 2008, pp. 61-62.  -3
Thomas EHRLICH, op. cit., p. vi.  -(

إن الكاتب الروسي دوستويفسكي قد كتب في رسالة ألخيه من منفاه:" من المحزن أن يعيش المرء بال رجاء...".  -5
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�ل�شالح �لعام. تعمل �مل�شاركة على تقوية �أو��رش �لت�شامن من خالل حتفيز 
و�لعوملة  �لعوملة  ع�رش  يف  �ليوم،  �ملجتمع))).  هذ�  �إىل  �لنتماء  م�شاعر 
كالبلديات  �ملحلية  �لهياكل  خالل  من  �ملجتمع  هذ�  تعريف  يتم  �لبديلة، 

ا خارج �حلدود �لوطنية. و�ملجموعات �ملحلية، ولكن يتم دفعه �أي�شً
طرق.  بعدة  عنها  �لتعبري  يتم  خمتلفة،  م�شتويات  �إىل  �مل�شاركة  تتيح 
ترّكز  �أو جماعية،  �إجر�ء�ت فردية  �لتعبري عنها من خالل  وبالتايل، ميكن 
ا  و�أي�شً �ملجتمع،  يف  �لجتماعي  �لتحول  من  معنّي  م�شتوى  على  �أ�شا�ًشا 
ُيطلق  �لذي  �ل�شيا�شي،  �لنوع من �للتز�م  �ل�شيا�شي. هذ�  ُتعرّب عنها بالعمل 
�أع�شاء  من  ع�شو  كل  موقف  �أو  فعل  هو  �ملو�طن،  م�شاركة  عادة  عليه 
فكره  وي�شع  فقط،  حقوق  �شاحب  موقف  عن  يتخلى  �لذي  �لدميقر�طية 
�حلفاظ  �أو  مر�جعة  �أو  �نتقاد  لغر�س  جماعية،  ق�شية  خدمة  يف  عمله  �أو 
ممار�شة  يف  �ملو�طنني  م�شاركة  يدعم  كما  وقو�عدها.  موؤ�ش�شاتها  على 
�أم  ديكتاتوري  �شيا�شي  نظام  كل  باأن  �لقول  ميكن  وهنا  �لدميقر�طية. 
�أقل �شوًء� من  �لدكتاتورية  �ل�شلوك، قد ت�شبح  دميقر�طي حمكوم مبمار�شة 
�لدميقر�طية �إذ� كان �لذين ميار�شونها يتفوقون مبناقبيٍة �أخالقية على من 
ميار�شون �لدميوقر�طيات. و�لدميوقر�طية �لال�أخالقية �إذ� حتولت �إىل عبدة 

�أ�شنام كما يقول برنارد �شو قد ت�شبح باملمار�شة نظاًما ديكتاتورًيا)7).
�لتبعية  حتى  ول  متار�شها،  �لتي  �لوظيفة  �أو  �ملهنة  لي�شت  وبالتايل، 
�لنعكا�س  كان  �إذ�  �لنهائي.  هدفها  بل  �ملو�طنة  خانة  يف  ت�شّنفها  �لتي 
�شلطاتها  مع  �لدولة  �أي  �ل�شيا�شة،  �إىل  موجهة  منها  �ملنبثقة  و�لإمياء�ت 
فاإن  عامة،  مل�شلحٍة  هو  �إليها  دعا  �لذي  و�ل�شبب  فيها،  �لفاعلة  و�جلهات 
" لم نتفق ال على رؤيا وال على هدف وال على شهيد وال على شيء..."مصطفى علوش، نعامة رأسها في الرمال، الجمهورية )2 تشرين الثاني   -(

.20(9
جوزف الهاشم، نهر الجنون، الجمهورية 20 كانون األول 9)20.  -7
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هذ� �للتز�م �ل�شخ�شي �أو �لجتماعي ميكن �عتباره �لتز�ًما مو�طنًيا)8).
لديه مظهر و�حد يعرّب عنه. مبعنى  لي�س  �للتز�م  �إن  �إىل ذلك،  بالإ�شافة 
�ملنا�شب ح�شب  �ملظهر  يتخذ  فهو  معنّي،  يلتزم مبظهٍر  ل  �للتز�م  �إن  �آخر، 
�شكاًل  ياأخذ  �أن  �ملمكن  من  كما  عنها.  يعرّب  مظهر  حاجة  فلكل  �ل�رشورة، 
�أن  ر�أيت  Laozi:"�إذ�  �ل�شيني  �لفيل�شوف  يقول  كما  عنيف.  غري  �أو  عنيًفا 
�شلطتك مل تعد حمرتمة، فاعلم باأن هناك �شلطة �أخرى هي يف �لطريق")9).

يعرتف �لفرد �مل�شوؤول �أخالقًيا وفعلًيا بنف�شه كع�شٍو يف ن�شيج �جتماعي 
هذ�  �لأقل؛  على  جزئًيا  له  ملًكا  �لجتماعية  �لق�شايا  يعد  وبالتايل،  �أكرب. 
لتخاذ  للق�شايا،  و�ملدنية  �لأخالقية  �لأبعاد  لروؤية  ��شتعد�د  على  �لفرد 
�لإجر�ء�ت  و�تخاذ  وتربيرها،  �مل�شتنرية  و�ملدنية  �لأخالقية  �لأحكام 
�لق�شية  كانت  �شو�ء  �مل�شاركة،  �شكل  كان  �أًيا  �لقت�شاء)0))  عند  �لالزمة 
د�ئًما:  نف�شها  �ملو�طن هي  مقاربة  فاإن  دولية،  �أو  �إقليمية، وطنية  حملية، 
�شع فكره وكلمته وعمله يف خدمة ق�شية جماعية، وذلك جلعل �لعامل �أف�شل. 
�إىل  عنًفا  �لأقل  �لإجر�ء�ت  من  ذلك،  على  �أمثلة  عدة  على  �لعتماد  ميكن 
"عملية �لت�شويت، �لإ�رش�ب عن �لطعام، �لن�شال �حلزبي،  �أعلى درجاتها: 
�ملقاومة،  و�ملظاهر�ت،  �ل�شغط  عمليات  �ل�شلطة،  على  �لنقمة  �ملعار�شة، 
�لفنت، �ل�شطر�بات))))، �لغتيالت �ل�شيا�شية، �لثور�ت كالثورة �لإنكليزية 
�لنتحارية")2))،  و�لأعمال   ،1٩1٩ و�لرو�شية   1٧٨٩ و�لفرن�شية   1٦42

كالتي قامت بها "�لقاعدة" بزعامة "�أ�شامة بن لدن" �شد �لغرب.
�أ�شكال �للتز�مات �ل�شيا�شية، ولكن، يف بع�س �لأحيان  هذه هي خمتلف 

 Lynda CHAMPAGNE, Jean François MARÇAL, "Réflexions Idéologiques sur l’Engagement Citoyen"  -8
AQOCI, 2011.

Gaston BOUTHOUL, La Sociologie de la Politique, Presses Universitaires de France, 1967, p. 185.  -9
Thomas EHRLICH, op. cit., p. xxvi.  -(0

يقول مثل مغربي:" تولد الثورات عندما ترى رجاًل يأكل الخبز وآخر يتفرج عليه...".  -((
Gaston BOUTHOUL, op. cit, p. 186.  -(2
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�لتفريق  . فهل هناك من فرق؟ وكيف ميكن  �لإلز�م  قد يتخذ �للتز�م �شكل 
بينهما؟

ثانًيا: الفرق بني اللتزام والإلزام 
بناء على ما تقدمنا به من تعريفات ملفهوم �للتز�م �ل�شيا�شي. نالحظ �أن 
عادة ما يتخذ �شكل �لإلز�م عملية �شيا�شية وقانونية مرتبطة بالدولة، بينما 
بالعقائديات و�ملعتقد�ت.  �أخالقية ومبدئية مرتبطة  �للتز�م عملية  ي�شكل 
�أ�شلوب �لعقاب و�لق�شا�س، بينما يقوم  فيقوم �لإلز�م على �ل�شغط و�تباع 

�للتز�م على �لقناعة �لفكرية لأنه عملية �نتقائية وطوعية.
نوًعا معّيًنا  �ل�شيا�شة  �للتز�م يف  �أو  �لنخر�ط  ُيعد  �أنه ل  �لرغم من  على 
لكل  و�رشوري  �لجتماعية  �حلياة  من  يتجز�أ  ل  جزء  فهو   - �لن�شاط  من 
باأن  �ملو�طن  تلزم  �لتي  �لوحيدة  �ملوؤ�ش�شة  هي  �لدولة  �أن  �إل  فرد)3))، 
�لأخرى  باملوؤ�ش�شات  �للتز�م  بينما  باأو�مرها))))،  ويتقيد  قو�نينها  يطيع 
�إليها  ينتمي  �ملو�طن  لأن  �ختيارًيا،  طابًعا  ياأخذ  و�أنظمتها  وبقو�نينها 
وين�شحب منها مبح�س �إر�دته وعندما يرغب. فهو ينتمي عادة �إليها عندما 
له  َتُرق  مل  �إذ�  منها  �لن�شحاب  ي�شتطيع  ولكنه  ومبادئها،  بغايتها  يقتنع 
هذه �لقو�نني. بينما ل ي�شتطيع �لن�شحاب من ع�شوية �لدولة �إذ� مل َتُرق له 
قو�نينها وأنظمتها أو بعض القرارات التي تتخذها. "فقد يعزل أي رجل نفسه 
عن �لعائلة �أو �لأ�شدقاء، وقد يرف�س ع�شوية �لكني�شة �أو �أي هيئة مهنية، 
ولكنه ل ي�شتطيع �أن يرف�س ع�شوية �لدولة، �إذ� حاول �لتمل�س ميكنها �أن 
ت�شتخدم �لق�رش لت�شمن طاعته لهذه �لأو�مر")5)). فالدولة تفر�س �ملبادئ 
لو  حتى  باإطاعتها  �ملو�طن  وُتلزم  �لأفر�د،  حياة  تنّظم  �لتي  �ل�شلوكية 

Jan W. van Deth, Studying Political Participation: Towards A Theory Of Everything?, ECPR Joint Sessions  -(3
Institute of Political Studies, Grenoble, Colchester, April 2001, pp. 1-19.

لتمثل بدورها مصالحها الخاصة كأنها المصلحة  السياسية  التمكن من السلطة  الهيمنة يجب عليها أواًل  إلى  يقول كارل ماركس:"أي فئة تطمح   -((
العامة".

هارولد السكي، الحرية في الدولة الحديثة، ترجمة أحمد رضوان عز الدين، دار الطليعة، بيروت ))9)، ص. )5.  -(5
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�لقو�نني عادلة  �إذ� كانت  �لنظر عامة  �لإكر�ه، ب�رشف  ��شطرت ل�شتعمال 
�أو خرّية، لأنها ت�شتمد �رشعيتها وقانونيتها من كونها �مل�شدر  �أو حكيمة 
�لوحيد لل�شلطة، ولديها �حلق يف �أن ت�شتخدم �لعنف �ملادي �ل�رشعي لتكفل 
ا، �إن �لنا�س قد ل يطيعون �لدولة  طاعة هذه �لأو�مر. ول بد من �لقول �أي�شً
ملجرد حب �لنظام فقط، لكنهم يطيعونها ملا يعتقدون من �أن هذه �لطاعة 
�شتوفر لهم رغباتهم. وبالتايل، فعند تد�عي �لقيم �لتي كانت ت�شّكل كر�مته، 
فقد �لإن�شان �لإميان ومل يحتفظ �إل باخلر�فة. وملا مل يعد له �أي ثقة بنف�شه، 
�أو  عر�ف  �إىل  يتوجه  كما  لتنجده،  �لدولة  �إىل  توجه  باللـه،  يوؤمن  يعد  ومل 

�شاحر)))).
وعلى �لرغم من �أن �للتز�م �ل�شيا�شي يتمثل بتبّني مو�طن ملوقٍف و��شح 
�لعلنية.  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  عرب  برتجمته  يقوم  م�شتمر،  وب�شكٍل  وحمدد 
ا  �أي�شً ي�شنف  ب�شلٍة،  لل�شيا�شة  ميت  ما  كل  �ملو�طن  رف�س  حتى  ولكن، 
�ل�شيا�شي لكونه م�شاهمة مو�شوعية يف  ب�شكٍل غري مبا�رش، �شمن �للتز�م 
�حلفاظ على �لو�شع �لقائمStatus Quo. �إن �إنكار دور �لأحز�ب �ل�شيا�شية، 
ورف�س �لنخر�ط فيها و�مل�شاركة يف عملها، �أو يف �أي عمل �شيا�شي منظم 
تقوم به، ميكن مقاربته من ز�وية تكري�س �ملو�طن �شمنًيا ل�شيا�شٍة معّينة 
لأي  �لر�ف�س  �ملعلن  �ملو�طن  موقف  مع  �شكلًيا  يتعار�س  ما  وهو  و�قعة، 

�شيا�شة.
بهذه  باللتز�م  نف�شه  على  �ملو�طن  يقطعه  عهد  هو  �للتز�م  �إن  هكذ�، 
�ملو�طن  يلزم  حتقيقها  عدم  �أو  حتقيقها  على  و�لعمل  عدمه،  �أو  �ملبادئ 
�لأخالقي  �لنطاق  هذ�  يتعدى  فاإنه  �لإلز�م  �أما  فقط.  ومعنوًيا  �أخالقًيا 
تاريخًيا وعملًيا  ثبت  لأنه  وذلك  و�ملادي،  �لقانوين  �لنطاق  �إىل  و�ملعنوي 
القول لـ Marlio Louis: Dictature au Liberte في كتاب كمال جنبالط، نحو صيغة جديدة للديمقراطية االجتماعية واإلنسانية 5)9)، الدار   -((

التقدمية، )200 ص)7.
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�رشورة �للجوء �إىل �لإلز�م �ل�شيا�شي. مما يذّكرنا باجلملة �ل�شهرية لـ "�بن 
�أن يحيا من دون  �لذي ل ي�شتطيع  �لوحيد  �لكائن  خلدون": "�لإن�شان هو 

�شلطة ت�شبط �شلوكه بالقوة")7)).
ولو  �لكمال.  من  �ملو�طن  �قرتب  كلما  �للتز�م  من  �لإلز�م  �قرتب  وكلما 
.فكلما  �لإلز�م  �إىل  حاجة  دون  من  باللتز�م  لكتفى  كاماًل  �ملو�طن  كان 
بينهما، كلما  �لتمييز  �شق  �لإلز�م وكلما �شاق  و  �للتز�م  تقاربت مقايي�س 
�ملجتمع  يف  �لتما�شك  فيتحقق  و�ملدنية،  �حل�شارة  �شلم  يف  �ملو�طن  تقّدم 
�إىل  �لولء  باجتاه  �ل�شغرية  �جلماعة  �إىل  �لنتماء  م�شاعر  تدفع  �إذ  ككل، 

�جلماعة �لكبرية .
تكمن  �أين  ولكن  �حل�شارة،  لتقدم  بالن�شبة  جًد�  �رشوري  �للتز�م  �إًذ�، 

�أهميته �لأخرى؟
ثالًثا: اأهمية اللتزام ال�شيا�شي

ت�شج بحياتنا �ليومية �آلف �لق�شايا �لتي تتجاوز قدرة �لفرد، كالق�شايا 
توفر  عدم  �ملعي�شة)8))،  كغالء  ومتنوعة  عديدة  �أ�شبحت  �لتي  �لقت�شادية 
ت�شّخم،  �حتكار�ت،  م�رشوعة،  غري  جتارة  خدمات،  �شوء  عادلة،  �أجور 
بطالة)9))، �إلخ... و�مل�شاكل �ل�شيا�شية كرت�جٍع يف هام�س �حلريات �لعامة، 
�لر�شاوى، عدم تخطي  تف�ّشي  �ملوؤ�ش�شات،  ف�شاد يف  �لعامة،  �خلدمات  �شوء 
بل  ل  �ل�شعبية  �لطبقات  بني  فقط  لي�س  �ملذ�هب  و�رش�ع  �لأديان،  ع�شبية 
�إىل �مل�شاكل �لجتماعية وغريها،  بني �مل�شوؤولني)20)، وغريهم بالإ�شافة 

فهل ميكن �عتبار هذه �لق�شايا فردية وتعني فقط �لذي يعاين منها؟
Gaston BOUTHOUL, op. cit, p. 185.  -(7

8)-  يقول الفيلسوف األلماني كارل ماركس: "إن الحضارة ليست سباقًا بين الذين يأكلون لحًما أكثر...".
9)-  راجع: األوضاع المعيشية: البطالة 35% لدى الشباب المتعلم، الجمهورية 20 كانون األول 9)20.

للسلم األهلي  اللبنانية  للمستقبل، منشورات المؤسسة  التزام واستراتيجية سالم وديمقراطية  لبنان  السياسية في  أنطوان مسرة، األحزاب والقوى   -20
الدائم، بيروت، )99)، ص. 8)2.



45

هي  بل  فردية،  م�شاكل  �ملرت�كمة  �مل�شاكل  هذه  �عتبار  ميكن  ل  �ليوم، 
يعي�س  �أن  يف  �حلق  للمجتمع  �إن  باأكمله.  �ملعني  �ملجتمع  تخ�س  م�شاكل 
بكر�مٍة وعد�لة �أكرث، لأنه من �لبديهي �أن يكون لكل مو�طن حقوق مكت�شبة 
�إلخ....  �أ�رشته،  حياة  يف  �ل�شتقر�ر  من  �لأدنى  و�حلد  �لطبابة،  �لتعلم،  مثل 
�لتي عليه �أن يح�شل عليها كاملة، ون�شري �إىل �أن "�لنظام �لدميقر�طي يلزمه 
و�ل�شفافية  �حلريات  يحمي  �لقانون  حكم  لأن  مًعا،  وثقافته  �لقانون  حكم 
يف  و�ملر�فعة  �ملد�فعة  على  �لقدرة  �ملو�طنني  تعطي  وثقافته  و�مل�شاو�ة، 
�أو تع�شف من قبل �أ�شحاب �لنفوذ  �لق�شاء �لعام �شد �أي �إخالل بالقانون، 
لقيمة  متاًما  مو�زية  قيمة  �ملد�فعة  هذه  حتتل  و�إذ  للف�شاد،  �ملمار�شني  �أو 

تدّخل �لق�شاء و�لأمن، و�أحياًنا �أكرث �أهمية منها"))2).
�إن ذلك �لهدف منوط بالتغيري يف �ل�رشوط �لعامة حلياة �ملجتمع، بتطوره 
ولكن  و�شيا�شي.  �أمني  �قت�شادي،  با�شتقر�ٍر  وكذلك  �حل�شاري،  و�زدهاره 
هل ميكن �لتقدم �إىل حل �مل�شاكل �لتي تفر�س علينا �ملعاناة من دون �أن 
�لتو�زنات  باإقامة  �لتغيري،  ذلك  �إجناز  على  قادرة  حركة  �لبالد  يف  تن�شاأ 
عليه  �ملتعارف  ومن  �لأ�شعدة جميعها؟  على  لتحقيقها  �لكافية  �ل�شيا�شية 
�لز�وية  �أو حتى ق�شية و�حدة مبفردها من  �لق�شايا  �أردنا متابعة  لو  �أننا 
�لعامة وخمتلف  �ل�شوؤون  �شائر  متابعة  �إىل  علينا، ل�شطررنا  ت�شغط  �لتي 

�لوجوه �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لجتماعية لأو�شاع �لبالد)22).
�إذ� مل نفهم �لنظام  �أن نهتم بكلفة �لتعليم  على �شبيل �ملثال، كيف ميكن 
�لنو�ب  جمل�س  ونقا�شات  �لدولة  ودور  به،  �ملرتبطة  و�لقو�نني  �لتعليمي 
وقر�ر�ت �حلكومة؟ ن�شري �إىل �أن �لقو�نني �لتي تتحكم باملجتمع �للبناين هي 
�لقدمية  �لعثمانية  �لقو�نني  من  خليط  وهي  بعيد،  حد  �إىل  ليرب�لية  قو�نني 

المرجع نفسه، ص. 9)2 - 220.  -2(
المرجع نفسه، ص. 220.  -22
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مر�حل  يف  ومنها  �ل�شتقالل،  بعد  ما  وقو�نني  �لفرن�شي  �لنتد�ب  وقو�نني 
نطمئن  �أن  ميكن  كيف  �ل�شلطة.  مع  عد�ء  عالقة  على  فيها  �ملو�طن  كان 
�لبناء  �أولويات  �لقت�شادية،  �لتنمية  �إطار  نفهم  مل  �إذ�  �لعمل،  فر�س  �إىل 
يف  �لقت�شادية  و�حلاجات  �لعامة  لل�شيا�شة  �لعام  �لتخطيط  �لقت�شادي، 
�لنتخابات،  قبل  �لنتيجة  ملعرفة  ُت�شاغ  عندنا  �لقو�نني  �إن  �لعمل؟  �شوق 
�إىل  �لال�إلتفاف  �لتي تر�شيهم من دون  تاأكد �مل�شوؤولون من نتيجتها  فاإن 
م�شلحة �ل�شعب و�لوطن، عمدو� �إىل �مل�شي بتنفيذها، و�إن مل تر�س �لنتيجة 

�شلًفا �أهو�ءهم، تغا�شو� عنها ورف�شوها.
هذه �لأمثلة كلها �لتي هي مبثابة م�شاكل لكل فرٍد من �ملجتمع، ل ميكن 
�لوحيد  �مليد�ن  فهو  �ل�شيا�شية.  كالأحز�ب  تنظيمات  وجود  دون  من  حلها 
�ملجتمع،  مل�شاكل  موحد  فهم  �أ�شا�س  على  �ملو�طنون  فيه  يتالقى  �لذي 
�إر�دة  وللربنامج �لوحيد �لكفيل بحل تلك �مل�شاكل. فلي�س كل مو�طن ميلك 
�لقدرة �أو �ملال �أو �لوقت �حلر، لذلك ياأتي هنا دور �حلزب �ل�شيا�شي كتنظيٍم 
�ل�شلطة  �إىل  �ل�شعبية وي�شل  �لأكرثية  ليح�شل على  يتبّنى م�شاكل �ملجتمع 
م�شاكل  در�س  قادر على  �لأفر�د،  �مل�شاكل)23). فاحلزب عك�س  ليعالج هذه 
�لكفيلة  �ل�شبل  عن  وو��شح  دقيق  وفهم  ومنطقي،  علمي  باأ�شلوٍب  �ملجتمع 
بالتغيري، وحتقيق �لأهد�ف �لوطنية �لكربى و�حل�شارية �لتي تلّبي م�شالح 

�ل�شعب و�لوطن))2).
حتمل  علمية،  ومنهجية  وبرنامج  و��شح  بخٍط  �ل�شيا�شي  �للتز�م  �إن  �إًذ�، 
من  �لنتقال  عن  �لدقيق  �لتعبري  هو  ن�شالية،  وخربة  �لتجربة  م�شد�قية 
�لتغيري.  �أجل  من  �لو�عي  �لتحرك  �إىل  �ليومية  �ملعاناة  على  �لعفوي  �لرد 
وهذ� �لتعبري يعك�س �إيجاًبا على م�شتوى �لوطن. فالوطن �أو �لدولة ل تتقدم 

المرجع نفسه، ص. 9)2 - 220.  -23
المرجع نفسه، ص. 220.  -2(
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من دون وجود لالأحز�ب، و�حلزب ي�شل �إىل �ل�شلطة بعد �لتز�مات من قبل 
�ملو�طنني لإي�شاله. بعد �لتجارب �ملختلفة و�لرب�هني �لعلمية، ل يوجد �أي 
بالنظام  �ملو�طن  يربط  �أحز�ب. فاحلزب  دون  تقدمت من  �أو  تطورت  دولة 
�ل�شيا�شي، و�ملو�طن يريد تطوير دولته وحل م�شكالته �ملرت�كمة، و�لأحز�ب 
توؤّمن له �ل�شبل �لكفيلة لذلك. هكذ�، ي�شبح �للتز�م �ل�شيا�شي عامل ��شتقر�ر 

وقا�شم م�شرتك لبناء �لدولة و�ملجتمع.

الق�صم الثاين: امل�صار العملي لتكّون اللتزام ال�صيا�صي
لطاملا كانت �مل�شاركة �ل�شيا�شية بحاجٍة �إىل وعي و��شح وت�شّور معنّي. 
فمما ل �شك فيه �أن للدفاع عن ق�شية معّينة يجب �أن يوفر �آفاق للم�شتقبل. 
يف عاملنا هذ�، يف �لقرن �لو�حد و�لع�رشين، ويف ظل هذه �لثورة �لإلكرتونية 
وغري  متحيزين  غري  منظمني،  غري  �لنا�س  �أ�شبح  �جلامح،  �لتقني  و�لتطور 
قادرين على حتديد �ل�شالح �لعام. ففيما �لبع�س ي�شكك يف �أهمية �لنخر�ط 
م�شاركة  ي�شتدعي  ق�شية  �أي  �إجناح  �أن  يوؤمن  �لآخر  �لبع�س  �حلزبي، 
مو�طنني و�عني ونا�شطني يعرّبون عن �هتماماتهم، ويعملون جماعًيا يف 
�أن يعرف  �ل�شيا�شة، يتطلب  �إن �لنخر�ط يف  �شبيل حتقيق هدف معنّي)25). 
فال  �لفائدة))2).  عدمي  كان  ما  و�إذ�  يت�رشف،  وكيف  يفعل،  ماذ�  �ملو�طن 

ميكن تغيري �لو�قع ما مل ميتلك �ملو�طن �أدنى فكرة عن و�قعه؟
اأوًل: دور اللتزام يف الأحزاب ال�شيا�شية

تعد �لأحز�ب �ل�شيا�شية �إحدى موؤ�ش�شات �لتنمية �ل�شيا�شية يف يومنا هذ�. 
فكما �لإنتاج �لقت�شادي يعرّب عن درجة �لتنمية �لقت�شادية، كذلك تعرّب 
�لأحز�ب �ل�شيا�شية و�لنظام �حلزبي عن درجة �لتنمية �ل�شيا�شية يف �لنظام 

25-  دون كاتب، األحزاب السياسية والسياسة العامة والديمقراطية التشاركية، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، بيروت، ))20.
http://www.sciencespo-toulouse.fr/medias/fichier/dispo-lengagement_1427786283728-pdf?INLINE=FALSE  -2(
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�ل�شيا�شية  �لتن�شئة  عملية  يف  �ل�شيا�شية  �لأحز�ب  دور  وينبثق  �ل�شيا�شي. 
خا�شة يف �لدول �لدميقر�طية، �لتي تعتمد نظام �لتعددية �حلزبية.

عن  و�لدفاع  ينا�شبنا  يعد  مل  موقف  تغيري  �إىل  �حلزبي  �للتز�م  ي�شري 
يف  �مل�شار�ختالًفا  هذ�  عرف  منهم.  جزء  نحن  �لذين  �لأ�شخا�س  م�شالح 
�ل�شكل و�لأ�شلوب، وتنوًعا يف �لدرجة و�مل�شتوى. كما �ختلف يف �مل�شمون 
�ملحيط  �شعيد  على  �إن  متعددة،  لعو�مل  با�شتمر�ٍر  وخ�شع  و�لهدف. 
�لجتماعي �لذي يعمل �حلزب �شمنه، �أو على �شعيد �حلزب وطبيعته ومنط 

�لتنظيمي. �لد�خلية وبنائه  حياته 
�أمناطها  �ل�شيا�شي  �حلزبي  �لن�شاط  مر�حل  من  مرحلة  كل  وتفرت�س 
منها.  و�حلد  تخفيفها  �أو  وتفعيلها  �حلزبي  �للتز�م  وترية  لتعزيز  �ملالئمة 
�ل�شيا�شية مظاهر متعددة من دو�فع �للتز�م �حلزبي  لذلك عرفت �لأحز�ب 
ومربر�ته على مد�ر تاريخها �لطويل، لأنه كما ذكرنا، �إن �لأحز�ب �ل�شيا�شية 

قادرة على �خت�شار معاناة �ل�شعب و�لوطن)27).
طبيعة  حول  �لت�شاوؤلت  من  �لعديد  �أثارت  �حلزبي  �للتز�م  ظاهرة  �إن 
ا تطرح ت�شاوؤًل �أ�شا�شًيا حول  �للتز�م �حلزبي وو�قعه وم�شاره �لعام، و�أي�شً
ي�شتمر  فلماذ�  �ل�شيا�شي.  �حلزب  يف  �للتز�م  ل�شتمر�ر  �ملحركة  �لدو�فع 
هي  ما  وبالتايل  مربر�ته؟  هي  وما  �حلزبي؟  �لتز�مه  يف  �حلزب  ع�شو 
�ملغريات �لتي ت�شده للبقاء؟ وما هي �لت�شور�ت �لتي يختزنها كدفٍع لهذه 
و�لفكرية  و�لجتماعية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  وعو�ملها  �ل�شتمر�رية، 
يو�جه  وهل  �ملعهوَدين؟  و�لروتني  �لعادة  من  نوًعا  تبدو  �أم  و�لنف�شية، 
�حلزب نوًعا من �لنزيف �لتنظيمي كحركة نزوح من �شفوفه؟ فكيف ميكن 

مالحظة هذه �حلالت و�لأ�شكال كظاهرٍة من ظو�هر �للتز�م �حلزبي؟
أنطوان نجم، نحو أحزاب طوائفية ذات بنية فيديرالية، النهار 7 أذار 2007.  -27
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�لتنظيمي  �لبناء  يف  �لأهمية  من  كبري  قدر  على  �جلانب  هذ�  �أن  ويبدو 
للحزب �ل�شيا�شي. �إن تر�جع �للتز�م �حلزبي يرتك �آثاره �ل�شلبية على م�شار 
�لعام، لأن رف�س  �ل�شاأن  �لبلد، وعلى طبيعة �مل�شاركة يف  �لدميقر�طية يف 
دكتاتورية)28).  تكون  �لأحيان  �أغلب  ويف  معّينة  �شيا�شة  يكر�س  �للتز�م 

كما قد يعزز موقع �لنتماء�ت �لأولية و�أ�شكالها �لتقليدية.
�رشورة  �حلزب  كان  و�إذ�  �لو�قع،  يفر�شها  �رشورة  �للتز�م  كان  �إذ� 
�لنظري  �لو�قع  من  �للتز�م  تدفع  �لتي  �لآليات  هي  فما  �لتجربة،  توؤكدها 
طبيعة  يف  لنفكر  �مل�شوؤول؟  �لفعلي  �لعملي  �لو�قع  �إىل  �لالم�شوؤول  و�لقول 

�للتز�م �لذي يتجاوز �لعقل و�لعاطفة �إىل �لإر�دة.
لقد �شبه �ل�شينيون �لقد�مى �إر�دة �لإن�شان بعربٍة يجرها ح�شانان ميّثالن 
�أن ي�شري �حل�شانان يف �لجتاه عينه حتى ت�شري  �لعقل و�لعاطفة، وينبغي 
�لأمام،  �إىل  بالتحرك  وعو�طفك  �إقناع عقلك  فاللتز�م هو ح�شيلة  �لعربة. 
هذه  يف  قدوة  يكونو�  �أن  �لقادة  وعلى  �لثمن.  كان  مهما  قدًما  �مل�شي  ثم 

�ملزية)29).
�إًذ�، لتحقيق �للتز�م من �ملفرت�س �أن تتحقق بع�س �ل�رشوط:

1- �للتز�م �أ�شا�س �لعمل.
2- للتز�م ي�شبق �لإجناز.

�لأعمال  �أما  رخي�شة  فالأقو�ل  �لعمل،  هو  �لوحيد  �للتز�م  مقيا�س   -3
فمكلفة)30).

4- �للتز�م يفتح باب �لإجناز.
5- �للتز�م خا�شع للقيا�س.

يقول أفالطون في كتابه الجمهورية: "إن أثقل مصائب الناس أن يقصى فضالؤهم عن األحكام...".  -28
29-  إن الجنرال ديغول كان يقول:"الثقافة العامة، هي مدرسة القيادة الحقيقية".

أنطوان ساروفيم، المثقف في ذمة السياسة، النهار 25 تموز 2009.  -30
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٦- على �لقادة �أن يحددو� ما ي�شتحق �أن ميوتو� يف �شبيل حتقيقه، ويجعل 
ذلك �أ�شا�س قر�ر�تهم))3).

عندئٍذ  �لعلن،  �إىل  �لتز�ماتك  �أخرج  �لعلنية:  بوجود  يزدهر  �للتز�م   -٧
يكون لديك حافز للم�شي بها.

�لتى ل غنى عنها،  �لنجاح �جلوهرية  �ل�شدق و�ل�شتقامة من عو�مل  �إن 
و�إذ� ر�فقت هذه �لعو�مل ح�شن �ملعا�رشة، ز�دت تلك �لعو�مل قوة، و�شّهلت لها 
�لقوة �مليكانيكية،  �لنقي حركات  �لزيت  �شبل �حلركة و�لظهور، كما ي�شّهل 

ويلّطف �حتكاكها، في�شّهل �رشعتها ويحيي �شالمتها.
ثانًيا: املتغريات املوؤثرة على عملية اللتزام احلزبي

�لعفوية  من  �لرغم  على  �شيا�شي،  حزب  د�خل  �مل�شاركة  تكون  �أن  يجب 
ومدرو�شة  مبنية  لعمليٍة  نتيجة  مهمة،  �شخ�شية  جتربة  على  �ملرتتبة 
وموجهة بدو�فع مفهومة جيًد�)32). يظهر �لو�قع �أن �للتز�م ياأتي بعد �آلية 
�أ�شا�شية تتفرع منها �آليات �أخرى خمتلفة. و�إن �لعديد منهم يبالغ يف تقدمي 
�مل�شببات لنخر�طهم يف �لأحز�ب و�للتز�م يف �شفوفها. وقلما ياأتون على 
�إلخ،...كد�فٍع لاللتز�م  ذكر دور �لعائلة، �ملدر�شة، �لطائفة، �لنقابة، �حلزب، 
هذه  من  د�فع  فكل  غريه.  �أو  �حلزب  هذ�  �إىل  لالجنذ�ب  كد�فٍع  ذلك  قبل  �أو 
"�لتثقيف  بـ  تعرف  �آلية  عرب  �ل�شيا�شي  �للتز�م  عملية  يف  ي�شاهم  �لدو�فع 

.Socialisation �ل�شيا�شي" 
قوًيا.  �رتباًطا  �لأولية  ببيئته  يرتبط  فال�شخ�س  بيئته،  �بن  �لإن�شان  �إن 
وتبدو هذه �لعالقة �أكرث و�شوًحا و�أعمق تاأثرًي� يف �ملر�حل �لعمرية �لأوىل 
تن�شئة  يتم  �ملحيطة،  �لجتماعية  و�لبيئة  �لأ�رشة  خالل  فمن  للطفل)33)، 

مايكل كولي، لبنان كثرة في الزعامات وقلة في العمل القيادي، النهار 7 حزيران 2007.  -3(
Sans Auteur, “Les Jeunes et l’Engagement en Politique”, in Friedrich Ebert Stiftung، Yaoundé, 2014.  -32

راجع: سعاد جوزف، مسؤولية المواطنية واألطفال: معضالت مأزق المسؤولية العالئقية األبوية في لبنان وبناء المواطنية في لبنان، منشورات   -33
الجامعة اللبنانية األميركية 999)، ص. 75).
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�إىل جانب  �جتماعية  �لأ�رشة، كموؤ�ش�شٍة  توؤدي  �جتماعًيا. من هنا  �لإن�شان 
�ن�شجام  حتقيق  يف  مهًما  دوًر�  �لجتماعي،  �لتطبيع  موؤ�ش�شات  من  غريها 
تر�تبية  عالقة  لالإن�شان  ولأن  للمجتمع،  �لعام  �لثقايف  �لإطار  يف  �لفرد 
وتاريخية بالأر�س �لتي ي�شكنها على ما يقول �بن خلدون، وهي تدخل يف 

تكوينه �لبيولوجي و�لنف�شي ول ميكن ف�شله عنها.
ميكن �لقول �إن �لرتبية هي �لعملية �لتي ت�شاهم يف نقل �لإن�شان من حالته 
�لبيولوجية �إىل حالته �لجتماعية �أو من فرد بيولوجي �إىل فرد �جتماعي، 
فالرتبية  �لب�رشي.  للوليد  وت�شكيل  تنمية  عملية  بب�شاطٍة  يعني  �لذي  �لأمر 
�أوىل �شنني حياتنا د�خل  و�أويل، فنحن نعي�س  �أ�شا�شي  لديها دور  �ملنزلية 
على  قادرين  م�شوؤولني  �أفر�ًد�  لتجعلنا  و�لقيم  �ملبادئ  فيها  نلتزم  عائلة، 

�لوفاء باللتز�مات.
ا ت�شاهم �ملدر�شة يف عملية بث �لروح �لوطنية يف �لنفو�س، وجتعلهم  و�أي�شً
�أفر�ًد� و�عني مل�شالح �لوطن. توؤّمن هذه �لوظيفة من خالل �لدور �لرتبوي، 
يعون  �ملو�طنني  جعل  بغية  �شيا�شًيا  وتثقيفهم  �لأفر�د  بتن�شئة  ت�شاهم  �إذ 
م�شاكلهم، وت�شاعدهم كي يفكرو� من وجهة نظر جماعية باأمور �ملجتمع، 
�لإميان  تقّوي  ا،  �أي�شً و�لطائفة  معزول))3).  فردي  تفكري  خالل  من  ولي�س 

و�لقناعة باملبادئ �لروحية.
فالإميان وحده هو �لذي دفع �لرجال لاللتز�م و�لن�شال و�لقبول بال�شجن 
�لأحز�ب  خا�س،  ب�شكٍل  �لأمر،  بهذ�  متيزت  وقد  بحياتهم.  و�لت�شحية 
�لأيديولوجي  و�للتز�م  �لنظامية  �لرت�تبية  مبد�أ  على  تقوم  �لتي  �ل�شيوعية 
�لعمق بالإميان  �ل�شرت�كية. هذ�  �لأحز�ب  ثم  �لديني  �لإميان  �لذي يالم�س 
كثرية  �أماكن  هناك  وكما  بالديانات.  �لأحز�ب  هذه  لت�شبيه  �لبع�س  دفع 

Alain LANCELOT, Jean MEYNAUD, la Participation des Français à la Politique, Presse Universitaire de  -3(
France, 1965, p. 24.
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�خليار�ت  تبادل  وبالتايل  �لأفكار،  تبادل  خالل  من  �للتز�م  على  ت�شجع 
ولي�س على �لفرد هنا �إل �أن يختار مبد�أ ليقتنع به ثم يلتزم به)35).

بقية  مثل  تن�شئة،  عامل  دور  يوؤدي  �لذي  �حلزب  دور  �إىل  ون�شل 
هذه  على  ويعمل  و�لنو�دي،  و�ملدر�شة  كالعائلة  �لجتماعية  �ملجموعات 
�أو تعديلها ح�شب  �أجل تر�شيخها يف عقولهم  �لقيم و�ل�شو�بط و�لقو�عد من 
�لظروف. ومن �لالفت لالنتباه �أن مرحلة �لجنذ�ب �إىل �حلزب و�للتز�م يف 
�شفوفه، تكون مقت�رشة بالدرجة �لأوىل على �ل�شباب يف خمتلف مر�حلها 
�إىل حد كبري.  �أن تكون ظاهرة عامة  �إىل  �أقرب  �ل�شيا�شية و�لزمنية، وتبدو 
وتوؤدي �لأحز�ب هذ� �لدور �لتثقيفي خا�شة مع �ل�شباب، وحتاول �لهتمام 

باملوؤ�ش�شات �لرديفة لتاأطري �ل�شباب وحماولة تكييفهم مع �أفكار �حلزب.
من  �حلزبيني  وتن�شئة  �لفكر  على  �لرتكيز  �حلزب يف  رغبة  �إىل  هنا  ن�شري 
لتثبيت  بينهم  فيما  �لفكري  �لتنا�شق  خلق  هدفها  تثقيف،  عملية  خالل 
من  ي�شبح  ب�شكٍل  تنظيمه  بعقيدة  �حلزبي  �إميان  بفعل  تنتهي  و  �للتز�م، 

�مل�شتحيل عليه �لرجوع عن هذ� �لإميان لئال ُيّتهم باخليانة �أو �لردة.
هذ� ما يجعل �حلزب وعقيدته �أ�شبه بالدين. وهو ما �أ�شار �إليه ديفريجيه 
لدى ت�شنيف �لأحز�ب. �لتثقيف �ل�شيا�شي، من �أهم وظائف �حلزب �ملعا�رش. 
�أخرى  جهة  من  �لربنامج   – و�لعقيدة  جهة،  من  �لعمل  وتق�شيم  �لتنظيم 
عن  و��شح  ب�شكٍل  ويعرّب�ن  و�لإر�دة،  و�لقدرة  �لتما�شك  من  �لكثري  يخلقان 

هدف �ملنظمة بال�شتيالء على �ل�شلطة.
دولة  هو  �حلزب  كون  على  تركيزه  خالل  من  ذلك  �إىل  مازيني  �أ�شار  قد 
د�خل �لدولة، وعليه �إذ� كان يثق مب�شتقبله �لذ�تي، يعد نف�شه كدولٍة �شغرية 
يقوم  �أن  ا  �أي�شً �إىل ملتزمني، وعليه  �ملو�طنني وحتويلهم  ��شتيعاب  هدفها 

Michel CORNATON, Groupes et Société, Edition Privat, Toulouse, 1969, pp 38-39.  -35
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�ل�شهرية.  �ل�شرت�كات  جند  مثاًل  بينها  ومن  �لدولة،  �أع�شاء  و�جبات  بكل 
�حلزب  وكان  مازيني،  بتنظيم  �لإيطالية  �ل�شرت�كية  �لأحز�ب  تاأثرت 

�جلمهوري �لإيطايل �متد�ًد� مبا�رًش� له.
يرى Almond �أن عملية �لتن�شئة Socialisation �لتي توؤّمنها �لأحز�ب، 
عملية  يف  تدخل  �لتي  �لثالثة  �لثقافة  م�شتويات  على  مهم  بدوٍر  ت�شطلع 

�لتن�شئة، وت�شمح لالأفر�د بامل�شاركة و�لن�شهار يف �ملنتظم:
ـ �لثقافة �ملعرفية Cognitive من خالل تنوير �لأفر�د و�إعطاء �ملعلومات 

حول �مل�شائل �لوطنية.
ـ �لثقافة �لعاطفية Affective من خالل �مل�شاركة بن�شاط �حلزب �إذ تقوي 
�ل�شعار�ت  خالل  من  �لرمزية  لعبة  تدخل  وهنا  للوطن.  بالنتماء  �ل�شعور 
�للتز�م يف  وتقّوي  �مل�شاعر  تفّعل  �لتي  و�لجتماعات  و�لأعياد  و�لطقو�س 

�لد�خل.
لتقييم  ومعايري  �أهد�ًفا  �حلزب  يحدد   Evaluative �لتقوميية  �لثقافة  ـ 
�حلقائق �ل�شيا�شية و�لقت�شادية. وهو يقرتح �أيديولوجيا ومنظمات فكرية 

ت�شّكل ركًنا �أ�شا�شًيا يف عملية تن�شئة �لأفر�د))3).
تدفع  للحزب،  �لزمني  �لظرف  ح�شب  عو�مل،  هناك  �لعو�مل  لهذه  �إ�شافة 
�آليات �للتز�م �حلزبي حلمل �لبندقية و�مل�شاركة، و�للتز�م باملقاومة على 
�ل�شعيد �لوطني )يف حالت �لحتالل نرى هذ� �لطموح(، �إن قوة �مل�شاركة 
و�للتز�م  �لتنظيم  م�شتوى  ت�شمن  �حلزب،  يوؤّمنها  �لتي  �لقر�ر�ت  يف 

و�لت�شحية �ملطلوبة يف �لظروف �ل�شعبة مثاًل يف حالة �حلرب.
تظل  �أنها  �أي  مفعولها،  تفعل  لتز�ل  �لأولية  �لنتماء�ت  �أن  يالحظ  كما 
�للتز�م وحتديد م�شاره  �آلية  لتوجيه  و�لفعالية،  �لتاأثري  على قدر كبري من 
 Gabriel A. ALMOND, Sidney VERBA, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations,  -3(

SAGE Publications, California, 1989.
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�ملبا�رش. و�خلطورة يف هذه �لدو�فع هي يف حال غلبت و�حدة على �أخرى 
�لتو�زن  من  كبري  قدر  على  تكون  �أن  يجب  �إذ  تعار�شها،  �أو  ورجحانها 

و�لت�شابه.
�إن هذه �لدو�فع �لتي حركت عملية �للتز�م �حلزبي و�شجعتها، حملت يف 
وطن  وبناء  و�لثورة  �لتغيري  يف  وطموحاته  �ل�شباب  رومان�شية  م�شمونها 
�لتجربة وخبزتها  �ل�شورة �مل�رشقة عجنتها  �أن هذه  �لعد�لة و�حلرية، غري 
�أعاد  �لذي  �لأمر  �لتجربة،  �لعمر وعمق  نتيجة  بن�شٍب خمتلفة  و�إْن  �ل�شنون، 
وفر�س  وظروفها،  �حلياة  و�قع  �إىل  �لز�هية  و�لت�شور�ت  �لو��شعة  �لأحالم 
ومربر�ته.  �حلزبي  �للتز�م  ��شتمر�ر  عو�مل  لتحديد  �أخرى  تعليالت  �إيجاد 

من هنا تتعدد �لروؤى وتتنوع �ملربر�ت.
�حلزبية  �لذ�ت  ت�شتقر  عندما  هي  �حلزبي  لاللتز�م  �لأوىل  �ملربر�ت 
�لتي مير بها ويجّذرها وينقلها من  �لتجارب  �أن يتعمق يف  لل�شخ�س، بعد 
�ل�شطح �لعاطفي �إىل عمق �لوعي �لعقالين. ي�شتمر �للتز�م �حلزبي يف حال 
�أي  �مل�شاكل،  هذه  حلل  �أف�شل  برناجًما  يحمل  �آخر  حزب  �أي  وجود  عدم 
يف  م�شتمًر�  �للتز�م  ُتبقي  للتغيري  �أخرى  �أد�ة  وجود  عدم  �إن  �آخر،  مبعنى 

ذ�ك �حلزب.
مبختلف  �لعامة  �لق�شايا  يف  للم�شاركة  �لأبرز  �لإطار  هو  �إًذ�،  فاحلزب 
رئي�شة  و�أد�ة  جهة،  من  �لت�شدي  عن  �لفردية  �ملو�جهة  لعجز  جو�نبها، 
يطمح �إليها �ملحازب من جهة �أخرى لتحقيق تطلعاته. �إن ��شتعر��س هذه 
�لعو�مل �لتي تغّذي ��شتمر�رية �للتز�م �حلزبي وتدعمه، تكاد تكون �إىل حد 
�لبذور  �لتجربة مل تتلف  �لأوىل، لأن  �للتز�م ودو�فعه  كبري �شدى لعو�مل 
وعلى  �لتجربة  �أن  يبدو  بل  حيويتها،  تفقدها  �أو  �للتز�م  لعمليات  �لأوىل 

رغم �ملعاناة و�لرت�جعات عّمقت �لوعي وبلورته.
�للتز�م �حلزبي؟ ملاذ� هناك  �لد�عمة ل�شتمر�رية  �لدو�فع  �أهمية  ما هي 
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حالة تر�جع يف �للتز�م �حلزبي؟ تتعدد �أ�شباب �لرت�جع يف عملية �للتز�م 
جت�شيد  على  �حلزب  قدرة  مدى  هو  ما  هنا:  �لأ�شا�شي  و�ل�شوؤ�ل  �حلزبي، 

�مللتزمني؟ تطلعات 
هناك حالة يكون فيها �حلزب يعاين من حالة نزيف من د�خله يخ�رش فيها 
�لكثري من �مللتزمني. يعود �شبب �لنزيف �إىل ترّهل �لبنية �حلزبية وعجزها 
بالنقا�س  �ل�شماح  عدم  �إن  ذلك،  �إىل  و�إ�شافة  باملحازبني،  �لإحاطة  عن 
�لد�خلي يعك�س غياب �لتفاعل �لد�خلي يف �حلزب. وتتجلى مظاهر �لرت�جع 
يف �للتز�م �إىل �نخفا�س عدد �ملحازبني و�لن�شاطات �حلزبية. ولكن هناك 

عو�مل �أخرى متنوعة حتيط باللتز�م �ل�شيا�شي وتوؤّثر عليه:
�إن �لعو�مل �لنف�شية توؤّثر فعلًيا على �للتز�م، كالإح�شا�س بالإحباط وباأن 
�لن�شال، وعدم فهم طبيعة و�شعهم، وحقيقة دورهم، وعدم  ل جدوى من 
�إدر�كهم لكامل �لقوى �أو �مل�شاكل �لتي يو�جهونها. فكل فرد ي�شعى لاللتز�م 
د�خل حزب يحقق له �أهد�فه، ولكن �إن عدم وجود هدف و��شح وطريقة عمل 
و��شحة من �أجل �لو�شول �إليه �شيخلق حالة �جتماعية حمبطة و�شعف يف 
�ليوناين  �لفيل�شوف  يقول  �لو�شول.  حماولت  ف�شل  عند  وخا�شة  �لقناعة، 

هري�كلي�س: "من �ملرهق و�ملوؤمل �أن تخدم �أ�شياًد� ل يتبدلون..."
عدد  على  يوؤّثر  �لقت�شادي  فالك�شاد  ا،  �أي�شً مهم  �لقت�شادي  �لعامل  �إن 
يعد  لن  حالة  هذه  يف  �لفرد  �أن  �لبديهي  ومن  �حلزب،  د�خل  �ملحازبني 
�إىل هذه  �هتماًما  �أهد�ف �حلزب ل تعري  �إذ� كانت  يهتم باحلزب، وخا�شة 
�مل�شكلة. فالأو�شاع �لقت�شادية �لرديئة ز�دت على قدر كبري من �ل�شعوبة 
يف �للتز�م �أو عملية ��شتمر�ر �للتز�م و�شعفت، و�إن �إر�دة �مللتزمني مل تعد 
ذ�ت فعالية. نظرًيا، �إن عملية �للتز�م يف �أ�شكالها كافة يجب �أن ل ترتبط 

بامل�شالح �أو �لأهد�ف �ملادية ولكن و�قعًيا، �أهذ� �لذي يحدث؟
�إن �ل�شيا�شة �لد�خلية للحزب من ناحية �لأخطاء �لتي يرتكبها �لقياديون 
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�لقيادة،  وق�شور  �حلزب  د�خل  �مل�شارحة  وغياب  مف�شلية،  مر�حل  خالل 
كما �أن وجود �أزمة يف �لقيادة وغياب �ملناقبية و�لزدو�جية بني �ملمار�شة 
و�خلطاب و�شيطرة �لهو�س �ل�شخ�شي توؤدي كلها �إىل �شعف �لأحز�ب. هناك 
وعدد  �ملجردة،  �لأفكار  من  نوع  هيمنة  �لتجربة  خالل  من  �كت�شف  من 
وتكون  �حلايل،  للو�قع  �ل�شحيح  �لفهم  على  قادرة  غري  �لإ�شقاطات  من 
�ليوناين،  �ل�شف�شطائي  �لأ�شلوب  ت�شبه  حينها  و�ملناق�شات  �خلطابات 
و�ل�شف�شطائية كلمة يونانية يف�رّشها �لقامو�س باأنها ��شتدلل باطل ُيق�شد 

به متويه �حلقائق.
فكانت �لأفكار نوًعا من �لإ�شقاطات �لنظرية �إىل جانب غياب �ملمار�شة 
ملبد�أ  �عرت��شها  ب�شبب   - �حلزب  د�خل  �ملعار�شة  وغياب  �لدميقر�طية 
�حلزب  وحدة  على  خطورة  ت�شّكل  �لقياديون  ويعّدها  �حلزبي  �لن�شباط 
�حلزب  د�خل  �ملعار�شة  �أن  �لعلم  مع   - كحجٍة  ي�شتعملونها  �أو  ومتا�شكه 
تعزز  وبالتايل  د�خله،  �مل�شاركة  تفّعل  لأنها  �للتز�م،  مظاهر  �إحدى  هي 
�للتز�م. كثريون، كثريون يعرفون �حلق، لكنهم يقفلون عليه يف �شدورهم، 
فاإًذ� �شدورهم تو�بيت �حلق ومقابره، بدًل من �أن تكون هياكل له وقباًبا. 
فيه  يد�أبون  عليه،  يو�ظبون  لكنهم  �خلطاأ،  يدركون  كثريون  كثريون، 

ويتنكرون لف�شيلة �لرجوع عنه)37).
�إىل  د�خله  من  تنظيمي  نزيف  �إىل  توؤدي  �حلزب  د�خل  �مل�شاركة  فعدم 
�لذي  �ل�شيا�شي  �لنظام  هو  �لأخري  و�لعامل  فيه.  �لنخر�ط  عملية  تر�جع 
�للتز�م  على  �شلًبا  �شينعك�س  �ل�شلطة،  على  و�حدة  عقيدة  �شيطرت  يف حال 
دميوقر�طيته  على  �ملحافظة  متت  �إذ�  �ل�شيا�شي  فالنظام  �إلز�ًما.  لي�شبح 
�أما  �للتز�م،  ��شتمر�رية  على  �حلفاظ  على  ذلك  �شي�شاعد  �أحز�به،  وتعددية 

إدمون رزق، أراء ودماء، دار الطباعة اللبنانية، من دون تاريخ، ص. 0).  -37
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�إذ� حتّول �إىل نظام �شمويل فيكون �للتز�م �حلزبي يف نهايته وبد�ية ع�رش 
�ل�شيا�شي. �لإلز�م 

�إًذ�، هذه هي مربر�ت �ل�شتمر�ر �أو �لرت�جع يف �للتز�م �ل�شيا�شي، ويبقى 
معّينة  ق�شية  �أجل  من  هو  �حلزبي  �أو  �ل�شيا�شي  �للتز�م  كان  �إذ�  �شوؤ�لنا، 
وللم�شلحة �لعامة. من هو هذ� �مللتزم؟ وكيف نفّرق بينه وبني �ملو�طن �أو 

�لعادي؟ �ملنت�شب 
ثالًثا: الفرق بني املنا�شل واملنت�شب

�شيا�شي  �لدخول يف حزب  عند  �لت�شويت  �إىل  �لذهاب  �إن  بدء،  بادئ ذي 
�لمتناع  كما  �ل�شائد،  لالعتقاد  خالًفا  �ملثال  �شبيل  على  �لتن�شيط  �أو 
�لإمياءة،  هذه  خالل  من  �لتز�ًما  ُيعد  �لأبي�س  �لت�شويت  �أو  �لت�شويت  عن 
�ل�شطرجن  رقعة  �أمام  و�إظهارها  �لفو�شى  �شبغة  باإ�شفاء  �لأمر  يتعلق 
يف  حريته  عن  ا  �أي�شً �لمتناع  وميّثل  ينا�شبون.  ل  �لذين  �ملر�شحني  من 
�لقوية  �ل�شيا�شية  �لبادرة  بهذه  يقوم  عندما  ميار�شها  �لتي  �ملو�طنة، 
للم�شاركة يف �ل�شيا�شة، �إذ من �ملمكن �مل�شاركة يف �جتماعات �حلزب �لتي 
تبّنيها  �شيتم  �لتي  �لنتخابية  �ل�شرت�تيجية  �أو  توجهاتها،  ملناق�شة  تهمه 
�لر�هن.  �لرئي�شة يف �لوقت  �أو �ملناق�شات �لوطنية  يف �لنتخابات �ملحلية 
ميكن �أن يتيح له ذلك �لإعالن عن مو�قع �حلزب من خالل توزيع من�شور�ت 
مزيد  يف  �مل�شاركة  �أو  �شحيفة  بيع  طريق  عن  �أو  �لأ�شو�ق،  �ل�شارع،  يف 
�أو منظمات  �ملل�شقات  �لنتخابية مثل �شور  �لأن�شطة خالل �حلمالت  من 
بالعمل  �لقيام  على  يو�فق  �أنه  �أي  ن�شط،  �ملنا�شل هو ع�شو  �إن  �لجتماع. 

�مليد�ين طو�عية و�مل�شاركة يف حياة �حلزب)38).
�لدينية:  �لأحاديث  يف  �لبد�ية  يف  منا�شل  �شفة  ��شتعملت  هنا،  من 
تنحدر  �ملنت�رشة.  و�لكني�شة  �ملتاأملة  �لكني�شة  حت�رش  �ملنا�شلة  �لكني�شة 

http://www.sciencespo-toulouse.fr/medias/fichier/dispo-lengagement_1427786283728-pdf?INLINE=FALSE  -38
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�لتا�شع  �لقرن  يف  علمانًيا  طابًعا  �ل�شفة  �أخذت  ع�شكري.  فعل  من  �لكلمة 
ظهرت  وقد  قناعاته،  �شبيل  يف  نا�شًطا  فعاًل  رجاًل  تعني  و�أ�شبحت  ع�رش 
�ل�شيا�شيني  �لقياديني  لتعني   ،1٨4٨ �شنة  باري�س  عامية  قبل  من  �لكلمة 
و�لنقابيني للحركة �لعمالية. �أدى تطور �لكلمة �للغوي �إىل تو�شيع م�شمونها 
فانف�شلت عن �إطار �حلركة �لعمالية لرتتبط بكل من يخدم تنظيًما �شيا�شًيا 
�أخذت  ثم  �ملميز.  بطابعها  �لكلمة  ي�شتعملون  ظلو�  �لعمال  لكن  نقابًيا،  �أو 
�لن�شطاء  عن  للحديث  �لكلمة  ت�شتعمل  �لو�شط  و�أحز�ب  �ملحافظة  �لأحز�ب 
ت�شمي  �لنقابات  و  �لأحز�ب  �أ�شبحت  بينما  مقابل،  دون  من  �ملتطوعني 
هو  �لإطار،  هذ�  �شمن  �لكلمة  ��شتعمال  لعل  منا�شلني.  فيها  �ملد�ومني 
كلًيا  �أنف�شهم  ليكّر�شو�  و�لعمل،  �لإنتاج  حقل  يرتكون  �لذين  باأن  للتاأكيد 

للحركة �لعمالية مرتبطني بها ع�شوًيا كاحلزب.
و�لدفاع  للرتويج  موؤ�ش�شة حزبية  �لنخر�ط يف  �ل�شيا�شي  �ملنا�شل  يعني 
عن �أيديولوجية �أو ق�شية �أو �شيا�شة �أو �أفكار، �إلخ... �إن �لن�شال يف �ل�شيا�شة 
ي�شعنا �أمام �أ�شخا�س �آخرين لي�س لديهم نف�س �لفكرة عن تنظيم �ملجتمع، 
�هتماماتنا.  ذ�ت  ميتلكون  ل  �لأحيان  �أغلب  ويف  �لنظر،  وجهات  ذ�ت  ول 
�ملنا�شل �ل�شيا�شي هو �شخ�س: لديه قناعات عميقة، على ��شتعد�د لإ�شهار 
هذه �ملعتقد�ت علًنا، يتحرك بروٍح تدفعه �إىل جتنيد �أ�شخا�س �آخرين لك�شب 
وي�شاهم  ر�شمًيا  ي�شارك  �أجل ق�شية حزبه،  �لنا�س من  �أكرب عدد ممكن من 
�إىل  وما  له،  �ملادية  �لأ�شول  �أمو�له،  �أفكاره،  وقته،  �إعطاء  خالل  من  فيه 

ذلك، وي�شارك يف �لتفكري، �شنع �لقر�ر، وتنفيذه د�خل �حلزب)39).
�إًذ�، �ملنا�شل هومنت�شب نا�شط يعمل بثباٍت يف �شبيل �حلزب ميكن حتديد 

�ملنا�شل باأربع �شفات:
�لن�شال من �أجل ق�شية.  •

Sans Auteur, “Les Jeunes et l’Engagement en Politique”, in Friedrich Ebert Stiftung, Yaoundé, 2014, p. 22.  -39
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�لثبات: �لعمل ب�شكٍل موؤقت ومتقطع ل ي�شتويف �ل�رشط، فالن�شال يعني   •
�ل�شتمر�رية.

�ملبد�أ �جلماعي ولي�س لغايٍة فردية.  •
بالن�شبة  وغام�شة  للمتطوعني  و��شحة  �ل�شفة  هذه  �ملجانية:  �ل�شفة   •

للمد�ومني.
و�ملعرفة  �لوعي  �متالك  بال  �حلزبية  �لهوية  �إ�شهار  يعني  �لن�شال ل  �إًذ�، 
�لعام  و�لربنامج  �مل�شريية،  و�لق�شية  �ملجتمع،  مب�شاكل  �لدقيقة  �لعلمية 
بل  �لبطاقة،  حمل  �للتز�م  يعني  ل  �ملعنى  بهذ�  �خلال�س.  يحقق  �لذي 
ح�شور  يعني  ل  �لن�شال،  �إن  و�لربنامج.  للخط  �لوعي  �متالك  يعني  �إنه 
�أ�شا�شي ك�شكٍل لالنتظام،  �لجتماع �حلزبي  �إن  �لجتماعات �حلزبية فقط، 
لكن لي�س كافًيا لتاأكيد �للتز�م)0)). �أن ت�شارك يف �لجتماع بفعالياٍت، �أي 
�لقرت�حات،  حتمل  �أن  و�لتنظيمية،  �لن�شالية  �خلطط  ر�شم  يف  ت�شاهم  �أن 
و�لنقد  �لنقد  �أن متار�س  �لأفكار �جلديدة وت�شارك يف مناق�شتها،  تتابع  �أن 
�لبنية �حلزبية  �أن تطرح �لقرت�حات لتطوير  �لذ�تي بروٍح ثوروية جريئة، 
�حلزب  �إمكانات  تطوير  على  �لعمل  يف  و�مل�شاركة  �حلزب  عقيدة  ون�رش 
�لإن�شان  �أفعال  و�إن  �حلزبي،  �للتز�م  ي�شّكل م�شمون  كله  ذلك   ،)... )مالًيا، 
�حللقات  من  مت�شلة  �شل�شلة  توؤلف  كانط  �لأملاين  �لفيل�شوف  يقول  كما 

بع�شها مرتبط ببع�ٍس �رتباًطا حتمًيا.
لذلك هناك فرق كبري بني من يح�رش �لجتماع ومن ي�شارك فيه. ويجب 
�ملنا�شل  �إن  يومي.  حزبي  عمل  �إىل  بتحويله  �حلزبي  �للتز�م  جت�شيد 
لن�رش  �لعمل  وهاج�س  �لتغيري،  ق�شية  حلظة،  كل  يف  يعي�س  �ل�شيا�شي 
يلت�شق باجلماهري  �مللتزم، هو من  �ل�شيا�شي. فاملنا�شل  �لربنامج و�خلط 
يف كل �أماكن وجودها، لك�شب �أن�شار جدد و�ملنا�شل يعمل د�ئًما من �أجل 

Antoine MESSARA, Parties et Forces Politiques au Liban Renouveau et Engagement, Fondation Libanaise  -(0
pour la Paix Civile Permanente, 1998, pp .221-22.
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�مل�شلحة �لعامة. هذ� ما دفع Duverger �إىل �لقول �إن �ل�شورة تبدو وكاأن 
�ملنا�شلني يقودون �ملنت�شبني، وهوؤلء يقودون �ملنا�رشين و�ملنا�رشون 

�لناخبني)))). يقودون 
ودر�ية،  مبرونٍة  ن�شاط،  كل  يف  عالقة،  كل  يف  �لثابت  هو  �للتز�م  �إن 
�شبيل  يف  �لت�شحيات  كل  لتقدمي  �لن�شايل  و�ل�شتعد�د  �لالزمة  بالفاعلية 
�لقياديون  ويدرك  �حلزب،  �شيا�شة  ينّفذون  فاملنا�شلون  و�ملجتمع.  �لوطن 
�جلماهريية  �لأحز�ب  يف  فاملنا�شلون  دونهم)2)).  من  يتم  ل  �لتنفيذ  �أن 
وحد�ت  كل  يف  �لأ�شا�شية  �لنو�ة  وي�شّكلون  �ملنت�شبني،  من  خا�شة  فئة  هم 
�لقاعدة �حلزبية. جند هوؤلء يف �خلاليا و�لفروع ونتعرف �إليهم من خالل 
وتعليمات  �شعار�ت  ن�رش  �جتماعات،  كافة:  �ملجالت  يف  �لكبري  ن�شاطهم 

�حلزب، �لدعاية، �لنقا�س و�حلمالت �لنتخابية.
فم�شاركة �ملنا�شل فعلية و�إيجابية )Active(، �أما م�شاركة �ملنت�شب فهي 
�شندوق  يف  و��شرت�ك  �ملحازبني  لئحة  على  ��شم  �إنه   ،)Passive( �شلبية 
�حلزب. يف �لأحز�ب �لأمريكية، �لن�شال ي�شبه عمل �لهو�ة �ل�شيا�شيني وميكن 
�لرئا�شية.  �لنتخابات  وقت  يف  خا�شة  ظريف  فجائي  لعمٍل  يتحول  �أن 
 25 �جلماهريية بني  �لأحز�ب  �ملنت�شبني يف  �إىل  �ملنا�شلني  ن�شبة  ترت�وح 

و3٠ %. وُيعد �حلزب �لذي يوؤّمن هذه �لن�شبة من �لأحز�ب �لنا�شطة.

اخلامتة 
�إن �للتز�م �ل�شيا�شي مهم جًد� ومن �لأف�شل على �لأفر�د جميعها �لنخر�ط 
يف �حلياة �ل�شيا�شية على عدمه، لأنه تقع عليهم م�شوؤولية نقل قيم �للتز�م من 
جيل �إىل �آخر. فاللتز�م �ل�شيا�شي لي�س جمرد م�شاركة يف �لعملية �لنتخابية، 
�أكرث من ذلك بكثرٍي، وتنطوي على تاأدية دور ن�شيط يف ما يحدث من  �إنها 

SEILER Daniel-Louis, «Maurice Duverger et les partis politiques», in Revue Internationale de Politique  -41
Comparée, 2010/1 (Vol. 17(, p. 55-65.

Philipe BRAUD, Sociologie Politique, op.cit, pp 558_559.  -(2
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حولنا. كما �إن �مل�شاركة �ل�شيا�شية �أو منح �لأفر�د �لأدو�ت �لالزمة ليكون لهم 
�أن ي�شبحو� وكالء تغيري يف �ملجتمع، ونوؤكد  �شوت مدين و�شيا�شي، تعني 

هنا �أن جمتمع �لقبيلة ل يبني وطًنا.
�لنظريات  �شوء  على  �ل�شيا�شي  �للتز�م  �أهمية  �لبحث  خالل  برهنا  لقد 
�أخرية لأهم  �لنقاط �مل�شرتكة، بح�شب قر�ءة  �ملتاحة، و��شتخل�شنا عدد من 

مرتكز�ت �للتز�م �ل�شيا�شي:
�نتماء �إر�دي �أو �لإر�دة �حلرة.  •

تبّني ملوقٍف معنّي �أو عقيدة �شيا�شية.  •
��شرت�ط �ل�شتمر�رية.  •

�لتعبري عنه بالعمل و�مل�شاركة.  •
جمابهة �ملوت �أي �لإميان و�لقتناع به.  •

وقدرة  �ل�شيا�شية،  �لأحز�ب  د�خل  بخا�شٍة  قوة،  له  �ل�شيا�شي  �للتز�م  �إن 
تغيريية جمتمعية. و�ملنا�شلون هم �لأكرث �لتز�ًما. كما ل توجد �أوقات جيدة 
يكون  قد  �لنخر�ط.  يف  حر  مو�طن  كل  �لو�قع،  يف  �ل�شيا�شة.  يف  لالنخر�ط 
للم�شاركة  وقت  و�أف�شل  للت�شويت،  �لذهاب  �أو  �شيا�شي  حزب  �إىل  �لدخول 
�ل�شيا�شة،  ين�ّشطون  ما  عادة  �ل�شباب  لأن  �شاًبا،  تكون  عندما  بالتاأكيد  هو 
ويجروؤون على تقدمي �أفكار مبتكرة، جتعلها تتالءم مع عامل �لقرن �حلادي 
و�لع�رشين، ليتحقق �لقول "�إن �حلرية �ل�شيا�شية هي �أم �حلريات، �إذ� �شقطت 
�لإر�دة،  حرية  �لنف�س:  علم  يحددها  �لتي  �لأخرى  �حلريات  معها  تهاوت 
�حلرية �لنف�شية، �حلرية �لطبيعية، �حلرية �لأخالقية وتنتهي �حلرية �ملدنية 

يف قب�شة �حلاكم �مل�شتبد")3)).
ن�شتنتج �أنه من دون وجود لعن�رش �ل�شباب يف �ملجتمع لن نرى �أي �لتز�مات، 

اللبناني الراهن، راجع،  الدستور  للتوسع في الحقوق والحريات في  الهاشم، ال تنكسوا األعالم، الجمهورية )) تشرين األول 9)20.  جوزف   -(3
د.محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني وأهم النظم السياسية المعاصرة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الخامسة 

8)20، ص 35).
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�للتز�مات وتفاعلها وخا�شة  لن�شوء  لأنه عن�رش مهم، كونه ميد�ن خ�شب 
ا من دونه لن نرى �أي �لتز�مات، وبالتايل لن يتقدم  �للتز�مات �حلزبية، �أي�شً
�لور�ء يف عامل يتقدم،  �إىل  �إىل �لأمام ونحو �لأف�شل، لأن �لرجوع  �ملجتمع 
معناه: �خلروج من �لتاريخ، وهذ� ما �شيدفعنا �إىل �ل�شوؤ�ل �لتايل: ماذ� لو فقد 
�أو رف�شو� �للتز�م من جديد؟، من �شيحرك �ملجتمع  �ل�شباب �لأمل بالتغيري 
نحو �لأف�شل؟ �أو بالأحرى هل �شي�شمد �ملجتمع يف هذه �حلالة ؟ يف ظل ما 
قد توؤول �إليه �لبالد من فاجعات على �لأ�شعدة كافة، و�لتي قد تكون نتيجة 
�ملمار�شة  وت�شّوه  �لعام،  �ل�شاأن  ُتطيح  قد  �لتي  �ملحمومة  للمذهبية  حتمية 
�ل�شيا�شية يف �شلوك �شعب يوّتره �لعامل �ملذهبي يف �لد�خل، و�لذي قد يجنح 
من �لد�خل �إىل �خلارج، �إذ ياأتي �للتز�م و�لإلز�م للوطن يف �لد�خل �إن �شح 
�لتعبري تفادًيا لل�رش�ع �لطائفي �لذي يحّتم �ل�شتنجاد بالأجنبي و�لولء له. 
"�إن تدّخل �لدولة ي�شتطيع �أن ي�شّكل، يف نهاية �ملطاف، لي�س تهديًد� للحرية، 
ولكن �ل�شمانة �حلقيقية حلرية �ل�شعفاء")))). �إن دولة �لقانون و�ملوؤ�ش�شات 
�إىل  �لو�شول  كيفية  تبنّي  �لتي  �لأ�شخا�س، وهي  دولة  ل  �لقو�عد  دولة  هي 
عن  م�شوؤولني  وجتعلهم  ميار�شونها،  �لذين  �لأ�شخا�س  و�شالحيات  �ل�شلطة 
�أفعالهم �أمام �ملو�طنني. فالهدف �لنهائي لهذ� �لن�شق من �لتد�بري، كما ودور 
�للتز�م �ل�شيا�شي �حلقيقي و�جلدي يف �لأحز�ب �لتي ت�شطلع بدور �ملر�قب 
�ل�شيا�شية من �ل�شتحو�ذ على  �ل�شلطة  �لفعلي لإجناح �لدميقر�طية، هو منع 
ذلك  من  �نطالًقا  �ملو�طنني.  حريات  على  للحفاظ  �حلد،  عن  �لز�ئدة  �لقوة 

نت�شاءل �أين لبنان من دولة �لقانون و�ملوؤ�ش�شات؟

V. Giscard D’Esteing, Democratie Francaise, ed. Fayard, Paris 1976, p.45. -((
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املقّدمة
منظمة  �شتكون  لكنها  موحدة،  دولة  �أوروبا  ت�شبح  "لن 
ذ�ت �أجهزة ت�رشيعية متكاملة ت�شتطيع من خاللها �لدول �لأع�شاء 
تاأكيد  بح�شب  م�شرتكة")))  وخارجية  دفاعية  �شيا�شة  �عتماد 
و�لأمنية  �خلارجية  لل�شيا�شة  �ل�شابق  �ملن�شق  �شولنا،  خافيري 

�مل�شرتكة لالحتاد �لأوروبي.
وله  �لدولية،  �ل�شاحة  رئي�ًشا على  دوًر�  �لأوروبي  �لحتاد  يوؤدي 
�أمنية و�قت�شادية على �ل�شعيَدين �لإقليمي  م�شوؤوليات وم�شالح 
و�لعاملي. من خالل �شيا�شته �خلارجية �مل�شرتكة، يحاول �لحتاد 
�لتي مت�س  �لدولية  �مل�شائل  و�حد يف  ب�شوٍت  يتكلم  �أن  �لأوروبي 
�لدول  ت�شعى   ،1٩5٧ �لعام  يف  روما  �تفاقية  فمنذ  م�شاحله. 
�لأوروبية لو�شع �شيا�شة �أورو - متو�شطية، قائمة على �مل�شالح 

أنورمحمد فرج، السياسة الخارجية المشتركة لالتحاد األوروبي تجاه الشرق األوسط إعالن برشلونة نموذج  -(
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60456 

االتحاد األوروبي في الشرق األوسط: 
التغيير في األولويات؟

أ.د أمني لبوس

*أستاذ في 
الحقوق في الجامعة 

اللبنانية
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�ملتو�شط،  ثم بني �شفَتي  ومن  �أوىل  �لغربية مبرحلٍة  �لدول  بني  ما  �مل�شرتكة 
ا يف جمالت �لأمن و�لتعاون ون�رش قيم دولة �لقانون. خ�شو�شً

فهو  �لأوروبي،  لالحتاد  بالن�شبة  بالغة  �أهمية  �لأو�شط  �ل�رشق  ملنطقة  �إن 
�لدول  و�عرت�ف  �لأو�شط،  �ل�رشق  يف  �ل�شالم  عملية  لدعم  �لو�شيط  دور  يوؤدي 
�ل�شالم  مباحثات  �لفل�شطينية يف  �لتحرير  �إ�رش�ك منظمة  �لأع�شاء ب�رشورة 
�لتحرير  منظمة  فيه  كانت  وقت  يف  و�لفل�شطينيني،  �لإ�رش�ئيليني  بني 
�لفل�شطينية ُتعد منظمة �إرهابية بالن�شبة لإ�رش�ئيل و�لوليات �ملتحدة، كذلك 
�لبحر �ملتو�شط و�رشقه، على  �لأوروبي مع جري�نه يف جنوب  يعمل �لحتاد 
حتقيق �لرخاء �لقت�شادي و�حلوكمة �لر�شيدة، وين�شط �ليوم على دعم �حللول 

�ل�شلمية بني دول �خلليج، ويف �شوريا، �لعر�ق وليبيا.
�لأوروبي  �لحتاد  يتمكن  مل  �ملتعددة،  مبادر�ته  من  �لرغم  وعلى  ولكن 
�ملنطقة.  يف  �خلارجية  �شيا�شته  �أهد�ف  تطبيق  نحو  كبري  تقّدم  حتقيق  من 
فالفقر و�لبطالة ل يز�لن منت�رش�ن يف معظم �لدول �لعربية �مل�شاطئة للبحر 
�ملتو�شط، و�لعبور �إىل دولة �لقانون و�إجر�ء �لإ�شالحات �ل�شيا�شية �ملطلوبة ل 
يز�لن بطيئني، كما �أن �لنز�عات و�حلروب �ملختلفة �لتي تهدد �ل�رشق �لأو�شط 

ل تز�ل قائمة.
�إن هيكلية �لحتاد �لأوروبي ل ت�شاعد على �أخذ �لقر�ر�ت ب�شكٍل �رشيع، لأن 
بع�شها  عن  خمتلفة  وم�شالح  �شيا�شة  �لأوروبي  لالحتاد  مكونة  دولة  لكل 
�لبع�س. فالقر�ر�ت �لتي ت�شدر، و�ملو�قف �لتي تتخذ �شمن �لحتاد �لأوروبي، 
تكون يف معظم �لأحيان ترجمة مل�شالح �لدول �لكربى يف �لحتاد �لأوروبي، 
�لنظام  �إن  كما  �ملوحدة.  �لحتاد  �شيا�شة  ل  �شيا�شتها  تطبيق  على  فتعمل 
�لقر�ر�ت  تتعلق  عندما  �لفيتو  حق  �لدول  يعطي  �لأوروبي  لالحتاد  �لد�خلي 

بال�شيادة، وذلك يعّطل ت�شكيل �أي ��شرت�تيجية موحدة.
مع بد�ية �لثور�ت �لعربية، تر�جع تاأثري �ل�شيا�شات �لأوروبية ونفوذ �لحتاد 
�أقل من  على دول �جلو�ر. كان ح�شور �لحتاد �شعيًفا، ودعمه للتغيري كان 
�لأوروبية من  لل�شيا�شات  ��شتمر�ر �لنتقاد�ت �ملوجهة  �إىل  �أدى  �ملتوقع، ما 
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قوى �ملجتمع �ملدين يف �ملنطقة)2). �لحتاد �لأوروبي �أُجرب على �لتعامل مع 
�ملتغري�ت ك�رشورٍة للحفاظ على م�شاحله، ل كفر�شٍة ميكن ��شتثمارها.

هل �هتمامات �لحتاد �لأوروبي �ليوم �أ�شبحت �قت�شادية و�أمنية �أكرث من 
�لقت�شاد ويبتعد عن  �مل�شتقبلي يتحّول نحو  �شيا�شية؟ وهل �لجتاه  كونها 

�ل�شيا�شة؟
�لحتاد  عالقات  در��شة  خالل  من  تاأتي  �لت�شاوؤلت  هذه  على  �لجابة  �إن 
غري  �جلو�ر  دول  بع�س  مع  و�لأمنية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لأوروبي 
�مل�شتقرة، و�لق�شايا �ملهددة لأمن �لحتاد و��شتقر�ره مثل �لإرهاب، �حلروب، 
�لتي  �شوريا ولبنان( و�مللفات  )ليبيا،  �ل�رش�عات و�لأزمات يف دول �جلو�ر 

مت�س �قت�شاده )�أزمة �خلليج و�لعالقات مع تركيا(.

ملواجهة  الأولويات  يف  التغيري  الأوروبية:  ال�صيا�صات 
املخاطر الأمنية

قام �لحتاد �لأوروبي منذ ن�شاأته على دعم �لتنمية �لقت�شادية و�حلوكمة 
�لر�شيدة، ولكن �ندلع �لثور�ت �لعربية و�نت�شار �لإرهاب دفع �لحتاد لتغيري 

�أولوياته من �إمنائية �إىل �أمنية.
اأهداف ال�شيا�شة اخلارجية الأوروبية امل�شرتكة  -1

على  �لأوروبي  لالحتاد  �مل�شرتكة  و�لأمنية  �خلارجية  �ل�شيا�شة  �عتماد  مت 
�شوء معاهدة ما�شرتيخت)3) )1٩٩2(، و�لتي مت تعزيزها من خالل �ملعاهد�ت 
 ،)2٠٠3( ني�س)5)  ومعاهدة   ،)1٩٩٩( �أم�شرتد�م)))  كمعاهدة  �لالحقة، 

Richard Youngs, Europe in the New Middle East: Opportunity or Exclusion? Oxford University Press. 2014.  -2
تهدف معاهدة ماستريخت إلى تعزيز الشرعية الديموقراطية للمؤسسات األوروبية وتحسين فعاليتها، وتأسيس اتحاد اقتصادي ونقدي، ووضع   -3

سياسة خارجية وأمنية مشتركة، وتطوير البعد االجتماعي للجماعة األوروبية.
من  والمزيد  األفراد  وحقوق  المواطنة  على  التركيز  بزيادة  تُعنى  أمستردام  معاهدة  ماستريخت.  معاهدة  في  كبيرة  تغييرات  المعاهدة  أدخلت   -(
الديموقراطية في شكل زيادة سلطات البرلمان األوروبي، أيًضا تشكيل عنوان جديد عن العمالة، تحقيق الحريات االجتماعية، االهتمام بأمور األمن 

والعدالة، ونقطة البداية لتحقيق السياسة الخارجية واألمنية المشتركة، وتحقيق اإلصالح في المؤسسات العامة للتحضير لتوّسعها.
رسخت معاهدة نيس قيم حماية حقوق اإلنسان عبر خلق آليات تنبيه ومحاسبة دول االتحاد لدى خرقها لمبدأ من مبادئ الحريات العامة، وروابط   -5
تقوية العالقات الداخلية لبلدان المكونة لالتحاد عبر تقوية التعاون وعدم اشتراط األغلبية لتحقيق هذا الهدف من جهة، وعبر إلغاء حق النقض الفيتو 

الذي جاءت به اتفاقية أمستردام.
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على  �حلفاظ  على  �لأوروبية  �ل�شيا�شة  تعمل   .)2٠٠٩( ل�شبونة)))  ومعاهدة 
قيم �لحتاد �لأوروبي، وم�شاحله �لأ�شا�شية، �لأمنية، ��شتقالله، نز�هته، وعلى 
ن�رش �لدميوقر�طية وتعزيزها و�شيادة �لقانون، كذلك على �حرت�م تطبيق حقوق 
�لإن�شان ومبادىء �لقانون �لدويل. كما ي�شاهم يف �حلفاظ على �ل�شالم، ومنع 

�لنز�عات، وتعزيز �لأمن �لدويل وتقدمي �مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لإمنائية)7) .
و�حلوكمة  �لقت�شادية  �لتنمية  لدعم  حماولة  ويف  �لأوروبي  �لحتاد  قام 
�لر�شيدة، بتعزيز عالقاته مع معظم �لدول �ل�رشق �أو�شطية، فقّدم لدول �ملنطقة 
�متياز�ت جتارية)8) وم�شاعد�ت تنموية يف �شتى �ملجالت. فمن خالل عملية 
بر�شلونة)9) �لهادفة �إىل توحيد �شوت �لحتاد �لأوروبي دولًيا تعززت �شيا�شته 
�لدول  حاولت  �ملتو�شط''،  �أجل  من  "�لحتاد  خالل  ومن  وحالًيا  �خلارجية، 
�لأع�شاء ت�شجيع �لتعاون �لإقليمي بني دول �ملنطقة وبني بع�شها �لبع�س. 
فعملية بر�شلونة قد و�شعت �أ�ش�ًشا لعالقاٍت �إقليمية جديدة، وكانت نقطة حتّول 
�أوًل، خلق  �لعملية  �أهد�ف هذه  �لأوروبية �ملتو�شطية. كان من  �لعالقات  يف 
منطقة �شالم و��شتقر�ر يف حو�س �لبحر �ملتو�شط عرب تعزيز �حلو�ر �ل�شيا�شي 
�ل�شيا�شية(. ثانًيا، بناء منطقة لالزدهار �مل�شرتك من خالل  )�ل�شلة  و�لأمني 
بحلول  حرة  جتارية  ملنطقة  تدريجي  وتاأ�شي�س  ومالية،  �قت�شادية  �رش�كة 
2٠1٠ )�ل�شلة �لقت�شادية(. ثالًثا، ت�شجيع �حلو�ر بني �لثقافات و�لتبادل بني 

�ل�شعوب من خالل �رش�كة ثقافية، �جتماعية وب�رشية )�ل�شلة �لثقافية(.
حاول �لحتاد �لأوروبي مع �إطالقه لال�شرت�تيجية �لعاملية �جلديدة لالحتاد 
يف �لعام 2٠1٦، منع حتّول �لكثري من �لأو�شاع غري �مل�شتقرة يف دول �ل�رشق 

والقضايا  والوقود  الطاقة  مجاالت  في  مشتركة  سياسات  وضع  األعضاء،  الدول  لبرلمانات  موسعة  حقوق  إعطاء  على  لشبونة  معاهدة  نصت   -(
المرتبطة باالنحباس الحراري، إعطاء منسق السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي صالحيات أوسع مما عليه اآلن وترأس دولة أوروبية االتحاد 

مدة سنتين ونصف السنة، عوض الرئاسة بالمناوبة التي تستمر نصف عام.
https://perma.cc/J2TZ-VHKF ما هي طبيعة السياسة الخارجية لالتحاد االوروبي؟  -7

http://www.siyassa.org.eg االتحاد األوروبي والشرق األوسط، ماذا يحمل المستقبل؟ 3-)-2)20 كالرا مارينا أونيل  -8
بدأت في العام 995) من خالل مؤتمر برشلونة األورو - متوسطي لتعزيزعالقاته مع البلدان المطلة على البحر المتوسط في شمال أفريقيا وغرب   -9
الرشيد وحقوق  الديموقراطية والحكم  تعزيز  المتوسط،  البحر  بينها األمن واالستقرار في منطقة  السياسات من  العديد من  فيه  اقترح  آسيا. كما 
اإلنسان. تحقيق شروط تجارية متبادلة مرضية لشركاء المنطقة. وضعت تلك الشراكة األسس لما بات يعرف باالتحاد من أجل المتوسط وبناء 
مؤسساته من دون أن يحل محل الشراكة األورو - متوسطية.وتضم هذه الشراكة اليوم )) عضًوا: 27 من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
و)) دولة في الشراكة هي )ألبانيا، المغرب، البوسنة والهرسك، تركيا، مصر، إسرائيل، األردن، لبنان، تونس، موريتانيا، موناكو، الجبل األسود، 

ليبيا، سوريا والجزائر، فضاًل عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
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�لأو�شط �إىل حروب جديدة، وكو�رث �إن�شانية و�أزمات جديدة لالجئني، و�حلفاظ 
فقام  �لأزمات.  مو�جهة  على  �شاعدها  �لذي  �جلو�ر  دول  مع  �لتو��شل  على 
�لحتاد مثاًل بتدريب خفر �ل�شو�حل �لليبي، ومتويل �لرب�مج �لد�عمة لالجئني 
�ل�شوريني، و�ملجتمعات �مل�شيفة لهم. كذلك، دَعم �لحتاد �ملنظمات �لإقليمية، 
�ملتو�شط،  �أجل  من  �لحتاد  خالل  من  وبخا�شٍة  �لأطر�ف  �ملتعدد  و�لتعاون 
�ملنظمات  �لإرهاب،  مكافحة  �ملرور،  حركة  �حلدود،  "�أمن  مثل  جمالت  يف 
و�إد�رة  �لتحتية  �لبنية  �ملناخ،  �لطاقة،  �ملياه،  �لغذ�ئي،  �لأمن  غري �حلكومية، 
�لكو�رث". �أما يف تركيا، فطّور �لحتاد �لتعاون �لقطاعي يف حماولة للحفاظ 
�لتعاون مع جمل�س  �لحتاد  و��شل  �خلليج،  �لرتكية. ويف  �لدميوقر�طية  على 

�لتعاون �خلليجي ودول �خلليج ب�شكٍل منف�شل.
�إن �عتماد �لحتاد �لأوروبي "للمرونة" كقاعدٍة لهذه �ل�شرت�تيجية، مّكنه من 
خلق مفهوم ُير�شي تو�زًنا بني �أجندة �لحتاد �لأوروبي و�لو�قع يف دول �جلو�ر، 

مو�جهة �لتغيري، ت�شهيل �لتو��شل بني �لدول فيما بينها و�لعمل �شوًيا)0)).
1- الثورات العربية: حتديات جديدة ل�شيا�شات الحتاد الأوروبي
�لأوروبي  �لحتاد  مر�جعة  �إىل  �أدت  ونتائجها  �لعربية  �لثور�ت  �ندلع  �إن 
�إذ مّثلت �ختباًر� لالحتاد �لأوروبي وحتدًيا  ل�شيا�شته جتاه جنوب �ملتو�شط، 

له، من حيث قدرته على �لتعامل مع �لأزمات �لدولية و�لتحديات �خلارجية.
�إن �لحتاد �لأوروبي فوجئ بالثور�ت، وجاءت ردة فعله على عدة مر�حل، 
على �لرغم من وجود برنامج لالحتاد يرّكز على �لتحولت �جلارية يف �ملنطقة. 
ففي 21 �شباط 2٠11، �أ�شدر �ملجل�س �لأوروبي بياًنا د�عًما للثور�ت �لعربية 
�جلارية، ولكنه يف نف�س �لوقت رّكز على مكافحة �لهجرة غري �ل�رشعية. كذلك 
�أ�شدر �لحتاد �لأوروبي بيانني، �أحدهما يتعلق مبا�رشة باملنطقة، و�لآخر �أكرث 
�شمولية حول �شيا�شة �جلو�ر �لأوروبية. هذ�ن �لبيانان لديهم �أهمية وبخا�شٍة، 
�لبحر  ومنطقة  �لأوروبي  �لحتاد  بني  �مل�شتقبلية  �لعالقات  ينّظمان  لأنهما 

ناتالي توتشي، "األجندة الجديدة لالتحاد األوروبي حول المرونة في منطقة الشرق األوسط وشمالي أفريقيا" النهار 3-))-7)20  -(0
https://perma.cc/N368-6CH3
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�لأوروبية  لال�شرت�تيجية  �لرئي�شة  �لجتاهات  م�شتقبل  ويحدد�ن  �ملتو�شط، 
يف ما يتعلق باحلو�س. هاتان �لوثيقتان �لر�شميتان هما �لوحيدتان �للتان 

ت�شتهدفان �لأحد�ث �لد�ئرة على وجه �لتحديد يف �لعامل �لعربي.
�جلوهرية  �لختاللت  ك�شفت  �لعربية  �لثور�ت  عن  �لناجتة  �لأزمات  هذه 
�لتي تعانيها �شيا�شته �خلارجية، و�لتي دفعت �لحتاد �إىل مر�جعة �أولوياته 
�لعربية  �لثور�ت  مع  �لتعامل  فكان  �ملتو�شط،  جنوب  دول  جتاه  و�شيا�شاته 
بطيء جًد�، ب�شبب �لنق�شام �لد�خلي �حلاد يف �ملو�قف بني دول �لحتاد حول 

كيفية مو�جهة هذه �لأحد�ث.
يتمكن  مل  �ملوؤ�ش�شاتية،  و�ل�رش�عات  �لد�خلية  �لنق�شامات  هذه  ظل  ففي 
�لحتاد �لأوروبي من طرح خريطة طريق عملية للتعامل مع �لثور�ت �لعربية، 
يف  �لأمريكية  �ملو�قف  ودعم  �لأو�شاع،  مر�قبة  على  قائًما  دوره  فاأ�شبح 

بع�س �لدول.
�لأمني  تعاونه  يف  �ل�شتمر�ر  كان  �لثور�ت  هذه  خالل  �لحتاد  �أولوية  �إن 
مع دول �جلو�ر، ملو�جهة �لكثري من �لتهديد�ت �لآتية منها، و�ملهددة لأمنه 
كالهجرة غري �ل�رشعية، �لإرهاب، وتاأمني �إمد�د�ت �لطاقة. مع �لعلم، تعاُر�س 
للرتويج  �لأوروبي  �لحتاد  �شيا�شة  مع  �لأحيان  من  كثري  يف  �لتعاون  هذ� 
للدميوقر�طية، فمقابل �لتعاون �لأمني، كان �لحتاد �لأوروبي يتغا�شى عن 

بع�س �ملمار�شات غري �لدميوقر�طية لهذه �لدول)))).
قبل  ��شتعملها  �لتي  �لآليات  من  �لكثري  على  يعتمد  �لحتاد  ز�ل  ما  كذلك، 
و�لتمايز.  �مل�رشوطية  مقدمتها  ويف  للدميوقر�طية،  للرتويج   2٠11 �لعام 
فامل�رشوطية تتعلق بامل�شاعد�ت �لأوروبية لدول �جلو�ر و�لفر�س للم�شاركة 
يف م�شاريع م�شرتكة، �أو �لو�شول �إىل �ل�شوق �ملوحدة. ميكننا تلخي�س �ملبد�أ 
كالآتي: كلما �أجرت بلد�ن �جلو�ر �لأوروبية �إ�شالحات موؤ�ش�شاتية، �قت�شادية 
�أما  �قت�شادي(.  �أكرب )مايل، تقني،  �لأوروبي دعًما  �أو �شيا�شية، قّدم �لحتاد 

http://www.siyassa.org.eg/،هايدي كارس، السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه جنوب المتوسط في أعقاب الثورات، السياسة الدولية  -((
News/7608.aspx
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�لتمايز، فهو ي�شمح لكل بلد "جار" لالحتاد �لأوروبي بتحديد درجة �لتعاون، 
�لتي يرغب فيها مع �لحتاد.

للمجتمع  �لحتاد  دعم  هو  �ملتو�شط  طريَف  بني  حدث  �لذي  �لتغيري 
�ملدين"،  للمجتمع  "�جلو�ر  هما  جديدَتني،  �آليَتني  با�شتحد�ث  وذلك  �ملدين، 
و"�ملوؤ�ش�شة �لأوروبية من �أجل �لدميوقر�طية" مع ��شتمر�ر �حل�شابات �لأمنية 

و�ل�شرت�تيجية، كمحدٍد ل�شيا�شة �لحتاد �لأوروبي �ملروجة للدميوقر�طية.
الحتاد الأوروبي واحلرب على الإرهاب  -2

يعتمد �أمن �لحتاد �لأوروبي ب�شكٍل مبا�رش على �أمن جو�ره و��شتقر�ره، لذلك 
فاإن من �أولوياته تعزيز �لعمل و�لتعاون يف مكافحة �لإرهاب مع دول �جلو�ر 
و�ل�رشيكة، وتعزيز �لأمن على �حلدود �لذي يعد خط �لدفاع �لأول ملنع حركة 
�لإرهابيني وعرقلتها يف �حلد �لأدنى. لقد طّور �لحتاد �شبكة من خرب�ء يف 
مكافحة �لإرهاب، مت ن�رشهم يف دول جنوب �ملتو�شط، كما �أقام �شل�شلة من 
حو�ر�ت حول �تباع �أف�شل �ل�شرت�تيجيات، و��شتعمال �لو�شائل �ملنا�شبة يف 
مكافحة �لإرهاب مع �لدول �ل�رشيكة، كما يتم تبادل �ملعلومات حول �شبكات 
�لتطرف  ملعاجلة  طريقة  �أف�شل  �أن  �لأوروبي  �لحتاد  يعترب  �لإرهابيني. 
�لديني، و�لت�شدي لالأعمال �لإرهابية بفعاليٍة، هي �لتعاون بطريقٍة �شاملة 

ومت�شافرة مع دول حو�س �ملتو�شط.
للت�شدي  يورو،  مليون   1٧.5 بقيمة  برناجًما  �لأوروبي  �لحتاد  �عتمد 
للتهديد �لإرهابي يف �ل�رشق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا. �شيعالج هذ� �لربنامج 
�لذي ميتد لثالث �شنو�ت، �لعو�مل �ملحركة لالإرهاب يف �ملنطقة، و�لتهديد�ت 
�لدول  ��شتقر�ر  تعزيز  �لإن�شاين،  �لأمن  حت�شني  �أجل  من  وذلك  ي�شكلها،  �لتي 
كبرًي�  تهديًد�  ي�شكالن  �لعنيف  و�لتطرف  �لإرهاب  لأن  �ملجتمعات،  وتدعيم 
لدول �ل�رشق �لأو�شط وجمتمعاته و�شمال �أفريقيا. �شيت�شمن �لربنامج مكوًنا 
توؤدي  �لتي  �لفاعلة،  �حلكومية  �جلهات  قدر�ت  تعزيز  يف  �شي�شاهم  �أولًيا 
�لثاين  �جلزء  �شريكز  �لعنيف.  و�لتطرف  �لإرهاب  مكافحة  يف  �أ�شا�شًيا  دوًر� 
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و�ملجتمعات  و�ل�شباب  �لعامة  �ل�شلطات  بني  �ل�رش�كات  على  �لربنامج  من 
�ملحلية، ملعاجلة �أ�شباب �لتطرف يف جمتمعات دول �جلو�ر.

قدر�ت  ي�شع  �لأوروبي،  �لحتاد  من  �ملمول  "�رش�كة"  م�رشوع  �إن  كذلك، 
�ل�رشطة �لأوروبية وخرب�ت �لإنرتبول يف متناول �لأجهزة �لأمنية، يف ثماين 
دول من �ل�رشق �لأو�شط: �جلز�ئر، م�رش، �لأردن، لبنان، ليبيا، �ملغرب، دولة 
و�جلماعات  �لأفر�د  حتديد  على  م�شاعدتها  �إىل  ويهدف  وتون�س.  فل�شطني 
�لإرهابية و�عرت��شها، من خالل ��شتخد�م �لتكنولوجيا وبناء �لقدر�ت و�إعد�د 

عمليات م�شرتكة لل�رشطة.
وملنع �لإرهابيني من عبور �حلدود، يربط م�رشوع "�رش�كة" �لأجهزة �لأمنية 
I-24/7 )نظام �لت�شال �لدويل �لآمن لل�رشطة �لتابع لالإنرتبول(، ل  ب�شبكة 
�إذ ميكنهم تبادل �ملعلومات بطريقٍة  �شيما يف �ملطار�ت و�ملو�نئ و�حلدود، 
�لعاملية يف �لحتاد. ومبا  �لبيانات �جلنائية  �إىل قو�عد  مبا�رشة، و�لو�شول 
�أن �لإرهاب بني �ملقاتلني و�لإرهابيني �لأجانب �لعائدين من مناطق �لنز�ع، 
حر�س  يتمتع  �أن  �لأهمية  فمن  م�رشوقة،  �أو  مزورة  �شفر  وثائق  ي�شتخدمون 
�ل�شفر  م�شتند�ت  بيانات  قاعدة  �إىل  �ملبا�رش  �لو�شول  على  بالقدرة  �حلدود 
�أو �ملفقودة من �لإنرتبول. لذلك، يتم تدريب �لعاملني �مليد�نيني  �مل�رشوقة، 
�لتحقيقات  يف  لالإنرتبول  �لعاملية  �جلنائية  �لبيانات  قو�عد  ��شتخد�م  على 
�مليد�نية  �ملعلومات  تبادل  ا �مل�رشوع على  �أي�شً �لإقليمية. يحث  و�لعمليات 
�لإرهابية،  �ل�شبكات  عمل  كيفية  فهم  ي�شمح  مما  �مل�شاركة،  �لدول  قبل  من 
�ملنطقة  �أنحاء  يف  مبكرة  حتذير�ت  و�إ�شد�ر  �جلديدة،  �لتهديد�ت  و�كت�شاف 

كافة.
حتقيق  ا  و�أي�شً "د�ع�س"،  تهديد�ت  مو�جهة  �لأوروبي  �لحتاد  �لتزم  كما 
�شوريا  يف  وبخا�شٍة  �لأو�شط،  �ل�رشق  منطقة  يف  و�لأمن  و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم 
�ملتحدة  �لوليات  بقيادة  �لإرهاب  حماربة  �لدويل  �لتحالف  فدعم  و�لعر�ق، 

�لأمريكية.
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الحتاد الأوروربي وال�رساعات الع�شكرية يف دول اجلوار  -3
لتحقيق �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف دول �جلو�ر، يعد �لحتاد �لأوروبي �لنتقال 
�ل�شيا�شي �ل�شامل يف �شوريا، و�إن�شاء حكم �شيا�شي عادل يف �لعر�ق، و�ل�شتقر�ر 

يف ليبيا، من �لأمور �حلا�شمة لل�شالم و�ل�شتقر�ر �مل�شتد�َمني يف �ملنطقة.
دعم �لحتاد �لأوروبي دور �لأمم �ملتحدة، و�مل�شاعي �لتي يقوم بها مبعوثا 
 ،)Staffan de Mistura( م�شتور�  دي  �شتيفان  �شوريا  �إىل  �ملتحدة  �لأمم 
حماربة  �إن  لالحتاد،  بالن�شبة   .)Geir Pedersen(بدر�شن جري  ثم  ومن 
�أن تتم بالتو�زي مع �لبحث عن حلول �شيا�شية و�قت�شادية  "د�ع�س" يجب 
ا يف ظل قيام "د�ع�س" باأعماٍل وح�شية �شد �ملو�طنني  م�شتد�مة، وخ�شو�شً
يف �شوريا و�لعر�ق، "وهذ� ل ي�شكل تهديًد� لل�رشكاء يف منطقة �ل�رشق �لأو�شط 

ا ي�شكل تهديًد� لأوروبا و�لأمن �لدويل ب�شكٍل عام")2)). فقط، و�إمنا �أي�شً
دول �لحتاد مقتنعة باأن ��شتقر�ر �لقارة �لأوروبية لن يتحقق طاملا بقيت 
�حلرب �ل�شورية من دون حل �شيا�شي و�أمني، ولعل ق�شية �لالجئني �ل�شوريني 
توؤّثر  �لتي  �لق�شايا  �أهم  من  هي  �لحتاد،  دول  �إىل  د�ع�س  �إرهابيي  وعودة 

ب�شكٍل مبا�رش على �أمن دول �لحتاد �لأوروبي.
�لدويل،  �لأمن  �لأوروبي يف جمل�س  �ل�شيا�شي، دعم �لحتاد  على �مل�شتوى 
جمموعة �أ�شدقاء �شوريا �لتي كانت تطالب برحيل �لرئي�س �لأ�شد، كذلك �شجع 
�مل�شتوى  على  �أما  �حلرب.  لإنهاء  بّناء  دور  تاأدية  على  �لإقليمية،  �لأطر�ف 
بقيادة  �لإرهاب  �إقامة حتالف ملحاربة  �لأوروبي  فَدعم �لحتاد  �لع�شكري، 
�لتدخل  قدر�ت ع�شكرية متّكنه من  �لحتاد  �متالك  لعدم  �ملتحدة،  �لوليات 
فرن�شا  على  كلًيا  �لأوروبي  لالحتاد  �لع�شكرية  �لقدرة  )تعتمد  �شوريا  يف 

وبريطانيا(.

عبداللـه مصطفى، االتحاد األوروبي يعتمد استراتيجية دفاعية شاملة بعد استهداف مواطنيه في الداخل والخارج، الشرق األوسط، 7)-5-3)20   -(2
https://perma.cc/94NX-NE79
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�لحتاد  فر�شها  �لتي  �لقت�شادية  و�لعقوبات  �ل�شيا�شية  �ملقاطعة  ورغم 
ر�شمية  غري  �لت�شال  قنو�ت  بع�س  بقيت  �ل�شوري،  �لنظام  �شد  �لأوروبي 
�لأوروبية  و�لأحز�ب  �ل�شيا�شيني  لبع�س  بزيار�ٍت  متّثلت  وقد  �لطرَفني،  بني 
�ل�رشكات  بع�س  قبل  من  �لتجارية  �لعالقات  بع�س  جانب  �إىل  دم�شق،  �إىل 
�أجهزة  �لتعاون مع  �ل�شعيد �ل�شتخبار�تي، فا�شتمر  �أما على  �لأوروبية)3)). 
�لنظام �لأمنية �شو�ء ب�شكٍل مبا�رش �أو عن طريق �أطر�ف ثالثة. �زد�د �لتن�شيق 
مع  �لأمني  �لتعاون  و�أ�شبح  �أوروبا،  يف  �لإرهابية  �لعمليات  ت�شاعد  مع 
�لأجهزة �لأمنية �ل�شورية �رشورة ملكافحة �لإرهاب، و�حل�شول على �أ�شماء 
يف  يقاتلون  �لذين  �لإرهابية  �جلماعات  �شفوف  يف  �لأوروبيني  �ملقاتلني 

�شوريا ، و�أي معلومات عن �ملجموعات �جلهادية �لأوروبية.
�أ�شبح  �ل�شوري  و�لنظام  �لأوروبي  �لحتاد  بني  �لتعاون  فاإن  �ليوم،  �أما 
للتمهيد  �متد  بل  �ملخابر�تي،  �لأمني  �جلانب  على  يقت�رش  يعد  ومل  علنًيا، 
لإعادة �لعالقات �لدبلوما�شية. لكن مع ذلك، يرى �لحتاد �أنه من �ل�رشوري 
ما  وهذ�  �شيا�شي،  حل  �إيجاد  حتى  �لإغاثي  �ملجال  يف  فقط  تدّخله  ح�رش 

يك�شبه �رشعية يف �لإد�رة �ملحلية.
د�ئم  حل  �إيجاد  �لأوروربي  �لحتاد  حاول  فقد  �لليبي  �ملو�شوع  يف  �أما 

و�شلمي بعد �نهيار نظام �لقذ�يف.
بد�أت �لثورة �لليبية يف �رشق ليبيا يف مدينَتي "�لبي�شاء وبنغازي"، مطالبة 
��شتعمال  بعد  �لنظام  لإ�شقاط  �لدعوة  �إىل  �نتقلت  ثم  �قت�شادي،  باإ�شالٍح 
�لعنف من قبل قو�ت �لرئي�س �لقذ�يف. ويف 1٧ �آذ�ر 2٠11، قرر جمل�س �لأمن 
فر�س منطقة حظر جوي فوق ليبيا بقر�ٍر �أممي رقم 1٩٧3، �إذ قامت كل من 
�لقو�ت �لأمريكية و�لفرن�شية و�لربيطانية بق�شف قو�ت �لرئي�س �لقذ�يف. ويف 

https://perma.cc/94NX-NE79 20((-(إبراهيم قيسون، سياسة االتحاد األوروبي تجاه سوريا،27 ك  -(3



75

2٠ ت�رشين �لأول 2٠11 جرى �غتيال �لقذ�يف، وبعد ذلك بثالثة �أيام �أُعلن 
حترير ليبيا بالكامل.

ومنذ �إ�شقاط نظام �لرئي�س �لقذ�يف، ت�شهد ليبيا �رش�عات على �ل�شلطة بني 
�لعديد من �ملنظمات �مل�شلحة، وع�رش�ت �لقبائل �لتي تعد �ملكون �لأ�شا�شي 
تتفاقم  كذلك  و�مل�شاءلة.  للمحا�شبة  تام  �نعد�م  و�شط  �لليبي،  للمجتمع 
لو�شع  �مل�شاعي  تنجح  ومل  ليبيا،  يف  و�لع�شكرية  �ل�شيا�شية  �لنق�شامات 
�ملجموعات �ملتناحرة حول طاولة �ملفاو�شات. ومنذ �إطالق �ملي�رّش خليفة 
�لدويل يف  �لأمن  حفرت عملية ع�شكرية، يف ني�شان 2٠1٩ مل ينجح جمل�س 
فر�س وقف لإطالق �لنار يف �لبالد �لتي تعاين من �لفو�شى، منذ �شقوط نظام 
�لقذ�يف يف �لعام 2٠11. �إن �لقتال �لقائم بني �لطرَفني ت�شبب يف نزوح و��شع 
�إ�شافة  �لنطاق للمدنيني، زيادة �لهجرة غري �ل�رشعية وخ�شائر يف �لأرو�ح، 

�إىل �أنه يهدد �لبنية �لتحتية مبا يف ذلك حقول �لنفط و�ملطار�ت �ملدنية.
�لتي  �لأزمة  حل  وهو  �لأحد�ث،  لهذه  بالن�شبة  و��شح  �لأوروبي  �ملوقف 
ت�شهدها ليبيا �شيا�شًيا، من دون تدخالت خارجية، فالحتاد يو��شل دعمه 
�لكامل لعملية �لو�شاطة �لتي تقودها �لأمم �ملتحدة، وجهود �ملمثل �لأممي 

�خلا�س غ�شان �شالمة �لر�مية �إىل �إيجاد حل �شيا�شي لالأزمة يف ليبيا.
"�شوفيا"،  �لبحرية  �لعملية  "تعديل"  �إن دول �لحتاد و�فقت على  كذلك، 
لـمحاربة ظاهرة تهريب �لب�رش ما بني �شو�طئ �شمال �أفريقيا وبخا�شٍة بني 
�عرت��س  )ب�شبب  وتفكيكها))))  �لتهريب  �شبكات  ومالحقة  و�أوروبا،  ليبيا 
�إيطاليا على نظام ح�ش�س ��شتقبال �لالجئني(، لكي تركز على تنفيذ حظر 
�ل�شو�حل  حر�س  وتدريب  ليبيا،  على  �ملتحدة  �لأمم  تفر�شه  �لذي  �لأ�شلحة 
�لليبية، ل�شمان و�شع حل د�ئم مل�شكلة �لالجئني عرب �لبحر �ملتو�شط. �شوفيا 
ا مع حدوث تر�جع ملمو�س يف  �شتكتفي باملر�قبة �جلوية لل�شو�حل، خ�شو�شً
�أعد�د �لالجئني �إىل �أوروبا، و�لتخلي عن �ل�شفن �حلربية يف �لبحر �ملتو�شط 

https://perma.cc/AY27-KM8D ،-03-28-2019محمد العربي، ماذا يحّضر االتحاد األوروبي لمكافحة المهاجرين. قبالة السواحل الليبية ؟  -((
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للقيام مبهام مر�قبة �لالجئني.
مر�قبة  يف  �مل�شاعدة  كيفية  ا  �أي�شً �شيدر�س  �لأوروبي  �لحتاد  فاإن  كذلك، 
حمل  يحل  �أن  على  �لتنفيذ،  حّيز  دخوله  عند  �لبالد  يف  �لنار  �إطالق  وقف 

�لهدنة �ملوجودة حالًيا.

الفل�صطينية  للق�صية  حمدود  دور  الأوروبي:  الحتاد 
وداعم للبنان

و�لدفع  �للبناين  �لقت�شاد  دعم  يف  متقدًما  دوًر�  �لأوروبي  �لحتاد  يوؤدي 
باجتاه �إجر�ء �لإ�شالحات �لالزمة للخروج من �أزمته �ملالية و�لقت�شادية، 

كما يحاول �أن ي�شطلع بدور �لو�شيط بني �لفل�شطينيني و�لإ�رش�ئيليني.
العلقات املتينة بني الحتاد الأوروبي ولبنان  .1

�لتعاون  �لأوروبي ولبنان عالقة قدمية وقوية، قائمة على  جتمع �لحتاد 
�لأوروبية  و�لعمل �مل�شرتك يف عدة قطاعات. فقد وّقع لبنان مع �ملجموعة 
�أول �تفاقية تعاون يف �لعام 1٩٧٧، و�لتي كانت قد �أعطت لبنان ت�شهيالت 
�لعام 2٠٠2،  �لتنمية �لقت�شادية. يف  �لتجاري وم�شاعد�ت يف  �لتبادل  يف 
وّقع لبنان و�لحتاد �لأوروبي �تفاقية �ل�رش�كة يف لوك�شمبورغ، وبد�أ تطبيقها 
�تفاقية  حلّت  عليها،  �مل�شادقة  �إجر�ء�ت  ��شتكمال  وبعد   ،2٠٠٦ �لعام  يف 
�ل�رش�كة بني لبنان و�لحتاد �لأوروبي حمل �لتفاق �لذي ُعقد بني �لطرَفني 
يف �لعام 1٩٧٧. جاءت هذه �لتفاقية لتعّزز �لعالقات �للبنانية-�لأوروبية، 
عملية  �لتفاقية  هذه  �شهلت  عملًيا،  �لتعاون.  وحت�شني  �مل�شرتكة  �مل�شالح 
�ل�شناعية  �ل�شلع  �إعفاء  �لأوروبي، مع  �ل�شوق  �إىل  �للبنانية  �ملنتجات  دخول 
ُتعفى  �للبنانية  )�ل�شلع  تدريجًيا  �جلمركية  �لر�شوم  من  و�لأوروبية  �للبنانية 
على  لالنفتاح  فر�شة  لبنان،  �إىل  بالن�شبة  �لتفاقية  تلك  ف�شّكلت  مبا�رشة(، 

�لأ�شو�ق �لأوروبية وو�شيلة لإجناح عملية دخوله يف عامل �لقت�شاد.
�لقت�شاد  �لأوروبي، على دعم  �ل�رش�كة مع �لحتاد  �أولويات  �ليوم،  ترتّكز 
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�للبناين عموًما، وذلك يف �إطار �ل�شتجابة �ل�رشيعة لالأزمة �لإن�شانية �لناجمة 
عن �لنزوح �لكبري لأكرث من مليون ون�شف مليون �شوري �إىل لبنان. ففي حني 
يو�جه لبنان حتديات متز�يدة، ل �شيما ب�شبب �لأزمة يف �شوريا، عّزز �لحتاد 
�لأوروبي دعمه للبنان، ف�شاهم يف تعزيز �لتنمية �لجتماعية و�لقت�شادية 
�حلوكمة  على  و�لعمل  �لتعليم  ودْعم  �لإرهاب،  ومكافحة  �لأمني  و�لتعاون 
�لنمو  �لأوروبي على حتقيق  �لحتاد  يعمل  كما  �لتجاري.  و�لتبادل  �لر�شيدة 

وخلق فر�س عمل، و�لرتويج ل�شورة لبنان كمجتمٍع تعددي ودميقر�طي)5)).
ا على تطوير �لبنى �لتحتية يف لبنان، و�إيجاد  يعمل �لحتاد �لأوروبي �أي�شً
للبنان.  �لأمد  �لطويلة  �لتنمية  �أهد�ف  ودعم  �خلا�س،  للقطاع  جديدة  فر�س 
فقد خ�ش�س �لحتاد حو�ىل 1.٦ مليار يورو مل�شاعدة لبنان من 2٠11 حتى 
2٠1٨. كما ميّول �لحتاد �لأوروبي �مل�شاريع �لد�عمة للنازحني و�ملجتمعات 
�مل�شيفة، فمنذ بد�ية �لأزمة �ل�شورية، خ�ش�س �لحتاد �لأوروبي حو�ىل مليار 
�إد�رة �أزمة �لنازحني. ي�شمل هذ� �ملبلغ م�شاعد�ت  يورو مل�شاعدة لبنان على 
�لنازحني و�للبنانيني، و24٩مليون  �إن�شانية بقيمة 43٩ مليون يورو لدعم 
على  �للبنانية  �ملوؤ�ش�شات  قدر�ت  لدعم  للجو�ر  �لأوروبية  �لآلية  من  يورو 
للمجتمعات  �لأ�شا�شية  تاأمني �خلدمات  �ملركزي و�ملحلي، وعلى  �مل�شتوَيني 
�ملحلية �للبنانية للنازحني �ل�شوريني و�لفل�شطينيني �لقادمني من �شوريا. كما 
مت تخ�شي�س 224.2 مليون يورو من �ل�شندوق �لئتماين �لإقليمي لالحتاد 
�لأوروبي لال�شتجابة لالأزمة �ل�شورية. و�شي�شاهم يف م�شاريع مت �إطالقها من 
خالل �آلية �مل�شاهمة يف �ل�شتقر�ر و�ل�شالم بقيمة 5٧ مليون يورو يف تعزيز 
خ�ش�س   ،2٠1٨ يف  �لبالد)))).  يف  و�مل�شاحلة  �لقانون،  وحكم  �ل�شتقر�ر، 
�لحتاد �لأوروبي مبلًغا قدره 5٠ مليون يورو لدعم �لقوى �لأمنية �للبنانية، 

https://perma.cc/SJM5-BLJ7 23-06-2017تقرير حول العالقات بين االتحاد األوروبي ولبنان: تعزيز شراكتنا  -(5
تقرير حول العالقات بين االتحاد األوروبي ولبنان : تعزيز شراكتنا 23-)0-7)20، مرجع سابق.  -((
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حتى �لعام2٠2٠ لتعزيز �لأمن، مكافحة �لإرهاب و�شبط �حلدود)7)).
يف ظل �لتحركات �ل�شعبية �لتي بد�أت يف 1٧ ت�رشين �لأول 2٠1٩ وتاأليف 
�حلكومة، عاد �لحتاد �لأوروبي ليوؤكد من جديد على �ل�رش�كة �لقوية مع لبنان 
و�شعبه، ودعمه �ملتو��شل ل�شتقر�ر لبنان ووحدته، و�شالمة �أر��شيه و�شيادته 
من  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لإ�شالحات  ويف  �ل�شيا�شي)8))،  و��شتقالله 
خالل م�رشوع �شيدر، ف�شاًل عن �مل�شاعدة يف تعزيز �حلكم �لر�شيد و�مل�شاءلة 

ومكافحة �لف�شاد)9)).
بتحييد  د�ئًما  و�لطلب  و�قت�شادًيا،  �شيا�شًيا  لبنان  دعم  من  �لرغم  على 
بني  �ل�رش�كة  تبقى  �لإقليمية،  و�لتوتر�ت  �لنز�عات  يف  زجه  وعدم  لبنان 
لبنان و�لحتاد �لأوروبي على �ل�شعيد �لقت�شادي ول �شيما على �مل�شتوى 
�لتجاري غري متكافئة. فاإلغاء �لر�شوم �جلمركية وغريها من �ل�رش�ئب بني 
عاَمي 2٠٠٨ و 2٠15، خلقت وب�رشعٍة خلاًل يف �مليز�ن �لتجاري على ح�شاب 
لبنان، مما �أّثر على ميز�ن �ملدفوعات، فازد�د �لدين �خلارجي للبنان. ففي 
�لعام 2٠15، �رتفع �لعجز �لتجاري بن�شبة 133 % �إىل ٧.2 مليار يورو)20) 
دولر  مليون   3٠٠ تتجاوز  ل  �لأوروبي  �لحتاد  �إىل  �للبنانية  )�ل�شادر�ت 
غري  �لقت�شادية  قطاعاته  لبنان  عّر�س  �لتفاق،  هذ�  توقيع  مع  �شنوًيا(. 
�أكرب  ثاين  مع  م�شبوقة  غري  تناف�شية  ل�شدمٍة  ووظائفه  للمناف�شة،  �جلاهزة 
�لتقيد  �للبنانيني،  �مل�شّدرين  من  للكثري  فبالن�شبة  �لعامل،  يف  جتارية  قوة 
باملعايري �لأوروبية و�لذي يحّتم تكلفة تعديل �إ�شافية، كان عائًقا لت�شدير 

 European Union, 15-03-2018, Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the Rome  -(7
II Ministerial Meeting to support the Lebanese Armed Forces and the Internal Security Forces, https://perma.

cc/WV52-ZU7A
 Peter Stano, Lebanon: Statement by the Spokesperson on the formation of the new Government, European  -(8

Union, 22-01-2020, https://perma.cc/5KD8-AM9Q
مساهمة االتحاد ومؤسساته المالية: 800 مليون دوالر، البنك األوروبي لالستثمار من دوالرات أوروبا والبنك الدولي، و)،) مليار دوالر من   -(9

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية االقتصادية واالجتماعية و50) مليون دوالر من االتحاد األوروبي 
Yves Bourdillon, Le Liban obtient une aide internationale substantielle, 6 avril 2018, https://www.lesechos.

fr/2018/04/le-liban-obtient-une-aide-internationale-substantielle-988284
Fréderic Farah, Face à l’UE, le jeu est déséquilibré, 4 octobre 2019 https://www.lecommercedulevant.com/  -20

article/29372-frederic-farah-face-a-lue-le-jeu-est-desequilibre
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�ملنتجات �للبنانية �إىل دول �لحتاد �لأوروبي، فكان ينبغي منح �مل�شاعد�ت 
للقطاع �خلا�س لتمكينه من مو�جهة �لتحديات �لأوروبية.

 )2٠22 �شنة  )�إىل   2٠1٩ �لعام  يف  جديدة  موؤقتة  �رشيبة  لبنان  فر�س 
�جلمركية  �لر�شوم  وزيادة  �لأوروبي،  �لحتاد  من  �لو�رد�ت  على   %2 بن�شبة 
�ملدفوعات،  ميز�ن  يف  �لهوة  من  للحد  حماولة  يف  منتًجا   2٠ حو�ىل  على 
عائد�ت  وزيادة  معينة  قطاعات  حماية  �خلارجي،  �لدين  زيادة  جتّنب 
بع�س  لإعادة  ولكنها �رشورية  �نتقالية  تد�بري  فقط  للدولة. هذه  �ل�رش�ئب 
�لتو�زن �إىل �مليز�ن �لتجاري. بعد �لأزمة �لتي يعي�شها لبنان منذ �شنة، تطرح 
�لبحث،  ب�شاط  على  مرة  لأول  �لقت�شادية  �ل�شرت�تيجية  �خليار�ت  م�شاألة 
مبا يف ذلك �ل�شيا�شات �حلكومية �لقت�شادية، و�إحد�ث تغيري�ت هيكلية يف 

�لقت�شاد �للبناين، لتحّوله من �قت�شاد ريعي �إىل منتج.

الحتاد الأوروبي والق�صية الفل�صطينية:دعم حمدود  -2
�شنة  تبلور  �لإ�رش�ئيلي  �لعربي  بال�رش�ع  �خلا�س  �لأوروبي  �ملوقف  �إن 
1٩٨٠ عند �إ�شد�ر �جلماعة �لأوروبية �إعالن �لبندقية، �لذي كان �أول بيان 
�أوروبي ر�شمي يحدد موقًفا �رشيًحا من �ل�رش�ع، مت�شمًنا �عرت�ًفا باحلقوق 
�إ�رش�ئيل  "حق  �إىل جانب  �لفل�شطيني يف تقرير م�شريه،  لل�شعب  �مل�رشوعة 
�لعربية  لالأر��شي  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  باإنهاء  طالب  كما  �لوجود"،  يف 
يف  �لإ�رش�ئيلية  �ل�شتيطانية  بال�شيا�شة  ونّدد   ،1٩٦٧ حرب  بعد  �ملحتلة 
عملية  يف  كمر�قٍب  �لحتاد  و�شارك  دعم  فقد  كذلك  �ملحتلة))2).  �لأر��شي 
يف  عمله  خالل  من   ،1٩٩1 �لعام  يف  لل�شالم  مدريد  موؤمتر  يف  �ل�شالم 
�للجان �ملتعددة �لأطر�ف، و�لتي �أُنيط بها �لق�شايا �لفنية وق�شايا �لتعاون 

�مل�شرتك يف �ملنطقة.

https://perma.cc/8T2L-7BDW االتحاد األوروبي والقضية الفلسطنية  -2(
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�لفل�شطينية  �ل�شلطة  بني  �أو�شلو -   - �لنتقايل  �حلكم  �تفاقية  توقيع  بعد 
و�إ�رش�ئيل. يف �لعام 1٩٩3، عقدت �لدول �ملانحة على ر�أ�شها دول �لحتاد 
�لفل�شطينية  لل�شلطة  �ملقدمة  �ملالية  �مل�شاعد�ت  لدعم  موؤمتًر�  �لأوروبي 
�تفاقية  وّقعت  ثم  �لتفاقية.  تلك  �إطار  يف  �إن�شاوؤها  َتقرر  �لتي  وتن�شيقها، 
 ،1٩٩٧ يف  �لفل�شطينية  و�ل�شلطة  �لأوروبي  �لحتاد  بني  وجتارة  تعاون 
�لبنية  تاأهيل  �إعادة  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة  متكني  �أهد�فها  من  وكان 
�لنمو  �لقطاع �خلا�س وتعزيز فر�س  �لعامة، تقوية  �ملر�فق  بناء  �لتحتية، 
�إىل  �لفل�شطينية  �ل�شادر�ت  حجم  زيادة  �إىل  �أدى  ما  وهو  �لقت�شادي)22)، 
خالل  �أ�شعاف  �ل�شبعة  وتخّطت  �ل�شعف،  بحو�ىل  نف�شه  �لعام  يف  �أوروبا 

�لأعو�م 2٠٠2 - 2٠٠5 على ما كانت عليه يف �ل�شابق)23).
�لحتاد  بذلها  �لتي  و�ملالية  �لقت�شادية  �جلهود  من  �لرغم  على  ولكن، 
�لأوروبي))2)، مل يتمكن من �ل�شطالع بدوٍر فعال يف عملية �لت�شوية، ول 
لل�رش�ع  د�ئم  حل  �إنتاج  يف  للغاية  حمدوًد�  وتاأثريه  �ل�شيا�شي  دوره  يز�ل 
�لعربي - �لإ�رش�ئيلي. �إن عدم قدرة �لحتاد على تاأدية دور فعال يف عملية 
�ل�شالم وتهمي�شه، يعود�ن لعدة �أ�شباب منها: عدم ر�شى �لوليات �ملتحدة 
لفكرة م�شاركة �لحتاد �لأوروبي لها يف �شنع �شيا�شة �لغرب جتاه منطقة 
كطرٍف  �أوروبا  �إدخال  على  �ملبدئية  �إ�رش�ئيل  معار�شة  �لأو�شط،  �ل�رشق 
قدرة  وعدم  �لفل�شطينيني،  �إىل  �نحيازها  ب�شبب  �ل�رش�ع  هذ�  يف  فاعل 
�لحتاد على بلورة �شيا�شة خارجية موحدة، ب�شبب �لختالفات بني �لدول 
وجود  تعقيًد�،  �لأمر  يزيد  ومما  �لت�شوية.  نحو  توجهاتها  حول  �لأوروبية 
ت�شمح  �لتي  �لو�شائل  �لفل�شطينية حول  �ل�شيا�شية  �نق�شامات بني �ملكونات 
نصر عبد الكريم، العالقات األوروبية – الفلسطينية: الدور االقتصادي األوروبي، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، تشرين الثاني 0)20.   -22

https://perma.cc/FN35-Y97G
نصر عبد الكريم، مرجع سابق.  -23

االتحاد األوروبي أكبر مانح للمعونات للفلسطينيين فقد تولى قيادة الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وقام بتدريب القوات األمنية   -2(
الفلسطينية وقّدم بعثة مراقبة على الحدود بين مصر وغزة.
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للو�شول �إىل حل نهائي للق�شية. ولكن تبقى حمدد�ت �لدور �لأوروبي جتاه 
 ،1٩٦٧ حلدود  طبًقا  فل�شطينية  دولة  �إقامة  �رشورة  �لفل�شطينية،  �لق�شية 
للمفاو�شات  �لرئي�س  �ملبد�أ  على  �حلفاظ  مع  فقط،  �ملفاو�شات  خالل  من 
"�لأر�س مقابل �ل�شالم"، ومرجعية قر�َري �لأمم �ملتحدة 242 و33٨. كما 
بن  �للـه  عبد  �لأمري  طرحها  �لتي  �لعربية  باملبادرة  �لأخذ  �لحتاد  يطلب 
عبد �لعزيز، يف قمة بريوت يف �لعام 2٠٠2، و�لد�عية �إىل �لتو�شل لت�شويٍة 

�لفل�شطينية. للق�شية  نهائية 
�ل�رش�ع،  ت�شوية  �إىل  كمدخٍل  �لطريق  خريطة  �لأوروبي  �لحتاد  �عتمد 
�لأو�شط. وهو  �ل�رشق  �ل�شالم يف  لتوجيه عملية  �لأ�شا�شية  �لأد�ة  و�عتربها 
�لفل�شطينية،   - �لإ�رش�ئيلية  �ل�شالم  مفاو�شات  ��شتئناف  �إىل  �ليوم  يدعو 
نقل  تر�مب  �لأمريكي  �لرئي�س  قر�ر  ورف�شه  �لدولَتني،  حل  �إىل  للو�شول 
�ل�شفارة �لأمريكية �إىل �لقد�س. وللتعبري عن موقفه، �ختار �لحتاد مقاطعة 
�لت�شيك  وجمهورية  �لنم�شا  فقط  وكانت  �ل�شفارة،  مبنى  �فتتاح  حفل 
�أن �لحتاد �لأوروبي  ورومانيا ممثلة يف هذ� �حلفل. ولكن على �لرغم من 
يعد طرًفا ر�شمًيا يف �للجنة �لرباعية لل�شالم يف �ل�رشق �لأو�شط، وله ممثل 
خا�س لعملية �ل�شالم يف �ل�رشق �لأو�شط، يبدو �أن دوره ل ميكنه �ملبادرة 

"خطة كو�شرن لل�شالم". وينتظر 

على  احلفاظ  اخلليج:  ودول  تركيا  مع  الأوروبية  العالقات 

التعاون 
�إن �لعالقات �لأوروبية مع كل من تركيا ودول �لتعاون �خلليجي حمكومة 
يف  لالحتاد  �لهائلة  �ل�شتثمار�ت  بحكم  و�لأمنية،  �لقت�شادية  بالأوليات 

دول �خلليج وتركيا و�ملوقع �جلغر�يف. 
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الحتاد الأوروبي والأزمة اخلليجية: احلفاظ على التعاون   -1
القت�شادي

منذ  حدثت  دبلوما�شية  �أزمة  �أ�شو�أ  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  تعي�س 
عقود طويلة، ففي �خلام�س من حزير�ن 2٠1٧، قررت ثالث دول يف منطقة 
�خلليج )�ل�شعودية، �لبحرين و�لإمار�ت( بالإ�شافة �إىل م�رش، قطع �لعالقات 
�لحتاد  �إن  قطر.  دولة  على  ومايل  �قت�شادي  ح�شار  وفر�س  �لدبلوما�شية 
�لأوروبي ي�شع �لأزمة �خلليجية يف �شد�رة �أولوية �أجندة عالقاته مع دول 
�خلليج، لأن �لأزمة �خلليجية توؤّثر على ثقة �لحتاد يف �ملنطقة)25). �لحتاد 
ب�شبب  وذلك  و��شح،  ب�شكٍل  معه  للوقوف  طرف  �أي  يختار  مل  �لأوروبي 
باأكملها  �خلليج  ومنطقة  �لأوروبي  لالحتاد  �لتعاون  جمل�س  وحدة  �أهمية 
يعد  �ملنطقة.  �حل�شا�س يف  �جليوبوليتيكي  �لو�شع  �لنفط، ويف  �إمد�د�ت  يف 
"�إننا  �ملنطقة))2)،  يف  م�شاحله  تهدد  �خلليج  �أزمة  �أن  �لأوروبي  �لحتاد 
نرى خطًر� حمدًقا يتمثل يف ت�شعيد �ملوقف و�نت�شاره بطريقٍة خطرية وغري 
مرغوبة يف �أو�شاط �أخرى خارج منطقة �خلليج مثل �أفريقيا، �أو جنوب �رشق 

�آ�شيا �أو �ل�رشق �لأو�شط")27).
�لتوتر  حدة  تخفيف  ل�شمان  فعالية  �لطرق  �أكرث  باأن  �لحتاد  يعتقد 
�شيكون من خالل و�شاطة �إحدى دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �لأكرث در�ية 
�لأزمة،  تدويل  عن  و�لبتعاد  وخماوفها،  �ملتنازعة  �لأطر�ف  باهتمامات 
�لعر�ق،  )�شوريا،  �لإقليمية  �ل�رش�عات  على  ينعك�س  قد  �لذي  و�لت�شعيد 
�خلليج  دول  �رتباطات  ب�شبب  جها  ُيوؤَِجّ وقد  تعقيًد�  ويزيدها  وليبيا(  �ليمن 

https://perma.cc/7WQP-W5W إسماعيل طالي، االتحاد االوروبي :حريصون على حل األزمة الخليجية  -25
باإلضافة الهتماماته األمنية في هذا الموضوع، فهو يحاول حماية مصالح أعضائه االقتصادية والمالية في الخليج، إن تجارة البضائع بين االتحاد   -2(
األوروبي ومجلس التعاون الخليجي قد وصلت إلى ).38) مليار يورو في العام ))20، وكانت في صالح االتحاد إذ إنه صدَّر ما يعادل 00.8) 
أيلول7)20،  الخليجية، )0  مقاربة األزمة  األوروبية في  الخارجية  السياسة  اتجاهات  المنطقة في ))20. ستاسا ساالكانين،  إلى  يورو  مليار 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/09/170904131854664.html2017
 President Federica Mogherini at the doorstep following her meeting with the Foreign Minister of Qatar, Sheikh  -27
Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani”, European Union External Action Service, 9 July 2017, :goo.gl/

NncKVT
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مبلف  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  تفّرد  وعدم  و�إقليمية،  دولية  قوى  مع 
�لت�شوية، ب�شبب �نعد�م �لثقة بالإد�رة �لأمريكية �لتي يقودها دونالد تر�مب، 

وبقدرتها على �لتاأثري على �لأزمة تاأثرًي� �إيجابًيا)28).
لتطويق  �خلليج  دول  نحو  قوي  وب�شكٍل  ب�رشعٍة  �لأوروبي  �لحتاد  حتّرك 
�خلالف  حلل  �لكويتية  �ملبادرة  ف�شجع  و�لتفاو�س،  باحلو�ر  وحلها  �لأزمة 
�ل�شعودي �لإمار�تي �لبحريني مع دولة قطر مع �شمانات �أوروبية )كويتية 

ا(. و�أمريكية �أي�شً
�خلليج، وقد  �لو�شيط بني دول  بدور  �أن ي�شطلع  �لأوروبي  ميكن لالحتاد 
ب�شبب  �ملتنازعني،  بني  �لنظر  وجهات  وتقريب  �لتوتر�ت  تهدئة  يف  ينجح 
فالدبلوما�شيون  منها،  كل  مع  �لقوية  وعالقاته  �جليدة،  و�شمعته  خربته 
�لأزمة)29).  هذه  يف  جميًعا  �لأطر�ف  مع  مبا�رشة  يتحادثون  �لأوروبيون 
رغم ذلك، يبدو �لحتاد عاجًز� عن �ل�شطالع بدوٍر كقوٍة دبلوما�شية، ب�شبب 
�لختالفات يف وجهات �لنظر بني دول �لأع�شاء و�لأحز�ب �ملكونة ملجل�س 
�مل�شاألة  هذه  يف  �عتماده  يجب  �لذي  و�لتمو�شع  �ملوقف  حول  �أوروبا، 
�حل�شا�شة و�لدقيقة، فبع�س �لأحز�ب )�ملحافظني و�لإ�شالحيني �لأوروبيني( 
د�خل �لحتاد توؤيد تقوية �لعالقات بني �ل�شعودية و�أوروبا، و�لبع�س �لآخر 
)مثل �لدميقر�طيني �ل�شرت�كيني وحزب �خل�رش و�حلزب �لي�شاري �ملتطرف( 
�شعب  �لتو�فق  د�م  فما  �ملنطقة)30).  يف  �لريا�س  لت�رشفات  �نتقاًد�  �أكرث 
�ملنال د�خل �لحتاد �لأوروبي، �شيظل موقفه من �لأزمة �شعيًفا ولن يتمكن 
مبفردها  تعمل  �لأع�شاء  دول  و�شرنى  لالأزمة،  ت�شوية  وطرح  �ملبادرة  من 
على  �لوبخا�شٍة.  �لقت�شادية  على م�شاحلها  للحفاظ  �خلليج  دول  كل  مع 
ووقف  �حلو�ر  �جتاه  يف  �لدفع  على  متفق  �لأوروبي  �لحتاد  �أن  من  �لرغم 

http://studies.aljazeera.net/ar/ ،20(7 ستاسا ساالكانين، اتجاهات السياسة الخارجية األوروبية في مقاربة األزمة الخليجية، ) أيلول  -28
reports/2017/09/170904131854664.html2017

Osiewicz, P. “Europe Seeks Peaceful End to Gulf Crisis”, Middle East Institute, 27 June 2017, https://www.  -29
mei.edu/content/article/europe-seeks-peaceful-end-gulf-crisis

This is why the EU lacks a position on the Middle East crises”, Vote Watch Europe, 4 July 2017, )http://www.” .  -30
/votewatch.eu/blog/this-is-why-the-eu-lacks-a-position-on-the-middle-east-crises



84

�لثنائية مع طريَف  �أع�شائه  �أن عالقات  �إل  �خلليجية،  �لدول  �لت�شعيد بني 
حتًما  �شتوؤّثر  �خلليج،  يف  و�لقت�شادية  �ل�شرت�تيجية  و�أولوياتهم  �لنز�ع 
رف�شها  �رش�حة  �أملانيا  �أعلنت  فمثاًل،  �لأزمة))3).  مو�جهة  يف  �شلوكه  يف 
ملطالب �ل�شعودية �لثالثة ع�رش، وتاأييدها ملوقف �لدوحة. يبقى �أن �لحتاد 
�لأوروبي - كما هي �حلال يف �لأزمات و�حلروب �لإقليمية �لأخرى - لي�س 
قادًر� �أن يوؤدي دوًر� فعاًل ب�شبب �لنق�شامات �لد�خلية �لتي تعّطل قر�ر�ته، 
وتعرقل ��شرت�جتياته �لتي ميكن ��شتثمارها يف �لأزمات. حتى �لآن، ورغم 
�ملحاولت �لإقليمية و�لدولية �لعديدة للو�شول �إىل ت�شوية، ل يبدو �أن هناك 

حاًل �شهاًل �أو �رشيًعا لهذه �لأزمة.
العلقات املتاأزمة بني تركيا والحتاد الأوروبي  -2

�لتي بد�أت  ي�شيطر �شوء فهم على �لعالقات بني تركيا و�لحتاد �لأوروبي 
�لحتاد  بني  �لتفاق  توقيع  ف�شولها  �آخر  وكان  قرن،  ن�شف  من  �أكرث  منذ 

�لأوروبي وتركيا �ملتعلق باأزمة �ملهاجرين. 
 1٩٦3 �أيلول   12 يف  �لأوروبية  �لقت�شادية  و�ملجموعة  تركيا  وّقعت 
�نتقالية  تدريجي، كمرحلٍة  �حتاد جمركي  �إقامة  على  ين�س  �رش�كة،  �تفاق 
�لذي  �لأوروبية. دخل �لحتاد �جلمركي  �إىل �ملجموعة  تركيا  �ن�شمام  نحو 
حّيز  �لأوروبي،  �لحتاد  مع  تركيا  تكامل  مر�حل  من  مرحلة  �أهم  ي�شّكل 
�لتنفيذ بتاريخ 1 كانون �لثاين 1٩٩٦. بد�أ عهد جديد يف �لعالقات �لرتكية 
روؤ�شاء  قمة  خالل  �لع�شوية،  لنيل  تركيا  تر�ّشح  طلب  بت�شجيل  �لأوروبية، 
يف  هل�شنكي  يف  �نعقدت  و�لتي  �لأوروبي،  �لحتاد  يف  و�حلكومات  �لدول 
كانون �لأول 1٩٩٩. ويف 2٩ متوز2٠٠5، وّقعت تركيا "بروتوكول �أنقرة" 
�إىل  حديًثا  �ملن�شمة  �لع�رش  �لدول  لي�شمل  �جلمركي  �حتادها  يو�ّشع  �لذي 
�لحتاد �لأوروبي، ويف 4 ت�رشين �لأول 2٠٠5، بد�أ �لحتاد �لأوروبي وتركيا 
ر�شمًيا مفاو�شات �لن�شمام، على �لرغم من معار�شة عدد من �لدول �أبرزها 

ستاسا ساالكانين، اتجاهات السياسة الخارجية األوروبية في مقاربة األزمة الخليجية، مصدر سابق.  -3(
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�ملخ�ش�س  �لـ35  �لتفاو�س  ف�شول  �أول  فتح   ،2٠٠٦ حزير�ن  ويف  �لنم�شا. 
ملو�شوع "�لعلوم و�لبحث"، وبعد �أ�شهر من �لعرقلة، فتح ف�شل ثان خم�ش�س 
�آذ�ر 2٠٠٧، ولكن جّمدت من جديد  لـ"�ل�شيا�شة �ل�شناعية و�ل�رشكات" يف 
فرن�شا و�أملانيا فتح خم�شة ف�شول جديدة. و�قرتحتا يف �أيار 2٠٠٩ "�رش�كة 
�شنو�ت  ثالث  من  �أكرث  وبعد  فعلًيا".  �ن�شماًما  لي�س  لكن  تركيا  مع  مميزة 
من �جلمود، �أبدت فرن�شا و�أملانيا يف �لعام 2٠13 موؤ�رش�ت �نفتاح. فرفعت 
باري�س �لفيتو عن فتح �لف�شل 22 �ملتعلق بال�شيا�شات �لإقليمية. ومع �لثورة 
�ل�شورية، فر مئات �لآلف من �ل�شوريني من �لنز�ع يف �شوريا �إىل �أوروبا عرب 
�حلدود �لرتكية، ما ��شتوجب و�شع خطة عمل بني �لحتاد �لأوروبي وتركيا، 
�لأوروبي  �لحتاد  يقوم  فيما  حدودها،  �شبط  مبوجبها  �أنقرة  فيه  تعتزم 
�آذ�ر  يف  �لطرَفني  بني  �تفاق  ُوّقع  �لن�شمام.  مفاو�شات  حتريك"  بـ"�إعادة 
حول �أزمة �لهجرة، تتعهد مبوجبه تركيا با�شتعادة �لالجئني �ل�شوريني �لذين 
ي�شلون �إىل �أوروبا ب�شورٍة غري �رشعية، مقابل ��شتقد�م �لأوروبا عدًد� مو�زًيا 
من �لالجئني �ل�شوريني مبا�رشة من تركيا. وقد طالبت تركيا من �أجل وقف 
تدّفق �لالجئني حتريك مفاو�شات �لن�شمام، بالإ�شافة لإعطائها م�شاعدة 
�لتي  �لثالثة  �ملليار�ت  �إىل  ت�شاف  يورو  مليار   3 قدرها  �إ�شافية  مالية 
وعدتها بها �أوروبا مل�شاعدة �لالجئني على �أر��شي تركيا، و�إعفاء مو�طنيها 

من تاأ�شري�ت �لدخول �إىل دول �لحتاد �عتباًر� من حزير�ن 2٠1٦ )32).
�لتحديات و�ل�شعوبات  �لأزمات،  منذ �شنتني، تو�جه تركيا كًما كبرًي� من 
�ملو�قف على عدة  ب�شبب �لختالف يف  �لأوروبي،  يف عالقتها مع �لحتاد 
ملفات �إقليمية ود�خلية من ت�شييق على �حلريات �لعامة، و�شيادة �لقانون 
وقمع �لأقليات �لإثنية. و�شل �لتوتر �إىل مرحلة متقدمة بني �لحتاد �لأوروبي 
وتركيا، مع تلويح �لأخرية برٍد ع�شكري �شد �لدول �لتي متنعها من متابعة 

https://perma.cc/6XD8-KUPC 20((-03-(9 تاريخ من العالقات "الملتبسة" بين تركيا واالتحاد األوروبي في  -32
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عمليات �لتنقيب عن �لنفط و�لغاز يف �ملنطقة �لقت�شادية �خلال�شة جلزيرة 
حزير�ن   2٠ يف  �لأوروبي  �لحتاد  قمة  فهددت  عليها،  �ملتنازع  قرب�س 
2٠1٩ تركيا، بفر�س عقوبات موؤملة �إذ� مل ُتوقف عملياتها "غري �ل�رشعية" 
للتنقيب عن �لغاز قبالة �شو�حل قرب�س)33). وكان �لربملان �لأوروبي قد �تخذ 
ملفاو�شات  �ملوؤقت  �لتجميد  �إىل  يدعو   ،2٠1٦ �لثاين  ت�رشين   24 يف  قر�ًر� 
�لن�شمام �إىل �لحتاد �لأوروبي ب�شبب حدوث �نتهاكات خطرية وم�شتمرة يف 
تركيا ملبادئ �شيادة �لقانون و�حلريات �لأ�شا�شية. بالإ�شافة �إىل �شعوبات 
�لعالقات مع �لحتاد �لأوروبي، هناك توتر�ت دبلوما�شية بني تركيا وبع�س 
�لدول �لأع�شاء يف �لحتاد، مبا يف ذلك بلغاريا و�لنم�شا و�أملانيا وهولند�. 
فقد �نتقدت بلغاريا تركيا لتدّخلها يف �لنتخابات �لربملانية �لبلغارية يف 
�شيا�شًيا  حزًبا  �لجتماعية  �ل�شوؤون  ووزير  تركيا  �شفري  ودعم   ،2٠1٦ �آذ�ر 
�إن �لعالقات  يف بلغاريا مكّوًنا من مو�طنني بلغاريني من �أ�شل تركي))3). 
ا معقدة مع �لنم�شا �إذ تريد تعليق مفاو�شات �لن�شمام "�لتي �أ�شبحت  �أي�شً
�إىل جتميد  �لأول 2٠1٦  �لتي دعت يف ت�رشين  �لآن جمرد خيال" وهولند� 
�ملفاو�شات، و�شاءت �لعالقات �أكرث يف �آذ�ر 2٠1٧، عندما رف�شت �ل�شلطات 
�لهولندية �ل�شماح للوزر�ء �لأتر�ك بامل�شاركة يف �لجتماعات �لعامة ل�شالح 
�أردوغان  �تهام  مع  �أر��شيها،  على  �لرتكي  �لد�شتوري  لال�شتفتاء  "نعم" 
ا �لعالقات �لأملانية  هولند� بالدولة �لفا�شية و�لنازية. �أ�شابت �لتوتر�ت �أي�شً
�لرتكية عندما رف�شت �مل�شت�شارة �لأملانية م�شاركة �لأتر�ك يف �لجتماعات 
�لنتخابية يف �أملانيا، ل�شالح �لت�شويت "نعم" يف �ل�شتفتاء. يف حزير�ن 
2٠1٧، منعت �حلكومة �لرتكية �لربملانيني �لأملان من �لو�شول �إىل قاعدة 
�إجنرليك �لع�شكرية، حيث يتمركز �جلنود �لأملان. هذ� �لقر�ر للحكومة �لرتكية 

https://al-ain.com/article/european-union-turkey ،20(9 كرم سعيد، تركيا واالتحاد األوروبي. التقارب المستحيل، في 7 تموز  -33
Le Senat, Les relations entre l'Union européenne et la Turquie : état des lieux, http://www.senat.fr/rap/r16-618/  -3(

r16-61811.html
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كان رًد� على منح �أملانيا حق �للجوء �ل�شيا�شي للجنود �مل�شتبه يف م�شاركتهم 
يف حماولة �نقالب متوز 2٠1٦. فقامت �أملانيا ب�شحب جنودها من تركيا، 
و�أعادت �نت�شارهم يف �لأردن. ياأتي �إر�شال تركيا مليلي�شيات �شورية مقاتلة 
مدعومة من �أنقرة لليبيا، وتوقيعها مع طر�بل�س مذكرة حول �حلدود �لبحرية 
و�لتي �شمحت لالأتر�ك بالتنقيب عن �لغاز قبالة �شاحل جزيرة قرب�س ليزيد 
من حدة �لتوتر بني �لحتاد وتركيا. فاأعرب �لحتاد �لأوروبي، �لذي فر�س 
�خلال�شة  �لقت�شادية  �ملنطقة  �حلفر يف  �أعمال  ب�شبب  تركيا  على  عقوبات 
�إن  ليبيا.  يف  �لرتكي  �لع�شكري  �لتدخل  من  �ل�شديد"  "قلقه  عن  لقرب�س، 
�لتدخل �لرتكي على نطاق و��شع يف ليبيا، من �ملرجح �أن يوؤدي �إىل �شل�شلة من 
�لنتقاد�ت �لأوروبية، ولكن �شيكون له تاأثري �شئيل على تركيا، فالأوروبيون 
خائفون للغاية من ردود فعل تركية، وبخا�شٍة يف ما يتعلق بفتح �حلدود 

�لرتكية نحو دول �لحتاد �أمام �لالجئني.
منذ بد�ية �لعالقة �لت�شاركية بني تركيا و�لحتاد �لأوروبي �لتي بد�أت يف 
ا. �أما �ليوم، فاإن  �لعام 1٩5٩، كان د�ئًما موقف �لحتاد جتاه تركيا متناق�شً
�لأمن  �إىل  �شكلته حاجته  قد  تركيا  �لأوروبي يف عالقاته مع  �لحتاد  نهج 
ب�شبب �لأزمات �لتي تهّدد ��شتقر�ر �لحتاد )�إرهاب، جلوء غري �رشعي، تهريب 
خمدر�ت، �إلخ،...( و�لتغري�ت �لإقليمية يف مو�زين �لقوة. �أما بالن�شبة لالأتر�ك، 
فاإن مفاو�شات �لن�شمام هي �لعمود �لفقري للعالقات بني �لطرَفني، ومن 
�ل�شعب �مل�شي قدًما يف �لعالقات حتى ُيحِدث تقّدم فعلي وملمو�س يف هذ� 

�ملجال، �إذ ينبغي تقدمي خطة ع�شوية حمددة مع جدول زمني منطقي.
�ل�رشقية،  حلدوده  و�شابطة  كحار�شٍة  لرتكيا  بحاجٍة  �لحتاد  �أن  �شحيح 
ولكن �نتهاكات تركيا �مل�شتمرة و�ملتز�يدة للمياه �لإقليمية، و�ملجال �جلوي 
حزير�ن  يف  �ل�شادر  �لأوروبية  �ملفو�شية  تقرير  ح�شب  وقرب�س  لليونان 
2٠1٩، �ل�شيا�شات �لتي يتبناها �لرئي�س �أردوغان �إز�ء تقييد �ملجال �لعام، 
�لحتاد  ��شتقر�ر  على  وعو�قبها  و�لدولية  �لإقليمية  �ل�شيا�شية  و�خليار�ت 
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�لأوروبي، ُتنبئ برت�جع �لعالقات وفر�س نيل ع�شوية كاملة د�خل �لحتاد، 
مع �لدعوة حتى �إىل تعليق �لتفاو�س مع �أنقرة، ب�شاأن �ن�شمامها �إىل �لحتاد 
�لأوروبي. ولكن على �لرغم من �أن �لعالقات �ل�شيا�شية يف حدها �لأدنى، �إل 
م�شتوى  على  حتافظ  وتركيا  �لأوروبي  �لحتاد  بني  �لتجارية  �لعالقات  �أن 

متقدم من �لتبادل �لتجاري و�ل�شتثمار.

اخلامتة
دول  يعطي  �لذي  �لد�خلي  ونظامه  تركيبته  �لأوروبي،  �لحتاد  هيكلية  �إن 
�لأع�شاء حق �لفيتو يف ما يتعلق بالقر�ر�ت �ل�شرت�تيجية، ل ي�شاعد�ن على 
و�أهد�ف  �ل�شيا�شات  �إن �ختالف  �لقر�ر�ت ب�شكٍل �رشيع وموحد. كذلك،  �تخاذ 
�أي  �تخاذ  يعطل  �أو  فيعرقل  �لنقا�شات،  �إمتام  يعيق  لالحتاد  �ملكونة  �لدول 

قر�ر، موقف �أو ��شرت�تيجية موحدة جتاه �أي م�شاألة مطروحة على �لحتاد.
فتم  �إ�شالحي،  منحى  �لأوروبية  �ل�شيا�شات  �تخذت  �لعربية،  �لثور�ت  قبل 
�لإ�شالح يف خمتلف دول  �ل�شيا�شات بهدف دعم عمليات  �لعديد من  تطوير 
�جلو�ر. �أما �ليوم، فاإن �هتمامات �لحتاد �لأوروبي مع دول �جلو�ر �أ�شبحت 
�قت�شادية و�أمنية، �أكرث من كونها �شيا�شية وحيادية يف تعاطيها مع �لروؤى 
�أولويات �لحتاد مع دولَتيه �لر�ئدَتني -  �ملختلفة لالإ�شالح �ل�شيا�شي. فمن 
فرن�شا و�أملانيا - يف عالقته مع دول حو�س �ملتو�شط �حلد من �لهجرة غري 
وحتقيق  �لإرهاب  مكافحة  عربها،  �أو  �ملنطقة  بلد�ن  من  �لقادمة  �ل�رشعية 
ُي�شمى  ما  مع  بالعمل  �لتجارية  �ل�شفقات  طريق  عن  �قت�شادية  مكا�شب 
بـ"�حلكومات �لآمنة" �أو �حلكومات �شبه �مل�شتقرة �لتي ت�شمن �ل�شتقر�ر على 
�أر��شيها، وغ�ّس �لنظر عن �نتهاكاتها حلقوق �لإن�شان، وممار�شة �لعنف �شد 
مو�طنيها، ما �شيوؤدي �إىل زيادة �لتوتر �ل�شيا�شي و�لجتماعي - �لقت�شادي 

يف كل من دول �ملنطقة، و�شي�شعها يف د�ئرة عنف جديدة.
وت�شع  دولًيا،  وغطاء  �رشعية  �لبلد�ن  هذه  �لأمنية  �لهتمامات  تعطي 
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م�شاريع �لدعم و�لرتويج للدميوقر�طية، وحقوق �لإن�شان يف �أ�شفل �لأولويات 
حتت ذريعة حماية �لدول �لأوروبية من �لإرهاب. 

�إن �قت�شار �لتعاون مع دول �جلو�ر بال�شق �لقت�شادي �ملايل و�لأمني، دفع 
بالقوى �لإقليمية و�لدولية �إىل تاأدية دور �شيا�شي �أكرب يف �ملنطقة، وهّم�س 
م�شدًر�  �ملتو�شط،  جنوب  دول  ملعظم  ميّثل  فاأ�شبح  �لأوروبي،  �لحتاد  دور 
مهًما للم�شاعد�ت يف جمالت �لتنمية، مع تاأثري حمدود على �ل�شيا�شة �لدولية 
و�لإقليمية، و�عتباره متعاوًنا مع �ل�شيا�شة �خلارجية �لأمريكية يف �ملنطقة 
�أو د�عًما لها، وبخا�شٍة يف ما يتعلق بالق�شية �لفل�شطينية )مع �لعلم �أن هناك 
�ختالًفا د�خل �لحتاد جتاه �ل�شيا�شة �لأمريكية، كما �أن هناك ��شتعد�ًد� �أقل من 
ِقَبل �لأوروبيني مل�شاعدة �أمريكا يف تطبيق �شيا�شتها يف �ملنطقة(، على �لرغم 
من �أن �لحتاد ميتلك �لكثري من �لو�شائل �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لإعالمية 

للتاأثري يف ر�شم �ل�شيا�شات يف �ملنطقة.
يف  و�لأمن  �لقت�شادية  �لتنمية  �لأوروبي  �لحتاد  و�شع  من  �لرغم  على 
للدميوقر�طية  للرتويج  �أ�شا�شًيا  يوؤدي دوًر�  ز�ل �لحتاد  �أولوياته، ما  مقدمة 
ودول  �لحتاد  بني  �لثنائية  �لجتماعات  يف  �ملو�شدة  �لأبو�ب  خلف  )ولو 

�جلو�ر( و�لقت�شاد �لليرب�يل.
�شحيح �أن �لنق�شامات د�خل �لحتاد �لأوروبي قّو�شت دوره �ل�شيا�شي يف 
دول �جلو�ر، ولكن قربه �جلغر�يف من منطقة �ل�رشق �لأو�شط وتفهمه مل�شاكله 
- �أكرث من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية ورو�شيا - ووجود م�شالح �قت�شادية 
�أكرث فاعلية و�إيجابية، و�أن يتحمل  �إىل �تباع �شيا�شة  �شخمة رمبا �شيدفعه، 
م�شوؤولية �أكرب جتاه �لأخطار �لتي تو�جه �لعامل �ملحيط به، و�شتكون �ل�شنو�ت 
�ملنهكة  �لنق�شامات  هذه  على  �لتغلب  على  لقدرته  �ختبار  مبثابة  �ملقبلة 

وي�شبح جهة مقررة وفعالة. 
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تكمن �مل�شكلة �حلقيقية لالأزمة �لقت�شادية �للبنانية يف �إخفاق �حلكومات �ملتعاقبة 
و�لأقل كلفة، مبا  �لأف�شل  �ل�شرت�تيجية  با�شتخد�م  �ملتمثلة  �ملعقدة،  �ملهمة  �أد�ء  يف 
يتنا�شب مع �لقيود �ملر�فقة ملو�زنة �لدولة. وتعاطت �حلكومات �للبنانية ب�شكل غري 
لوجود  نتيجة  �لديون،  �أعباء  ر�كمت  �لتي  �ملقرت�شة  �ملالية  �لعتماد�ت  مع  منا�شب 

فارق بني �إجمايل �لديون �خلارجية و�إجمايل �حتياطات �لنقد �لأجنبي.
على  تعتمد  و�ملحلي  �لإقليمي  �ل�شعيَدين  على  للبنان  �لتناف�شية  �لقدرة  �أن  وثبت 
�شيا�شة ق�شرية �لنظر، �إذ �إن لبنان بلد ذو �قت�شاد �شغري ومنفتح، يعتمد ب�شكٍل كبري 
�لكبرية  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت  تر�جع  ويعاين من  و�لعاملية،  �لإقليمية  �لتجارة  على 
�لتي ميكن �أن تدمج لبنان ب�شكٍل �إيجابي يف �ل�شوق �لعاملي. ونظًر� �إىل �لقدر�ت �ملالية 
�ل�شعيفة و�ملو�رد �ملحدودة، ميكن �للجوء �إىل زيادة قدرته �لتناف�شية من خالل تطبيق 
�لأزمات  �إن  �ل�شافية.  �لأجنبية  ديونه  �إد�رة  تر�شيد  �أو  �ملتقدمة،  �ملعرفة  و��شتخد�م 
�إقليمية  مناف�شة  ملو�جهة  قدمية  �أ�شاليب  ��شتخد�م  من  نا�شئة  �للبنانية  �لقت�شادية 
وعاملية قوية. من �ملعروف جًد� �أن مو�زنة �لدولة �للبنانية حتّدها قيود كثرية، ولذلك 
�شمن  �لتناف�شية  �ل�شرت�تيجيات  �أف�شل  ��شتخد�م  �ملتعاقبة  باحلكومات  يجدر  كان 
حدود �لأمو�ل �ملتاحة، �إل �أنها �أثقلت خالل �ل�شنو�ت �لأربع و�لع�رشين �ملا�شية كاهل 
ح�شل  �لكبري  �لتجاري  �لعجز  هذ�  و�خلدمات.  �لب�شائع  جمال  يف  �لتجاري  �مليز�ن 
عندما تخطت �لقيمة �لنقدية �لإجمالية للو�رد�ت ب�شكٍل كبري �لقيمة �لنقدية لل�شادر�ت.

وتكمن �ملخاوف �لقت�شادية �حلالية يف قدرة لبنان على تطوير قدر�ته �لتكنولوجية، 
و�ل�شتفادة من �ملز�يا �لن�شبية لقت�شاده، وما قد ين�شاأ عن ذلك من دون �ن�شمامه �إىل 
منظمة �لتجارة �لعاملية. ويف فرتة ي�شهد فيها �لعامل عوملة �لقت�شاد �لعاملي، ميكن 

�أن يعاين لبنان من عزلة �قت�شادية يف حال ف�شل يف �لن�شمام �إىل نظام �لعوملة.

المأزق االقتصادي اللبناني في ظل اقتصاد 
منفتح

أ.د. ميشال نعمه ودينا نعمه
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�لغر�س من هذ� �ملقال هو در��شة ��شتقاللية �مل�رشف �ملركزي ومكوناته يف لبنان يف 
�شوء �لأ�ش�س �لنظرية، وتطّور تطبيق �ل�شيا�شات �لنقدية غري �لتقليدية، مثل �لهند�شات 
�ملالية �ملعتمدة يف �ل�شنو�ت �حلديثة يف لبنان. لذلك، نبد�أ يف �ملرحلة �لأوىل بعر�س 
ركائز ��شتقاللية �مل�رشف �ملركزي و�إجر�ء�ت تقييمه بالنظر �إىل لبنان. ثم نتوىل يف 
تطبيقها  و�شبل  �لتقليدية،  �لنقدية غري  �ل�شيا�شات  �لثانية حتليل خ�شو�شية  �ملرحلة 

وتاأثري�تها على خمتلف �لأفرقاء �ملعنيني، كما نتائج تطبيقها يف لبنان.
�شّكلت �ل�شيا�شات �لنقدية غري �لتقليدية �ملعتمدة منذ �لأزمة �ملالية يف �لعام 2٠٠٨ 
�لنقدية،  �ل�شيا�شة  وم�شد�قية  �ملركزي  �مل�رشف  ��شتقاللية  مفهوم  يف  هاًما  مفرتًقا 
ل�شيما جلهة فعاليتها يف حتقيق هدفها �لأ�شا�شي يف �حلفاظ على ��شتقر�ر م�شتوى 
�لرئي�س  �لهدف  حتقيق  ميكنها  ل  �لتقليدية  فال�شيا�شات  �لت�شخم.  و�شبط  �لأ�شعار 
و�لف�شل  �ل�شيا�شية،  �ل�شلطة  عن  �لتامة  ��شتقالليته  �إل من خالل  �ملركزي،  للم�رشف 
�رتكز  وقد  �ملال،  ووز�رة  للحكومة  �ملالية  و�ل�شيا�شة  �لنقدية  �شيا�شته  بني  �ملت�شدد 
مفهوم ��شتقالليته على �ل�شتقاللية �لقانونية يف �لن�شو�س، �ل�شتقاللية �لفعلية يف 
�ملمار�شة و�ل�شتقاللية �ملالية يف ح�شابات �مل�رشف �ملركزي جتاه �لدولة. يف لبنان، 
غري  نقدية  �شيا�شات  متّثل  �لتي  �ملالية  للهند�شات  �لعمومية  �مليز�نية  تقييم  يتطلّب 
تقليدية، در��شة تو�زن بني �لتكلفة و�ملنفعة ملختلف �جلهات �لفاعلة �ملعنية، وفًقا ملا 
مت تطويره �أعاله )�لدولة، �مل�رشف �ملركزي، �مل�شارف �لتجارية و�لقت�شادية ككل(. 
ومن �أبرز ما تظهره هذه �لنتائج كان حت�ّشن ميز�نية �مل�رشف �ملركزي و�حتياطاته 
بالعمالت �لأجنبية، و�لتحكم يف �لت�شنيف �ل�شيادي، �إىل �أن بد�أ �لتخفي�س �لأخري يف 

�لعام 2٠1٩ لت�شنيف لبنان من قبل وكالت �لت�شنيف �لدولية موديز وغريها.    

استقاللية المصرف المركزي والسياسات 
النقدية غير التقليدية: تجربة لبنان

د.سهام رزق اللـه 
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كانت  مهما  �لو�شع،  لتنظيم  تكفي  ل  وحدها  �لتقليدية  غري  �لنقدية  �ل�شيا�شات  �إّن 
�لنتائج �لإيجابية �لتي حتّققها لالأطر�ف �ملعنية. فالهدف �لأ�شا�شي للم�رشف �ملركزي 
حماية  على  وقدرته  م�شد�قيته،  عن  �لدفاع  �لنقدي،  �ل�شتقر�ر  على  �حلفاظ  يبقى 
��شتقر�ر  على  باحلفاظ  �أو  �لت�شّخم  ب�شبط  كان  �إن  �لوطنية،  للعملة  �ل�رش�ئية  �لقدرة 
�إز�ء �لعمالت �لأجنبية، وهو ل يخاطر بهذ� �لدور �لأ�شا�شي �ملنوط به،  �شعر �ل�رشف 
بل يتم�ّشك با�شتقالليته �لتي يكفلها قانون �لنقد و�لت�شليف، للحد من �للجوء �مل�شتمر 

لتمويله للدين �لعام �لذي ترتّكز معاجلته يف �ل�شيا�شة �ملالية ولي�س �لنقدية.
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Terrorism is not a random crime lacking any motive or pattern, it 
is global phenomena that initiated through ideological, intellectual, 
social and economic reasons and perhaps the economic factor comes 
at the forefront of these causes since poverty and social suffering create 
a fertile ground where malevolent and radical ideas spread especially 
if these ideas find the right sides willing to disseminate them and put 
them in the heads of the youth generation.

Consequently, development is considered an efficient means to nip 
terrorism in the bud and thus its effectiveness goes way beyond the 
effectiveness of the military and security methods since it preserves 
lives and greatly decreases the material cost.

Therefore, it is crucial to take notice of the areas suffering from 
misery and distress and start providing care to those in need, 
particularly the teenagers and youth generation. It is equally 
important to provide the youth with the financial capabilities in 
addition to establishing educational and cultural institutions as well 
as those offering psychological assistance. This would be the correct 
path taken by the State to embrace its sons and to immunize them 
against the dangers of being drawn in the stream of violence and 
crime. This track reinforces in the hearts of citizens the feelings of 
belonging and the belief in coexistence. It goes beyond doubt that 
each one of us is able to positively contribute to the success of this 
orientation through his work and in his environment by spreading 
the ideas of openness and recognizing that terrorism is a threat that 
ignites sedition. The Nation is thus a unified and integrated front 
thanks to the steadfastness and unity of the Lebanese people and 
their keen interest in their urgent and critical challenges.

Brigadier General Ali Kanso
Director of Orientation



Advisory Board

Editor in Chief: Prof. Issam Moubarak Editorial Secretary: SGT. FC. Jihane Jabbour
Graphic designer: Ghadir Sobh Toufaily   Proofreader: Mirey Chahine Doghmen

Prof. Adnan AL - AMIN Prof. Michel NEHME   
Prof. Nassim EL - KHOURY Retired B.GEN P.S.C Nizar Abdel Kader 
Prof. Tarek MAJZOUB Prof. Issam MOUBARAK

Writer’s Guidelines
1- The Lebanese National Defense Journal, a quarterly published in Arabic, English, and 

French, provides insightful, expert, and intellectual studies on military trends and cultural 
and strategic features.

2- Submitted articles should not be previously published or submitted for publishing elsewhere.
3- All submissions must be original work based on facts or scientific theories and empirically 

accurate. Informations mentioned in the article must also be supported by references. 
Submissions should be accompanied with a brief author’s CV, including a list of previous 
published work, and summary of the article in either English or French.

4- All submissions will be evaluated by an editorial committee that would advise whether the 
articles will be published or rejected.

5- The Journal will inform writers within two months if submission will be published. 
The editors reserve the right to publish accepted articles in any upcoming issue they deem 
appropriate. The editor will inform writers of any significant changes that the committee 
has recommended.

6- All articles should be electronically submitted on a word document and size of the articles 
should be between 6000 and 6500 words.

7- The Journal considers all published materials to reflect the opinion of the author and doesn’t 
necessarily reflect the opinion of the Lebanese army.

8- The Journal hold all copyrights on published materials and republication or redistribution of 
content is prohibited without the prior written consent of the Journal.

For inquiries, contact the Lebanese National Defense editor at tawjihmatbouat@lebarmy.gov.lb 



Lebanon’s Economic Predicament as an Open 
Economy

Prof. Michel Nehmé and Dina Nehmé .....................................................................5

L’indépendance de la Banque Centrale et les 
(PMNC): le cas du Liban

Dr. Siham Rizkallah ....................................................................................................29

Abstracts..........................................................................................................52

Résumés...........................................................................................................58

Contents
No111- January 2020





5

*

Introduction
After the end of the Lebanese civil strife 

in 1990, all succeeding governments have 
failed to address the large-scale issues such as the 
widespread corruption and a looming currency 
crisis. Lebanon’s economic crisis didn’t materialize 
overnight. Lebanon’s fiscal policies were consistently 
generating large-scale debt and inequality. Those 
economic and political choices have led to an 
increasingly unsustainable situation for which the 
country’s political leaders have few answers. The 
benefits of unsustainable government borrowing 
have nourished a narrow class of elites without 
addressing growing poverty, while the tax system 
further entrenched inequality. Lebanon’s economic 
fundamentals are among the foulest in the world. 
One of the most indebted nations, its government 
debt is estimated at 155 percent of gross domestic 
product. The country imports vastly more goods 
and services than it exports, and the government 

Lebanon’s Economic Predicament 
as an Open Economy

*

*
Professor at NDU

ABD global 
studies

Prof. Michel Nehmé and Dina Nehmé
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budget deficit is set to reach 10 percent of GDP this year despite 
false promises of keeping it at below 3 percent(1).

Since Lebanon depends on imports, a currency devaluation 
would raise prices for imported goods and erode living standards. 
Since 1997, a dollar fixed rate has reassured foreign investors of 
the country’s stability. The decision recently by Lebanese banks 
to ration access to U.S. dollars therefore alarmed Lebanese.
Excessive government borrowing has inflated the politically well-
connected banking sector that lends to the state at high interest 
rates. Banks prefer to lend to the government rather than finance 
innovative enterprises, depressing private-sector investment. 
Lebanese banks rely on wealthy Lebanese and especially the 
diaspora to deposit their money in Lebanon to solicit high 
interest rates compared to Western countries. The enormous 
interest rates earned by these depositors are earned by a very few 
families. The latter accounts are estimated to hold approximately 
half of total deposits. Economic observers have tied the current 
economic crisis of Lebanon to the unproductive rentier economy 
which revolves around banking and real estate, which creates, as 
a result, great income inequality. A topical economic study found 
that the top 10 percent of Lebanese income earners accumulated 
57 percent of the total income earned in 2014, while the bottom 
50 percent accounted approximately 11 percent(2). 

The burden on financial institutions is light, while indirect taxes 
paid by everyone, such as value-added tax (VAT), are relatively 
high. The recent WhatsApp tax, which sparked the outbreak 
of protests, became a mark of the country’s twisted political 
economy. While the wealthy and politically connected earn state-
induced banking profits, the sovereign state capital is drained of 
the possessions to solve social and unemployment crises.

The more debt Lebanon incurred the less became the capacity 

1- The Washington Post. By Hannes Baumann; Lebanon’s economic crisis didn’t happen overnight. So how 
did it get to this point? Oct. 22, 2019.

2- The New York Times. By Ben Hubbard; Economic Crisis Looms as Protests Rage in Lebanon, Nov. 15, 
2019.
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of the government to deliver public services amid an intensifying 
unemployment crisis which politicians tried to solve by adding 
a huge number of employees to the existing public sector, thus, 
intensifying the crisis even further. Servicing the country’s 
excessive debt leaves little room for government spending on 
vital social problems. Government hiring and spending along 
sectarian lines fuel a systematic lack of transparency and patronage 
in political appointments.The dysfunctional electricity system 
forces households to pay excessive fees for access to private 
generators. Households rely on bottled water because tap water 
quality is medically unsafe.

It is relatively realistic to state that Lebanon’s estimated 1.5 
million Syrian refugees represent an additional burden, but the 
causes of public sector calamities were rooted before the start 
of the Syrian war in 2011. However, This has not restricted 
politicians from using the refugees as an easy scapegoat for 
their own failings(3). 

The state’s poor performance endangers its citizens. As an 
example, the failure to collect garbage in Beirut and elsewhere in 
Lebanon. Politicians found no sustainable solution to the crisis 
other than dumping the waste across the country’s mountains and 
seashore. This, in turn, resulted in severe water and air pollution.

As to how Lebanon’s economy survived for the last 25 
years?The answer lies first in the issue related to regional funds 
invested to support proxy military and political faction groups. 
Second, Lebanon and for long has been immensely dependent 
on remittances from its large emigrant community, not least 
to provide the deposits that Lebanese banks then lend to the 
government. These inflows have stagnated in recent years. 
Declining oil prices reduced remittances from Lebanese in the 
Gulf, while the Syrian war has made Lebanon a less attractive 
investment destination. Another factor that kept the economic 
crises dragging with no uprising for lack of accountability is 

3- US News Middle East. By Heather Murdock; Lebanon Faces Financial Collapse Amid Daily Anti-
Corruption Protests, November 21, 2019.
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related to the Lebanon’s politicians skills in using sectarianism 
to control their confessional constituencies and to undermine 
efforts at political mobilization that could threaten the status quo. 
On the other hand, The manipulative tasks by the central bank 
to resort to complex financial acrobatics to maintain the coalition 
of interest among banks, diaspora capital and the Lebanese 
treasury. At a 2018 donor conference, the Lebanese government 
pledged economic reforms in return for funds but did not meet 
its promises(4). 

Lack of affordability strategy
The real problem of the Lebanese successive governments rests 

on their failure to meet the complex task of employing the best 
possible affordability strategy within the country’s budgetary 
constraints. In order to maintain and increase the competitiveness 
of Lebanon in the global open economies, Lebanese governments 
ill-treated their country’s ownborrowed financial funds, and 
therefore accumulated excessive burden debt. This debt was 
generated from the difference between gross foreign debt and 
gross foreign claims. 

Lebanon’s competitiveness in the regional and world market 
is unusual. It is a small open economy that relies greatly on 
regional and international trade and short of substantive foreign 
direct investment that could positively merge Lebanon in the 
world market. Considering limited financial capabilities and 
resources, one of the most critical measures that Lebanon can 
take, is to increase its competitiveness through implementing and 
employing advanced knowledge. This could partially be achieved 
by enhancing the competitiveness of Lebanon via upgrading the 
management of its net foreign debt. The Lebanese economic 
crises result from using obsolete methods to challenge intense 
regional and global competition. It is well known that Lebanon 

4- The Washington Post. By Hannes Baumann; Lebanon’s economic crisis didn’t happen overnight. So how 
did it get to this point? Oct. 22, 2019.
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has budgetary constraints. Successive governments should have 
employed the best possible competitive strategy within the 
available funds. However, for over 24 years, they overburdened 
the balance of trade in both goods and services. This major trade 
deficit occurred when the total monetary value of imports far 
exceeds the total monetary value of exports. Historically, trade 
deficits obligated states and governments to assume a mercantilist 
stratagem to their economy. It is well documented that Western 
states assumed protectionism to salvage their economy after the 
1928-9 financial and market crises.

Average tariff levels for the United States and major European 
countries in 1931 was between 38% and 48% and this increase in 
tariffs lasted until 1951. At present, the Trump administration is 
backpedaling in history to convert the current American economy 
back into a state protectionist economy. By doing so, the USA is 
applying an increase in tariff percentage in order to reduce the 
balance of trade deficit. It is doing so, even if it has to challenge 
the World Trade Organization (WTO); an organization initially 
created and developed by the U.S.A. in collaboration with 
England and the neo-liberal economists(5). 

The two main capital inflows to the budget of any small 
country like Lebanon with an open economy are collected 
through its domestic market and the international financial 
market. Borrowed financial funds must be handled with extreme 
caution, because they cause accumulation of foreign debt and in 
turn, the breakdown of the state. It is true that foreign debt, if 
managed with caution, allows getting the capital necessary for 
maintenance and increase of the competitiveness of the country, 
but in Lebanon this foreign debt brought about corruption in 
sectors of the economy and plunged Lebanese competitiveness to 
nil. Furthermore, the funds can be obtained as a grant. However, 

5- Cecchetti, S. G., Mohanty, M. S., & Zampolli, F. (2015). The future of public debt: prospects and implications. 
BIS Working papers, No. 300. Retrieved from http://www.bis.org/publ/othp09.pdf?frames=0.
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grant money should strictly be used for the definite intended 
targets. Therefore, borrowing capital is usually the only way to 
get lump capital to be used for specific promotional needs of the 
country, i.e. to create sectors with competitive advantage(6). 

Comparative and competitive advantage
One of the most important means for Lebanon to create and 

increase its competitive advantage in the regional and global 
market is to employ advanced knowledge. This is achieved 
through capitalizing on all available contemporary and efficient 
methods to manage its foreign debt. Lebanon’s strategy should 
be to either prevent big losses from occurring due to sudden 
unfavorable changes in economy or mitigate the unavoidable 
outcomes of economic setbacks. Development of such skills is 
essential for small open economies (such as Lebanon) as a source 
of creation of competitive advantage by optimizing foreign debt 
level, thus increasing economic stability and credibility.

Sudden changes in the economic arena, as mentioned above 
in Lebanon, should be faced by using pre-approved contingency 
plans. The importance of adjustment to the changing economic 
environment is becoming more vital to small states. This is 
especially true in a world which is witnessing landscaping 
changes in the economic cores of the international system. 
The unpredictability of these changes in an economy, creates a 
fluctuating rate of economic growth and requires an adequate 
response from macroeconomic policy makers. To mitigate the 
possible negative impact on the performance of the foreign 
debt management strategy, a number of scientific and practical 
problems are addressed. These problems, which are associated 
with the concepts of foreign debt management, its strategy 
development and correction according to given sudden changes 
of economic environment (etc.), should be thoroughly revised 

6- Goldstein, J. (2016). Debt Sustainability Assessment: The IMF Approach and Alternatives. Retrieved from 
http://www.aep2010.com/pdfs/3-16-10%20Tuesday/Mesquite%20Room/1_1030am1145am/Goldstein%20
%202010%20AEP%20Annual%20Meeting%20FINAL%20DRAFT%20Presentation.pdf.
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and the respective advanced approach pattern must be formed. 
This is done in order to mitigate losses that are most likely to 
be incurred due to the overwhelming effect of the economic 
shock(7). 

It is essential for the Lebanese government and bureaucracy 
to solicit the expertise of specialized macroeconomic personnel 
known as debt managers to take adequate measures and create a 
framework which is strengthened by taking preventive measures 
and devising preventive tools to maintain “sustainable” foreign 
debt. Unanticipated changes in the economy have considerable 
impact on those decisions. Depending on the strength and 
liability of contingency planning, some of those events can be 
controlled and their results mitigated, by appropriate hedging 
or buffering strategies. Therefore, it is important for the 
national governing system to adopt these actions within its 
framework foundation so that these measures become part of 
its natural operating life course when dealing with net foreign 
debt. Unfortunately, most Lebanese politicians hide behind 
the Central Bank, which is a monetary authority that employs 
technical powers but falls short of any political prerogatives(8). 
Furthermore, a synchronized set of tools and techniques for 
foreign debt management is considered to provide the state 
with the ability to generate the most accurate predictions 
of possible economic shocks and therefore enables debt 
managers to significantly mitigate the outcomes or after-effect 
of any economic shock. Notwithstanding, it is evident that 
multidimensional models enhance the advantage of the various 
techniques. This formula of action has been in construction for 
the last ten years by microeconomists like Ginevicius, Diskiene 

7- Ciegis, R., Ramanauskiene, J., & Startiene, G. (2017). Theoretical Reasoning of the Use of Indicators and 
Indices for Sustainable Development Assessment. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. 

8- Rutkauskas, A. V., Miecinskiene, A., & Stasytyte, V. (2018). Investment decisions modelling along sustainable 
development concept on financial markets. Technological and Economic Development of Economy, 14(3).
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and Kopitov(9) and they emphasized the applicability of such 
models on small state economies such as Lebanon.

It is important that the above, become part of the assessment 
of the overall economic sustainability in the country. Economic 
development and environmental changes are both stochastic 
and evolutionary processes. Stochastic is used here to mean: 
Situations or models containing a random element, hence 
unpredictable and without a stable pattern or order. All-natural 
events are stochastic phenomena. Moreover, businesses and 
open economies are considered as stochastic systems because 
their internal environments are affected by random events in the 
external environment. This leads to the conclusion that analysis, 
as well as measurement and management of those processes, 
requires a specific set of concepts and tools. The success of the 
formation and implementation of said set is especially critical for 
the management of both public finances as a whole and national 
debt in part. It is even more significant in case of management of 
foreign debt in small open economies, because they are exposed 
to higher vulnerabilities. Subsequently, the current economic 
downturns have highlighted the shortcomings of the management 
of foreign debt and the government overall debt. For assessment 
of the sustainability of the government debt, specifically the 
ability to maintain the net foreign debt in sustainable level, 
preference should be given for the models, based on stochastic 
simulations. These kinds of models allow simulation of different 
possible scenarios and the impact on economy in case of various 
economic settings and unpredictable changes(10). 

9- Kopitov, R., & Faingloz, L. (2008). Ways of transforming aims into results at successful companies. 
Technological and Economic Development of Economy 14(3); Ginevicius, R., & Zubrecovas, V. (2009). 
Selection of the Optimal Real Estate Investment Project Basing on Multiple Criteria Evaluation Using 
Stochastic Dimensions. Journal of Business Economics and Management 10(3).

10- Ciegis, R., Ramanauskiene, J., & Martinkus, B. (2009). The Concept of Sustainable Development and its 
Use for Sustainability Scenarios. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics(2), 28-37; Diskiene, 
D., Galiniene, B., & Marcinskas, A. (2008). A strategic management model for economic development. 
Technological and Economic Development of Economy 14(3);. Durbarry, R., Seetanah, B., & Padachi, 
K. (200)8. An Empirical Assessment of External Debt on Economic growth. Internationa Finance and 
Economics. Retreived from http://www.britannica.com/bps/additionalcontent /18/35618410/an-empirical-
assessement-of-external-debt-on-economic-growth-the-case-of-africa-in-a-panel-var.
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The WTO and its prospects for Lebanon
All Members of the WTO have had to confront complications 

with this organization. It is safe to say that non-members 
nonetheless face similar snags. Lebanon has traditionally been a 
country with a free and open trade regime, something that the 
WTO calls for, but yet it is not granted membership. Suffice 
it, that Lebanon has been vying for WTO membership, which 
would entail eliminating or significantly lowering trade barriers. 
Having partially complied with WTO standards of trade since 
1998, Lebanon was given an 'observer' status at the body's 2003 
conference in Cancun, but the accession process has been stalled 
since then(11). 

Lebanese efforts towards trade liberalization have focused on the 
European Union (EU), the WTO, and the Arab world. Lebanon 
has neither a free trade arrangement nor a bilateral investment 
treaty with the United States or China, which are now the largest 
economies of the world. On December 1, 2006, Lebanon and the 
U.S.A. signed a Trade and Investment Framework Agreement 
(TIFA), but the TIFA never came into force.

Lebanon’s Euro-Mediterranean Partnership agreement 
came into force in April 2006. The agreement provides for 
reciprocal free trade on the majority of industrial goods and 
liberalizes trade on a large basket of agricultural goods (eg. 
Processed agricultural goods), but does not elaborate the 
service economy that now constitutes 60% of world trade 
capital. The Euro-Med Partnership aims at establishing a free 
trade area for the Mediterranean region; efforts to achieve 
this goal are ongoing. Lebanon and the European Free 
Trade Association (EFTA) signed a Free Trade Agreement 
(FTA) in 2004. In November 2010, Lebanon and Turkey 
signed an association agreement to establish a free trade 
area and reduce barriers to the free movement of goods, 

11-  Lebanon's WTO Accession in Brief:www.economy.gov.lb › public › uploads › files
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services, capital, and people between the two countries over 
the subsequent ten years. The agreement is not yet ratified. 
Lebanon also signed the Greater Arab Free Trade Agreement, 
which gradually replaced the bilateral FTAs signed with Arab 
countries including Tunisia, Morocco, Egypt, Iraq, Jordan, 
Syria, Sudan and the Gulf Cooperation Council states. A 
regional Economic and Trade Association Council between 
Lebanon, Syria, Jordan, and Turkey was announced in July 
2010. However, given the outbreak of the Syrian crisis, this 
agreement did not enter into force. Lebanon launched free 
trade agreement negotiations with MERCOSUR countries in 
2016(12). 

Lebanon has signed bilateral investment agreements with the 
following (in alphabetical order, as of January 2012): Armenia, 
Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Belgium/Luxemburg, 
Benin, Bulgaria, Canada, Chad, Chile, China, Cuba, Cyprus, 
Czech Republic, Egypt, Finland, France, Gabon, Germany, 
Greece, Guinea, Hungary, Iceland, Iran, Italy, Jordan, Korea 
(South), Kuwait, Malaysia, Mauritania, Morocco, Netherlands, 
OPEC Fund, Pakistan, Qatar, Romania, Russia, Slovak Republic, 
Spain, Sudan, Sultanate of Oman, Sweden, Switzerland, Syria, 
Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, Ukraine, United 
Kingdom, and Yemen. The latter information were taken from 
the Lebanese Ministry of Finance’s website. Lebanon does not 
have a bilateral taxation treaty with the United States. A full 
list of all the countries with which Lebanon has signed taxation 
agreements can be found on the Lebanese Ministry of Finance’s 
website.

All of the above agreements are short of putting Lebanon 
on the core of the economic transactions taking place in the 
manufacturing chain of commodities and services among rising 
growth countries. Lebanon is a lost partner member within all of 
the above-mentioned agreements.

12- How a Country Becomes a WTO Member - The Balance; https://www.thebalance.com › Investing › US 
Economy › Trade Policy.
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Who does Lebanon actually trade with?
Lebanon's main imports partners are Syria (10.5% of imports), 

France (9.5%), US (9.3%), Italy (7.3%), China (6.8%), Germany 
(4.9%), Saudi Arabia (4.8%) and Turkey (4.2%). Lebanon's 
industrial growth rate was estimated on Mar 29, 2010 at 2% 
equal to that of national growth. By 2019 this percentage severely 
dropped down. Lebanon’s top imports are Refined Petroleum 
($3.32B), Cars ($1.35B), Gold ($1.05B), Packaged Medicaments 
($935M) and Bovine ($267M). 

The top export destinations of Lebanon are South Africa 
($629M), the United Arab Emirates ($324M), Saudi Arabia 
($313M), Switzerland ($221M) and Syria ($198M). Major 
exports included Pearls, Precious Stones & Metals (22% of total 
exports), Food & Beverages (13%), Metal products (12.9%), 
Chemical products (12.3%), labor intensive Machinery & 
Electrical equipment (10.9%), and Vegetable products (6.2%).

It is evident from all of the goods and commodities listed 
above and aside from traditional service trades, Lebanon does 
not have any worth role in the global trade chain that recently 
revolutionized the world economy.

What is global trade worth?
Although world merchandise trade increased slightly in terms 

of volume in 2016, it declined in terms of value due to falling 
export and import prices. World merchandise exports were 
valued at US dollar: 15.46 trillion in 2016, down 3.3 per cent 
from the previous year. It witnessed a stabilizing tendency in the 
years that followed. The World Trade Organization cut its global 
trade growth forecast for the year 2019 to the weakest level in a 
decade, warning that further rounds of tariffs in an environment 
of heightened uncertainty could spark a “destructive cycle of 
recrimination”.

The query here is: How could Lebanon with its structural 
economic deficiency survive a decline in economic, financial and 
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monetary shortage world-wide? It is desperately surviving by 
increasing its dept, because it lacks an export strategy to augment 
competitiveness. The appeal of technological composition of 
Lebanon’s exports are relatively inadequate compared to the high 
quality and rapid improvement of technology and the parceling 
of goods and services by multinational corporations in several 
locations on trade root that Lebanon is not one of them.

Given the country’s present circumstances, the export sector as 
a whole plays only a minimal role in the Lebanese economy. In 
the age of globalization, this trend must be reversed. An export-
oriented strategy would enable the country to overcome the 
constraints related to its size and provide an impetus for long-
term sustainable growth. Lebanon can no longer afford to lag 
behind in an increasingly competitive world. It must increase 
the proportion of its GDP that is accounted for by exports, 
and it must also move toward an export strategy of enhancing 
its competitiveness and using its comparative advantages more 
effectively. The rising intensity of global competition means that 
Lebanon must focus its resources for maximum effect. Food 
products and high-technology products are examples of exports 
in which Lebanon seems to have a comparative advantage but 
thus far the comprador class in cooperation with key politicians 
have reduced encouragement in that direction. Import policies 
should not be allowed to bias resource allocation away from such 
export-oriented sectors(13). 

Moreover, additional export diversification is needed to 
shield Lebanon against increasingly ferocious competition 
from regional and international competitors from all parts 
of the world. From Turkey, Dubai, China and India, and as 
an example, in the case of low-skill, labor-intensive products 
such as garments, or from Eastern Europe and Latin America 

13- WTO issues for acceding countries: the cases of Lebanon and...; https://digitallibrary.un.org › record › files› 
E_ESCWA_ED_2001_13-EN.
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in the case of medium-skill-intensive products such as electric 
machinery, or from East Asia in the case of high-skill-intensive 
products such as electronics. Against all restrain from the 
national administration, Lebanese investors are forcefully trying 
against all odds to export and have their share in developing 
societies. Export diversification might be based on high-value-
added products requiring locally available resources, such as 
agricultural products. Moreover, diversification will necessarily 
entail an upgrading of technology, labor skills and productivity, 
and definitely governmental structural adjustments.

As a country with available labor power, Lebanon could find 
a function in the area of products which require highly skilled 
labor and constitute a rapidly growing segment of the world’s 
export trade, such as electronics not actually totally manufactured 
locally but to be a segment of the chain that includes tens of other 
core countries. In order for Lebanon to achieve higher export 
competitiveness and diversification, which in turn would help 
exports to account for a higher proportion of its GDP, there are 
a number of policies that should be implemented:

First, to adopt domestic policies, including macroeconomic 
stability, that are designed to attract foreign direct investment 
into export sectors, in order to enhance the potential 
for technology transfer that Lebanon needs. The Euro-
Mediterranean Partnership provides an opportunity here, in 
view of its specific provisions for technology transfer. Second, 
trade barriers should be sharply lowered to encourage fuller 
and less vulnerable trade integration with the rest of the world. 
Moreover, the WTO provides a well-established framework 
for trade liberalization and for the credibility of such programs; 
Lebanon, which has observer status, must move more quickly 
toward membership and request a temporary exemption to 
tax part of its imported commodities pending and until its 
economy picks up. Finally, the government should continue to 
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invest in education, especially secondary education, and labor 
upgrading education. in order to promote the competitiveness 
of the country’s labor force(14). 

Lebanon’s Conformity with WTO Requirements
Accenting to the WTO is a complex, challenging and lengthy 

process for any country and specially for small economy states 
like Lebanon. The accenting country must implement extensive 
reforms to its policy, legal, regulatory and institutional base 
to conform fully, prior to accession, to all WTO mandatory 
agreements and understandings. It must also sit down with those 
of its trading partners that are WTO members and negotiate 
market access for goods and services and the reduction or 
elimination of agricultural and industrial subsidies. Depending 
on the acceding country’s foreign trade regime, WTO-related 
reform may require extensive policy changes (in such areas 
as trade, foreign exchange, payment system, investment, 
competition, tax system and pricing) and laws and legal acts 
in various fields: intellectual property, customs, trade in goods 
(including import licensing, anti-dumping and countervailing 
measures, safeguards, standards, sanitary and phytosanitary 
measures, agriculture, trade-related investment measures and 
subsidies), trade in services, and government procurement. 
The acceding country must also establish a legal framework 
characterized by transparency and effective administrative and 
judicial procedures and criminal/civil procedures and penalties. 
The latter is most difficult to attain in a milieu of corrupted 
bureaucracy. An assessment of Lebanon’s foreign trade regime 
indicates that further significant reform is required in order to 
adjust the country’s policy, legal, and institutional framework 
to WTO requirements.

14- The Balance; How Does a Country, Become a WTO Member?
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Is Lebanon Preparing for WTO Accession?
Lebanon is considered to be one of the original contracting 

parties that founded GATT in 1947, but it left GATT in 1951. 
In February 1999, Lebanon applied for full membership of the 
WTO following a meeting of the Legal acts include regulations, 
decrees, decree-laws, decisions, instructions and orders. 
Although optional in principle, committing to accede to the 
WTO Government Procurement Agreement is becoming a de 
facto requirement for WTO accession. In addition, the next 
round of multilateral negotiations is likely to lead to a new 
agreement on transparency in government procurement where 
the primary focus will be on government procurement methods. 
In May 1999, the Government of Lebanon issued a decision of 
the Council of Ministers establishing a National Committee on 
WTO Accession. The National Committee is chaired by the 
Minister of Economy and Trade and consists of the heads of 
relevant ministries and state bodies, including the Ministry of 
Finance, the Ministry of Economy and Trade, the Ministry of 
Agriculture, the Ministry of Public Health, the Central Bank, the 
Ministry of Transport, the Ministry of Tourism, the Ministry 
of Post and Telecommunications and the Higher Customs 
Council. The National Committee is still not yet committed to 
a clear criterion in the process of setting up a WTO Unit, to be 
staffed by qualified personnel responsible for handling day-to-day 
technical and administrative matters, providing co-ordination in 
preparation for accession, preparing accession documents, and 
leading the forthcoming negotiations.

Lebanon, with the assistance of USAID, prepared a 
Memorandum on the Foreign Trade Regime (MFTR) and 
submitted it to the WTO Secretariat in May 2001. As yet, there 
has been no significant progress in the matter of preparing 
market access offers on goods and services and initiating the 
bilateral negotiating process. The succeeding Government of 
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Lebanon has made WTO accession its second priority, after 
the conclusion of negotiations on the Euro-Mediterranean 
Partnership. Therefore, Lebanon pushed back the initial target 
date of November 2002 for the completion of negotiations on 
its accession to the WTO. The two essential questions are: Does 
the WTO membership fully integrate Lebanon into the world 
economy and the multilateral trading system? And How should 
the Lebanese economy essentially attract the investment needed 
to bring about economic recovery and productive growth? 
WTO membership will significantly reduce the high-risk level 
currently associated with commercial investment in Lebanon, 
thereby offsetting the high political risk level. WTO membership 
will send a signal to the international investment community 
that; First: Lebanon has a stable, predictable, transparent and 
non-discriminatory trade and investment environment; Second: 
Lebanese goods and services have access to the markets of all 
WTO countries, and Third: Lebanon provides adequate legal 
protection for investments, especially protection for intellectual 
property rights. Such protection is crucial for the transfer of 
modern technology and know-how to Lebanon, which in turn 
is essential if production is to be improved, competitiveness 
enhanced and goods and services delivered in accordance with 
international safety and quality standards and requirements(15). 

If Lebanon is to enjoy the rights and opportunities associated 
with WTO membership and benefit from the liberalized market 
access adopted by WTO members during and after the Uruguay 
Round, it will have to work on two major things. First, prior 
to its accession, it will have to implement, a major policy and 
legal reform program to bring its foreign trade regime fully into 
line with WTO requirements. Second, it will have to provide 
market access to specific foreign goods and services originating 
in WTO countries. This may involve protracted negotiations 

15- Lebanon's accession to the World Trade Organization is in... www.annd.org › data › item › pdf.
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with WTO members interested in trading with Lebanon; 
however, the most probable outcome is that Lebanon will 
find itself on a level playing field with most other developing 
countries while still maintaining advantages with respect to 
access to the markets of developed countries. This was the 
target date specified in Lebanon’s Accession Master Plan, which 
was prepared during the summer of 2000, with the assistance 
of USAID, and adopted by the Government of Lebanon in 
September of that year. It is important to note that none of the 
countries currently in the process of acceding to the WTO or 
the countries that have recently acceded to it has been granted 
any transitional arrangements for implementing WTO legal 
requirements.

Is Lebanon not-ready or Unwilling?
Regardless of Lebanon’s prospective access to the WTO, 

modernization of its legal regime (structural innovation) is 
long overdue. Most Lebanese laws date back more than 40 
years, and laws or relevance for many areas within the purview 
of international trade are altogether absent from Lebanon’s 
legal regime. Modernization would not only meet WTO 
requirements; it would also be greatly beneficial to Lebanese 
businesses. Furthermore, it would strengthen the rule of law 
in Lebanon, simplify and streamline business procedures, 
ensure greater transparency, ensure accountability and curtail 
discretionary authority and corrupt practices. In the course of 
the past several years, Lebanon has taken several steps toward 
the modernization of its legal regime, with the enactment of 
a law on copyright in 1999, a law on patents in 2000 and a 
decree-law on customs in 2000. All three laws are substantially 
in conformity with WTO requirements. Yet laws are made and 
observed in Lebanon and there lies the predicament. Moreover, 
recently, the Ministry of Agriculture implemented a major 
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tariffs-oriented rule program, eliminating restrictions and 
prohibitions on many imported food products. In accordance 
with Lebanon’s Accession Master Plan, a number of other 
laws have been drafted, including a new law on trademarks 
and geographical indications, a new law on standards and 
metrology, a law on international trade in goods which will 
establish an international trade policy framework in line with 
WTO requirements, especially the 1994 version of GATT and 
the import licensing agreements which will increase Lebanon’s 
level of compliance with the WTO’s agreements,. On the other 
hand, a number of other initiatives currently under way appear 
to contradict WTO principles and are likely to cause concerns 
during the accession process. These include: The lack of 
enforcement to obey laws, the introduction of export subsidies 
on agricultural commodities and new import prohibitions. 
However, given Lebanon’s insignificant level of support for the 
agriculture sector, such subsidies may be useful as a means of 
boosting exports of agricultural products temporarily, and it is 
better to introduce them prior to WTO negotiations, since it 
will no longer be possible to do so after accession. Finally, a 
proposed law designed to encourage investment fails to provide 
foreign investors with any legal guarantees or protection and 
contains some provisions that may be inconsistent with WTO 
requirements relating to transparency and non-discriminatory 
treatment. Judging from this evaluation of Lebanon’s foreign 
trade regime, its current accession status and the experience 
of other acceding countries, Lebanon’s accession to the WTO, 
providing compliance by the government is technically feasible, 
provided Lebanon; First: implements policy and legal reforms 
to bring its foreign trade regime into full conformity with 
the WTO agreements, and second: actively pursues bilateral 
negotiations with the aim of concluding them before the 
accession comes to closure.
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Lebanese policy and Trade in Goods
The Lebanese legal regime governing trade in goods is not in 

full conformity with WTO requirements. Trade policy measures 
are set primarily by ministerial decisions and, in a few cases, by 
decrees or decisions of the Council of Ministers. Consequently, 
the foreign trade policy regime governing trade in goods lacks 
stability and predictability. To rectify this deficiency, Lebanon 
must enact a law articulating a framework for the adoption and 
enforcement of international trade policy. Below are key aspects of 
Lebanon’s current trade policy regime governing trade in goods, 
that need to be upgraded for conformity with WTO agreements. 

First: Import and export duties. Second: Most-favored-nation 
(Article I of GATT 1994). Third: National treatment (Article 
III of GATT 1994). Fourth: Import and export licensing. Fifth: 
Import and export prohibitions. Sixth: Import and export quotas. 
Seventh: Customs regime. Eighth: Trade-related fees. Ninth: 
Anti-dumping measures. Tenth: Countervailing measures. 
Eleventh: Safeguard measures. Twelfth: Industrial subsidies. 
Thirteenth: Agricultural subsidies. Fourteenth: Technical 
barriers to trade. Fifteenth: Sanitary and phytosanitary measures. 
Sixteenth: Environmental regulations. Seventeenth: Trade-
related investment measures.

Considering that import and export duties in Lebanon’s current 
tariff policy is liberal, as it has been the practice, Lebanon does 
not apply any export duties, a measure that is not contradictory to 
WTO rules. Furthermore, Lebanon does not currently maintain 
any tariff quota system with the exception of few agricultural 
goods. In order to accede to the WTO, Lebanon will have to bind 
its customs duties in the framework of lengthy and complicated 
bilateral negotiations on market access for goods. It has not 
yet submitted its initial offer for negotiating bound rates with 



24

countries interested in exporting their goods into Lebanon. 
Bilateral negotiations on market access may take a minimum 
of one year after the submission of Lebanon’s initial offer. It 
is difficult to predict the outcome of those negotiations at this 
stage. However, given the current tariff rates, it is likely that the 
average weighted bound rate of duties will not be significantly 
different from the current rate after the negotiations. Lebanon 
will also be expected to adhere to many, if not all, zero-for-zero 
sector agreements and the information technology arrangements, 
which require the staged elimination of customs duties among 
signatories to the agreements on information technology 
products.

In the event of non-conformity, Lebanon will have to proceed 
on a case-by-case basis to the following: First, Renegotiate 
various aspects of its existing agreements; second: WTO Member 
Governments recognize that internal taxes and other internal 
charges, and laws, regulations and requirements affecting 
the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, 
distribution or use of products, and internal quantitative 
regulations requiring the mixture, processing or use of products 
in specified amounts or proportions, should not be applied to 
imported or domestic products so as to afford protection to 
domestic production. (Article III:1 of GATT 1994). Lebanon 
does not currently produce motor vehicles which means there 
is no harm in that. Under WTO rules, these measures may not 
be applied in a discriminatory manner between countries where 
identical or similar conditions prevail.

Conclusion
Even if Lebanon decided to join the WTO, domestically with 

the current club of politicians, there is little enthusiasm for the 
general free trade agenda that the WTO encourages. In practice, 
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the majority of Middle East countries is “protectionist”, and 
Lebanon is not totally different and is likely to stay that way for 
the years to come. The WTO is deemed irrelevant. Lebanon 
claims a number of reasons for not preparing well for the 
WTO. These range from guarding their sovereignty, to denying 
the benefits the WTO offers, flood of foreign imports at the 
expense of domestic industry, and ideological and psychological 
barriers. In more recent times, however, many perceive trade 
liberalization as a threat to cultural traditions and Islamic 
resistance movements(16).

The answer to such claims is in posing the following inverse 
question; can Lebanon progress technologically and get the 
benefits of relative advantage economy and what it may derive 
without being part of the WTO? In an era of internationalizing 
the economy, if Lebanon does not join it would be realistically 
isolated. Additionally, with the world becoming more and more 
economically integrated, Lebanon will have the chance to be 
involved and its interests might be represented appropriately. 
As to the unbalanced claim that Lebanon is protectionist, great 
volumes of literature have been written about Quad countries 
(U.S., EC, Japan, and Canada) protectionism and cheating 
techniques. As to preserving the nuanced, one can say that free 
trade should not be seen as the source of all freedoms. Adhering 
to the rules of the WTO may enhance the global confidence 
in Lebanon and it would obligate the political process and 
political domination and corruption to be more transparent, 
accountable, and responsible and thus likely to increase foreign 
direct investment. As for the Lebanese citizens, one would 
imagine how they feel when their government becomes not 
only accountable to them but to an international institution 
and the global community. The loss of sovereignty is not 
specific for Lebanon whose sovereignty is already at stake, but 

16- Why Lebanon should join WTO | Lebanon News; Al Jazeera; Still no to the WTO - Executive Magazine.
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for all the countries which joined the WTO. Membership in 
the WTO would ensure Lebanon a fair forum for settling its 
potential trade disputes with other members who may wield 
more trading power. Reviewing some of the major economic 
power cases would reveal this truth.

There are some safety valves that can be used provisionally 
to counter imports (anti-dumping, environmental and health 
protection against genetically engineered beef, and genetically 
reformed agricultural and food substances are good excuses to 
prevent dumping). Finally, the effectiveness of any legal system 
might be judged by analyzing what would have happened in 
the absence of such a system? Therefore, as a counterfactual, 
let us assume that the WTO disappears overnight. Would that 
make Lebanon better protected? The way the WTO as an 
institution runs its business may not be perfect. Certainly, the 
WTO needs tune-up and enhanced-image toward the public. 
However, this should not absent Lebanon. Politics is probably 
another reason, which is often overlooked, for the absence of 
Lebanon's participation in the WTO. The claim that the U.S.A. 
is blocking the establishment of working parties to examine 
Arab and Islamic states applications does not fit the Lebanese 
case(17).

17- Lebanon's Accession to the WTO: An Ex Ante Macroeconomic... https://link.springer.com › chapter.
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Introduction 
L’indépendance de la Banque Centrale est un 

concept qui s’est propagé dans les années quatre-
vingt avec la tendance à séparer complètement 
la politique budgétaire de la politique monétaire 
afin de permettre à cette dernière de lutter avec 
toute crédibilité et efficacité pour son objectif de 
maitrise de la stabilité des prix contre le risque 
d’inflation. Toutefois, la crise financière de 2008 a 
remis en question l’exigence de l’indépendance de 
la Banque Centrale en assistant de plus en plus à des 
politiques monétaires qui donne un rôle à la Banque 
Centrale dans le financement du secteur public et 
la contribution à réduire sa dette publique par des 
Politiques Monétaires Non Conventionnelles 
(PMNC)(1). A partir de là, et vue l’implication 
croissance de la Banque Centrale du Liban (BDL)(2) 

1- Politique Monetaires non conventionnelles.
2- Banque du Liban.
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dans le financement de l’Etat et la détention de la plus grande 
part de ses Bons du Trésor, il serait intéressant d’étudier les 
spécificités de son indépendance dans les statuts et en pratique 
et de suivre les implications de ces choix sur les acteurs 
concernés. Pour cela, il s’agit d’étudier dans une première partie 
les composantes de l’indépendance de la BDL à la lumière des 
fondements théoriques du concept d’indépendance de l’autorité 
monétaire. Puis nous approfondissons dans une deuxième partie 
les différentes modes de PMNC qui provoquent une intéraction 
monétaire - budgétaire et remettent en question la nécessité 
de l’indépendance de la Banque Centrale aussi bien en théorie 
qu’au regard du cas du Liban en particulier avec l’application 
des ingénieries financières et la poursuite de l’augmentation de 
la dette publique en parallèle.

1- Aperçu sur le concept traditionnel 
d’indépendance de la Banque Centrale

Traditionnellement, le concept d’indépendance de la Banque 
Centrale se réfère à l’autonomie de la Banque Centrale vis-
à-vis du pouvoir politique et au regard de la définition et de 
l’application de sa politique monétaire ayant comme objectif 
ultime la maitrise de la stabilité des prix. 

A- Indépendance de la Banque du Liban (BDL)
Au Liban, la BDL est dotée d’une indépendance vis à vis du 

pouvoir politique garantie dans ses statuts, selon l’article 13 
du Code de la Monnaie et du Crédit, qui est le texte de loi de 
référence pour la définition et l’application des prérogatives de la 
Banque Centrale au Liban. L’article 13 souligne que «La Banque 
est une personne morale de droit public dotée d’une autonomie 
financière». Toutefois, il faut savoir que le gouverneur de la BDL, 
ainsi que les vice-gouverneurs et le Conseil Central (Gouverneur, 
vices gouverneurs, Directeur général du ministère des Finances, 
Directeurs général du ministère de l’Economie) qui soumet 
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ses rapports au ministère des Finances, sont nommées pas le 
gouvernement. Le Code de la Monnaie et du Crédit contraint 
également la BDL de soumettre chaque année avant fin juin son 
rapport annuel de l’année précédent au ministre des Finances...

Toutefois depuis 2013, la BDL avait adopté une politique 
d’encouragement de la croissance économique par la subvention 
de crédits accorder par le secteur bancaire libanais aussi bien 
pour l’habitat (prêts logement) que pour le financement à taux 
d’intérêt réduit aux PME pour encourager l’investissement dans 
les secteurs productifs, la création d’emplois et le soutien de la 
classe moyenne(3). Ces facilités ont été assurées en permettant 
aux banques commerciales d’utiliser une partie des réserves 
obligatoires qui étaient bloquées dans des comptes non 
rémunérés auprès d’elle pour octroyer des prêts à taux d’intérêt 
réduits. 

A partir de 2016, des opérations d’ingénierie financière 
s’inscrivent directement dans le cadre de l’Assouplissement 
Quantitatif des politiques monétaires non conventionnelles 
visant à contribuer essentiellement au financement du secteur 
public et la diminution du service de la Dette publique par l’achat 
massif de bons du Trésor en devises étrangères et leur échange 
avec des bons du Trésor qui étaient détenus auprès de la BDL et 
des banques commerciales en monnaie nationale (livre libanaise 
LBP) et permettant également de renflouer les réserves en 
devises étrangères de la BDL, ce qui lui permet de poursuivre sa 
politique d’intervention sur le marché de change gardant le taux 
de change à l’intérieure d’une fourchette adoptée depuis 1997 
(par ancrage de la livre libanaise par rapport au dollar américain 
à raison d’un taux respectant une fourchette de 1501-1540 avec 
taux médian de 1507.5). 

Sachant que l’économie libanaise est une économie dollarisée  

3- file:///C:/Users/706279/Downloads/BDLMonetaryPolicyAnnualReport_2016%20(1).pdf
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par libre choix des agents privés (dollarisation officieuse et 
partielle) depuis l’expérience d’hyperinflation et de forte 
dépréciation du taux de change qu’a connu le Liban Durant la 
période de guerre civile (1975-1990). 

Selon le rapport publié par le vice-gouverneur, Raed 
Charafeddine (2017), la BDL a réalisé les opérations d’ingénierie 
financière en se basant sur quatre principaux articles du Code de 
la Monnaie et du Crédit qui est la loi qui régi le fonctionnement 
de la BDL au Liban(4). 

L’article 33 du Code de la Monnaie et du Crédit, tel que 
modifié par la Loi No 8/75 du 5 mars 1975 confère au Conseil 
central de la BDL les attributions suivantes, sans que cette 
énumération n’ait un caractère limitatif:

• Il définit la politique monétaire et la politique de crédit de 
la BDL.

• Il établit les règlements d’application de la présente loi.
• Il fixe, à la lumière de la conjoncture économique, les 

taux de l’escompte et des intérêts des avances de la Banque, il 
délibère de toutes les mesures touchant les banques. 

De plus, le Conseil Central délibère sur les demandes 
d’emprunts présentées par le secteur public…

L’article 70 du Code de la Monnaie et du Crédit tel que modifié 
par la loi promulguée par le Décret No 6102 du 5 octobre 1973 
définit la mission de la BDL par la sauvegarde de la monnaie, 
afin d’assurer la base d’un développement économique et social 
continu. La mission de la Banque comprend en particulier ce 
qui suit:

4- Charafeddine Raed [2017], «Ingénierie Financière de la Banque du Liban», https://raedcharafeddine.net/wp-
content/uploads/2015/01/6-4-2017.pdf 

رائد شرف الدين، "هندسة مصرف لبنان المالية: رافعة مالية ونقدية وإقتصادية"، مصرف لبنان، نيسان 2017.
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• La sauvegarde de la solidité de la monnaie libanaise.
• La sauvegarde de la stabilité économique.
• La sauvegarde du caractère sein du système bancaire.
• Le développement du marché monétaire et financier.
• Elle exerce à cet effet les pouvoirs qui lui sont conférés 

par la présente loi. 
L’article 76 (tel que modifié par la loi No 28/67 du 9 mai 1967 

et par la loi promulguée par le décret No 6102 du 5 octobre 
1973). 

Pour maintenir la liquidité bancaire et le volume du crédit 
en harmonie avec sa mission générale définie à l’article 70, 
la BDL a le pouvoir de prendre toutes les mesures qu’elle 
jugera opportunes et, notamment, les mesures suivantes, 
qu’elle peut prendre séparément ou simultanément ou encore 
concurremment avec les mesures prévues au Titre 3 de la 
présente loi:

• Fixer et modifier les taux et les plafonds de l’escompte et 
des autres crédits qu’elle est autorisée à consentir aux banques 
et établissements financiers. 

• Acheter et vendre sur le marché libre, des effets, 
conformément aux articles 106, 107 et 108.

L’article 104 détermine qu’il appartient à la BDL de fixer, pour 
chaque banque, le «plafond» de son concours, sous toutes ses 
formes, notamment en fonction de l’importance de la banque 
intéressée et de la qualité de sa gestion. 

L’article 106 précise que la BDL peut acheter les effets privés 
dont l’échéance ne dépasse pas les 180 jours, et le revendre 
sans endos, ainsi que les effets publics et les effets émis avec 
la garantie de l’Etat, dont l’échéance ne dépasse pas un an à 
dater de leur achat. L’article 107 assure qu’en aucun cas les 
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opérations sur les effets publics visés aux articles 105 et 106 ne 
peuvent être traités au profit du Trésor ou des autres entités 
émettrices du secteur public. L’article 108 tel que modifié par 
la loi promulguée par le décret No 6102 du 5 octobre 1973 
souligne que la BDL escomptera les effets publics et les effets 
émis avec la garantie de l’Etat, les acquerra sous le régime de la 
pension ou les achètera aux conditions définies aux articles 105 
et 106, et ce, dans les limites que permettent les nécessités de 
la stabilité monétaire. 

Au fait, la BDL a émis en 2016 des circulaires spécifiques 
qui définissent les procédures d’application des ingénieries 
financières ainsi que les conditions qui permettent aux banques 
commerciales d’y participer seules différents articles ci haut 
mentionnés du Code de la Monnaie et du Crédit relatifs aux 
souscriptions et aux ventes des Bons du Trésor de la part de la 
Banque Centrale ainsi que son escompte des Bons du Trésor 
détenus par les banques commerciales. Sachant que l’article 
151 du même Code de la Monnaie et du Crédit confirme que 
personne appartenant ou ayant appartenu à la Banque Centrale, 
en quelque qualité que ce soit, est tenue au secret bancaire 
défini par la loi du 3 septembre 1956. 

Cette obligation couvre tous renseignements et faits 
concernant non seulement les clients de la Banque centrale 
et des banques et établissements financiers, mais encore ces 
institutions elles-mêmes, et dont l’intéressé a eu connaissance 
du fait de son appartenance à la Banque Centrale. 

A partir de là, il était impossible à la BDL de communiquer 
les informations détaillées relatives à l’identité des banques 
qui participent aux opérations d’ingénierie financière ni de 
divulguer les données concernant la répartition entre elles 
des bénéfices qui en découlent. Toutefois, le gouverneur de 
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la BDL a expliqué dans une série d’entretiens et à travers les 
différents outils médiatiques ainsi que par des communiqués 
spécifiques toutes les étapes, mécanismes et résultats de ces 
opérations s’inscrivant dans le cadre des Politiques Monétaires 
Non Conventionnelles, surtout d’assouplissement quantitatif.

B- Fondements théoriques de l’indépendance de la 
Banque Centrale 

• L’indépendance organique ou statutaire qui se définit 
dans les statuts de la Banque Centrale (nomination et mandat 
du gouverneur..) et par des indices par Alesina et Summers(5), 
Grilli Masciandaro et Tabellini(6) (1991) et Cukierman, Webb 
et Neyapti(7).

• L’indépendance financière/économique qui exige que 
la Banque Centrale ait un compte propre qui lui permet de 
couvrir ses dépenses, salaires de ses employés indépendamment 
du compte du secteur public. 

• L’indépendance réelle fonctionnelle qui reflète 
l’indépendance effective de la Banque Centrale en pratique 
dans la définition et l’application de la politique monétaire. 

C- Critères de mesure de l’indépendance de la Banque 
Centrale 

Cukierman, Webb et Neyapti retenaient 8 critères pour juger du 
degré d’indépendance des Banques Centrales dont principalement 
l’interdiction et les limites quantitatives aux avances de la Banque 
Centrale au Trésor public et les couts des crédits. 

La garanti d’un financement de la Banque Centrale et son 

5-  Alesina A et Summers , «Central Bank independence and macro economic: some comparative evidence», 
Journal of Money, Credit and Banking, No 2, Vol 25, 1993, p151-162.

6- Grilli V, Masciandaro D and Tabellini G, «Political instyitutions and public financial policies in the industrial 
countries», Economic Policy, No 13, Vol 6, 1991, p 341-392.

7- Cukierman A , Webb SB et Neyapti B, «Measuring the independence of Central Banks and its effect on policy 
outcomes», The World Economic Review, No 3, Vol 6, 1992.
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offre de privilèges par rapport aux conditions de financement 
disponible sur le marché pour l’achat par exemple de Bons de 
Trésor incitent au laxisme budgétaire puisqu’elles protègent 
le gouvernement de supporter le jugement du marché et des 
agences de notation et permet le seigneuriage pour financer 
le déficit et contenir l’augmentation de la dette publique et le 
suivi de la dette. 

Sachant que l’acquisition de la Banque Centrale de son 
indépendance et son orientation vers l’objectif ultime de 
stabilité monétaire en lui assurant les moyens de l’atteindre 
constitue un moyen d’augmenter la prudence et la discipline 
des autorités budgétaires.

Pour cela, plusieurs indicateurs sont retenus pour évaluer 
le degré de discipline budgétaire dont essentiellement le ratio 
solde budgétaire/PIB qui risque d’être biaise puisqu’un déficit 
de 5% du PIB par exemple peut résulter d’une inflation de 2% et 
d’une croissance de 3%. Le montant de la Dette Publique peut 
également être considère comme un indicateur de référence 
dépendant des conditions de financement du déficit. Toutefois, 
l’indicateur le plus fidèle pour mesurer le degré de discipline 
budgétaire s’avère le solde budgétaire primaire qui est le solde 
hors intérêts ou service de la dette publique. 

Benassy – Quere et Pisani- Ferry(8) soulignent par une 
étude empirique régressant des indicateurs d’indépendance 
de la Banque Centrale sur le solde primaire l’existence d’une 
influence positive de l’indépendance de la Banque Centrale 
sur les dérapages budgétaires, plus une Banque Centrale est 
indépendante plus la discipline budgétaire est importante. 

8- Benassy Quere A et Pisami Ferry J, «Indépendance de la Banque Centrale et politique budgétaire», Cepii, 
Document de travail, No 94 – 02, 1994.
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Sargent et Wallace(9) montrent que l’indépendance de la 
Banque Centrale implique une renonciation à la monétisation 
de la Dette Publique et par suite interdit de mener une 
politique non soutenable qui conduirait à terme à choisir entre 
monétisation et défaut. Selon Rogoff(10) il s’agit de nommer 
à la tête de la Banque Centrale un gouverneur conservateur 
donc ayant une forte sensibilité à l’inflation beaucoup plus que 
la moyenne de la société, alors que selon Walsh(11) il faudrait 
mettre en place d’un contrat incitatif liant la rémunération du 
gouverneur de la Banque Centrale à l’atteinte de l’objectif de 
sa politique monétaire. 

Toutefois, l’indépendance de la Banque Centrale pourrait 
conduire à un problème en cas d’absence de coordination 
monétaire budgétaire qui conduirait à un jeu de «poule 
mouillée» où la Banque Centrale pratique une politique 
monétaire restrictive pour amener le gouvernement a une 
discipline budgétaire alors que ce dernier s’engage dans une 
politique budgétaire expansionniste. La compensation dans 
les deux effets empêche une relance efficace de l’économie, 
d’où l’effet boule de neige de la Dette publique crée par 
l’augmentation du service de la Dette publique. 

A partir de là, il s’est avère indispensable de revoir le concept 
de l’indépendance de la Banque Centrale à la lumière des 
besoins de la crise financière de 2008, la nécessite d’assurer 
un financement à l’économie et le besoin de contribution des 
Banques Centrales à l’endettement public par les politiques 
monétaires non conventionnelles (PMNC).

9-  Sargent TJ et Wallace N, «Rational expectations and the theory of economic policy», Rational expectations 
and econometric practice 1, 1981, 199-214.

10-  Rogoff K, «The optimal degree of commitment to and intermediate monetary target», Quarterly Journal of 
Economics, November, 1985, p 1169-1189.

11- Walsh C, «Optimal contracts for central bankers», American Economic Review, No 1, Vol 85, 1995, p 150-
167.



38

2- Les PMNC comme source d’interaction 
monetaire-budgetaire

Les PMNC connues depuis la crise financière de 2008 qui a 
rendu inefficaces les politiques monétaires conventionnelles 
basées sur l’instrument de taux d’intérêt qui a atteint le plancher 
de trappe à liquidité de 0%, revêtent différentes formes.

A- Principales formes de PMNC
La première forme des PMNC est le Guidage prospectif 

(Forward Guidance) qui consiste à assurer une communication 
efficace et transparente et à annoncer à l’avance les orientations 
des Banques Centrales quant à leurs décisions futures. Ceci 
permettrait d’améliorer la visibilité des choix de la Banque 
Centrale et l’efficacité de leur politique monétaire aux yeux des 
agents économiques. Sachant que la crise de 2008 s’est traduite 
par un accroissement  accru des primes de risque et de liquidité 
et une baisse des financements aux ménages et aux entreprises. 
Les Banques Centrales ont dû baisser les taux d’intérêt 
jusqu’à la trappe à liquidité, ce qui devrait augmenter les prix 
des actifs financiers et baisser les coûts du capital favorisant 
l’investissement et la croissance. 

Or il s’est avère que l’instrument de taux d’intérêt était devenu 
inefficace, ce qui a amené les Banques Centrales à recourir à 
d’autres outils qui s’appuient davantage sur la gestion de leur 
bilan plutôt les taux d’intérêt directeurs. 

Wouters explique que face à la crise, les Banques Centrales ont 
dû recourir à des politiques non explorées et non expérimentées 
appelées les PMNC.

La deuxième forme des PMNC est l’Assouplissement 
Quantitatif (Quantitative Easing) base sur le rachat massif de 
titres de dettes (publiques comme les bons du Trésor ainsi que 
privées) sans émettre de nouveaux titres sur le marché primaire 
ce qui contredit les traités européens interdisant aux Banque 
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Centrales de financer les Etats. Par l’achat de titres, les Banques 
Centrales augmentent la liquidité en circulation et font baisser 
les taux d’intérêt à l’emprunt et augmentent la demande de 
titres faisant remonter leurs cours et diminuer les taux d’intérêt 
de ces titres. Ceci devrait favoriser les crédits aux entreprises et 
ménages et la lutte contre le risque de déflation.

De plus, les orientations des placements vers l’achat de titres 
publics et privés contribue au financement de l’économie réelle 
et constitue un accélérateur financier augmentant la taille du 
bilan de la Banque Centrale et de la base monétaire. 

La troisième forme des PMNC consiste en l’Assouplissement 
qualitatif (Qualitative easing) base sur le maintien de la taille du 
bilan de la Banque Centrale inchangé mais le changement de sa 
composition dans le sens d’actifs plus risques et moins liquides. 

Taylor estime que les PMNC sont des politiques discrétionnaires 
dont le financement se fait par création monétaire au lieu des taxes 
et l’emprunt public.

B- Les PMNC au Liban à travers les ingénieries 
financières

Les principales PMNC au Liban ont été réalisées à travers 
les ingénieries financières qui consistent en une vente de titres 
publics en livres libanaises et un achat en contrepartie de titres 
publics en devises étrangères par le secteur bancaire. La BDL se 
chargeait de l’achat de Bons du Trésor en livres libanaises du 
ministère des Finances qui étaient détenus dans le portefeuille 
des banques commerciales. La BDL paye 139% en moyenne 
du prix de chaque titre (donc le prix principal du titre, en plus 
de la moitié des intérêts attendus à échéance par les banques 
commerciales) ce qui permet aux banques commerciales de 
réaliser par cet escompte un rendement immédiat de 39% en 
moyenne au lieu d’attendre le rendement total à échéance. A 
partir de là, c’est la Banque Centrale qui bénéficiera à échéance 
des rendements restants. 
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En contrepartie, les banques commerciales achètent les Bons 
du Trésor en devises (Eurobonds) et des certificats de dépôts en 
devises du même montant des titres vendus en lires libanaises à 
la Banque Centrale et gardent les rendements immédiats réalisés. 

Le document du comité du contrôle des banques montre 
que le montant total des Bons du Trésor en livres libanaises 
rachetés par la BDL des banques commerciales équivalent à 
18532 milliards de livres libanaises (ou l’équivalent de 12.3 
milliards de dollars américains). Les banques commerciales 
perçoivent automatiquement 25753 milliards de livres libanaises 
(ou l’équivalent de 17 milliards de dollars américains) réalisent 
ainsi des rendements immédiats de l’ordre de 721 milliards de 
livres libanaises (soit l’équivalent de 4.8 milliards de dollars 
américains) dont 555 millions de dollars américains aux clients 
des banques commerciales et 200 millions de dollars américains 
a leurs correspondants à l’étranger. 

Par contre, les banques commerciales ont acheté de la BDL des 
Bons du Trésor en dollars américains d’un montant de 12.377 
milliards de dollars américains d’un taux de rendement annuel de 
6%, ce qui assurerait aux banques commerciales des rendements 
annuels sur ses Bons du Trésor en devises d’un montant annuel 
de près de 700 millions de dollars américains. 

Le rapport de la BDL de 2016 met l’accent sur la poursuite des 
PMNC représentées par les ingénieries financiers dans la lignée 
de l’assouplissement quantitatif dans une perspective de relance 
de l’économie par la contribution au financement des projets de 
croissance, de développement durable et de création d’emplois 
par le financement d’investissements productifs à taux d’intérêt 
réduits dans les différents secteurs agricole, industriel, touristique 
ayant atteint en 2018 près de 549 milliards de livres libanaises(12). 

Toutefois la BDL a arrêté la procédure de réduction des réserves 

12- Rapport annuel de la Banque du Liban 2018.
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obligatoires des banques commerciales auprès de la BDL qu’elle 
avait entamé en 2009 pour inciter les banques commerciales en 
contrepartie à accepter d’octroyer des crédits à taux réduits dans 
les secteurs productifs, commercial et immobilier. Sachant que 
le total des crédits accordes dans ces conditions a atteint à fin 
2017 l’ordre de 6540 milliards de livres libanaises. 

Par ailleurs, la BDL avait accordé depuis 2013 des facilités de 
crédits d’un taux d’intérêt de 1% aux banques commerciales 
pour les encourager d’octroyer des crédits à taux d’intérêt 
subventionnes et qui ont totalisé de 2013 a 2018 l’ordre de 1093 
milliards de livres libanaises d’un total de 1302 milliards de livres 
libanaises du montant des crédits distribués par les banques 
commerciales. 

En parallèle, la BDL poursuit son soutien au financement 
des projets qui s’inscrivent dans le cadre de l’économie de 
la connaissance par son impact positif sur la croissance, le 
développement durable et la contribution au capital humain et 
l’encouragement de l’innovation et le soutien des entreprises 
start up en plus de la poursuite du contrôle des activités des joints 
ventures, des entreprises affiliées aux banques et la poursuite de la 
couverture des montants demandes par les banques commerciales 
et le reste des entreprises..

C- Effets attendus et risques des PMNC
Les PMNC sont susceptibles de faciliter l’octroi de crédits et 

d’alléger les conditions de financement par l’intermédiaire de 
quatre canaux de transmission(13):

- Effet de liquidité: ou l’achat massif de titres publics et privés 
favorise la baisse des primes de risque.

- Effet de réallocation de portefeuille des investisseurs avec l’achat 
massif de titres qui augmente leur prix et réduit leur rendement. 

13- KANGA D, «Quels sont les enseignements des Politiques Monétaires Non Conventionnelles», Revue 
Française d’Economie, No 2, Vol 32, 2017, p 3-36.
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- Effet de duration ou l’engagement de la Banque centrale de 
garder les taux d’intérêt directeurs faibles longtemps réduit le 
risque de taux d’intérêt.

Effet de signal traduisant que l’achat massif d’actifs par les 
Banques Centrales est un signe de confiance qu’elles envoient 
aux investisseurs pour le suivre. 

Sachant qu’il existe cinq approches méthodologiques permettant 
d’évaluer les PMNC: 

• Les approches basées sur les études d’évènements surtout sur 
les anticipations des marchés et les primes de risque et de liquidité. 

• Les modèles de structure en termes de taux d’intérêt pour 
voir les effets sur les primes de risque et de liquidité et les prix des 
actifs et structure de portefeuille des investisseurs. 

• Approche théorique en équilibre partiel ou général se basant 
sur des infos disponibles pour fixer les valeurs des paramètres clés. 

• La modélisation linéaire a une équation avec une variable de 
résultat. 

• Les variantes du modèle VAR avec une analyse comparative 
entre la situation actuelle avec PMNC et celle d’une économie en 
l’absence de ces politiques. 

Les PMNC modifient les prix des actifs et par suite favorisent 
la diminution du coût du capital et relance l’investissement et la 
croissance quoique à un rythme plus lent. 

Gambarcota(14) considérait que le PIB européen a augmenté de 
1.3% à 3.2% suite à l’augmentation de 3% de la taille du bilan 
de la BCE... Toutefois, les crises bancaires et la dette souveraine 
s’avèrent les principaux défis qui risquent de contrarier l’efficacité 
des PMNC en matière de croissance et de création d’emplois. 

Malgré le caractère expansionniste, les PMNC ne se sont pas 
accompagnées d’un processus d’anticipations inflationnistes du 

14- Gambacorta L, Hofmann B et Peersman G, «The effectiveness of unconventional monetary policy at the zero 
lower bound: a cross country analysis», Journal of Money, Credit and Banking, No 4, Vol 46, 2014, p 615-642.
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fait de la faiblesse du canal de la monnaie dans la transmission 
monétaire, ainsi que la baisse du prix du pétrole. 

Cependant, Shlefeir et Vishny(15) montrent que les PMNC 
créent des problèmes d’aléa moral et amènent les banques à 
détenir plus de réserves au lieu de dynamiser l’activité de crédit 
avec la liquidité disponible. 

Selon Shin(16), l’injection de liquidité risque d’encourager les 
banques à s’exposer davantage aux risques augmentant l’instabilité 
financière. 

De plus, les PMNC portent le risque d’exposition des bilans des 
Banques Centrales à cause de la faible qualité des actifs achetés. 

Aussi dans le cas où les banques détiennent la quantité de 
réserves souhaitées, sa diminution risque de les amener à limiter 
leurs crédits. 

Par ailleurs, les PMNC qui encouragent l’achat massif de titres 
entre autres les Bons de Trésor risquent de retarder la décision 
de l’Etat de mettre en place une politique de discipline budgétaire 
lors des crises de dette souveraine. 

Le faible niveau de taux d’intérêt n’incite pas les Etats à 
consolider leurs budgets et rationnaliser leurs dépenses tant qu’il 
leur facilite de s’endetter à coût faible sans se soucier du poids du 
service de la dette. En même temps, les taux d’intérêt faibles voire 
les taux d’intérêt négatifs sur les facilités de dépôt visent à amener 
les banques à utiliser leurs réserves pour financer l’économie et 
accroitre les crédits, mais ceci provoque des frais qui ne peuvent 
pas être transférés à tous les clients. 

Les investisseurs qui sont à la recherche de rendements sont 
ainsi conduits à prendre des risques élevés sans avoir pris au 
préalable des précautions nécessaires; alors que les banques qui 

15- Shleifer A et Vichny RW, «Asset fire sales and credit easing», American Economic Review, No 2, Vol 100, 
2010, p 46-50.

16- Shin HS, «Securitization and financial stability», Economic Journal, No 536, vol 119, 2009, p 309-332.
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détiennent des excédents de liquidité devraient rémunérer la 
Banque centrale par leurs dépôts. 

A partir de là, le taux de refinancement de la Banque Centrale 
perd son rôle dans la conduite de la politique monétaire et la 
détermination des taux d’intérêt directeur qui influence toute la 
structure des taux d’intérêt. C’est le taux d’intérêt sur les dépôts 
qui le remplace dans l’influence des taux d’intérêt sur le marché 
monétaire(17). 

A savoir que les achats d’actifs par les Banques Centrales ne 
peut pas continuer jusqu’à l’infini sinon elles risquent de ne plus 
avoir qu’un effet négligeable sur la prime de risque ainsi qu’un 
effet négatif sur les efforts de discipline budgétaire de la part des 
Etats. 

D- Résultats des PMNC au Liban
Dans le cas du Liban, le pays connait depuis le début des 

années 1990, un déficit budgétaire chronique comme ses recettes 
budgétaires n’arrivent plus à couvrir ses dépenses, alors qu’avant 
le déclenchement de la guerre civile (1975-1990) le budget public 
était structurellement excédentaire. Pour combler les déficits, 
l'État ne cesse de recourir à l’endettement public, le ratio Dette 
publique / PIB est le troisième ratio le plus élevé au monde étant 
passé de 44% en 1993 à l’ordre de 151% à fin 2018(18). Le service 
de la dette ponctionne chaque année près de 40% du budget, le 
déficit budgétaire se creuse chaque année davantage appelant à 
s’endetter davantage dans un processus d’effet boule de neige 
d’accroissement annuel de la dette publique. Les taux d’intérêt 
connaissent une augmentation croissante augmentant plus le 
service de la dette et contraignant la croissance économique qui 
est déjà presque nulle. 

La quasi-totalité de cette dette est détenue par le système 

17- LEPPIN M et NAGEL J, «Les mesures de politique monetaire non conventionnelles et leur impact sur les 
marches», Revue d’Economie Financiere, No 121, Vol 1, 2016, p 97-110.

18- Debt and Debt Markets, A Quarterly bulletin of the Ministry of Finance, issue No 49, quarter 2, 2019.
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bancaire libanais (BDL et banques commerciales) à travers la 
souscription ou l'achat d'obligations d'État en livres libanaises 
ou en dollars (appelées eurobonds) ou indirectement à travers 
l'achat de certificats de dépôt émis par la BDL qui s’avère à son 
tour le principal souscripteur en Bons du Trésor. Le Liban 
subit aussi depuis quelques années un ralentissement des flux 
de capitaux entrants, une détérioration inquiétante de sa balance 
de paiement, une baisse des réserves de change qui devraient 
constituer la principale marge de manœuvre de la BDL pour 
utiliser l’instrument d’intervention sur le marché de change 
pour préserver l’ancrage du taux de change adopté depuis 1997 
de la livre libanaise par rapport au dollar américain, des choix 
qui ont bien été appréciés par les rapports de Fond Monétaire 
International FMI. Au fait, le rapport du FMI de 2017 précise 
que le rattachement du taux de change est l’ancrage nominal 
approprie et que la BDL doit rester prête a augmenter les taux 
d’intérêt si nécessaire(19). Face à cette situation critique et la 
nécessité d’intervenir pour assurer le financement nécessaire aux 
meilleurs conditions possibles et des coûts supportables en terme 
de taux d’intérêt, la BDL orientait ses choix vers les politiques 
monétaires non conventionnelles et commencent à introduire 
les ingénieries financières à partir de 2016.

Ainsi, la politique monétaire au Liban est devenue de plus 
en plus au centre des débats économiques avec l’introduction 
des nouvelles pratiques d’ingénierie financière dans l’optique 
principalement d’assurer le financement nécessaire du déficit 
budgétaire du secteur public et de réduire les coûts du service de 
la dette publique.

L’évaluation des bilans de l’ingénierie financière nécessite 
d’étudier un bilan coûts/bénéfices pour les différents acteurs 

19- Rapport du FMI sur le Liban No17/19-janvier 2017, http://www.imf.org/en/Publications?CR/
Issues/2017/01/24?lebanon-2016-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-
the-44572, page 4).
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concernes tel développés ci haut (l’Etat, le Trésor Public, la BDL, 
les banques commerciales, l’économie dans sa globalité). Ce 
bilan montre une amélioration du bilan de la BDL, une maitrise 
de la note souveraine jusqu’à la récente dégradation en 2019 de 
la note du Liban par Moody’s a Caa1 et par Fitch à CCC et une 
meilleure solvabilité des banques commerciales. 

Reste à dire que les PMNC seules ne suffisent pas pour 
régulariser la situation quelques soient les résultats positifs 
qu’elles contribuent à assurer. La Banque Centrale est dotée 
d’un objectif ultime de préserver la stabilité monétaire et ne peut 
pas remettre en question sa crédibilité et ses capacités de lutte 
pour la stabilité monétaire pour soutenir de manière continue 
le Trésor Public a réduire le coût de la dette publique en 
l’absence d’une politique budgétaire rationnelle et des reformes 
budgétaires adéquates qui permettent d’améliorer la situation 
des finances publiques, de réduire les déficits budgétaires et de 
limiter le recours à l’endettement public continu

Conclusion
En conclusion, nous constatons que les PMNC ont apporté une 

évolution importante au concept d’indépendance de la Banque 
Centrale et de crédibilité de la politique monétaire passant de 
l’exigence d’une autonomie complète vis-à-vis du pouvoir 
politique et d’indifférence complète à l’égard de ses besoins de 
financement vers un assouplissement quantitatif et qualitatif et 
une intégration des possibilités d’achat des titres dette publique. 
La leçon essentielle des PMNC était de montrer que la crédibilité 
de la Banque Centrale dans la défense de la stabilité monétaire et 
la maitrise d’un objectif de faible inflation peut être réalisée sans 
augmenter l’indépendance de la Banque Centrale et sans interdire 
strictement la contribution au financement public surtout en cas 
de difficulté de soutenabilité de la dette et publique.

Toutefois, si les exigences des PMNC sont nombreuses en 
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matière de discipline budgétaire, de soutenabilité des déficits et 
de recours à l’endettement public, plusieurs limites empêchent 
la réalisation de ces résultats recherches. Finalement, plusieurs 
défis font toujours face à la Banque Centrale surtout la possibilité 
de sortie des PMNC qui influencent les anticipations des agents 
et de retour aux politiques monétaires traditionnelles oblige 
l’Etat a limité sa dette publique, ainsi que la nécessité d’une 
coordination entre les politiques budgétaire et monétaire pour 
éviter des contractions entre elles couteuses pour l’ensemble de 
l’économie. 
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Development and terrorism are two concepts of interests 
inherited from ancient times that evolved throughout history, 
striking a delicate balance that is likely to negatively shift and 
benefit the development of terrorism should said balance be 
lost and the citizen’s needs not be met. Should this be the case, 
extremists are more likely to react violently under the pretext 
of achieving justice. This will subsequently lead to chaos and 
instability, with the governments no longer holding the country’s 
reins, and with terrorists using violence against innocents and 
those deemed guilty.
Many countries suffer from extremism, and Lebanon is no 

exception. Here (in Lebanon), Islamic extremism has fomented 
extremist thoughts among young people, which contributed 
to damaging societies and destroying moral and humanitarian 
values. Anyone who disapproves of the terrorists’ principles 
must be executed, and their family, money, and property are 
confiscated. Terrorism exists all over the world, under various 
causes and principles. Sustainable economic, social, cultural and 
administrative development is an effective and receptive tool 
for military confrontation, and if achieved, it can eradicate or 
reduce the roots of terrorism, whether in Lebanon, the Middle 
East, or any other country across the world. However, it must be 
stated that terrorism relies upon other sources, arguably hidden 
forces which agitate or exploit it to achieve their own objectives. 
The question remains: is real development possible and can it 

Development in Lebanon and its role in 

reducing terrorism

Col. P.S.C Salah Allaou
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limit the phenomenon of terrorism and keep pace with what the 
Lebanese army has been able to achieve by liberating the eastern 
sector of Lebanon and expelling terrorism outside its borders? 
Can Lebanon launch a comprehensive development process in 
poor areas, particularly in areas where extreme terrorism has 
recruited a large number of residents to avoid instability and 
the deterioration of economic, social and political conditions in 
Lebanon and in neighboring countries? Any potential relationship 
between terrorism and development remains a subject of mutual 
concessions, with two mutually exclusive concepts do not meet: 
the first always destroys, and the second builds and contributes 
to a prosperous and secure homeland, free of terrorism, with its 
firmly believing and taking pride in it.
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Political commitment: concepts and challenges

Prof. Issam Moubarak

Political commitment is pushing the citizens to be increasingly 
involved in state affairs. In the framework of the community’s 
development, the involvement in state affairs is an attitude and 
readiness to intervene both intellectually and politically in public 
life.
Over the years the political commitment has undergone a great 

deal of transformation. The participation of the citizens in the 
electoral process, be it locally or internationally is being considered 
as a political commitment or a participation in the public life of 
a society even if the voter doesn’t vote for any of the competing 
parties.
Sometimes this commitment takes on an appropriate form, 

if necessary, with regard to each socio-political context. It is a 
commitment that takes a violent or non-violent form.
Furthermore, political commitment means that the citizen must 

always adopt a clear and precise position and translates it into 
public political participation. However, even the citizens’ refusal 
of any political engagement is considered in an indirect way as a 
political engagement or an objective contribution in keeping the 
same status quo. Denying the role of political parties, refusing 
to commit to them and to participate in their activities can be 
approached from the point of view of implicit dedication to a 
specific policy which is morally incompatible with the declared 
position of the citizen to reject any political engagement.
Political parties are considered nowadays as public institutions 

aiming to develop the policy of a given city and thus they are 
turning to be policy makers.
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The European Union in the Middle East: changing 

priorities?
Prof. Amine Lebbos

The European Union (EU) surely has many attributes specific 
to power (economy, trade, technology, culture, and currency), 
policies and instruments that deal with the challenges of 
international policy and the relations with practically all the 
countries of the planet. Through its common foreign policy, the 
European Union is trying to speak with one voice to defend its 
interests.
Since the Rome Agreement of 1957, the European countries 

have endeavored to set up a Euro-Mediterranean policy based on 
mutual interests between the countries of the two shores of the 
Mediterranean, in particular in the fields of security, cooperation 
and promotion of the values of the rule of law.
In 1995 the EU Member States and the 12 partners of the 

southern shore of the Mediterranean launched with considerable 
financial resources a Euro-Mediterranean partnership which 
included political, economic and socio-cultural objectives. But 
the partnership turns out to be a failure. In fact, the development 
gaps between the two shores have widened and the region has 
remained an unstable area.
The upheavals of 2011 surprised the whole world and urged 

the Union to define new policies for these countries. Two EU 
communications published in 2011 organized and redirected the 
EU policy and strategy towards unstable neighboring countries. 
The war that continues in Syria, in Libya, the Arab-Israeli peace 
processes which are bogged down, the geopolitical tensions 
which remain sharp, the migratory crisis, the terrorist acts which 
are worsening and the diplomatic crisis between the countries of 
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the Gulf, are major challenges to which the Union must provide 
answers. Europe’s response for the moment seems timid, safe, 
economic rather than political and above all does not meet the 
expectations of the countries in the region or its civil society, and 
we can see very little support for the change.
In this article, we try to study the political, economic and security 

policy of the European Union with certain unstable countries in 
the Middle East, the challenges that threaten the security and 
stability of the Union such as terrorism, conflicts, the crises 
in neighboring countries (Libya, Syria and Lebanon) and the 
issues affecting its economy. (The Gulf crisis and relations with 
Turkey).
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Le développement et le terrorisme sont 2 points d’intérêt depuis 
les anciennes époques. Ils ont évolué à travers le temps, où la 
régression du progrès aboutit à un taux élevé de terrorisme. Le 
gouvernement a perdu son autorité et les extrémistes ont envisagé 
d'agir violemment et d'utiliser le terrorisme comme l'excuse pour 
la recherche et la justice, ce qui conduit au chaos et à l'instabilité, 
augmentant les possibilités pour les terroristes d'atteindre leurs 
objectifs en changeant la situation. 
Le terrorisme est considéré comme un phénomène dangereux et 

mortel qui menace la vie des personnes, des sociétés et des pays ; 
cependant, la définition du terrorisme reste celle de l'extrémiste: 
elle change en fonction des différentes situations. Le terrorisme 
vise à effrayer un individu, un groupe ou un pays afin d'atteindre 
des objectifs et des buts qui ne sont pas conformes à la loi. 
Le terrorisme est un acte qui affecte en profondeur les valeurs et 

les manières humanitaires, cible la conscience humaine et prive 
les gens de leurs biens et de leur liberté pour un gain politique 
autoritaire ou économique. 
Le développement n'est pas un processus purement politique 

et social dont l'objectif est d'augmenter le revenu par habitant 
uniquement, mais plutôt un espace pour élargir la liberté des 
citoyens et leur permettre de mener une vie décente. Les plus 
exploités et les plus attirés par les idées terroristes sont les pauvres 
qui ont formé un terrain fertile pour le terrorisme. Plus le niveau 
de développement est élevé, plus la stabilité est établie et moins 
le chaos règne. Le phénomène du terrorisme est l'opposé du 
concept de développement. 

Le développement au Liban et son rôle dans la 

réduction du terrorisme 
Col. B.E.M. Salah Allaou
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La guerre au Liban, l'agression israélienne et la vague de 
terrorisme ont entraîné un recul économique en raison de la 
destruction de la situation économique et des infrastructures, des 
affrontements sécuritaires et de l'instabilité, en plus des conflits 
régionaux. la question demeure: un véritable développement 
est-il possible? Et peut-il limiter le phénomène du terrorisme et 
donner suite à ce que l'armée libanaise a pu réaliser en libérant les 
stocks orientaux du Liban et en expulsant le terrorisme hors de ses 
frontières et en lançant un processus de développement global, 
en particulier où le terrorisme a inclus un nombre important 
de ses résidents et les a recrutés dans ses rangs en constituant 
l'instabilité et la détérioration des conditions économiques, 
sociales et politiques au Liban et dans les environs? La relation 
séparée entre le terrorisme et le développement reste un sujet de 
concessions mutuelles et deux concepts mutuellement exclusifs 
ne se rencontrent pas. 
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L’engagement politique pousse le citoyen à la participation 
aux affaires de la cité.Dans le cadre du développement d’une 
société, l’engagement politique est une attitude qui comporte 
à intervenir,politiquement ou intellectuellement, dans la vie 
publique.
Au cours des années,l’engagement politique a subi plein de 

transformations. En fait,la participation d’un citoyen dans 
les élections, locale ou nationale, se considère désormais un 
engagement politique. Davantage, tous les votes sont comptés 
comme un engagement politique ou une participation à la vie 
publique de la société même le vote à blanc.
Toutefois, l'engagement prend une apparence appropriée, 

si nécessaire, à chaque contexte socio-politique. Il peut aussi 
prendre une forme violente ou non violente.
Ainsi, l'engagement politique consiste à ce que le citoyen adopte 

en permanence une position claire et précise, et la traduit par 
une participation politique publique. Cependant, même le rejet 
par les citoyens de tout ce qui touche à la politique est aussi, 
indirectement classé comme un engagement politique ou une 
contribution objective au maintien du statu quo. Nier le rôle 
des partis politiques, refuser de s'y engager et de participer àleurs 
activités, peut être abordé du point de vue du dévouement implicite 
d'une politique spécifique, qui est moralement incompatible avec 
la position déclarée du citoyen de rejeter toute politique.
Les partispolitiques sont considérés aujourd'hui comme l'une 

des institutions du développement politiquede la cité. Ce sont des 
agents de développement politiques. Tout comme la production 

L’engagement politique: concepts et défis
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économique reflète le degré de développement économique, 
les partis politiques et le système de partis expriment également 
le degré de développement politique du système politique. 
Leur rôle émerge dans le processus d'éducation politique, en 
particulier dans les pays démocratiques, qui adoptent un système 
multipartite.
Avec le développement des systèmes sociaux et économiques 

de la société, les partis politiques, ont réalisé la nécessité de 
développer le principe de l'engagement de ses membres afin de 
trouver une solution aux problèmes publics accumulés..
Dans un état démocratique où toutindividu peut donner son 

avis, triomphe le rôle des jeunes qui doivent s’engager activement 
pour tout changement dans la vie politique du pays. D’autant 
plus le rôle doit être institutionnalisé et encadré dans des partis 
politiques et pour qu’il ne se limite pas à une démocratie d’opinion 
ou de protestation tout simplement.
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L’Union Européenne (UE) dispose surement de nombreux 
attributs propres à la puissance (économie, commerce, 
technologie, culture, monnaie), des politiques et des instruments 
qui traitent les enjeux de la politique internationale et des 
relations avec pratiquement tous les pays de la planète. A travers 
sa politique étrangère commune, l'Union Européenne essaye de 
parler d'une seule voix pour défendre ses intérêts. 
Depuis l'accord de Rome de 1957, les pays européens s'efforcent 

de mettre en place une politique euro-méditerranéenne fondée 
sur des intérêts mutuels entre les pays de deux rives de la 
Méditerranée, notamment dans les domaines de la sécurité, de 
la coopération et de la promotion des valeurs de l'Etat de droit.
En 1995 les États membres de l'UE et les 12 partenaires du 

rive sud de la méditerrané ont lancé avec des moyens financiers 
considérables un partenariat euro-méditerranéen qui comportait 
des objectifs politiques économiques et sociaux-culturel. Mais 
le partenariat se révèle être un échec. En effet, les écarts de 
développement entre les deux rives se sont creusés et la région 
est restée une zone instable.
Les bouleversements de l’année 2011 ont surpris l’ensemble du 

monde et ont poussé l’Union à la définition de nouvelles politiques 
pour ces pays. Deux communications de l’UE publiées en 2011, 
organisent et réorientent la politique et la stratégie de l’UE vis-à-
vis des pays du voisinage instables. La guerre qui se poursuit en 
Syrie, en Libye, les processus de paix israélo-arabe qui s’enlise, 
les tensions géopolitiques qui restent vives, la crise migratoire, 
les actes terroristes qui s’amplifient et la crise diplomatique entre 

L'Union Européenne au Moyen-Orient: changement 

de priorités?
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les pays du Golfe, sont des défis majeurs auxquels l’Union doit 
apporter des réponses. La réponse de l’Europe semble pour 
l’instant timide, plutôt sécuritaire, économique que politique et 
surtout ne répond pas aux attentes des pays de la région ni à sa 
société civile et on aperçoit très peu le soutien aux changements.
Dans cet article, on essaye d’étudier les relations politiques, 

économiques et ceux de la sécurité de l'Union Européenne avec 
certains pays du Moyen Orient instables, les enjeux qui menacent 
sa sécurité et sa stabilité tels que le terrorisme, les conflits et les 
crises dans les pays voisins (Libye, Syrie et Liban) et les dossiers 
affectant son économie. (La crise du Golfe et les relations avec la 
Turquie).
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