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العدد ال�ساد�س وال�ستون - ت�رشين الأول/اكتوبر 2008

�سالحنا الآخر
يعرف اجلميع ما لالإعالم يف لبنان من كبري الأهمية وعمق التاأثري وعظيم امل�سوؤولية. ل مّنة لأحد عليه 
اأكرث من موقعة  الأعراف يف  اأكرث من ن�س، ورعتها  الد�ستور يف  لقد كفلها  بها.  التي يتمتع  يف احلرية 

تاريخية، ون�ست عليها املواثيق وتغّنى بها الب�رش على اأر�س هذه البالد ورددت التغّني طيور الف�ساء.
الع�سكرية  املهمات  اإطار  املو�ّسعة، خارج  لقاءاته  قهوجي  العماد جان  ي�ستهل  اأن  امل�سادفة  من  ولي�س 
بهدف  الإعالمي  اجل�سم  مع  بلقاء  وبقاعًا،  و�سماًل  جنوبًا  املنت�رشة  الوحدات  مع  الداخلية  واللقاءات 
التعارف واملحبة والدعوة اإىل التعاون يف جمع احلقائق ويف اإعالنها. لقد �سارع حملة اأقالم ال�سحافة
اإىل تلبية الدعوة وكانت كلمات من القلب بني القائد اجلديد  وبني نقيبي ال�سحافة واملحررين، كلمات من 
القلب الذي اأحب الوطن ومن ال�سمري الذي حمل ق�ساياه وعمل يف �سبيل التعبري عن حقائقها وم�سامينها. 
َ امليدان وَعرف الأخطار وفا�س حب الوطن يف نف�سه، وذاك �ساحب قلم اآمن بالكلمة احلرة  هذا قائد َخبرِ
امل�سوؤولة، وعرف �سفحات اجلرائد وطارد الأخبار يف حدائقها، وذلك �ساحب و�سيلة اإعالمية يعي�س مع 

موجات الأثري، �سوتًا و�سورة ومعلومة ترد من حيث حتّب، واأخرى مت�سي اإىل حيث ت�ساء.
مل يطلب ابن امليدان الرتويج خلب من �سياغة بنات اخليال، اإّنه يعلم اأن الدعاية اجلوفاء ت�رش مبوؤ�س�سته 
ول تنفعها يف �سيء، بل طلب الإعرا�س العفوي عن املعلومة غري ال�سحيحة، وطلب العودة اإىل امل�سدر 
امل�سوؤول للتاأكد مما قيل اأو يقال. ولعّل القائد قد اأ�ساف يف فحوى كالمه تلميحًا لكل لبيبة ولبيب، اأن 
التداول يف الأخبار الداخلية للموؤ�س�سة الع�سكرية غري م�ستحب يف �سيء. فال ال�سبق ال�سحفي يف طياته، ول 
الفائدة الإعالمية ول الدميومة التاريخية، ول الأنفة ول الكب. اإننا نوجه هذه اخلال�سة للجميع يف كل 
منا�سبة، وعب كل و�سيلة، وما طْرحها الآن عب جملة "الدفاع الوطني" اإّل بداعي ال�ستناد اإىل �سخ�سية 
اأو  هذه املجلة الفكرية البحثية التحليلية للتاأكيد على اأن احلالة الإخبارية حالة عابرة �سحيحة كانت 

وهمية، وما اأدرانا ما تكون حالتها اإن كانت مبنية على الأقاويل وال�سائعات؟
اإّن املوؤ�س�سة الع�سكرية �ستوا�سل الدفاع عن الوطن بكل مقوماته، والإعالم يف طليعة تلك  يف كل حال، 
املقومات، وهذا واجب طوعي اأبدي. وهي تاأمل من اإعالم البالد اأن يوا�سل وقوفه اإىل جانب احلقيقة واأن 
ي�سعى خلفها حتى واإن طالت امل�سافة، فلي�س من البالغة يف �سيء اأن ن�سّلم الأمر للخيال والظنون اإن دّب 

التعب يف الأو�سال.
                                              

                                                                                                                   العميد الركن �سالح حاج �سليمان
                                 مدير التوجيه
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اأولً: يف التحديات التي تواجه التعريف
من  كبرًيا  حيًِّزا  الدويل  الإرهاب  تعريف  م�ساألة  �سغلت 
الأدبيات ال�سيا�سية من جهة ومن الن�ساطات الدبلوما�سية من 

جهة ثانية ومن املحاولت القانونية من جهة ثالثة.
تزال  ول  كانت  الدويل  الإرهاب  تعريف  م�ساألة  اأن  والواقع 
ت�سطدم بعدد من التحديات والتناق�سات. ودار�سو هذه امل�ساألة 

م�سطرون اإىل النظر اإىل بع�س ال�رشورات الأ�سا�سية:
 – – كعمل جرمي  الداخلي  الإرهاب  التمييز بني  – �رشورة  اأ 
الذي يقع �سمن اإقليم الدولة ويخ�سع لقوانينها اجلزائية وبني 
بالتايل،  ويخ�سع،  احلدود  تلك  يتجاوز  الذي  الدويل  الإرهاب 
يكون  قد  العمل  م�سمون  اأن  ومع  الدويل.  القانون  اأحكام  اإىل 
ن عنًفا بحق املدنيني لتحقيق  واحًدا يف احلالني بقدر ما يت�سمَّ
الدويل  بالإرهاب  هنا،  يتعلَّق،  مو�سوعنا  ولكن   ، معنيَّ غر�س 
الذي يتميَّز عن الإرهاب الداخلي، وظيفًيا على الأقل، بعدد من 
اجلزائية  و�سالحيتها  الدولة  حدود  يتعدَّى  اأنه  منها:  العوامل 

اإىل دول اأو جمتمعات اأخرى خارجها)1( . 

االإرهاب الدويل يف حماوالت تعريفه

 د. �سفيق امل�رسي

*

*

اأ�ستاذ يف القانون الدويل

1991، �س 222 - 223 1- حممد عزيز �سكري، "الإرهاب الدويل"، بريوت، 
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الإرهاب الدويل يف حماولت تعريفه

 د. �سفيق امل�رشي

اجلماعات  وحتى  فح�سب  الأفراد  اإرهاب  على  يقت�رش  ل  الدويل  والإرهاب 
بحق  دولية  جرمية  ُيعتَب  واإمنا  داخلي  اإرهاب  يف  ط  تتورَّ اأن  ميكن  التي 
ط  تتورَّ اأن  ميكن  ذاتها  الدولة  فاإن  ذلك  عن  ف�ساًل  كله.  الإن�ساين  املجتمع 
بعمل اإرهابي مبا�رش اأو غري مبا�رش يف ما يقال له عادًة اإرهاب الدولة بحق 
الدويل  الإرهاب  ل  الأ�سا�س ي�سكِّ اأخرى. وعلى هذا  اأو جمتمعات  اأخرى  دول 
اأو  �سيا�سي  نظام  خمالفة  على  يقت�رش  ول  الدوليني  والأمن  لل�سالم  تهديًدا 
بالقر�سنة  بدًءا  متعدِّدة  دولية  ون�ساطات  اأعماًل  يتخد  وهو   . معنيَّ قانوين 

ومروًرا بخطف الطائرات وو�سوًل اإىل ما يقال له "الإرهاب النووي".
اأجل  من  املدنيني  �سد  عنف  هو  مبا  الإرهاب  بني  التمييز  �رشورة   – ب 
حتقيق غر�س �سيا�سي وبني املقاومة الوطنية من اأجل تقرير امل�سري اأو رفع 
الإحتالل. وقد ح�سل تباين ظاهر يف موؤمترات ولقاءات دولية عديدة بني 
من ي�رشُّ على �سجب الرهاب "ب�رشف النظر عن بواعثه واأ�سبابه والقائمني 
واإن  امل�رشوعة،  الوطنية  املقاومة  هذه  ا�ستثناء  على  ي�رشُّ  من  وبني  به" 
نت بع�س مظاهر العنف من الإرهاب الدويل املحظور. واملعروف، يف  ت�سمَّ
القانون الدويل، اأن ثمة اإرهابني حمظورين ب�سكل حا�سم هما اإرهاب الأفراد 
واإرهاب الدولة، كما اأن ثمة مقاومتني م�رشوعتني يف القانون الدويل هما 
رفع  اأجل  من  الوطنية  واملقاومة  امل�سري  تقرير  حتقيق  اأجل  من  املقاومة 

الإحتالل )2( .
ج – �رشورة الإحاطة الكاملة بكل اأعمال الإرهاب من خالل التفاق الدويل 
ب وفًقا للظروف  ع ويت�سعَّ د له. اإل اأن الإرهاب الدويل يتنوَّ على تعريف موحَّ
ثانية.  جهة  من  التكنولوجي  للتقدم  ووفًقا  جهة،  من  الدولية  والعالقات 
لذلك يقت�سي التمييز بني الإعتبارات ال�سيا�سية التي تدفع بع�س الدول اإىل 
التي  املو�سوعية  الدولية  العتبارات  وبني  ما  عمل  حيال  معيَّنة  مواقف 

الإرهاب  2- راجع مقالنا حول الإرهاب الدويل يف �سوؤون الأو�سط، العدد 105، �ستاء 2002، وكتابنا "لبنان وال�رسعية الدولية" حول 
وحق ال�سعب يف املقاومة.
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الإرهاب الدويل يف حماولت تعريفه

 د. �سفيق امل�رشي

هة �سد   ت�سعى الإتفاقيات الدولية اإىل اإبراز هذه الأعمال كجرائم دولية موجَّ
املجتمع الإن�ساين الأو�سع.

التي  الدينية  احلوافز  وبني  الإرهابي  العمل  بني  ارتباًطا  البع�س  ويالحظ 
تدفع اإليه يف بع�س الأحيان. وبالتايل فاإن هذه الإعتبارات ل تقت�رش على 
اأن يقوم بدور بارز يف هذا  الديني  ال�سيا�سي وحده. وميكن للحافز  الطابع 

املجال)3( .
الأفراد فح�سب يف �سياق  اإرهاب  الدولة ولي�س  اإرهاب  اإدخال  – �رشورة  د 
لكي  العمل  هذا  مثل  الدول  بع�س  رف�س  وقد  الدويل.  لالإرهاب  تعريف  اأي 
لهذا  وكان  الأخرى.  ال�سعوب  اأو  الدول  بحق  اإرهابها  كرَّرت  دوًل  ي�سمل  ل 
الرف�س اآثاره ال�سيئة لدى بع�س الدول التي عانت وما تزال اإرهاب الدولة 
كما هي احلال بني الدول العربية واإ�رشائيل واإرهابها املتكرِّر. والواقع اأن 
غري  ولكنها  خمتلفة  ذرائع  اأحياًنا  يتخذ  قد  الدولة  اإرهاب  من  العمل  هذا 
الأعمال  ذريعة  اأو  النف�س  عن  الدفاع  كذريعة  قانونًيا  مبَّرة  وغري  مقنعة 

الزاجرة اأو �سواهما. 
لل�سالم  تهديًدا  ل  ت�سكِّ دولية  جرمية  الدويل  الإرهاب  اعتبار  �رشورة   - هـ 
والأمن الدوليني وتندرج �سمن اجلرائم الدولية الأخرى التي يعاقب عليها 
القانون الدويل ب�رشف النظر عن موقف القوانني املحلية منها. وعلى الرغم 
املطلوب  التعريف  هذا  فاإن  الدولية  للجرائم  امل�سرتكة  العوامل  بع�س  من 
يجب اأن ي�سري اإىل العالقة بني الإرهاب الدويل وبني كل من جرائم احلرب 
واجلرائم �سد الإن�سانية، وتكييف هذه العالقة يف حالت احلرب وال�سلم)4(.

كان  واإذا  الدويل.  الإرهاب  اأعمال  يف  التقني  التقدم  مواكبة  �رشورة   – و 
التعريف املعتمد دولًيا – كما �سرنى – يعتب اأن عاملي العنف وا�ستهداف 
الن�ساطات بع�س  فاإن  الدويل  لالإرهاب  اأ�سا�سيني  ركنني  ي�سكالن  املدنيني 
دون  من  انت�سارها  على  ت�ساعد  اأو  اإرهابية  اأعمال  �سمن  يندرج  الراهنة 

3- J.FOREST, "Countering Terrorism & Insturgency in the 21st Century", London, 2007, p 300.
4- C.BLAKESLEY, "Terrorism & Antiterrorism", U.S.A, 2006, p 17
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هذين العاملني ح�رًشا كاأعمال الت�سوي�س الإلكرتوين مثاًل اأو غ�سيل الأموال 
اأو ما �سابههما.

اأن يطرح ال�سوؤال الأ�سا�سي: هل ي�ستقيم تعريف الإرهاب كعمل  وهنا ميكن 
قائًما  يبقى  التعريف  هذا  اأن  الواقع  املدنيني؟  �سد  به(  تهديد  )اأو  عنيف 
بالن�سبة اإىل اإرهاب الأفراد اأو اجلماعات �سد الأفراد، ولكنه ل ينطبق على 
الأفراد يف داخل  اأو قد يتناول  اأخرى  الذي قد يتناول دولة  الدولة  اإرهاب 
الدولة ذاتها وباأ�ساليب خمتلفة كم�ساألة التوقيف الإحتياطي اأو تعليق ن�ساط 
قد  الأعمال  هذه  كل  اإلغائها...  اأو  اأخرى  موؤ�س�سات  اأعمال  تعليق  اأو  اأحزاب 
حتتمل �سورة من �سور اإرهاب الدولة من دون ان تتقيَّد بحرفية ال�رشطني 

الواردين اأعاله )اأي �رشط العنف وا�ستهداف املدنيني(.
مع  القانون  فيها  يتداخل  م�ساألة  الإرهاب  تعريف  فاإن  وبالنتيجة   – ز 
وقد  التعريف.  اإ�سكالية  الأكرث خطورة يف  الوجه  ال�سيا�سة. وهذا هو، رمبا، 
اأخرى  اأو جمتمعات  بدول  ويل�سقها  الإرهاب  ذريعة  الدول  بع�س  ي�ستخدم 
من دون وجه حق لكي ي�ستهدفها بعمليات زاجرة. وبذلك ينحرف التعريف 
ت�ستجيب  ل  التي  الدول  بحق  زاجرة  انتقائية  اإىل  ال�ساملة  مو�سوعيته  يف 

ملطالب هذه الدولة اأو تلك من �سانعي القرار الدويل الراهن )5( .

ثانًيا: املحاولت اخلا�سة للتعريف
على الرغم من هذه التحديات املتقدمة الذكر فاإن ثمة حماولت – اقرتاحات  

لتعريف الإرهاب الدويل:
– الإرهاب هو ا�ستخدام القوة اأو التهديد بها من اأجل اإحداث تغيري �سيا�سي، 
اأو تهديدهم به خللق جو من الرعب  د واملنظم للمدنيني  اأو هو القتل املتعمَّ
والإهانة لالأ�سخا�س البرياء من اأجل ك�سب �سيا�سي، اأو هو الإ�ستخدام غري
اأو حكومتهم الأ�سخا�س واملمتلكات لإجبار املدنيني  القانوين للعنف �سد 
لالإذعان لأهداف �سيا�سية، اأو هو، باخت�سار، ا�ستخدام غري �رشعي ول مبَّر

J.MAOGOTO, "Battling Terrorism", USA, 2005, p 59-60 :5- تفا�سيل اأخرى يف
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للقوة �سد املدنيني الأبرياء من اأجل حتقيق اأهداف �سيا�سية.
اقرتاح  اإىل  التعريفات  ا�ستعر�س خال�سات عن هذه  الذي  الكاتب  ويخل�س 
اإن الإرهاب هو ا�ستخدام العنف �سد  )6( لالإرهاب الدويل وفيه:  تعريفه هو 
اأو فل�سفية  الأفراد الأبرياء من اأجل احل�سول على غايات ع�سكرية �سيا�سية 
اأن ي�ستهدف  اأو من جمموعة ما. العنف يجب  من فريق ثالث، من احلكومة 
املدنيني الأبرياء. والإرهاب قد يكون �سيا�سًيا اأو عقائدًيا من دون اأي قيود 

قانونية اأو خلقية.
وعلى كل حال فاإن مكوِّنات العمل الإرهابي هي العنف املرتكب باأي و�سيلة، 
وامل�سبِّب لأذى ج�سدي اأو خ�سارة مادية، بحق الأفراد الأبرياء، بق�سد ترويع 
اأو اإهانتهم، ومن اجل احل�سول على مكا�سب معيَّنة، وذلك من دون  النا�س 

تبير ول عذر )7( .
وا�ستعر�س اأحد الكتب الأخرى )8( تعريفات اأخرى منها:

الإرهاب هو ا�ستخدام اأو تهديد با�ستخدام غري قانوين للقوة اأو للعنف   -
اأو  اإكراه احلكومات  اأو املمتلكات بق�سد  من قبل منظمة ثورية �سد الأفراد 

املجتمعات واإذللها لأغرا�س �سيا�سية اأو عقائدية.
الإرهاب هو ا�ستخدام غري �رشعي للقوة �سد الأ�سخا�س اأو املمتلكات   -
وذلك  اأخرى  �رشيحة  اأي  اأو  املدنيني  وال�سكان  احلكومة  اإكراه  اأو  لإذلل 

لتحقيق اأغرا�س �سيا�سية.
اأهداف غري  �سيا�سًيا �سد  ط م�سبًقا ومدفوع  الإرهاب هو عنف خمطَّ  -

ع�سكرية.
املدنيني  ال�سكان  اإهانة  منه:  ُيق�سد  عنيف  جرمي  �سلوك  الإرهاب   -
اأو  القيام  على  لإذللها وحملها  احلكومة  م�سلك  على  والتاأثري  اإكراههم،  اأو 

المتناع عن القيام باأمر ما )9( .
6- C.BLAKESLEY, "Terrorism & Antiterrorism", U.S.A, 2006, p 46 

7- املرجع ذاته، �س 50
8- "Battling Terrorism" op cit, p 58

9- املرجع ذاته، �س 58
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ع يف اجلهات التي ترتكب العمل الإرهابي فذكر  ولعل بع�س الباحثني تو�سَّ
اأو  اأهداف �سيا�سية  ُيرتكب لتحقيق  الذي  الفعل  الدويل هو ذلك  اأن الإرهاب 
التي حتتوي  الإرهابية  الأفعال  فيه جميع  وتدخل  اأو مذهبية...  اجتماعية 
اأو  اأو جمموعة من الفراد  اأو دويل �سواء ارتكبها فرد  على عن�رش خارجي 

من �سلطات معيَّنة.
ز على ال�سلوك املدفوع  وُي�ستنتج من بع�س هذه التعريفات اأن معظمها يركِّ
ببواعث �سيا�سية ولي�س بدافع الربح ول بدافع الدين. كما اأن هذه التعريفات 
اأن بع�س  )10( . هذا مع الإ�سارة اإىل  اأو التهديد به  ت�سري اإىل ممار�سة العنف 
العوامل  اأخرى. وقد برزت هذه  العنف قد يكون مدفوًعا بعوامل  ممار�سات 
بع�س  حمل  الأمر  وهذا  الدوافع.  هذه  جملة  من  موؤخًرا  الأ�سولية  الدينية 
البحث عن  اأكرث من  العمل الإرهابي بحد ذاته  املراقبني على الرتكيز على 

احلوافز التي دفعت اإليه )11( . 
له  لة  املكمِّ العنا�رش  من  عدًدا  ن  يت�سمَّ الإرهابي  العمل  اأن  ا  اأي�سً وي�ستنتج 
بدًءا مبمار�سة العنف بحق �سحيَّة مدنيَّة معيَّنة �سواء كانت فرًدا اأو جمموعة 
اأو الأذى وذلك انتظاًرا لتحقيق مطلب  من الأفراد وذلك عن طريق الرتويع 
الدويل،  الإرهاب  . وينتظر، يف هذه احلالة، وان�سجاًما مع مقت�سيات  معنيَّ
اأن تكون اجلرمية قد وقعت يف اأكرث من دولة اأو اأن يكون �سحاياها ينتمون 

اإىل اأكرث من دولة )12( .
الإرهاب  اإن  فيه:  جاء  الدويل  لالإرهاب  تعريًفا  العرب  الكتاب  اأحد  ويعتمد 
الدويل هو كل اعتداء على الأرواح واملمتلكات العامة اأو اخلا�سة باملخالفة
املبادئ  ذلك  يف  مبا  املختلفة،  مب�سادره  العام  الدويل  القانون  لأحكام   
اأن  التعريفات  هذه  �ساحب  ويوؤكد   .  )13( الدولية  العدل  ملحكمة  الأ�سا�سية 
الإ�سارة اإىل اأحكام القانون الدويل ت�ساعد يف ت�سنيف العمل الإرهابي على 

اأنه جرمية دولية تقت�سي معاقبتها من قبل الدول كافة.
10-  J.BRADOS, “America Confronts Terrorism” p 47
11- Ibid
13- Ibid, p 227-228
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الدول  ملعظم  املحلية  اجلزائية  القوانني  فاإن  الإقليمي  ال�سعيد  على  اأما 
اأوردت تعريفات حمدَّدة لالإرهاب وملعاقبة مرتكبيه. كذلك فاإن املنظمات 
ا. ولعل اأبرز هذه التعريفات: الإقليمية قامت باإ�سدار تعريف لالإرهاب اأي�سً
- التعريف القانوين الأمريكي: الإرهاب الدويل هو الذي ي�ستهدف املواطنني 
اأو ممتلكاتهم يف اأكرث من بلد. وهو املدفوع بعوامل واأغرا�س �سيا�سية والذي 
ا غري حماربني ... وقد متار�س جمموعة اإرهابية مثل هذه  ي�ستهدف اأ�سخا�سً
الأعمال )14( . وكان الرئي�س جورج بو�س الإبن قد اأعلن اأنه ل يوجد فرق بني 

من يرتكب الإرهاب ومن يح�سُّ فاعله.
 1998 العام  الإرهاب  العربية ملكافحة  املعاهدة  ورد يف  الذي  التعريف   -
وجاء فيه: اأي عمل اأو تهديد بالعنف، ب�رشف النظر عن بواعثه ومقا�سده، 
يف �سبيل حتقيق اأجندة جرمية، ي�سعى اإىل تخويف النا�س من خالل اأذيتهم 
البيئة  تعري�س  اأو  للخطر،  و�سالمتهم  وحريتهم،  حياتهم،  تعري�س  اأو 
)15( . وقد حر�ست الن�سو�س  اإرهابية  اأغرا�س  اأجل  واملمتلكات للدمار من 
الإرهاب املحظور واملقاومة امل�رشوعة  التمييز بني  الر�سمية على  العربية 

من اأجل تقرير امل�سري ورفع الإحتالل.
1999( على   / 7  / 1 الإرهاب )يف  الإ�سالمية فقد �سنَّفت  الدول  اأما منظمة   -
ط جرمي ويهدف  اأو التهديد به، يندرج �سمن خمطَّ اأنه: اأي عمل من العنف 
و�سالمتهم...  وحريتهم  و�رشفهم  حياتهم  يف  وتهديدهم  النا�س  ترويع  اإىل 
وبذلك ي�سبِّب تهديًدا لال�ستقرار وللوحدة الإقليمية ول�سيادة الدول امل�ستقلة )16(.
وعلى  الأخرى  الإقليمية  الإتفاقيات  من  عدًدا  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 
نظرها،  تعريًفا حمّدداً، يف  اأ�سدرت  قد  ذاتها،  الإقليمية  املنظمات  م�ستوى 
العنا�رش  على  متفٌق  التعريفات  هذه  معظم  اأن  ويبدو  الدويل.  لالإرهاب 
الثالثة لالإرهاب الدويل: العنف اأو التهديد به وا�ستهداف املدنيني الأبرياء 
�سيا�سية. لدوافع  تنفيًذا  اأو  �سيا�سية  اأهداف  وحتقيق  املتحاربني،  غري  اأي 
14- “America Confronts Terrorism”, op cit, p 146
15- “Terrorism & Antiterrorism”, op cit, p 27-28-
16- Ibid, p 28  
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ول بد من الإ�سارة، هنا، اإىل اإرهاب الدولة بالذات وهو الذي ميكن اأن ُيعرَّف 
ووا�سح  دقيق  تعريف  التاأكيد على  الوقائع من دون  بع�س  اإىل  بال�ستناد 
لهذا الإرهاب. فقد يتمُثَّل اإرهاب الدولة يف خطف اأعداء احلكومة اأو اغتيالهم 
في  بوا�سطة خمابراتها اأو قواتها الع�سكرية، اأو يتمثَّل باعتقالهم ب�سكل تع�سُّ

اأو تعذيبهم اأو ترحيلهم...اإلخ )17( .
الأنظمة  على  تقت�رش  ل  الدولة  اإرهاب  من  الأمناط  هذه  اأن  والواقع 
الديكتاتورية فح�سب فقد حت�سل كذلك، واإن بحالت اأقل تداوًل، يف الأنظمة 

الدميقراطية اأحياًنا.
واملعروف اأن احلكومة، اأي حكومة، ملزمة حماية حقوق الإن�سان واحرتامها، 
رة )18(   وبذلك فهي تلجاأ اإىل العنف اإل يف حالت خا�سة وا�ستثنائية ومبَّ
ال�سيا�سي وحده.  النظام  يبِّره  ما  ولي�س يف  الدويل  القانون  وفًقا ملعايري 
الأبرياء  املدنيني  ا�ستهداف  اأن  الدويل  القانون  يف  امل�ستقرة  الأمور  ومن 
للقانون  فا�سًحا  انتهاًكا  ل  ي�سكِّ اإمنا  بحقِّهم  ر  املبَّ غري  العنف  وا�ستخدام 

الإن�ساين الدويل )19(.
اإمنا  اأخرى  اأو جمتمعات  دول  �سد  الإرهاب  ترعى  التي  الدولة  اأن  والواقع 
تكون قد تورَّطت يف حرب غري معلنة معها، وبالتايل ت�سبح م�سوؤولة دولًيا 

 Low – Intensity Warfare. )20( عن هذه احلرب ذات ال�سحن املنخف�س
فاإنها  مبا�رش  غري  ب�سكل  غالًبا  تتمُّ  الدولة"   - "اإرهاب  اأعمال  كانت  واإذا 
امل�سلحة  قواتها  طريق  عن  مبا�رشة  اإرهابية  اأعمال  على  اأحياًنا  م  ُتقدرِ قد 
النظامية �سد دولة اأخرى اأو عن طريق ترويع هذه الدولة الأخرى اأو ترويع 
 .)21( معيَّنة  �سيا�سية  اأغرا�س  اأجل حتقيق  من  وذلك  فيها  املدنيني  ال�سكان 
ي�سنَّف  فقد  متعدِّدة.  جرائم  �سمن  وتعريفه  العمل  يتداخل  اأن  ميكن  وهنا 
العمل  اإذا خالف  النف�س  الدفاع عن  النظر عن ذرائع  عماًل عدوانًيا ب�رشف 
17- Ibid, p 189
18- B.SAUL, “Defining Terrorism in International Law” USA, 2006, p 87-88
19- Ibid, p 91-92
20- 192 “Terrorism & Antiterrorism”, op cit, p

112 - 111 21- حممد عزيز �سكري، "الإرهاب الدويل"، �س 
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ا اأي�سً ُي�سنَّف  وقد  املتحدة.  الأمم  ميثاق  من  و�رشوطها   51 املادة  اأحكام 
اأو زاجًرا ولكن من دون تبير مو�سوعي مقنع. وقد ُي�سنَّف  عماًل انتقامًيا 
ا اإ�ساءة ا�ستخدام حق الدفاع عن مواطني الدولة )املعتدية( يف اخلارج  اأي�سً

... اإلخ

ثالًثا: حماولت الأمم املتحدة للتعريف
اأول م�رشوع  بداأت م�سرية مكافحة الإرهاب الدويل ت�سق طريقها دولًيا مع 
لتفاقية دولية تبنَّته ع�سبة الأمم العام 1937. وقد عّرف امل�رشوع الإرهاب 
بها خلق  واملق�سود  دولة،  هة �سد  املوجَّ اجلرمية  الأعمال  اأنه  الدويل على 
اأو  حالة من الرعب يف عقول بع�س ال�سخا�س اأو جمموعة من الأ�سخا�س 

اجلمهور العام.
اأثر بارز يف انطالق هذه امل�ساألة مع  التعريف املبكر لالإرهاب  وكان لهذا 
يف  الثانية  العاملية  احلرب  مبقدِّمات  هت  ووجرِ الع�سبة  لأن  املتحدة،  الأمم 
العام التايل، وبتداعياتها اخلطرية التي حالت دون تفعيل هذا امل�رشوع)22(.
اأ – فعلى �سعيد اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بداأت م�ساعي اإدانة الإرهاب 
قرار  خالل  من  �سواء  املا�سي  القرن  من  ال�سبعينيات  اأوائل  منذ  الدويل 

اجلمعية العامة ذاتها اأو من خالل تقارير اللجنة الدولية حلقوق الإن�سان. 
وكانت هذه القرارات والتقارير توؤكد على اأن الإرهاب الدويل يهدِّد: ال�سالم 
واأمن  الدويل،  والتعاون  الدول،  بني  ال�سداقة  وعالقات  الدوليني،  والأمن 

الدول، ومبادئ الأمم املتحدة واأهدافها.
�سدرت  التي  الأوىل  قراراتها  يف  �سيما  ول  العامة  اجلمعية  حر�ست  وقد 
1514 حول منح ال�سعوب امل�ستعَمرة ا�ستقاللها(  1960 )القرار الرقم  العامني 
و1970 )عالقات ال�سداقة بني الدول وفًقا لأحكام القانون الدويل 2625( على 
اأعمال الإرهاب من جهة وت�رشيع الن�سال من اأجل  الرتكيز على �سجب كل 

تقرير امل�سري من جهة مقابلة.
 “Defining Terrorism in International Law” , op cit, p 146   :22- اأنظر التفا�سيل يف
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العام  ا�ستطاعت  الإجتاه حتى  العامة يف هذا  ثم ت�ساعفت جهود اجلمعية 
لهذا  كان  وقد  الدويل.  الإرهاب  اإزالة  اأجل  من  عاملي  اإعالن  اإ�سدار   1994

الإعالن اأثر بارز يف اإ�سدار قرارات اإلزامية لحقة عن جمل�س الأمن الدويل 
تتبنَّى، اإىل حدٍّ كبري، التعريف الذي اأ�سار اإليه هذا الإعالن وهو: اأعمال جرمية 
ُيق�سد منها حالة من ترويع الراأي العام، واإرهاب جمموعة من الأ�سخا�س 
لتحقيق اأغرا�س �سيا�سية وهي يف كل الظروف غري مبَّرة ب�رشف النظر عن 
ُدفعت  التي  والدينية  والإثنية  والعقائدية  والفل�سفية  ال�سيا�سية  العتبارات 

اإليها )23( .  
اأ�سدره  الذي  الأول  القرار  فلعلَّ  الدويل  الأمن  – اأما على �سعيد جمل�س  ب 
ثم  البال�ستيكية.  املتفجرات  حظر  يف   635/1988 القرار  كان  الإرهاب  حول 
�سنوات  يف  املتزايدة  الإرهاب  اأخطار  اإىل  روؤيته  ذلك،  بعد  املجل�س،  ر  طوَّ

لحقة )24( .
اأثر  الإرهاب كان على  الأمن ب�سدد مكافحة  الفعلي ملجل�س  التحرك  ولعل 
حادث التفجري الرهيب الذي وقع يف الوليات املتحدة يف 11 / 9 / 2001. فقد 
2001 الذي ا�ستمل على كثري   / 9 اأ�سدر املجل�س، حينذاك، القرار 1373 يف 28 / 

من الإجراءات احلا�سمة ب�سدد مكافحة الإرهاب. ومنها:
املتحدة وبالتايل  الأمم  ال�سابع من ميثاق  الف�سل  اإىل  ا�ستند  اأنه   -  
كان وما يزال ذاتي اللزام على الدول كافة من دون ا�ستثناء، وذلك حتت 

طائلة العقوبات املنا�سبة )25( .  
- اأنه ا�ستحدث اآلية ملراقبة اأعمال الإرهاب وال�سعي اإىل قمعها من   
ر  قبل دول العامل كافة. ومتثَّلت هذه الآلية بلجنة مكافحة الإرهاب. وقد وفَّ

ا ت�سهيالت تقنية اأخرى حلظها القرار للغاية ذاتها )26( . اأي�سً
 

23- Ibid, p 209
24- H.KRAMER, “The Security Council Response to Terrorism” in the Political Science Quarterly, 122 (3) 
       2007, pp 409 - 432
25- Ibid, p 414
26- Ibid
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عن  النظر  ب�رشف  مبَّرة  غري  جرمية  الإرهاب  اعتبار  على  حر�س  اأنه   -
بواعثها ومظاهرها واأ�سكالها. ودعا كل الدول اإىل اتخاذ الإجراءات الوقائية 

والزاجرة كافة يف هذا ال�سدد.
- اأنه اعتب الإرهاب تهديًدا لل�سالم والأمن الدوليني بقدر ما ي�سكل   
القانوين  التو�سيف  وهذا  بكامله.  الدويل  املجتمع  ت�ستهدف  دولية  جرمية 
�ساعد وي�ساعد جمل�س الأمن يف معاجلة اأي مو�سوع يتعلَّق بالإرهاب على 
اأن ي�ستند اإىل الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة. واملعروف اأن املادة 
39 من هذا امليثاق تفر�س على املجل�س اأن يتحرَّك اإذا ما ح�سل اأي تهديد 

لل�سالم وذلك من اأجل احلفاظ على ال�ستقرار العاملي.
الإرهاب  ملكافحة  العاملي  النظام  ت�سميته  ميكن  ملا  اأ�س�س  اأنه   -  
الدويل بقدر ما ا�ستند اإىل الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة. والواقع 
�سيما  ول  جهة،  من  الدولية  القرارات  اإىل  ي�ستند  العاملي  النظام  هذا  اأن 
اإىل  تهدف  التي  الدولية  التفاقيات  واإىل  و1566،  و1540   1373 القرارات 

مكافحة الإرهاب )27( .
- اأما القرار الثاين امللزم ب�سدد مكافحة الإرهاب فهو القرار الرقم   
ة اأو ا�ستخدامها حتى  1540 يف العام 2004 القا�سي مبنع اقتناء املواد امل�سعَّ

واإن كانت من النفايات النووية اأو الذرية اأو الإ�سعاعية.
وحر�س هذا القرار على اأن يتنبَّه القطاعان العام واخلا�س يف كل دولة اإىل 
الذرية حتى من امل�سانع وامل�ست�سفيات. وهذه  النفايات  اأو  الف�سالت  هذه 
ميكن  ما  لت�سنيع  الإرهابية  املجموعات  قبل  من  ا�ستخدامها  ميكن  املواد 
يف  ات�ساًعا  اأكرث  اأ�رشاًرا  ت�سبِّب  اأن  ميكن  التي  القذرة"  "القنبلة  بـ  ت�سميته 
ا اإىل الف�سل ال�سابع من امليثاق.  املمتلكات والأرواح. وهذا القرار ا�ستند اأي�سً
النظام  وهو  النووي  ال�سالح  حلظر  دولًيا  نظاًما  ثمة  اأن  هنا  واملعروف 
ا يف اتفاقية احلظر املتمثِّل يف اتفاقية حظر الأ�سلحة النووية واملتمثِّل اأي�سً

القرار امللزم ذاتًيا لكي يوؤكد على  Ibid, p 422 - 423 -27ال�سامل للتجارب النووية. وقد جاء هذا 
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تفا�سيل هذا احلظر حتى يف حالة ال�ستخدام ال�سلمي للطاقة الذرية.
- ولعل القرار الثالث الدويل الذي اأ�سدره جمل�س الأمن حتت الرقم   
ل مف�ساًل رئي�ًسا اأو ركًنا اأ�سا�سيًا من النظام العاملي  1566 يف 2004/10/8 ي�سكِّ

العامل  لدول  ملزمة  كافة  القرار  هذا  بنود  فاإن  وبذلك  الإرهاب.  ملكافحة 
د اأو تتقاع�س عن التنفيذ. ظ اأو ترتدَّ قاطبة من دون اأن يحق لأي منها اأن تتحفَّ
الدويل.  لالإرهاب  تعريًفا  اأورد  اأنه  القرار  هذا  مييِّز  ما  اأهم  ولعل   -  
الدول غري  اإىل  بالن�سبة  بكامله حتى  الدويل  للمجتمع  ملزم  التعريف  وهذا 
الدويل على  الإرهاب   1566 القرار  فقد عرَّف  الدولية.  املنظمة  الأع�ساء يف 
باجلروح  اأو  بالوفاة  الت�سبُّب  بق�سد  املدنيني  �سد  جرمي  عمل  "كل  اأنه: 
البليغة اأو اأخذ الرهائن من اأجل اإثارة الرعب بني النا�س اأو اإكراه حكومة ما 
اأو منظمة دولية للقيام بعمل ما اأو لالمتناع عنه، وكل الأعمال الأخرى التي 
ووفًقا  بالإرهاب،  املتعلِّقة  الدولية  املعاهدات  نطاق  �سمن  اإ�ساءات  ل  ت�سكِّ
لتعريفها، ول ميكن تبيرها باأي اعتبار �سيا�سي اأو فل�سفي اأو اأيديولوجي اأو 

عرقي اأو ديني" )28(.
وبذلك فاإن ثمة تاأكيًدا على تعريف ملزم لالإرهاب الدويل ب�رشف النظر عن 

راأي الدول الأخرى به.

رابًعا: الإتفاقيات الدولية 
اأ�سا�سيني:  ركنني  على  الدويل  الإرهاب  ملكافحة  العاملي  النظام  يعتمد 
التي  الدولية  الإتفاقيات  التي تقدم ذكرها وعلى  الدولية امللزمة  القرارات 
ولكن  ثانية.  جهة  من  خارجها  اأو  جهة  من  املتحدة  الأمم  بوا�سطة  ُعقدت 
املتحدة  الأمم  ميثاق  من  ال�سابع  الف�سل  اإىل  امل�ستندة  الدولية  القرارات 
ل  التي  الدولية  الإتفاقيات  من  نفاًذا  واأفعل  اإلزامية  واأ�سمل  تطبيًقا  اأ�رشع 

تلزم غري الدول التي تبمها  فح�سب.

ال�رشوري  من  فاإن  الإتفاقيات،  هذه  لتف�سيل  يت�سع  ل  املجال  كان  28- اأنظر التفا�سيل يف:  Defining Terrorism In International Law” , op cit, p 134“واإذا 
ويجدر بالإ�سارة اأن جمل�س الأمن الدويل اأ�سدر منذ العام 2001 (11/9) اإىل العام 2005 حواىل 20 قراًرا حول الإرهاب الدويل.
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اإىل معظمها لكي نوؤكد على حر�س املجتمع الدويل يف اتخاذ كل  الإ�سارة 
الإرهاب  اأعمال  الالحقة ملكافحة  العقابية  اأو  الوقائية امل�سبقة  الإجراءات 

الدويل. ومن هذه الإتفاقيات:
متويل  واتفاقية   ،1997 العام  الإرهابي  التفجري  منع  اإتفاقية   -  
الإقبال  على  الدول   2001/9/11 اأحداث  عت  �سجَّ وقد   .1999 العام  الإرهاب 
على اإبرام هاتني الإتفاقيتني. وقد بلغ عدد هذه الدول التي اأبرمتها، لغاية 

كانون الأول/دي�سمب 2005، 145 دولة )29( .
و1988   1971 ومونرتيال   1970 ولهاي   1963 طوكيو  اإتفاقيات   -  
و1991 حول مكافحة الأعمال غري القانونية كافة )ومنها خطف الطائرات( 

ل جرمية دولية من جرائم الإرهاب الدويل �سواء يف املطارات اأو  لأنها ت�سكِّ
على منت الطائرات املدنية.

- اإتفاقية منع اأخذ الرهائن العام 1979.  
الأ�سخا�س  ت�ستهدف  التي  الإرهابية  الأعمال  اإدانة  اإتفاقية   -  

املحميني دولًيا يف العام 1973.
جديدة  اتفاقية  وم�رشوع   1998 النووي  الإرهاب  اإدانة  اإتفاقية   -  

حتمل امل�سمون ذاته العام 2005.
- اإتفاقية �سجب الأعمال املخالفة للقانون والتي ت�ستهدف املالحة   

البحرية العام 1998.
- اإتفاقية منع �سناعة املتفجرات البال�ستيكية 1991.  

ثمة  فاإن  الدويل،  لالإرهاب  مبا�رشة  ال�ساجبة  الإتفاقيات  هذه  جانب  واإىل 
الأعمال  ت�سّهل  اأو  تدفع  التي  الن�ساطات  بع�س  ر  حتظِّ اأخرى  اتفاقيات 
والأ�سلحة  النووية  الأ�سلحة  اقتناء  ومنع  الأموال  تبيي�س  مثل  الإرهابية 
واأن�ساأت   1998 العام  �سدرت  التي  روما  اتفاقية  اأما  ال�سامل.  الدمار  ذات 
املحكمة اجلنائية الدولية فلم ُت�رش اإىل جرمية الإرهاب حتديًدا ولكنها ذكرت 

�سد  اجلرائم  من  حالتني  ي�سكالن  والغتيال  م  املنظَّ اجلماعي  القتل  Defining Terrorism in International Law”, op cit, p 182“ -29اأن 
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ا )30( . الإن�سانية. وبذلك ت�سرتكان مع جرائم الإرهاب الدويل اأي�سً

اخلال�سة
يف  دقيًقا  لي�س  الدويل  لالإرهاب  تعريف  يوجد  ل  اإنه  ال�سائع  القول  اإن   -
تفا�سيله. فالواقع، كما تبنيَّ لنا، اأن ثمة تعريفات خمتلفة لالإرهاب الدويل 
الدويل مرتبًطا باحلالت  لالإرهاب  اأوردت تعريًفا  الدولية  الإتفاقيات  واأن 
التي ت�سفها كاأعمال حمظورة وخمالفة للقانون. وهذا الأمر ينطبق على كل 
التفاقيات اأو الأعراف الدولية املتعلقة بالإرهاب الدويل بدًءا من القر�سنة 

البحرية و�سوًل اإىل الإرهاب النووي.
ف�ساًل عن ذلك فاإن القرارات الدولية قامت بتعريف لالإرهاب الدويل. ومبا 
اأن بع�س هذه القرارات ا�ستند اإىل الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة، 
ول �سيما القرارات 1373 و1540 و1566 وبالتايل تعتب ملزمة للدول كافة من 
القرار  اأورده  الذي  التعريف  اعتبار  اإذن،  بالإمكان،  فاإن  ا�ستثناء،  اأي  دون 

1566 تعريًفا دولًيا ملزًما.

- ومع ذلك فاإن هذا القرار وكذلك معظم التفاقيات الدولية الأخرى اأغفلت 
بني  والتمييز  الدولة  اإرهاب  الدويل:  بالإرهاب  متعلِّقني  اأ�سا�سيني  اأمرين 

الإرهاب الدويل واملقاومة الوطنية.
رفع  اأجل  من  اأو  امل�سري  تقرير  اأجل  من  الوطنية  املقاومة  كانت  واإذا   -
– فاإن املطلوب الآن  – وهي كذلك  الحتالل م�رشوعة يف القانون الدويل 
اإظهار ا�ستثنائها من الإرهاب الدويل ب�رشف النظر عن تعريفه امللزم اأو عن 

تعريفاته الأخرى غري امللزمة.

- واإذا كانت ال�سيا�سة قد تداخلت مع القانون يف م�ساألة التو�سيف والعقاب. 

30- Ibid
حيث ي�سري اإىل الأ�سباب الكامنة وراء عدم اإدخال جرمية الإرهاب الدويل من جملة اجلرائم الدولية اأمام املحكمة اجلنائية الدولية ومن 
البع�س  الدويل ومطالبة  لالإرهاب  �سامل  تعريف  يتوافر  واأنه مل  اأمريكا  2001/9/11 يف  اأحداث  �سبق  املحكمة  نظام  اأن  الأ�سباب  هذه 

بالتمييز بني الإرهاب واملقاومة الوطنية واحلر�س على عدم ت�سيي�س املحمكة اجلنائية الدولية.
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ال�سيا�سي  القانوين ولي�س  الإطار  البحث كان يتمحور حول  فاإن تركيز هذا 
مل�ساألة ورمبا مل�سكلة الإرهاب الدويل. ولكن هذا التخ�سي�س ل يدفعنا اإىل 
العامل  هذا  وب�سبب  الدويل.  الإرهاب  م�ساألة  يف  ال�سيا�سي  العامل  اإغفال 
ال�سيا�سي نالحظ اأن ما يو�سف يف بع�س الدوائر الغربية اإرهاًبا، اإمنا يكون 
ا تقمع ال�سعوب وت�ستغلها وتبتز  يف الواقع ردَّ فعل على �سيا�سة غربية اأي�سً

اأنظمتها ال�سيا�سية حتت �سعارات خمتلفة.



بي�ساء



مع ن�رش هذه الدرا�صة تكون ال�صحافة اللبنانية قد بلغت 
املئة وخم�صني �صنة من عمرها. وقد ميكننا اعتبارهذه 
ال�صفحات نوًعا من الإحتفاء، غري املق�صود، بذكرى مرور قرٍن 
ون�صف على اإ�صدار اأول �صحيفة لبنانية هي "حديقة الأخبار"، 

التي اأ�صدرها خليل جربائيل اخلوري العام 1858.
لي�س  الدرا�صة  لهذه  الأ�صا�صي  الدافع  لأّن  املق�صود،  غري  قلنا 
تاأريًخا لل�صحافة اللبنانية، لكنه طموح وطني م�رشوع وواجب 
ولرّبا  الكبري،  الدور  تناول  اىل  يهدف  الأ�صا�س،  يف  علمي، 
الإعالم  و�صائل  بع�س  به  وي�صطلع  ا�صطلع  الذي  اخلطري، 
اللبنانية يف الأعوام املن�رشمة، والذي ي�صاهم بفعالية كربى 
يف اإذكاء مناخ الفنت وال�رشاعات يف ما بني الفئات اللبنانية، 

با يحّول الوطن اىل �صاحة �رشاع جاذبة للقوى اخلارجية.
الظاهر يف احلياة  بارز، ولها وقعها  لل�صحافة دور  واإذا كان 
اللبنانية ال�صيا�صية طوال هذا التاريخ، فاإن ما يح�صل اليوم من 
ا امل�صموعة -  جتيي�س وحتري�س عرب و�صائل الإعالم، وخ�صو�صً
املرئية منها، يجعل من هذه الو�صائل منابر لل�صتيمة والتحقري 
وجهات  الإعالمية  املادة  تثري  قد  والتعمية.  والتخويف 
يف  اأطراًفا  الإعالميون  ينخرط  وقد  متباينة،  خمتلفة  نظر 
ال�صا�صات  ل  تتحوَّ اأن  هو  جّداً  اخلطري  لكّن  احلا�صلة،  النزاعات 

ال�صحافة اللبنانية
ودورها يف اأزمنة ال�صلم واحلرب
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*مدير �صابق واأ�صتاذ يف كلية الإعالم والتوثيق



22

النا�س وامل�صاهدين،  الت�صلية والتثقيف والتوعية اىل جلد  عن وظائفها يف 
واأنها  خ�صو�صًا  للمهنة،  والأخالقي  الوطني  باملعنى  امل�صوؤولية،  فترتاجع 
و�صائل يفرت�س اأن تعرف اأكرث من غريها مكامن الأمل وخماطر اإذكاء الفنت. 
ويفرت�س الإقرار باأن ال�صا�صات اللبنانية باتت ت�صّكل منبًعا للمخاطر والفنت 
عندما جتاوز بع�س املحللني ال�صيا�صيني والإعالميني رجال ال�صيا�صة، بعد 
الرئي�س رفيق احلريري، حيث  2004، وبعد اغتيال  العام   1559 القرار  �صدور 
ال�صورية من  القوات  اإثر ان�صحاب  ت�صاعدت نربة الإعالميني وعال وطي�صها 
 ،2006 متوز/يوليو  حرب  بعد  بالإنق�صام  فعلًيا  مهدداً  الوطن  وبان  لبنان، 
اآذار،  و14   8 بني  ما  يف  �رشاعات  من  بعدها  اأتى  اأو  رافقها  اأو  �صبقها  وما 
يف  احللول  هذه  نتلّم�س  ولرّبا  اجلذرية.  احللول  اىل  بعد  طريقها  تاأخذ  مل 
اأعقاب الإنتخابات النيابية املرتقبة املنتظر منها جتديد احلياة ال�صيا�صية 
يف لبنان، ولربا ح�صم م�صائل جذرية باتت على ارتباط وثيق بهوية لبنان 
الثقة  اإنَّ عامًلا من فقدان  القول، براحة �صمري،  ال�صيا�صية. ميكن  وخياراته 
طرح  اأو  فكرة  اأي  عند  اللبنانيون  ويلم�صه  لبنان،  يف  الأفرقاء  بني  قائًما 
ب�صيًطا كان اأم كبرًيا، وهذا ما يعانونه حيال ت�صكيل احلكومات التي تتوّخى 
اأو  املقاومة  من  املوقف  اأو  الوزارية  البيانات  �صوغ  اأو  الوطنية،  الوحدة 
من  العديد  يقظة  تفتح  باتت  التي  امل�صريية  الأمور  من  اإلخ  �صوريا..  من 
�رشورات  لديهم  تطرح  اأن  ميكن  التي  الأزمات  على  اللبنانيني  ال�صيا�صيني 

التعديالت الد�صتورية عن طريق القانون اأو العرف. 
ال�صيا�صة  يف  اليوم  يح�صل  ما  بني  ربطنا  ما  اإذا  قوّية  ال�صدفة  تكون  وقد 
بني  الطائفية   1860 العام  حوادث  يف  ح�صل  ما  مع  لبنان  يف  والإعالم 
بع�رشة  م�رشوًبا  الأخبار"  ظهور"حديقة  على  عامني  بعد  اأي  اللبنانيني 
اأذيالها،  جترجر  زالت  ما  وكاأنها  القدمية،  الأحداث  تلك  تبدو  بع�رشات.  اأو 
ذاكرات  يف  اأقوى  ب�رشا�صة  ت�صتيقظ  كما  الإعالميني،  كالم  يف  وتتجدَّد 
اإنها  لنقل  ثالثة.  اأو  عقدين  كل  املتكرِّرة  وحروبهم  وثقافاتهم  اللبنانيني 
اللبنانية. وهي  اللبنانية والهوية  البنية  اأ�صا�س  ا هي يف  م�صائل معّقدة جدًّ
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واملمار�صات  الإعالمية  الربامج  من  الكثري  يف  �صارخ  ب�صكٍل  اليوم،  تظهر، 
ال�صيا�صية التي تعتمد ال�صحن الطائفي، والنفخ يف اجلروح. 

قد ل اأبالغ اإن اعرتفت باأّن الدافع املبا�رش لتو�صيب هذه الدرا�صة، كان الن�رشة 
30 حزيران/ التوجيهية التي عّممتها قيادة اجلي�س- مديرية التوجيه، يف 
ي�صتمّر  فيها:"...  جاء  وقد  وحدتكم"،  �صمان  "وعيكم  بعنوان:   2008 يونيو 
بع�س و�صائل الإعالم يف نقل الأخبار م�صّخمة وعلى غري حقيقتها، ما يوؤّدي 
اإىل ت�صليل املواطنني، واإثارة الغرائز لديهم، واإ�صعال نار الفتنة والتحري�س، 
كما يلجاأ عدد من ال�صيا�صيني واملحللني اىل الت�رشيح بعلومات مغلوطة، 
�صوؤونه  يف  وتدخل  اجلي�س،  بدور  ت�صكيك  عن  تعرّب  باقرتاحات  والإدلء 
جانب  اىل  ل�صتمالته  حماولة  يف  العمالنية،  مهّماته  وتفا�صيل  الداخلية 
ت�صهده  الذي  واملذهبي  ال�صيا�صي  ال�رشاع  يف  وزّجه  اأخرى،  دون  من  فئة 
بع�س  يتداوله  ملا  �صاغية  اآذان  اإعارة  "عدم  اإىل  الن�رشة  وتدعو  البالد". 
�صائل الإعالم وال�صيا�صيني واملحللني، من اأخبار واآراء وانتقادات ومواقف 
فئوية ل تخدم الإ�صتقرار العام، ول �صيغة العي�س امل�صرتك بني اللبنانيني... 
ولطاملا نا�صدت القيادة املعنيني ب�رشورة التحّلي بامل�صوؤولية الوطنية يف 
ممار�صة العمل الإعالمي وال�صيا�صي، وحّذرتهم من اأّن ما يقومون به يتعّلق 
ل�صملت اجلميع من  ا�صتعلت  لو  النار  وباأّن  الآخرين،  بوطنهم، ولي�س بوطن 

دون متييز..".
الأّول من  الن�س  عّما نحن فيه، وهو لي�س  الن�س تعبرياً  اأكرث من هذا  لي�س 
اأكرث من منا�صبة يف توّخي  اإذ طاملا داأبت مديرية التوجيه يف  هذا النوع، 
هذه  كاتب  كان  واإذا  والأخبار.  الأحداث  تناول  يف  واملو�صوعية  الدقة 
ال�صيا�صيني،  الإعالم قبل  الإعالميني وو�صائل  التوجيهية، قد و�صع  الن�رشة 
يف �صوغ الن�س، كما نلحظ لو اأعدنا قراءته، لزددنا يقينًا باأّن الإ�صكاليات 
وع�صرية  كبرية  اللبناين  الكيان  على  الإعالمية  الو�صائل  تلك  تطرحها  التي 
حّق  من  لكن  متالزمان،  �صنوان  والإعالم  ال�صيا�صة  اأّن  �صحيح  احللول. 
الباحث طرح ال�صوؤال حول ال�صحافة اللبنانية ودورها اأو تاأثريها يف اأزمنة 
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ال�صلم واحلرب على قاعدة احرتام احلرّية وحتّمل امل�صوؤولية.
مهاًل! قد ي�صتدرج البحث يف هذا املو�صوع، حول لبنان بني �صحافتي احلرب 
وال�صلم، خ�صيًة منهجّيًة من اأن ي�صوب هذا الطرح �صوائب اأو نواق�س ناجتة عن 
ال�صحافية، والتي و�صعتنا يف ف�صاء  الأطر واملظاهر  ال�صعوبة يف تناول 
من  القرن  ون�صف  قرًنا  يتجاوز  كونه  به  والإحاطة  �صموله  ي�صعب  وا�صع 
املظلمة  احلريات  مظّلة  حتت  اجل�صيمة  اخل�صائر  وتكبُّدهم  اللبنانيني  م�صّقة 
وع�صوائي  م�صوؤول  غري  وب�صكل  اللبنانيني،  تقدي�س  عن  ناهيك  عام،  ب�صكل 

م�صائل دقيقة مثل احلرية يف التعبري والكتابة والن�رش ب�صكٍل خا�س.
ال�صحافة  معاين  بني  الفوارق  وتقوى  بالتحليل،  التاأريخ  يختلط  قد 
كما  الأمرين،  بني  كبري  فرق  وهناك  مثاًل،  لبنان  يف  وال�صحافة  اللبنانية 
من  ب�صبب  اآ�صيوًيا  اأو  اأوروبًيا  اأم  كان  عربًيا  واآخر  بلد  بني  فروقاٍت  هناك 
واملجتمع  احلرب  حركة  يف  احلرية  مثل  جوهرية  م�صائل  يف  الإختالفات 
امل�صطلحات  من  وغريها  والإرهاب،  واملقاومة  والدميقراطية  واحلرية 
اأّي  عن  ولكن  لبنانية،  تكون  اأن  بال�صحافة  يفرت�س  اخلالفية.  الكثرية 
لبناٍن ت�صت�رش�س هذه ال�صا�صة اأو تلك يف الدفاع والتحّيز والت�صليل واإخفاء 
احلقائق؟ ويفرت�س بال�صحافة، اأي�صًا، اأن تتناول �صوؤون اخلارج كّل اخلارج، 
اأّي  الداخل  اأن يتحّول اخلارج اىل م�صرّي وممّول ومتدّخل، فيقوى على  لكن 
وت�صبح  املو�صوعية،  تنتفي  اإذ  الإعالمية  املع�صلة  لّب  يكمن  فهنا  داخل، 
الأوطان مهّددة اأومعّر�صة لالنهيار والتفكك والتخّلف. ول خجل من القول 
باحلرب املالآن، باإّن و�صائل الإعالم والإعالميني يتحمّلون النتائج الوطنية 

الوخيمة التي ترخي بظاللها على البالد.
على  جديدة  الإعالمية  الإ�صتباحة  يف  الظاهرة  تلك  اعتبار  ميكن  هل 
ا�صتقالله  نيله  قبل  ومن  لبنان  لتاريخ  مالزمة  اإّنها  ل.  قطعًا  اللبنانيني؟ 
اللبنانيني  م�صّقة  عن  بحًثا  عليه  الرتكيز  �صنحاول  ما  وهذا  طويل،  بزمن 

الإعالمية.
ينظر اللبنانيون، منذ القدم، اإىل بلدهم وكاأّنه �صاحة حرب ور�صولية مفتوحة 
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على العامل، ل بل ي�صّمونه بال�صاحة التي ل �صوابط لها، وكاأّن اهلل حباها قّوًة 
يف التعبري تربك به الأوطان الأخرى. ولنا اأن نتخّيل للحظات املعاين التي 
تختزنها ال�صاحة كم�صطلح يوؤ�رّش اإىل مكان ل حدود له ول �صوابط ول قرار 
ول م�صوؤولية. وتبدو الت�صمية ماألوفًة ومالزمًة للبنان يف اخلطابني الر�صمي 
بالأطر  جدوى،  دون  من  اأخرى،  واأنظمة  �صعوب  تت�صبث  بينما  وال�صعبي، 
وتوجيهها  الإعالم  و�صائل  �صبط  متوّخيًة  الرقابّية  وال�صلطات  والقوانني 
العربّية  الدول  جممل  يف  حا�صل  هو  ملا  وفقًا  اأخبارها  وتقنني  وتنظيمها 
الأخرى، وكذلك يف اأعتى الدول ومنها الوليات املّتحدة الأمريكية يف اإّبان 
يف  الربجني  و�صقوط   ،)1991 الثاين/يناير  كانون   16( ال�صحراء"  "عا�صفة 
11اأيلول/�صبتمرب 2001 وغزو العراق العام 2003)يراجع بهذا ال�صاأن درا�صتنا 

معارك  يف  ال�صورة  "اإنقالب  بعنوان  الوطني  الدفاع  جمّلة  يف  املن�صورة 
ال�صور العربية الأمريكية" العدد54، متوز/يوليو 2003(.

والعربية  اللبنانية  ال�صحافية  الكتابة  يف  املحّرمات  اخت�صار  �صئنا  ولو 
بالطبع، لقلنا اإنها تكاد تنح�رش بالن�صبة اإىل املخ�رشمني من ال�صحافيني 
يف مثلث من املحّرمات ونعني بها اجلن�س وال�صيا�صة والدين وهي تفر�س 
جمعت  اأّنك  لو  هي  هنا  الغريبة  واملفارقة  بها.  امل�صا�س  وعدم  احرتامها 
اأمام م�صطلح  الثالث، لوجدت نف�صك  الكلمات  الأوىل لهذه  الثالثة  الأحرف 
اجل�صد الذي ميّثل قمة املحّرم العربي وف�صائه املحكوم بالقيود واملعايري 
والتقاليد والعادات الثابتة التي ل يزحزحها زمن اأو تغيري، مهما كان �صكله 

وقوته. 
دون  من  عامل  يف  اإذاً،  نف�صه،  لبنان،  يف  ال�صحافة  عن  الباحث  يجد  هكذا 
�صياج قابل لكل دخول فكري، وثقايف، واإعالمي، ومايل، و�صيا�صي، وحزبي. 
وقد ل جند يف بع�س هذه ال�صحافة بحثًا عن لبنانيتها �صوى لبنان كمكان 
اأمام  والتقنية  واملالية  القانونية  الت�صهيالت  حيث  �صدورها  ملركز  يتيم 
امل�صّغر  العامل  يف  اإّننا  امل�صارف.  ب�رشّية  تتنّعم  التي  الأجنبية  الر�صاميل 
اأو ال�صاحة الت�صالية العالمية اأو لبنان دولة الإعالم، مع العلم اأّن م�صالة 
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اليوم �صهلة، وتتخّطى جممل عوائق املكان والزمان،  البث وال�صدور باتت 
قوًة  لبنان  يف  ال�صاحة  معنى  وينعك�س  الإعالمية.  العوملة  تقنيات  بف�صل 
الداخلّية ال�صعبة التي مل  ات�صاًعا وانت�صاًرا و�صيًقا، وفقًا للظروف  و�صعًفا، 
ال�صيا�صّية والفكرّية، والتي كانت لها  تفارق تاريخ هذا الوطن يف مناحيه 
نتائجها امللمو�صة وتاأثرياتها الثقافية والجتماعية وال�صلوكية وال�صيا�صية 

والكيانية على الأمن وال�صتقرار الوطنيني.
خا�صة،  ومفاهيم  �صورًة  لبنان،  اّت�صاعها،  على  الروؤيا  هذه  منحت  لقد 
لطبيعته  مالزمة  كم�صاألة  العرب،  عن  والتمايز  التمّيز  اأبرزها  و�صفات 
اجلغرافية والب�رشية. وقد علقت يف اأذهان اللبنانيني مقولة وهمية اأ�صا�صية 
جغرافًيا  مف�صاًل  اأو  والغرب،  ال�رشق  بني  و�صل  همزة  وطنهم  من  جتعل 
بها،  ويتم�ّصكون  يعتّدون  مقولٌة  وهي  واأوروبا،  اآ�صيا  قاّرات  به  ت�صرت�صد 
لبا�صهم  واأ�صاليب  التعليمّية  ومناهجهم  اأفكارهم  يف  الكبري  حّيزها  وتاأخذ 

وعي�صهم ولغاتهم وطرائق تخاطبهم، ومواقعهم الإعالمّية وال�صيا�صية.
ي�صطلعوا  لأن  و�صيا�صييه  لبنان  توؤّهل  زالت  ما  امل�صائل  هذه  اأن  ونت�صّور 
من  اأبعد  بل  اجلغرايف،  وطنهم  وحجم  اأحجامهم  من  بكثري  اأكرب  باأدوار 
تاريخه. وهم اإذ كانوا يكرّبون اأحجارهم يف وجه الأنظمة العربية الكثرية، 
العرب  فيها  يتنّف�س  قتالية  �صاحة  اإىل  ال�صغري  وطنهم  يحّولون  كانوا 
الأوهام  تلك  ذلك  يف  وعّدتهم  الأمر،  لزم  اإن  ويتحاربون  ويت�صارعون 
القول  ون�صتدرك  والت�صاوف.  التباهي  اأو  التفرجن  اأو  التمغرب  يف  اللبنانية 
زالت  بعدما  ال�صمات،  تقا�صمه هذه  راحت  اأخرى  اإن كانت هناك دول  باإنه 
تاريخه  فاإّن  خمتلفة،  ميادين  يف  والدول  ال�صعوب  بني  والفوا�صل  احلدود 
وتفاعلها  املتعّددة  الفئات  احتكاك  يف  منوذجيًا  معجنًا  زال،  وما  كان 
وفًقا  و�صوغها  املتعّددة  واللغات  الأفكار  تالقح  يف  وكذلك  وتناغمها، 
الظروف  باختالف  تقاربها،  اأو  وتباعدها  تباينها  يف  تختلف  لطبيعة 
والتحالفات. وكانت النتيجة، على الدوام، وطًنا حمكوًما بهواج�س التحّول 
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اأّن هذا  والإهتزاز بدًل من الثبات والطماأنينة. وهنا، تربز مالحظٌة قوامها 
التاأثر  �صهل  يبدو  بالأجنبية،  وات�صاليًا  �صحافيًا  املتمّيز  اللبنايّن  النموذج 
فتونه  يدفعه  وقد  فيه.  ال�صحافة  فتقوى  التقنيات،  وم�صتلزمات  بنتائج 
مو�صوع  يف  مواطنيه  بني  ما  يف  انهيارات  اإىل  والغريب  املنتج  بالغرب 
امل�صتويات،  وانق�صام على خمتلف  وتنازع  اللبنانية كمثار جتاذب  الهوّية 

با فيها النظرة اإىل الثقافة والإجتماع.
يف �صوء هذه املقّدمة، نتناول يف درا�صتنا نقطتني:

الدرا�صة  هذه  على  �صقطت  التي  الذكرى  تتناول  عابرة،  الأوىل  النقطة 
وعنوانها "الريادة اخلورية"، ونعني بها الإحتفال يف "الدفاع الوطني" بـ 
بولدة  املئوي  الإحتفال  من  الر�صمي  لبنان  ف�صل  الأخبار" بعدما  "حديقة 
ملتزمة  بداأت  ك�صحيفة  تفا�صيلها  من  �صاأخرج  وهنا  الأوىل،  اجلريدة  هذه 
ما  اىل  �صدورها،  قبل  ما  منذ  وغرب  �رشق  بني  اللبنانيني  ت�صّظي  مع�صلة 
كربى  م�صابهة  باإ�صكاليات  يرتبط  كونه  نظري،  يف  تعبرًيا  واأكرث  اأثمن  هو 
م�صتمّرة ما زلنا نعاين ت�صظياتها �صحافًيا واإعالمًيا على م�صتوى ال�صا�صات 
ل�صت  "وي...  بعنوان  عربية  رواية  اأّول  بذلك  اأعني  لبنان.  م�صتوى  وعلى 
باإفرجني" اأي نعم ل�صت باإفرجني ال�صادرة العام 1859 بعدما كان قد كتبها 

ون�رشها ال�صحايف الأّول خليل اأفندي اخلوري يف "حديقة الأخبار".
اأّما النقطة الثانية، فمحاولة مطّولة نتناول فيها دورال�صحافة يف الأزمات 
اللبنانيون، وجريانهم من العرب، خالل  اللبنانية التي عرفها  وال�رشاعات 
قرٍن ون�صف، وذلك يف منهج ت�صنيف هذه ال�صحافة يف تّياراتها الكربى، 
التاأريخية  التفا�صيل  عن  الإعرا�س  وحماولة  العاّمة،  العري�صة  ومناحيها 

املمّلة. 

النقطة الأوىل: الريادة "اخلورية"
اأّول  رائد   )1907-1836( ال�صويفات  يعترب خليل جربائيل اخلوري من مدينة 
اىل  الإ�صارة  مع  باإفرجني")1859(،  ل�صت  وي...   " هي  حديثة  عربية  رواية 

الدفاع الوطني - ت�رشين الأول 2008

ال�صحافة اللبنانية ودورها يف اأزمنة ال�صلم واحلرب

اأ.د. ن�صيم اخلوري



28

الأ�صبق  يعترب  من  جند  حيث  الريادة،  هذه  تثبيت  يف  النّقاد  بني  تباينات 
"علم الدين"  اأو  "غادة الزهراء" لزينب فّواز )1899(،  يف هذا املجال، رواية 
الب�صتاين،  ل�صليم   )1870 ال�صام")  جنان  يف  اأو" الهيام   ،)1882 مبارك)  لعلي 
اأو "غابة احلق" لفرن�صي�س املّرا�س) 1865(. لكّن الريادة اخلورية تكمن لي�س 
فح�صب يف اأّن خليل اخلوري هو �صاحب الرواية الأوىل تاريخًيا، واإمّنا لأنها 
�صّيد عبد  تلك املرحلة، كما كتب مكت�صفها حممد  الأكرث ن�صًجا يف  الرواية 
النّواب، ولأّن اإتقان اخلوري للغتني الرتكية والفرن�صية اأظهرت حربه متاأّثراً 
بفهوم الرواية الأوروبية يف منط بناء ال�صخ�صّيات وتتبعه لأحداث الرواية 
يف �صال�صٍة لغوية راقت للقّراء العرب، كون الكاتب رفع من مرتبة العادات 
والتقاليد ال�صامية يف ذلك الزمان منتقًدا التفرجن اأو "التمّدن الوهمي" كما 
يف  بالفرانلبنانية  يعرف  ما  اأو  هذه،  روايته  يف  اخلوري  خليل  عنه  عرّب 
التخاطب وال�صلوك والزي. واأهّم من هذا كّله،اأّن روايته جاءت مت�صل�صلة على 
الأخبار"،  "حديقة  املذكورة  ال�صعبية  �صحيفته  يف  ن�رشها  �صهراً،   18 مدى 
والتي كان  الآ�صتانة،  العثمانية خارج  اململكة  الأوىل يف  العربية  اجلريدة 
كّل  وكان  الأخبار".  "حديقة  اىل  عنه  عدل  ثّم  املنري"  "الفجر  اأ�صماها  قد 
وكان  غريها.  دون  من  احلكومات  اآراء  تن�رش  حكومية  جرائد  �صبقها  ما 
اأّولها"التنبيه" اأّول �صحيفة عربية يف العامل ا�صتعان نابليون بونابرت يف 

حملته على ال�رشق برتجمني لبنانيني اعتمد عليهما يف اإ�صدارها. 
اإ�صطلعت "حديقة الأخبار" بدور كبري ب�صبب تغطيتها ن�صوب حوادث العام 
1860 الطائفية، كما اأملحنا، والتي منحت الدول الكربى فر�صة اإحداث نظام 

�صيا�صي جديد جلبل لبنان، الذي اأ�صبح يف ما بعد مت�رشفية م�صتقلة متاًما 
اللبناين  الذهن  تدمغ  زالت  ما  حوادث  هذه  العايل.  للباب  مبا�رشة  تابعة 
الرائدة  ال�صحيفة  تلك  ولول  اليوم.  حّتى  وتتغرّي  فتتو�ّصع  باآ�صيها  وتتكّرر 
ر�صمية  ليجعلها جريدًة ن�صف  با�صا  فوؤاد  الرتكي  املت�رّشف  ملا كان دلف 
ثّم تبعه فرانكو با�صا ليكّر�صها جريدًة ر�صمّيًة بالكامل ا�صتمّرت يف �صدورها 

حّتى بعد وفاة �صاحبها خليل اخلوري بعامني.
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بني  �صاع  باإفرجني"  "وي...ل�صت  يف  الراوي  اأن  القول  ميكن  بكلمتني، 
ال�صبية  اإبنته  واأ�صاع معه  ترددها،  اأحالمه يف  ف�صقطت  والعربية  الفرجنة 
التي اأغراها باملناخ الإفرجني. فاأ�صاعت حّبها واأخذت الدير طريًقا لعزلتها 
الن�صو�س  م�صمونها  يف  ت�صبه  الرواية  يف  فاملقدمة  ال�صياع.  هذا  ب�صبب 
التي ن�رشها اخلوري يف جريدته وقارن فيها بني ال�رشقيني والغربيني يف 
باأن  تق�صي  رائدة  فكرٍة  على  ا  ملحًّ والعلوم،  واملعارف  والتقاليد  العادات 
اأن  "فال يجب  اإنكليزيًا،  والفرن�صي فرن�صًيا والإنكليزي  العربي عربًيا  يكون 
فاإّن  عربي.  لأنه  �صيء  كّل  ن�صتح�صن  ول  افرجني،  لأنه  �صيء  كل  ن�صتهجن 
اإح�صانات واإ�صاءات ل تخفى عّمن متّعن باحلقائق. وعلينا مع�رش  لكّل قوم 
العرب اأن نحّدق النظر، ونتاأمل بفكر خال من �صوائب الغر�س، باأبناء عّمنا 
وا�صطًة  كان  ما  فقط  عنهم  وناأخذ  الأوروبية،  القارة  القاطنني  الب�رش  بني 
لتقّدمهم علينا بدرجات التمّدن والتهذيب "فال ن�رشق ول نقتب�س بل نختار 

ما يتنا�صب مع الروح الأهلية لكّل اأمة". 
مثل حجر  يدور  الذي  امليب�س  اللبناين  الزمان  يقف على خطوط  به  وكاأين 
هذه  على  تعليقه  يف  عبود  مارون  الأديب  راآه  بعدما  اأزماته،  يف  الرحى 
بني  الفا�صل  الكبري  البحر  �صاطىء  على   ..." الواقف  باأنه  الرائدة  الرواية 

العامل القدمي والعامل اجلديد".
بي�صوية  فوق  امل�صيئة  النقطة  لبنان،  لتاريخ  املالزمة  احلرّية  اإّنها 
البحراملتو�صط، لطاملا جتّذر اللبنانيون الأحرار با�صتالل حربهم من اأ�صماكه 
اأ�صياًل. وهل هناك من هو اأ�صّد حرّيًة من ال�صمك يف املحيطات؟ اللبنانيون 
من تلك الف�صيلة املعاندة يف حرّية الل�صان واحلرب حّتى ولو اأدمنوا احلروب 

والنزاعات يف ما بينهم عرب التواريخ.

النقطة الثانية: دور ال�سحافة اللبنانية وتاأثريها
الواقع، اأّنه مهما اختلفت وجهات النظر، يف لبنان، حول ال�صحافة والإعالم، 
ة توؤذي اأهلها وجريانها، ميكن القول  ومهما اّت�صعت ال�صاحة اللبنانية كمن�صّ
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تاريخه  لت�صّكل  كلُّها  تتداخل  الإعالم،  من  اأربعًة  اأ�صكاًل  عرف  لبنان  اإن 
الإعالمي وال�صيا�صي الطويل واملميَّز، وتتمثَّل، ا�صطالحًا، يف اأربعة مباحث: 

اأوًل – �صحافة الإ�صتقالل
ثانًيا – �صحافة التاأ�صي�س للحروب.

ثالًثا- حروب ال�صحافة وال�صحافيني.
رابًعا – لبنان بني اإعالم ال�صالم واإعالم املقاومة.

نه�صة  ووا�صًعا من  اأ�صا�صًيا  تاريًخا  الأربع  املتداخلة  املحطات  تغطي هذه 
حمطات  مع  الرتباط،  والوثيقة  املرتافقة  املعا�رشة،  الإعالمية  لبنان 
نه�صته وانهياره على خمتلف امل�صتويات. لكن قبل التطرق اإىل معاين قفز 
ال�صالم  ومناخ  ونقًدا،  ا  عدًّ املدفوعة  واإعالمها  احلروب  نريان  بني  لبنان 
املال،  اإىل  املال  من  اأي  ونقًدا،  ا  عدًّ ا  اأي�صً املدفوع  واإعالمه  والإ�صتقرار 
باتت  لبنان  يف  العالم  و�صائل  حتديد  حماولة  اأن  اإىل  ال�صارة  يفرت�س 
يف  لبنان  يف  ممكنًة  كانت  وهي  الراهن،  الوقت  يف  بالإخفاق  حمكومة 
الربع الأخري من القرن الع�رشين. و�صبب الإخفاق واحد هو �صقوط احلواجز 
تقف  عادت  ما  ال�صعوب  تلك  ولأّن  والبلدان،  ال�صعوب  بني  ما  يف  واحلدود 
يكفيها  اإذ  واحل�صارات،  املكت�صفات  بركب  للحاق  اأ�صابعها  روؤو�س  على 
اأ�صا�صًا  ُجبل  فالإن�صان  الإت�صالية.  العوملة  مكت�صفات  زمن  يف  تنخرط  اأن 
اأربعة هي الرتاب واملاء والهواء والنار. وقد حّقق منذ ظهوره  من عنا�رش 
ما  وكّل  الزراعية  الرتابية  ح�صاراته  عرب  الكون  ثلث  اأي  الأّول  عن�رشه 
عرب  الكون  ثلثي  اأي  الثاين  عن�رشه  حقق  كما  الب�صيطة،  وجه  على  ن�صهده 
ح�صاراته املائية يف اكت�صاف مياه املحيطات والبحار فتوا�صل مع من هم 
اأخرى، وهو اليوم يحّقق عن�رشه الثالث  من ورائها من �صعوب وح�صارات 
الذي ل حدود له ول اأحجام عرب اأق�صى جتلياته الف�صائية التي مل تتجاوز 
الربع قرن وتفتح العقل اىل ما لنهاية يف عامل التوا�صل بني �صعوب العامل. 
الف�صاء، ونعّمر  الف�صاء، ونتوا�صل عرب  الإعالمي نعي�س يف  نحن باملعنى 

احل�صارة املقبلة عرب الأثري. 
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اأولً:  �سحافة الإ�ستقالل
تبنّي درا�صة التاريخ اللبناين احلديث اأن ال�صحافة اللبنانية منذ بدء انت�صارها 
العام 1858 وحتى اأواخر القرن التا�صع ع�رش كانت مفتونًة بامل�صائل الدينية 
الإ�صتقالل،  اىل  والطموح  القومية  واليقظة  بالوطنية  املغلَّفة  والالهوتية 
عبد  ال�صلطان  قانون  قبل  هناك  يكن  مل  اإذ  بالقيود  حمكومة  كانت  لكنها 
العزيز العام 1864 اأي قانون لل�صحافة ل يف لبنان ول يف البلدان اخلا�صعة 
الذي كان حم�صوًرا  ا�صطنبول  العايل يف  الباب  العثمانية وملزاج  لل�صيطرة 
قد  باري�س  اىل  العزيز  عبد  زيارة  اأن  ويبدو  والداخلية.  املعارف  بوزارتي 
وحرية  للحرّيات،  تقدي�صها  عن  النظر  بغ�ّس  الدميقراطية،  بعراقتها  طبعته 
ال�صحافة امل�صوؤولة، ما جعلنا ن�صهد ظهور 6 �صحف و10 جماّلت يف بريوت 
 1876 العام  ال�صلطان عبد احلميد  1865 و1876. وقد منح خلفه  العامني  بني 
العثماين  الد�صتور  من   12 املادة  يف  كّر�صها  عندما  احلرية  وهم  ال�صحافة 
العثماين  القانون   1909 العام  بعده  و�صدر   ،1908 العام  اإعالنه  جاء  والذي 
مدحت  لأن  وهًما  قلنا  لل�صحافيني.  اأو�صع  حريات  منح  الذي  لل�صحافة 
واأبعد  الربملان  وحّل  والأفواه،  احلرب  كّم  اأن  لبث  ما  وزرائه  رئي�س  با�صا 
اأهل ال�صحافة والأدب اإىل اخلارج، و�صوًل اىل طغيان الأحكام العرفية مع 

اندلع احلرب الرتكية - الرو�صية العام 1877.
برزت ال�صحافة الوطنية اجلامعة، اإذن، مع بدايات الن�صف الثاين من القرن 
التا�صع ع�رش يف لبنان وم�رش و�صوريا وغريها من البلدان التي كانت تابعًة 
ا�صطلعت  وقد  الغربّيني.  وال�صيطرة  للنفوذ  اأو  العثمانية  الرتكية  لل�صلطات 
الذي  ال�صتقالل  يف  جذرًيا  �صاهمت  بارزة،  وطنية  باأدوار  ال�صحافة  هذه 
كان العرب ي�صعون اإليه. وحملت معامل التغيري بالرغم من القوانني اخلا�صة 
الأفكار  انت�صار  دون  الكتابة، وحتول  ت�صّيق على  كانت  التي  باملطبوعات 
التحّررية. وميكن القول اإن ال�صحافة كانت اأداًة فاعلة يف الن�صال للتخّل�س 
من ال�صيطرة الأجنبية. ويف املقابل، علت الروح املناوئة لالإحتالل العثماين 
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واملطالبة بالإ�صتقالل بعد اإعالن الد�صتور العثماين بني العامني 1908 و1914 
علًنا  الت�صهري  وكان  احلرية  من  وا�صع  بعهد  اللبنانية  ال�صحف  نعمت  حيث 
بالعثمانيني. ثّم دفعت اأحداث العام 1860 بالعديد من اللبنانيني اىل م�رش.

ملاذا م�رش؟
لأن عودة بعثات اخلديوي ا�صماعيل اإىل اخلارج، فتحت اأبواب اأر�س الكنانة 
للح�صارة الغربية، ولأن ال�صحافة �صهدت يف عهده ع�رش انبعاث ونه�صة. 
ا�صتقاللها  على  العربية  البلدان  ح�صلت  بعدما  ال�صحفي  العمل  تعّزز  فقد 
اإىل  والتلفزيون  لالإذاعة  "اللكرتونية"  التقنيات  با�صتخدام  وذلك  تباعًا، 
 ... جانب ال�صحافة املكتوبة. وكنا جند "اأن بع�س الإذاعات العربية قد احتلَّ
القادة يف قلوب  اإل مكانة بع�س  اأخرى  مكانة مرموقة مل ت�صاِهها مكانة 
ال�صعوب. واأبرزت ال�صحافة مكانة الإذاعة التي مل تن�َس ف�صلها، فبقيت حتى 
ا[.  اأي�صً �صا�صاتها  ]وعرب  ا�صتوديوهاتها  ال�صحف من  اأقوال  تقراأ  يومنا هذا 
ولتعزيز مواقعها عمدت ال�صلطة اإىل و�صع قوانني جديدة للمطبوعات والن�رش 
عملت كلُّها يف حم�صلتها النهائّية على تقييد الكلمة، ومتجيد ال�صلطة، وعدم 
ال�صماح بتوجيه النقد لها")1(. وقد يخرج لبنان عن هذا الإطار، فنجد تالزًما 
يف ال�صحافة بني القطاعني العام واخلا�س املتقدم ب�صكل ملفت يف التاريخ.
ويف خال�صٍة �رشيعة، ميكن القول باأّن ال�صحافة العربية واللبنانية، ن�صاأت 
وكانت  الراهن.  باملفهوم  حم�صة  �صيا�صّية  منها  اأكرث  علمّية  ثقافّية  اأدبيًة 

احلرّية هًما كبرًيا اأ�صا�صًيا يف قدا�صة الوجود وال�صكل والن�س. 
ووجوب  التعبري  تقدي�س  فر�س  املعنى  بهذا  وهو  اأ�صا�ًصا،  �صلطة  فالن�س 
احرتام العربية. وبهذا نفهم ملاذا اأورثت الطباعة يف العامل الإ�صالمي خوفًا
منع اإذ  الطباعة،  فيه  جتوز  ول  الن�صخ  فيه  يجوز  العربي،  احلرف  على 

"ونقاوتهما  ل�صالمتهما  والرتكي  العربي  احلرفني  طباعة  العايل  الباب 
من الدن�س")2(.
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ال�صيا�صي  النظام  راح  فقد  العربية،  ال�صحافة  ولدة  طور  هذا  كان  واإذا 
وراحت  كبرية.  باأعداٍد  الغربية  الإر�صاليات  يجذب  باحلرية،  املعجون 
واأخذت  واملجالت.  اجلرائد  ثّم  الن�رشات  وت�صدر  واملطابع،  املدار�س  تفتح 
اأيدي  على  ع�رش  التا�صع  القرن  من  الأخري  الربع  يف  "ترتقي  ال�صحافة 
العام  بريوت  يف  "اجلّنة"  اأ�صدر  )الذي  الب�صتاين)3(  �صليم  مثل  كبار  كّتاب 
الب�صتاين  بطر�س  املعلم  اتفق  وقد  اأدبية.  جتارية  اأ�صبوعية  وكانت   ،1870
�صاحب "اجلنان" و�صليم الب�صتاين �صاحب "اجلنة" وخليل �رشكي�س �صاحب 
"ل�صان احلال" على �صّم هذه ال�صحف جمتمعة يف �صحيفة واحدة(، واأحمد 
واأديب   ،1860 العام  ا�صطنبول  يف  اأ�صدر"اجلوائب"  الذي  ال�صدياق)4(  فار�س 
منر)8(،  وفار�س  �رشُّوف)7(،  ويعقوب   ،)6( اليازجي  وابراهيم  ا�صحق)5(، 
�رشكي�س)11(،  و�صليم  �رشكي�س)10(،  وخليل  الكواكبي)9(،  الرحمن  وعبد 

وجرجي زيدان)12(، وكل ذلك يف �صبيل الإ�صتقالل الوطني والتما�س احلرّية.
العاملية  احلرب  حتى  ع�رش  التا�صع  القرن  اأواخر  من  النمو  مرحلة  وامتّدت 
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2- كمال ال�صليـبي، تاريخ لبنان احلديث، دار النهار للن�رش، بريوت، 1969، �س 167.
يف  تتمحور  وكانت  بريوت،  يف  �صدرت  جريدة  ثاين  �صوريا"،  1860،"نفري  العام  اأ�ص�س  الذي  بطر�س  املعلم  ابن   ،)1847-1884(  -3
م�صامينها على الوحدة الوطنية يف لبنان اإثر مذابح 1860 كما اأ�ص�س"اجلنان" العام 1870، وكان �صعارها"حب الوطن من الإميان"، وبعد 
فت عن ال�صدور العام 1887. ولد يف عبيه، قراأ العربية على ال�صيخ نا�صيف  وفاته العام 1833حتّول امتيازها اىل ابنه �صليم ثم جنيب وتوقَّ

اليازجي. �صاعد اأباه يف و�صع دائرة املعارف، وكتب ون�رش يف التاريخ. راجع: املنجد يف اللغة، �س 74.
4- ولد يف ع�صقوت 1804، وتعّلم يف مدر�صة عني ورقة. �صافر اإىل م�رش ومالطة وتون�س وجّول اأوروبا. امتاز بعرفته الوا�صعة يف اللغة 
العربية، وب�صهولة اأ�صلوبه يف الكتابة. من موؤّلفاته: "اجلا�صو�س على القامو�س"، و"ال�صاق على ال�صاق يف ما هو الفارياق". تويف العام 

1888 يف ا�صطنبول. راجع: املنجد يف اللغة، �س286.
5- اأديب ولد يف دم�صق �صنة 1856 واأقام يف م�رش وتويف يف بريوت �صنة 1885. اأن�صاأ جريدة "م�رش" وله روايات متثيلية مع �صليم النقا�س: 

املنجد يف اللغة، �س 18.
القراآن  ال�صيخ نا�صيف. حفظ  اأبيه  العربية عن  اأخذ علوم  الأدبية والعلمية.  النه�صة  اأئّمة  )1906-1847(، ولد يف بريوت، واعترب من   -6
وتو�صط حلقات التعليم يف املدر�صة البطريركية. عرف باأبحاثه اللغوية. �صنع بيده اأّمهات الأحرف العربية للمطابع. نّقح ن�صو�س العهد 
القدمي التي ترجمها الآباء الي�صوعّيون. اأ�ّص�س جملة "ال�صياء" وحّرر الق�صم الأكرب منها. عمل يف جتديد اللغة، وله يف ذلك: "اللغة والع�رش"، 
و"اآمايل لغوية"، و"اأغالط املوّلدين"، و"لغة اجلرايد"، و"اأغالط العرب"، و"جنعة الرائد"، و"الفرائد احل�صان". راجع: املنجد يف اللغة والأدب 

والعلوم، �س 570.
7- )1927-1852(، ولد يف احلدث - لبنان. اأديب اأن�صاأ جملة "املقتطف" يف القاهرة )1876( وله فيها الف�صل بتقريب العلوم الغربية اإىل 

قّراء العربية، ما اأّثر يف تطّور هذه اللغة طبقًا لالحتياجات الع�رشية: املنجد يف اللغة والأدب والعلوم، �س 305.
م" و"املقتطف" ب�صاعدة يعقوب �رشُّوف: املنجد  8- ولد يف حا�صبيا - لبنان 1856. اأديب لبناين هاجر اإىل القاهرة واأن�صاأ جريدة "املقطَّ

يف اللغة والأدب والعلوم، �س 540.
9- )1902-1849(، ولد يف حلب، وا�صطهده الأتراك ب�صبب اأقواله وكتاباته. اأقام يف م�رش، له "اأم القرى" و"طبائع ال�صتبداد": املنجد يف 

اللغة والأدب والعلوم، �س 445.
10- )1915-1842(، اأديب و�صحايف لبناين، موؤ�ّص�س املطبعة الأدبية وجريدة "ل�صان احلال" )1877(. تويف يف بريوت: املنجد يف اللغة 

والأدب والعلوم، �س 251.
11- اأديب لبناين من�صئ جريدة "رجع ال�صدى"، و"جملة �رشكي�س"، تويف 1927. من موؤّلفاته "�رش مملكة"، "يف اأخبار بني عثمان )1897(": 

املنجد يف اللغة والأدب والعلوم، �س 251.
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الأوىل حيث ا�صتقام اأ�صلوب ال�صحف بف�صل الأدباء الذين التم�صوا ال�صحافة 
اإىل  ال�صحافة  يقود  الأدب  وا�صتمّر  والتحّرري.  الن�صايل  لالأدب)13(  و�صيلًة 
�صارت  منه  الأخرية  �صنة  الثالثني  "ويف  الع�رشين.  القرن  منت�صف  بعد  ما 
واملحرتفون،  الهواة  ال�صحافيون  زمامها  وت�صّلم  النحدار.  نحو  ال�صحافة 
حيث قادوا الأدب من يده، واأنزلوه اإىل م�صتواهم مر�صّخني مرحلة ال�صحافيني 
املتاأدبني")14(. واملعروف اأّن جراأة حرب بع�س هوؤلء ال�صحافيني اللبنانيني 
دفعت بهم اىل حبال امل�صانق حيث اأعدم الأتراك �صتة ع�رش منهم العام 1916، 
منهم اأحمد ح�صن طبارة، عبد الغني العري�صي، برتو باويل وال�صيخان فيليب 

وفريد اخلازن و�صعيد فا�صل عقل.

ثانًيا: �سحافة التاأ�سي�س للحروب
ُيعترب لبنان الظاهرة الإعالمية، اأو املق�صد الإعالمي للعرب. اختلفت وتباينت 
الأخرية  احلروب  ن�صوب  حتى  وتطورها  فيه  الإعالم  و�صائل  ن�صاأة  ظروف 
العام 1975. وقد �صاعد يف ذلك تكري�س الد�صتور اللبناين احلرية يف اإبداء الراأي 
الإعالم،  حرية  كّر�صت  كما  والطباعة)15(،  الجتماع  وحرية  وكتابًة،  قوًل 
.)16( للقانون  وفقًا  �صوؤونها  ورعاية  ال�صحافة،  تنظيم  ن�صو�س  وو�صعت 
ومل يكن لبنان الر�صمي قد بلور مفاهيمه اخلا�صة بالإعالم واحلرية واحلقوق 
عن م�صتوردة  مرتجمة  مفاهيم  بلورها  ما  بقدر  ن  حم�صَّ كوطن  وغريها، 

جعل  ما  واقعه،  مع  تتطابق  ل  كانت  قد  وهي  وغريها،  الفرن�صية  التجربة 
م�صاحته،  اأو خيار، وجعل  م�صتقر على هوية  اأو  ثابت  الر�صمي غري  اإعالمه 
رقعة  الد�صتور،  يف  منه  اأكرث  املمار�صة  يف  قيمة  من  للحرية  ما  بف�صل 
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12- )1914-1861(، ولد يف بريوت. اأ�ّص�س جملة "الهالل" )1892( يف القاهرة. من موؤّلفاته "تاريخ التمّدن الإ�صالمي"، و"تاريخ اآداب اللغة 
العربية"، و"تراجم م�صاهري ال�رشق". راجع: املنجد يف اللغة والأدب والعلوم، �س 239.

13- ومنهم ب�صارة اخلوري وحممد كرد علي، وعبد الغني العري�س، واأحمد ح�صن طبارة و�صكري الع�صلي.
14- جورج كال�س، "جوزف اليا�س الرتبوي اخلبري".

15- املادة 13 من الد�صتور اللبناين يف جميع تعديالته 1926 و1990، جمل�س النواب، الد�صتور اللبناين، 1990.
اللبناين  املطبوعات  فقانون  والنتداب،  ال�صتقالل  اأيام  1918 ويف  التي طراأت عليه منذ  والتعديالت  العثماين  املطبوعات  قانون   -16

)1962( وتعديالته )1977(. راجع: عادل بطر�س، جمموعة قوانني املطبوعات يف لبنان 1979-1865، ل ن، بريوت، 1980.
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والجتماعي  وال�صيا�صي  الع�صكري  والن�صال  واملناه�صة  للتعبري  �صاحلة 
ل  حتى  الكّمي  باملعنى  اخلا�س  الإعالم  ر�صد  ي�صعب  كان  والقت�صادي. 
ا�صتحالة غري  الر�صمي، وكاأنها  ي�صتحيل حتديد معناه  النوعي. وكان  نقول 
قابلة لل�صبط، على الرغم من كل الد�صاتري والقوانني والتعديالت واملرا�صيم. 
املتعددة،  وانحيازاته  الواقع،  عن  ُبعده  يف  الر�صمي،  الإعالم  ا�صطلع  هكذا 
بدور �صاهم كثرياً، ربا، يف منّو املوؤ�ّص�صات ال�صحافية اخلا�صة التي تقود 
ل  اأوىل،  ملرحلة  كعنوان  الإعالم  حروب  عن  الكالم  اإىل  م�صامينها  قراءة 
ينظر اإليه مراآة تعك�س الواقع، بقدر ما هو واقع كان يهّيئ ويح�رّش ويكتب 

لالنفجارات والنهيارات التي كان لبنان ميدانها الوا�صع واحلا�صن.
وفق هذه النظرة، اتخذت هذه املرحلة من تاريخ ال�صحافة اللبنانية عنوان 
احلرية  من  ا�صتفادة  يف  لالنهيارات،  التح�صري  يف  امل�صاركة  اأو  التح�صري 
يف  ال�صحافة،  تنت�رش  وكانت  �صوابط.  دون  من  واملعار�صة،  الكتابة  يف 
بع�س الأحيان يف لبنان، ل لتخاطب اأحداً فيه من اللبنانيني، بل لتخاطب 
ليها املبا�رشين، اأو مناه�صيهم يف الأنظمة العربية والأحزاب  اأ�صيادها اأو مموِّ

والعقائد واليديولوجيات املت�صارعة الكثرية.

1 - لبنانية ال�سحافة! 
اللبنانية مل تكن،  ال�صحافة  لبنان. لكن  لبنانية  ال�صحافة هي من  لبنانية 
اإذاً، لبنانية كاملة على الإطالق، بل �صحافة يف لبنان من جممل الهويات 
الأخرى، يكفل الد�صتور حريتها. لكّنها، بالرغم من هذه الكفالة، مل تكن حّرًة 
كثرًيا بقدر ما كانت مرهونًة لأ�صحاب الأموال من العرب، ل بل م�صتاأَجرة 
منهم. وبطبيعة احلال، كان "ل ميكن لل�صحافة امل�صتاأجرة اأن تخالف عقد 
ال�رشّية  ال�رشوط  ينّفذ  اأن  اإن�صاًنا،  اأم  املاأجور، عقاًرا كان  الإيجار لأن على 
�صائق  حالة  اللبنانية  ال�صحافة  فت�صّبه  العقد...  يف  عليها  املتفق  والعلنّية 
يقود  ظاهريًا  ال�صائق  يبدو  حيث  الأمري...  اأو  ال�صيخ  عند  اخلا�صة  ال�صيارة 
ال�صيارة حًرا ويحّركها بيديه ورجليه لكنه عملًيا لي�س حًرا لأّن كل حركاته 
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املقعد  على  املرمتي  العربي  �صّيده  من  جاًفا،  اأمًرا  اأو  لطيًفا  هم�ًصا  تاأتيه، 
اإىل العامل  اخللفي")17(.. ويبدو ال�صحايف يكتب للممّول ل للقارئ... وينظر 
من خالل املال، ولي�س من خالل الوقائع واحرتام املو�صوعية يف و�صائل 

العالم.
تكاد ل حُت�صى معاجلات الأخبار، والتعتيم على الن�رش حلقائق كانت توؤكد 
ر�صوخ ال�صحافة اللبنانية يف جمملها للمال ل للحرية. ويت�صح هذا الأمر 
يف مواثيق ال�رشف التي كانت حتّظر، يف لبنان، من التعّر�س اإىل امل�صارف 
اأو امللوك والروؤ�صاء العرب، بينما نراها حتّظر، يف دول اأخرى من التعّر�س 
على  الدينية،  املقد�صات  اإىل  التعّر�س  من  اأو  الدول،  هذه  واأمن  للجيو�س، 
اعتبار اأن الدين ل يتعاطى يف ال�صوؤون ال�صيا�صّية اأ�صا�ًصا، مع العلم اأّن رجال 
وبغالة  كثرًيا  يتعاطون  الطائفية،  تركيبته  من  ب�صبب  لبنان،  يف  الدين 

�صارخة يف ال�صيا�صة.
ر عليها  فكيف ميكننا القول اإن ال�صحافة اللبنانية كانت حّرة، اإذا كان يحظَّ

تناول الأن�صطة املالية والدينية وال�صيا�صّية والأنظمة وم�صوؤويل الدولة؟
ومعنى  الإعالم،  عاتق  على  تلقى  التي  اخلطرية  امل�صوؤوليات  فهم  ميكن  ل 
مطالبة الدولة اللبنانية براقبة م�صادر و�صائل العالم املالية، بعد مرور 
ظرافتها  من  الرغم  على  ن�صوقها  التي  والآراء  الوقائع  هذه  على  قرن  ربع 
ومهما  التاريخ.  ذلك  يف  اللبناين  الإعالم  واقع  مّثلت  لأنها  اإل  ومرارتها، 
اليوم،  ُت�صتعاد،  فاإنها  خففنا من غلوائها، ومن مدى تعميمها و�صمولّيتها، 
الطائفية واملعاجلات  ال�صميم حيث  الأخرية يف  وت�صيب �صحافة احلروب 
من  بالرغم  الطائفية،  األي�صت  الو�صوح.  �صديدة  تبدو  واملذهبية  ال�صطحية 
الأ�صا�صي  املحّرك  هي  الآن،  اللبنانيون،  يعانيه  الذي  الوطني  الإنق�صام 

املتجدد واملثري للخالفات ال�صيا�صية؟

اإلغاء  اإىل  الدعوة  كانت  املرير،  الواقع  هذا  من  للخروج  احللول  اأف�صل  اإّن 
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17- ابراهيم �صالمة: "ال�سحافة يف لبنان"، حما�رشة األقيت يف النادي الثقايف العربي، بريوت، 9 كانون الأول 1966.
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اأفكارهم  لن�رش  الكّتاب �صحفًا  اإ�صدار  دون  يحول  الذي  المتيازات  احتكار 
واآرائهم، بعيداً عن قيود الأنظمة العربية والقيود العالنّية. واإذا كانت حجة 
الدولة، على الدوام، هو ازدياد عدد ال�صحف يف لبنان، فاأمر مناف للواقع، 
والعك�س هو ال�صحيح، لأّن اأ�صحاب ال�صحف متم�ّصكون ب�صحفهم ب�صبب هذا 
القانون الذي يوؤمن ب�صهولة ثرائهم، وحيث العقار والأر�س �صنوان، وحيث 
املالّية  احل�صابات  على  الك�صف  قانون  تطبيق  يف  للدولة  الفا�صح  العجز 
العدد  من  الن�صخ  مئات  تطبع  كانت  التي  "فاجلريدة  واملجالت.  لل�صحف 
الواحد، ل توزع منها اأكرث من �صبع ن�صخ: واحدة ل�صاحب اجلريدة، والثانية 
ا�س"  "لفرَّ واخلام�صة  للمحا�صب،  والرابعة  للمحرر،  والثالثة  ل�صكرتريه، 
الكاملة،  حقوقه  يف  المتياز  حلفظ  الأنباء  لوزارة  وال�صاد�صة  العمارة، 
وال�صابعة لالأر�صيف،.. كيف تعي�س جريدة من هذا النوع اإن مل تبع ما تطبعه 
األي�صت �صحفنا يف  �صكاًل اىل نظام عربي مقابل خم�ص�صات مالية كبرية؟ 
معظمها م�صتاأَجرة من جهة ما غالبًا ما تكون اأجنبّية، الأمر الذي كان يجيز 
اإقفالها بوجب القانون)18( الذي ي�صرتط يف �صاحب اجلريدة اأن يكون غري 
حمكوم عليه بجنحة واأّل يكون يف خدمة دولة اأجنبية")19(. وبعد ربع قرن 
ال�رشكات  ارتهان  لتجّنب  العالم  ننظم  "كيف  يت�صاءل:  العالم  وزير  كان 

العالمية اإىل التمويل اخلارجي؟")20(.
اللبنانية،  ال�صحافة  اإىل  واملبكية،  امل�صحكة  املّرة،  النظرة  هذه  ت�صيف  ل 
لو�صائل  يكن  مل  حيث  ال�صحايف،  لبنان  و�صع  تف�صيل  يف  الإمعان  �صوى 
ال�صدور"،  "�صاحة  �صوى  بلبنان  معرفة  اخلا�صة، يف معظمها، من  العالم 

وحيث  امل�صوؤولة،  غري  امل�صتباحة  احلرية  ف�صحات  توّفر  وهي  اأملحنا،  كما 
املادية واملهنّية  النواحي  �صليًما من  الر�صمي العالمي مل يكن  الو�صع  اأن 

والوطنية.
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18- تفر�س املادة 30 من قانون املطبوعات اللبناين، من �صمن ال�رشوط التي ينبغي اأن يتمّتع بها طالب الرخ�صة للح�صول على احلق 
باإ�صدار مطبوعة �صحافّية، األ يكون يف خدمة دولة اأجنبّية. اأنطوان النا�صف: قوانني العالم املطبوع واملرئي وامل�سموع يف لبنان، �س 

.204
19- ابراهيم �صالمة: حما�رشة “ال�سحافة يف لبنان”.

20- الوزير األبري من�صور يف ندوة الكارلتون، اإعادة تنظيم الإعالم يف لبنان.
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واإذا كنا نغاير هذه النظرة الواقعية اإىل الإعالم وال�صحافة اللبنانّية بو�صفها 
م�صامني  تتجاهل  اأو  جتايف  فالأنها  �صيا�صّية،  منها  اأكرث  فنية  �صحافة 
خا�صة،  و�صهرية  اأ�صبوعية  جملة  و42  �صيا�صية  يومية  مطبوعة   52 ولغات 
اإ�صافًة اإىل عدد كبري من املطبوعات الأخرى غري املنتظمة ال�صدور، والتي 
كانت يف معظمها تنطق بوجهات نظر اأحزاب واأنظمة جتعل من لبنان عامَلًا 
ا اأنظمته يف اأ�صكالها  م�صغًرا ممثاًل باأحزابه، وعقائده وتوّجهاته، وخ�صو�صً
العربّية منها)21(. لقد �صّم لبنان �صيا�صات العرب كّلها، والأنظمة املختلفة 
الباحث  يدرك  ل  وقد  ال�صحافة.  امتهنت  متعّددة  وموؤ�ّص�صات  معاجلات  يف 
مدى التباين احلا�صل بني ُبعدي العالم الر�صمي واخلا�س من حيث ال�صكل 
القانوين  "لال�صتدراك" الر�صمي  اإل بقراءة متاأنية  الأداء،  واملحتوى، وطرق 
بعظم  ال�صعور  عن  وينّم  الإعالم،  وزارة  مهام  يعدل  جًدا  متاأخًرا  جاء  الذي 
والأثمان  لالإعالم،  الأفقّية  الر�صمّية  النظرة  عن  جنمت  التي  امل�صوؤولّية 
اأو عدم  اأبعاد الإعالم يف لبنان،  الباهظة التي جاءت نتيجة عدم اكت�صاف 
ا�صتيعاب روافد الثقافة التغيريية يف كل اجتاهاتها. ومل يبُد لبنان الر�صمي 
والإيديولوجّيات  والجتماعّية،  ال�صيا�صّية  التحّولت  مواجهة  على  قادًرا 
املرتاكمة املتفاعلة لتوليد اأزمة لبنانية اأمعنت تدمرًيا يف الوطن والتاريخ 

واملجتمع اللبناين برّمته.
مل تتمّكن "احلدود" و"املوانع" و"املحظورات" ومواثيق ال�رشف التي و�ّصى 
بها امل�صرتع اللبناين، حرية العالم يف لبنان، جلهة حماية اأمنه القومي اأو 
الأجانب، من معاجلة  اأو عالقاته بالدول وامللوك والروؤ�صاء  العام،  نظامه 
احلالت ال�صيا�صية والع�صكرية اخلا�صة والطارئة التي كان يتعّر�س لها يف 

عالقات طوائفه وجمموعاته، اأو يف عالقاته مع اخلارج. 

هذه  "البازلية")22(  بة  املركَّ لبنان  طبيعة  يف  العالمي  الواقع  جتاوز  وقد 
متثل  كانت  التي  القانونية  غري  التنظيمات  مع  جتاوًبا  والقوانني  احلدود 
القانونية  الن�صو�س  هيبة  ف�صقطت  واإيديولوجياتهم،  ال�رشاع  فرقاء 

الدفاع الوطني - ت�رشين الأول 2008

ال�صحافة اللبنانية ودورها يف اأزمنة ال�صلم واحلرب

اأ.د. ن�صيم اخلوري

21- Anis Moussallem, “La presse libanaise”, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1979, pp. 
95-109.
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هي  العالم  حلرية  حدود  وو�صعت  املبتكرة،  اأو  واملنقولة،  املرتجمة 
الالحدود اأو انفالت كامل مل يعر م�صاألة امل�صوؤولية �صاأًنا كبرًيا، ومل يتمكن 
ا ال�صيا�صي منه، وباَن الهجوم عنيًفا على  القانون من اأن يطاوله، وخ�صو�صً

تق�صري الإعالم الر�صمي وحياده اأو انحيازه يف �رشاعات الأفكار.
�صلطة  على  بعيد،  حد  اإىل  ووحيًدا،  موحًدا  الر�صمي  الإعالم  بقاء  ف  وتوقَّ
الدولة يف النتظام العام، والقدرة على �صبط قوى ال�رشاع املختلفة، ولو 
اإعالميًا من ناحية، وعلى تعددية روؤية رموز هذه ال�صلطة اإىل الأمور وفهمها 

وا�صتيعابها كظواهر تعك�س اأزمة �صيا�صّية اأو اإتنية اجتماعية.
برزا  اللذين  واملجتمع  الدولة  بني  جدلًيا  تتاأرجح  ال�صيا�صة  بدت  هكذا 
اخلطاب  يف  وا�صًحا  النف�صام  وبدا  وم�صاكلهما.  م�صائلهما  يف  منف�صلني 
من  هائل  كّم  مع  متنافًرا  ظهر  قد  كان  الذي  "امل�صاير"،  املي�رّش  الر�صمي 
اخلطب والن�صو�س واملقالت والتعليقات املتنافرة �صكاًل وم�صموًنا، والتي 
كانت اأبواًقا للخارج اأو البلدان اخلارجّية، ما زاد يف تعقيد الو�صع اللبناين 

وتهديده.
الإعالم  �صيا�صات  حيال  ومب�ّصطة  خجولة  الإنبائّية  ال�صيا�صة  بدت  هكذا 
والدماء  بالأحداث  نف�صها  عن  تعرب  الأزمات  وراحت  العقائدية،  اخلا�صة 
لهذه  اأعطى  من  املختلفة  واأبعاده  اأ�صكاله  يف  كالإعالم  ولي�س  والإنق�صام، 
الدولة  هيبة  واأفلت  القانون  �صلطات  فتال�صت  ومراميها،  اأبعادها  الأحداث 

غري الوا�صحة متامًا لتقع يف قب�صة �صلطات الأمر الواقع.

2 - �سوابط ال�سحافة 
الوقائّية القرارات  اإىل  الإ�صارة  من  بّد  فال  ال�صوابط،  عن  ت�صاءلنا  ما  واإذا 

احلّرة التي متّثلت باملواثيق، والرقابة الذاتية، وهي خا�صية لي�صت لبنانّية 
على الإطالق.

التباين بني  اجلدوى يف جمال �صبط  قليلة  م�صاألة  لبنان  الرقابة يف  بدت 
الدفاع الوطني - ت�رشين الأول 2008

ال�صحافة اللبنانية ودورها يف اأزمنة ال�صلم واحلرب

اأ.د. ن�صيم اخلوري

22- من لعبة Puzzle بعنى املركبة اأي القابلة للتاآلف والتنافر ب�رشعة لمتناهية و�صهولة فائقة. وهي �صفة نكّررها ل�صّدة بالغتها.
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اعتماد  اإىل  اللجوء  من  بّد  ل  فكان  احلر،  اللبناين  النظام  وطبيعة  ال�صحف 
املواثيق، كمادة تخلق نوًعا من التوازن بني �رشورات املهنة واحتياجاتها 
العالقة  حدود  يحفظ  وبا  احلقائق  ون�رش  احلرية  هاج�س  بني  واملجتمع، 

الدنيا بني ال�صحافة وال�صلطات العامة.
وقد ق�صى عهد ال�رشف الأول)23( يف لبنان بوقف احلمالت الإعالمّية التي 
امل�صاحلة  على  حت�ّس  تهدئة  حملة  يف  والنطالق  اللبنانية،  الأزمة  تغذِّي 
ا�صتغاللها  يتّم  الأزمة كي ل  لهذه  ال�صيا�صي  الوجه  الوطنية، والرتكيز على 
طائفًيا، والإحجام عن ن�رش الأخبار التي تثري الفنت، وتذكي احلرائق، وت�صهيل 
خمتلف  يف  وامليول  الجتاهات  خمتلف  من  واملطبوعات  ال�صحف  توزيع 
الفل�صطينيني،  واملناو�صات مع   1970 العام  اإلخ. وحتى  اللبنانية...  املناطق 
بني  ال�صيا�صي  امل�صتوى  على  �صحافتهم  ومعهم  منق�صمني  اللبنانيون  بدا 
التيار ال�صرتاكي )م�رش، �صوريا، العراق... الخ(، والبلدان املحافظة )اململكة 
يف  ال�صحف  انتظمت  وهكذا  الخ(.  الأردن...  الكويت،  ال�صعودية،  العربية 
العربي،  الكفاح  )ال�صفري،  الليـبي  النظام  العربية بني مدافع عن  ال�رشاعات 
اللواء( اأو امل�رشي )ال�صعب، الن�صال، ال�صيا�صة( اأو ال�صوري )ال�رشق، اللواء( اأو 

العراقي )بريوت(.. الخ.
د لها، وكانت ال�صلطة اللبنانية تت�رّشف اإزاء هذه ال�رشاعات، والإعالم املمهِّ

 من دون انحياز كامل، اإل يف ما ينح�رش يف قمع اأي معاجلة موؤذية حتّقر 
امللوك والروؤ�صاء العرب)24(.

هكذا بدت ال�صورة تتقدَّم نحو النفجار الوا�صح يف ال�صحف والواقع، ما حدا 
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23- كان هذا العهد ح�صيلة اجتماع بني وزير الأنباء، اآنذاك، �صارل حلو ونقيَبي ال�صحافة واملحرِّرين، روبري اأبيال ووفيق الطيـبي، وعدد 
من مديري ال�صحف امل�صوؤولني يف املطبوعات اللبنانية. وكان ذلك يف 1958/10/4 اإثر احلوادث الدامية. وبهذا غدا عهد ال�رشف تقليًدا 
لبنانًيا اأعقبه عهد �رشف �صدر عن نقابة ال�صحافة يف 13 كانون الثاين/يناير 1962 بعد النقالب الفا�صل الذي قام به احلزب القومي 
ال�صوري الجتماعي )31 كانون الأول/دي�صمرب 1961(، حيث التزمت 90 مطبوعة باملطلق الرقابة الذاتية التي ُرفعت يف 31 اآذار/مار�س 
اإثر حملة جلريدة “الأهرام” �صد جريدة “العمل” الناطقة با�صم حزب الكتائب،  من العام نف�صه، ثم اأعيدت يف 25 ني�صان/اأبريل 1963 
متهمة اإياه باملذهبية، وو�صمته باأنه ميل�صيا عدّوة يف خدمة الطبقة اللبنانية احلاكمة )الأهرام 29 اآذار/مار�س 1963، �س 1(. وقد رّدت 
“العمل” بق�صوة، وقام �رشاع اإعالمي بارز بني الكتائبّيني والنا�رشّيني، وجاءت الرقابة املذكورة لتحّد من اإذكاء هذا ال�رشاع مدة 11 

:Anis Mossallem :صهًرا. مي�صال الغريب، ال�سحافة اللبنانية والعربية، ل ن، بريوت، 1982، �س 202 وما بعدها. واأي�صًا�
La Presse libanaise , op. cit., pp. 193-194



41ال�صحافة اللبنانية ودورها يف اأزمنة ال�صلم واحلرب

بنقابة املحررين اإىل و�صع ميثاق �رشف ثاٍن)25( يحّد من امل�صاجالت وحدة 
نتائجها يف ال�صحف على الوحدة الوطنية، ويحمل املحررين امل�صوؤوليات 

اجل�صام يف ال�رشاعات الوا�صحة على �صفحات املطبوعات ال�صحافية.
لل�رشاعات  والواعية  املو�صوعية  املعاجلة  اإىل  امليثاق  هذا  دعا  وقد 
اأو تناول ما  وامل�صاكل العربية من دون التدخل يف �صوؤون الدول ال�صقيقة، 
اأمنها و�صيادتها واحلفاظ على �رشّية املعلومات املرتبطة باجليو�س  مي�ّس 
مل�صلحة  واأ�رشارها  خ�صو�صّياتها  ينتهك  ما  ن�رش  عن  والإحجام  العربية، 
يهّددها  ما  كل  من  اللبنانية  الوطنية  الوحدة  على  احلفاظ  وكذلك  العدو، 
الكتابة  تكون  اأن  امليثاق  وطلب  الطائفية.  ال�رشاعات  ي  يذكِّ اأو  وي�صعفها 
مهما  اللبنانية،  الفئات  خمتلف  اإىل  بالن�صبة  نابعة  العربية  ال�صيا�صة  يف 
اختلفت انتماءاتها، من اإمالء ال�صعور بالوحدة والوعي اللذين يحولن دون 

اأية حملة �صحافية تطاول البلدان ال�صديقة)26(.
اإعالم  اأ�صميناه  ما  �صحافة  تر�صمه  كانت  كبرًيا  حتّوًل  اإّن  القول،  ميكن 
الكربى  الهواج�س  على  املواثيق،  هذه  لكل  املتاأّنية  القراءة  وتدّل  احلروب. 
التي كانت تطمح اإىل درء الأخطار عن لبنان الوطن يف املمار�صة العالمية، 
يف الوقت الذي كانت توّلد فيه الأوطان العربية الدائمة ال�رشاع والتنازع، 
اللبنانية وتعميق �رشاعاتها، بينما املطلوب  ال�صحافة  مادًة د�صمة جلذب 
هواج�س، لي�صت  ومهادنتها.  املواثيق  ملبادئ  وفًقا  بينها  ما  يف  التقريب 

بقدر ما هي �صعوبات واإغراءات كانت حتول دون جمع املتناق�صات، حيث 
ال�رشاع  ومرتكزات  املو�صوعية  احلقائق  جمافاة  جانب  اإىل  الراأي  حرية 
الآخر  الوجه  هو  الذي  اللبنانيني،  وحدة  اإىل  الإ�صاءة  اأو  الت�صامن  وغياب 
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24- Aniss Mossallem, “La Presse libanaise”, op. cit., p. 194.
 15 “�رشف املهنة” من  1974( ميثاق  )4 �صباط/فرباير  التاريخ  اأربع �صنوات من هذا  1970. وجند بعد  6 �صباط/فرباير  25- وذلك يف 
بنًدا اأهّمها جتّنب التع�صب واإثارة النعرات والدفاع عن البالد و�رشية املهنة، وقد جاء دفعًا لّلغط احلا�صل حول دور ال�صحافة يف خلق 
اجلمعيات  يف  املواثيق  هذه  على  ال�صحافيني  من  عدد  اعرتا�س  من  بالرغم  اأنه  واملفارقة  النفجار.  واأ�صباب  والتوج�صات  الهواج�س 
العمومية لنقابة ال�صحافة، فقد عادوا اإليها، هم اأنف�صهم، خالل الأعوام 1967، 1969، 1972 تاأكيًدا على اأهمّيتها وجدواها. مي�صال الغريب، 

ال�صحافة اللبنانية والعربية، �س 204-206.
26- ي�صتثني اأني�س م�صّلم من هذه ال�صحف: النهار، الأنوار، الأوريان - لوجور، احلياة، احلوادث، الأ�صبوع العربي واملاغازين التي يعتربها 

مو�صوعّية، خالفًا لل�صحف اللبنانية الأخرى: 
Anis Moussallem, “La Presse libanaise”, op. cit., p. 187. 
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للوحدة الوطنّية، وكاأنها املمار�صة يف حقل من الكتابة ال�صحافية الع�صرية 
اأو امل�صتحيلة.

العربية،  للبلدان  ملّونة  يافطًة  اأو  معر�صًا  اللبنانية  ال�صحافة  برزت  هكذا 
تعك�س خمتلف الجتاهات وامليول والأفكار ال�صيا�صّية وتّتخذ مواقف جتعل 

امل�صائل املو�صوعّية نظريًة بحتة.
واإذا كان هذا الأمر غري معرّب عن الواقع كّله، ول تقّر به ال�صحافة امللتزمة 
لل�صحافة  ال�صاملة  وال�صورة  الغالب  الن�صيج  فاإّن  منها،  عدد  با�صتثناء 
عرفها  التي  واملنتظرة  احلتمّية  احلروب  اإطار  عن  تخرج  ل  اللبنانية، 
ت�صل  الأمر مبالغة  يكون يف  وقد  مراراتها.  وذاقوا  بعد،  ما  اللبنانيون يف 
وجهها  هي  اأو  الكثرية  الرئي�صة  احلرب  م�صبِّبات  من  ال�صحافة  اعتبار  اإىل 

الوا�صح.
بال�صحافة  الأوىل،  الدرجة  اإعالم احلروب كان ممثَّاًل، يف  اإّن  القول،  ميكن 
النظرية،  والرقابة  الأنباء  جمع  حدود  ت  تخطَّ ما  التي  املتحّيزة  الر�صمّية 
وكان عاجًزا عن اخلروج من ديوان الدولة. ويف الدرجة الثانية، ويف جتاوز 
املتحفزة  اأو  "القتالية" العقائدية  اخلا�صة  بال�صحافة  ممثاًل  كان  لالأوىل، 
"للقتال"، اأو "البرتولية" املربحة جًدا. وكانت هذه كّلها عاجزة، على الأقل 

باملعنى اللبناين، عن اخلروج من ديوان املال. 
كانت و�صائل ال�صحافة، ب�صكل عام، عاجزة عن اخلروج اإىل ميدان النا�س اأو 
الق�صايا العامة التي كانت تهّم املواطنني اللبنانّيني )با�صتثناء "امللتزمني" 
ل  باأخبارها،  ويتلّهون  برباجمها،  يت�صّلون  كانوا  الذين  منهم(  واملنتفعني 
�صها،  وتوجُّ الدولة  �صعف  اأمام  ذلك  وكل  كثرًيا.  ي�صدقونها  اأو  بها،  يثقون 
البتزازية  �صلطاتها  من  والعرب  املحلّيني  امل�صالح  اأ�صحاب  �س  وتوجُّ
املقلقة. كان هناك غياب �صبه كّلي عن "موؤامرة" النفجار والنهيار التي 
جاءت ب�صيغة اجلمع، وما متّكن اللبنانيون من نزعها من خطبهم واأل�صنتهم 

بعد ربع قرن.
وكانت هذه احلالة من احلالت ال�صّيئة القليلة التي ت�صل فيها ال�صحافة اإىل 
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هذا امل�صتوى يف زمن معنّي وبلد "حمدد" مثل لبنان انتقل من الدميقراطية 
يف املمار�صة اإىل دميقراطية القتال، ومن مال الأنظمة ال�صحافية اإىل اأموال 

احلروب والنتائج التدمريية الكربى.
فكيف حتّولت و�صائل العالم اإىل اأدوات تدمريّية بعدما كانت تختزن اأ�صباب 

الدمار؟

ثالثاً:  حروب ال�سحافة وال�سحافيني
مرحلة  تفا�صيل  يف  التدقيق  دون  من  النوع  هذا  من  عنوان  فهم  ميكن  ل 
العام  حتى   1975 العام  منذ  امتّدت  املعا�رش،  لبنان  تاريخ  �صّكلت  اأ�صا�صّية 

1991، وما زالت اآثارها تن�صحب على واقع اللبنانيني حتى اليوم.

كما ل يتكامل الكالم على اإعالم احلروب الذي كان مقت�رًشا على ال�صحافة 
الر�صمية واخلا�صة، التي اأ�رشنا اإليها، اإل بتناول حجم هذا امللف الإعالمي 

ال�صخم الذي انقاد اإليه جممل العرب واللبنانيني.
بالكلمات،  ُتخا�س  كما  بال�صالح،  تخا�س  احلروب  اأن  معروًفا  كان  واإذا 
فللتدليل  الأ�صلحة،  فعالّية  فتكها  يف  وتتجاوز  فتقوى  التاريخ،  فجر  منذ 
وتهيئة  القتل،  على  قادرة  مق�صلة  الكلمة  يجعل  الذي  التخوف  حجم  على 
املعارك واإذكائها عن طريق ت�صويه ال�صور، وحقن النفو�س، والتحفيز على 
�س  ا يف �صلب ال�رشاعات الع�صكرية وال�صيا�صّية، ويدرَّ التدمري. وهذا اأمر اأي�صً
اأ�صا�صّية يف الدعاية ال�صيا�صية واحلروب النف�صّية وعلم  يف اجلامعات مادًة 
الإ�صاعة وت�صليل احلقائق وت�صويهها كباب يف هزمية الآخر واإعادة اإحيائه.
بدت ال�صورة يف لبنان منوذجّية يف ب�صاعتها واآثارها التدمريّية، وحتّولت 
وخرق  القتال  يف  �رش�صة  وو�صائل  فعالة،  اأفواج  اإىل  الغالب  يف  الكلمات 
اجلبهات، واإدارة املعارك وربح اجلولت. وهي ل�صدة متّيزها يف هذا املجال 
يف  اأ�صا�صًيا  مف�صاًل  �صّكال  اللذين  ومتايزه  لبنان  خ�صو�صية  توازي  كانت 
�صخامة احلروب وب�صالة الدفاع عن ح�صور لبنان ووجوده ومتايزه ومتّيزه.
وفق هذه النظرة، تبدو درا�صة ملف الإعالم يف لبنان، يف "تقاتل" و�صائله، 
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�صاحات  وال�صيغ اىل  الو�صائل  الكلمة بكل  الدقة، نزلت فيها  �صديدة  م�صاألة 
و�صكاًل  نوًعا  ذاتها  تدمري  حّد  اإىل  وو�صلت  القتال،  يف  فعلّية  عّدة  املعارك 
وتعبرًيا عرب متثيلها للطوائف واملذاهب والأحزاب والوطن الر�صمي وفرقاء 

ال�رشاع.
واإذا كنا، يف جمال النظرة الأفقية اإىل هذا الإعالم، ما زلنا ن�صهد انق�صاًما 
للواقع،  انعكا�ًصا  الإعالم مما ح�صل فعليًا كونه جاء  الراأي، بني تربئة  يف 
وبهذا ل يعود الإعالم اإعالم حرب بقدر ما هو اإعالم تبليغ، وبني اجنراف 
م�صوؤوليات  من  كبرًيا  جزًءا  يتحّمل  بهذا  وهو  الواقع،  تفجري  يف  الإعالم 
خ النظرة احلادة التي حتّمل الإعالم اإذكاء الفنت  احلروب والأحداث، ما ير�صِّ
التفريق  انق�صام ي�صّب جمّدًدا بني مقولَتي  الطائفّية ونتائج احلروب، فاإّنه 

جمدًدا بني الإعالم اللبناين والإعالم يف لبنان.
واإذا ما بدا هذا النق�صام منح�رًشا نوًعا ما يف الوقت الراهن، فالأن جتّليات 
العوملة جاءت امتداًدا وتربيًرا حلجم الكوارث التي اأ�صابت اخلطاب اللبناين. 
فما اإن راحت الأ�صوات ترتفع وتلملم اأ�صالء احلروب، وتر�صد نتائجها حتى 
العاملية"  و"اللغة  العاملّية"  "الدولة  يف  مت�صارعة،  بوترية  ندخل  رحنا 
و"و�صائل العالم العاملية" ما قد ل يجعل البع�س يدرك اأو يجايف مدى ما 
ح�صل. لقد تهنا مثل غرينا يف ع�رش الف�صاء، وت�صاعفت مفاهيمنا لل�صاحة 
هو  كان  والعربية،  اللبنانية  الف�صائيات  بع�س  اأن  درجة  اىل  واحلرّيات 
العرب يقّرون وثيقتهم يف تنظيم  الإعالم  الذي دفع وزراء  احلافز املبا�رش 
الذي  الأمر   ،2008 �صباط/فرباير   13 القاهرة يف  العربي يف  الف�صائي  البث 

حتفظت عنه بريوت وقطر، ومل ياأخذ طريقه اىل التنفيذ بعد.
اجلديدة،  التقنيات  �رشاعاتها  متت�س  التي  املواقف  هذه  اختلفت  ومهما 
والتي ل تقيم اعتباًرا لأية خ�صو�صّيات، فاإن هذه املقاربة ل تبدو وا�صحة 
حروبه  يف  لبنان،  مثل  متميِّّز  بلد  تاريخ  من  املقبلة  العقود  قراءة  يف  اإل 
اإحباطاته  من  وكخروج  احلديثة،  املعرفة  اأ�صكال  نحو  واندفاعه  و�صالمه، 
جعل  الذي  اللبنانية  الفئات  بني  املتنقل  الإحباط  ذاك  واأهّمها  الكثرية 
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تاريخه تاريخ ت�صويات وتوازنات متكّررة.
لقد ا�صتمّر هذا ال�صكل من النخراط الإعالمي يف احلروب اللبنانّية ما يقارب 
اللبنانيني  اأن  كيف  الباحث  يغفل  ول   .)1990  - �صنة)1975  ع�رشة  اخلم�س 
الر�صمي،  ا�صتولوا على حمطات وجتهيزات الإعالم  القتال،  الذين دخلوا يف 
اأو اأر�صوا معهم و�صائل اإعالمهم، و�صحافتهم املتاأهبة القدمية اأ�صا�صًا لهذه 
املهمات، اأو اأنهم راحوا يوجدون و�صائلهم املرئية امل�صموعة والتي اتخذت 

حّدها الأق�صى العام 1985.
كان الإعالم يف �رشا�صته يتقّدم على املعركة الع�صكرية حيث "يبدو املقاتلون 
جني بالكالم والكتابة، اأو بتلك القوة يف �صحذ الهمم واحلمّية،  احلقيقيون مدجَّ
البول�صفية  للثورة  القائد  هذا  يدرك  وكان  اعتبارها.  يف  لينني  غاىل  التي 
اإىل  لبنان  تقود يف  وها هي  اأحيانًا...  باحلروب  تظفر  الكلمات وحدها  اأن 
اأن  العربي قبل ع�رش الت�صال بكثري  اأو�صح املثل  الكوارث والتدمري. ولقد 

اأفواه املدافع اأقّل خطورًة بكثري من اأفواه الو�صاة وال�صحافيني")27(.
كانت اأجهزة الإعالم يف جمملها مع نهايات هذه املرحلة اأ�صلحة حادة يف 
وجه الدولة يف ظّل غياب كامل لو�صائل العالم اللبنانّية الر�صمّية، وحتى 
اأحد احلكام امل�صوؤولني  اخلا�صة منها، با�صتثناء مرحلة ق�صرية �صغل فيها 
بدا  يديه،  بني  الأ�صلحة  اأقوى  من  وكانت  الر�صمي)28(،  التلفزيون  �صا�صة 
ع�رش   الر�صمي خالفًا خلم�صة  الإعالم  على  من�صّبني  اللبنانّيون من خاللها 
عامًا من تاريخهم كادوا خاللها ين�صون تلفزيون لبنان، �صا�صتهم الوحيدة 

التي ت�صّظت مع ت�صظي الوطن.

 1975 العامني  بني  جاءت  اللبنانية  احلروب  من  مرحلة  اإّن  القول،  ميكن 
اّتخذت  حيث  اأوجها،  اإىل  �رشاعاتها  يف  احلزبية  باحلياة  لتدفع  و1982 
ال�صورة  �صّكلتا  �صخمتني  كتلتني  يف  ظهر  "ميل�صيوًيا"  ع�صكرًيا  طابًعا 
الأحرار،  والوطنيني  اللبنانية،  الكتائب  )اأحزاب  اللبنانية  اجلبهة  العامة: 
ت�صّلم  ما  �رشعان  اجلبهة  داخل  مميًزا  خًطا  برزت  التي  اللبنانية  والقوات 
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�صّمت  التي  الوطنّية  واحلركة  الأرز(،  وحّرا�س  الع�صكري،  وامل�صار  القرار 
اإىل  بال�صافة  الإ�صالمية،  والتطلعات  والعروبية،  الي�صارية  التوجهات 
الإ�صالمي،  كالتجمع  احلرب  اأفرزتها  وتكتالت  وحركات  �صيا�صية  جتمعات 
ا اإىل البنى احلزبية  واحلزب الدميقراطي ال�صرتاكي وغريها بالإ�صافة اأي�صً
اأمل وحزب اهلل، وما تال  النا�رشي وحركة  الطائفية كاملرابطني والتنظيم 
الثورة الإيرانية من نزعات عقائدية. وبني هاتني الكتلتني، كانت ال�صعوبة 
هائلة يف ر�صد الأحزاب والتجمعات واجلمعيات التي انخرطت يف ال�رشاع 
املثال  �صبيل  على  اأح�صينا  فلقد  الغمو�س.  واكتنفها  وتنافرت  فت�صابهت، 
719 حزًبا �صيا�صًيا وجمعّية يف لبنان حتى العام 1976، ول نعرف املوؤ�ص�صات 

والأحزاب واجلمعّيات التي قامت بعد هذا التاريخ، وكان عدد كبري منها قد 
انخرط يف الأو�صاع اللبنانية على اأ�صعدتها املختلفة)29(.

اأ�صا�س حياة  لت  ال�صيا�صة يف م�صامينها املختلفة قد �صكَّ اأّن  اإذاً،  اخلال�صة، 
اللبنانيني خالل هذا الربع الأخري من القرن الذي انهار فيه وطنهم، وخ�صع 
لتحوُّلت كربى متعددة، ويف حمطات اأ�صا�صّية �صّكلت مالمح لوحة النهيار.
ولكي ندرك خطورة هذه الق�صايا، واأخرى غريها متفرِّعة عنها ن�صاأل: ماذا 

عن ملف الإعالم يف لبنان يف تلك املرحلة؟

1 - �رصاعات ال�سحافة 
كانت ال�صحف يف بدايات احلرب اأي يف حرب ال�صنتني تقريبًا 1975 - 1976 
بالإ�صافة اإىل الإذاعة والتلفزيون الر�صمي ت�صكل ملف الإعالم كّله. وكانت 
هذه ال�صحف يف مطبوعاتها املتنوِّعة من يومية واأ�صبوعية و�صهرية تعاين 
طرح  ي�صح  كان  حيث  لها  مثيل  ل  والتعقيدات  املواقف  من  عدًدا  ومتثِّل 
عالمات ال�صتفهام حول دورها: هل هي �رشيك يف التطور والرقي الوطني 
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 1979 بريوت  الإعالم،  وزارة  اللبناين،  الن�رش  مركز  لبنانية،  درا�صات   ،”1937-1979 لبنان  ال�سيا�سية يف  والأحزاب  “اجلمعيات   -29
)عدد خا�س(.
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اأم اأنها باب للمنافع غري ال�صيا�صية، وبب�صاطة كلية اأداة للنفع ال�صخ�صي غري 
ال�صيا�صي الذي "مل يكن يوؤدي اإل اإىل طغيان الفو�صى والإ�صاءة اىل النظام 

اللبناين بكل مقوماته وتقوي�س دعائمه")30(.
ي�صهد القارئ لتلك املرحلة، يف جمال ال�صحف، اأن �صقوًطا كاماًل ملقّومات 
الفروقات  وزالت  موجهة.  ال�صحافة  جعل  واملقابالت  والتعليقات  الأخبار 
املهنّية والكتابّية بني الأخبار والآراء، وبدت عناوين ال�صحف وم�صامينها 
اأ�صلحًة فعلّية جتعل من ال�صحافة �صحافَة التزام يف  وغالفات املطبوعات 
املتناق�صة  الطائفّية  توجهاتها  يف  املتناق�صة  النظر  بوجهات  جمملها 
التي  الدميقراطية  مثل  مفاهيم  وغابت  واحلقائق  الوقائع  انح�رشت  بحيث 

بدت وكاأّنها تقنّية ت�صهل فر�س الآراء ووجهات النظر بالقوة.
من  جمموعة  املرحلة،  تلك  عن  وا�صحة  �صورة  تكوين  يف  اعتمدنا  لقد 
بع�س  وا�صتخرجنا  بينها  ما  يف  وقارّنا  فقراأناها  اخلام  الأرقام)31( 
حروب  من  الفرتة  تلك  �صورة  ر�صم  يف  ت�صاعد  التي  واحلقائق  املعطيات 
الإعالم: اأح�صينا يف لبنان يف تلك املرحلة )حتى العام 1977( 99 مطبوعة 
التي  املطبوعات  )ونعني  وغريها  و�صهرية  واأ�صبوعية  يومية  بني  �صيا�صية 
اأو اأكرث يف العام الواحد للحفاظ على حّقها يف ال�صدور،  كانت ت�صدر مّرة 
اأي امتيازها( تتوزع بني 36 نا�رًشا من الطوائف الإ�صالمّية مقابل 63 نا�رًشا

من الطوائف امل�صيحية. ويجد الباحث من بينها 29 مطبوعة اعتربت م�صتقّلة
بقدر   دولّية  اأو  اإقليمّية  اأو  اأية جهة حزبية حملية  اإىل  منتمية  اأنها غري  اأي 
نِّفت وفقًا للهويات الآتية:  انتمائها اإىل لبنان، مقابل 70 مطبوعة اأخرى �صُ
ي�صارية، �صيوعية، م�رشية، عراقية، ميينية، �صعودية، جبهة وطنية، علمانية 
)تابعة للحزب ال�صوري القومي الجتماعي والتي �صنفها الباحث يف جداوله 
ا م�صيحية وفقًا لطائفة موؤ�ص�س املطبوعة(، بعثية، ليبية، جنادة )تابعة  اأي�صً
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30- Anis Moussallem, “La Presse libanaise”, op. cit., pp. 307-308.
31- اأثبت اأني�س م�صّلم يف كتابه املذكور حول “ال�صحافة اللبنانية” اأحد ع�رش جدوًل حافاًل باملعلومات من دون تعليق )�س 98-109(. 
ح�رش  اأو  ربطها،  دون  من  هي  ملا  وفقًا  وقّدمها  عر�صها  الكاتب  لأّن  ال�صورة،  هذه  لر�صم  اخلام  باملواد  �صبيهة  مادًة  اعتمدناها  ولقد 

نتائجها، واإجراء ال�صتنتاجات والن�صب، وقد يكون ق�صد ذلك.
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املتعددة(،  الفل�صطينية  للف�صائل  )تابعة  فدائية  غربية،  النجادة(،  حلزب 
نقابية، مهاجرة. ويعطي هذا الت�صنيف، بالرغم من جمافاته للمو�صوعّية، 

�صورة وا�صحة متّثل، رّبا، لوحة �رشاعات ال�صحافة املكتوبة يف لبنان.
ا�صتطاعت الكلمة يف احلروب، اإذاً، بني الوطنيني واللبنانيني يف ان�صقاقاتها 
رجال  ولَّدها  التي  والتهامات  الأو�صاف  من  جمموعات  تبتكر  اأن  العامة 
ال�صيا�صة اأحياًنا، ورّوجت لها و�صائل ال�صحافة يف اأ�صكالها املتعددة، اأو اأن 
واملواطنني  ال�صيا�صيني  اأذهان  يف  ور�صختها  اأوجدتها  التي  هي  ال�صحافة 
وهي اأورثت كّمًا من الأحقاد واحلروب، والتف�صخات ال�صيا�صية والجتماعية 
وامل�صمون  ال�صكل  يف  اخلطب  تعدَّدت  حيث  والفكرية،  والإقت�صادية 
فتنافرت و"تقاتلت". وبدت �صورة لبنان م�صّوهًة ت�صم جمموعة هائلة من 
"الرجعيون"،  "الفا�صيون"،  "النعزاليون"،  مثل  والت�صميات  امل�صطلحات 
"اليمني امل�صيحي"، و"امل�صيحيون  "امل�صيحيون" و"التقدميون امل�صلمون"، 
الداخل"  "اأعداء  الي�صار"،  و"ميلي�صيات  اليمني"  "ميلي�صيات  املحافظون"، 
و"املقاومة  الداخل"  و"�صهاينة  ال�صيا�صية"  "املارونية  لبنان"،  و"اأعداء 
و"املقاومة  اللبنانية"  و"املقاومة  ال�صالمية"  و"املقاومة  الوطنية" 
ال�صيا�صية"  و"الطائفية  والتق�صيم"  الطائفية  و"م�صاريع  الإ�صالمية" 

و"الفدرالية" و"التعددية" و"العلمنة" و"الدويالت" امل�صيحية اأو امل�صلمة.
يف  جتّذرت  قد  كانت  لكّنها  احلرب،  ن�صوب  مع  الت�صميات  هذه  جاءت  وقد 
�صارت  م�صائل  حول  الإعالمية  وو�صائلها  الأحزاب،  وجتاذبات  خالفات 
مثل  اأخرى  وم�صائل  العربية  الوحدة  بها  ونعني  اللبناين،  للن�س  مالزمة 
ال�صيادة، وال�صتقالل، واحلرية، والمربيالية الغربية، وال�صرتاكية، وال�صداقة 
والدميقراطية،  الوطنية،  والوحدة  فل�صطني،  ال�صوفياتي وحترير  الحتاد  مع 
يف  وا�صحة  م�صاألًة  الطائفّية  بدت  فقد  الطائفي.  بالفكر  كّلها  ت�صظت  وقد 
ال�صحافة اللبنانية، "ا�صتطاعت يف ما بعد اأن تقدم لبنان اإىل اخلارج وطًنا 
مق�صًما بني ديانتني وطوائف ولغتني متغايرتني، م�صيحية وم�صلمة، مع اأن 
الواقع غري ذلك، لأّن �صبع ع�رشة طائفة ت�صّكل ن�صيج لبنان وموجودة فيه)32( 
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على "انه البلد الأكرث تعدًدا يف طوائفه يف ال�رشق كله")33(.
املع�صلة  اإىل  التطرُّق  جمال  عن  خرجت  لبنان  يف  �صحيفة  جند  ل  وكنا 
يف  الهتمام  درجة  وتخّف  وخماطرها.  ونتائجها  وم�صبِّباتها  الطائفية 
وجمهورها  ال�صحيفة  لنتماءات  وفًقا  عدمها  اأو  املعاجلات  مو�صوعية 
ل  وتنقُّ املطبوعات  تاريخ  ي�صتعر�س  وَمن  وممّوليها.  نا�رشيها  ه  وتوجُّ
بني  الإطالق  على  فوا�صل  يجد  ل  اللبنانية  ال�صحافة  يف  المتيازات 
اليمني،  اأق�صى  يف  معيًنا  اإ�صًما  حتمل  مطبوعة  جند  فقد  واأخرى.  �صحيفة 
اأو طائفة ما، وجندها يف زمٍن اآخر تكتب مل�صلحة  وتكتب مل�صلحة مذهب 
الأمثلة من هذا  اأكرث  وما  اأخرى)34(.  لطائفة  اأو  لالأول،  اآخر مناق�س متاًما 

النوع التي تدل على حتّكم املال يف هوّية ال�صحافة اللبنانّية.
يف  تعّددية  تلّم�س  اإىل   ،1975 العام  قبل  ما  �صحافة  على  الّطالع  ويقود 
تقدمي  يف  تنّوع  اإىل  كما  ناحية،  من  �صدورها  وطرائق  ال�صحف  اأنواع 
الآراء وتناق�س كان يو�ّصع لدى ال�صحافيني دائرة الهتمام بالطائفّية من 
النخراط التام يف �صمومها اإىل الإ�صقاطات يف الكتابة والمالءات التي مل 
يكن التخّل�س منها �صهاًل بعد ذلك، يف العالم املرئي وامل�صموع، بل اأ�صبح 

ا�صتعمالها مق�صوًدا اإىل درجة ت�صويه اللغة وبق�صد اإنكاء الآخر.

و"نداء  "ال�رشاع")36(  مثل  طائفّية  �صحف)35(  ر�صد  املمكن  من  كان 
توّجه  ذات  وكّلها  وغريها،  و"اجلمهورّية")39(  و"العمل")38(  الوطن")37( 
و"اليوم")42( امل�صاء")41(  و"بريوت  العروبة")40(  "�صوت  مقابل  م�صيحي، 
العري�صني  الجتاهني  هذين  وفق  اإ�صالمّية.  توّجهات  ذات  وهي  وغريها، 
كنا ن�صهد حما�ًصا اإعالمًيا �صيا�صًيا يف جممله ين�صح بردود الفعل املذهبية 
�صبيل  على  اتخذناها  التي  املطبوعات،  هذه  يف  ا  وخ�صو�صً والطائفّية، 
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32- Charles Rizk, “Le Régime politique libanais”, L.G.D.J., Paris, 1966, p. 19.
33- Georges Corm, “Contribution à l’étude des sociétés multiconfesionnelles”, L.G.D.J., Paris, 1971,p. 287. 
اأنطوان قرطباوي، كميل �صمعون(، وُي�صدر  )الأب  اليمني  اأق�صى  �َصتا جتاوًبا مع توّجهات  اأُ�صِّ 34- “ال�رشاع” و”ال�صم�س”، مثاًل، جملتان 
الأوىل اليوم ح�صن �صربا، والثانية ي�صدرها عبد الهادي حمفوظ )توّقف عن اإ�صدارها العام 1998، ثم عاد واأ�صدرها اأ�صبوعية منذ العام 

2006(، وكالهما اأ�صدرها بعيًدا عن توّجهات املوؤ�ّص�س اأو تاريخ املجلة الأول يف خّطها العام.



50

املثال ل احل�رش، والتي كادت تن�صي ال�صحافيني املهمة الر�صولية التي تتّم 
تاأديتها اأ�صا�ًصا يف اأبعادها الراقية. لقد تعّمقت الهّوة بني الثقافتني العربية 
خلق  اإىل  واآلت  اأخرى،  جهة  من  والغربية  واللبنانية  جهة،  من  والإ�صالمية 
وتنافر  تناق�س  دليل  اأو  ب�صلبّية  اإليها  النظر  بلبنان ل ميكن  ثقافة خا�صة 
الوحدة  اأغنت  كونها  ا  اأي�صً اإيجابّية  زاوية  من  روؤيتها  ميكن  بل  وح�صب، 

الوطنية وتفاعالتها.

2-ال�سحافة واحلروب املتنّقلة

وفقًا لهذه ال�صورة تكون ال�صحافة املكتوبة وغريها قد �صاهمت يف تر�صيخ  
معامل ال�رشاع، ودفعه بني الأفكار والعقائد، يف الوقت الذي كان ُينظر اإليها 
اأخذ  اأّنها دليل منّو املظاهر الدميقراطية، وهو �رشاع كما �صهدنا  فيه على 
واأ�صعف  ال�صاغطة،  والأجنبية  اللبنانية  واملجموعات  الدين،  رجال  معه 

ال�صلطة وال�صيادة الوطنّية.
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35- توقفت كّلها عن ال�صدور با�صتثناء جملة “ال�رشاع” و جريدة “العمل” التي عادت اإىل ال�صدور اأ�صبوعية اأواخر العام 2008.
36- اأ�صبوعية �صيا�صية اجتماعية دينية، �صّمت �صعيد عقل وفوؤاد افرام الب�صتاين واألفرد نقا�س كّتاًبا كباًرا يف مرحلة ال�صتقالل )1943(، 
وحتّولت )6 اأيلول/�صبتمرب 1949( اإىل جريدة يومية، فاأ�صبوعية ناطقة بل�صان امل�صيحيني يف ال�رشق وعلى ارتباط مبا�رش بروما... وحتّولت 

.Anis Moussallem: op. cit., pp. 83-84 :العام 1975 اإىل اللغة الإنكليزية ف�صدرت با�صم “املوندي مورننغ” جملة م�صتقلة
تن�رش  املارونية،  بالطائفة  له عالقة  املارونية وكل ما  البطريركية  با�صم  ناطقًة  الغريايف. كانت  اليا�س  اأ�صدرها  يومّية  37- �صحيفة 
اأخبارها وتخ�ص�س �صفحاتها ملنا�صباتها، فرتى �صورة البطريرك املاروين بول�س املعو�صي ت�صغل ثالثة اأرباع ال�صفحة الأوىل مع نداء 
ى  ا من 16 �صفحة بنا�صبة تتويج البابا بول�س ال�صاد�س مو�صًّ يوجهه اإىل اللبنانيني مثاًل )عدد 21 اآذار/مار�س 1972(، وجتد عدًدا خا�صً

.Anis Moussallem: op. cit., p. 84 :)1972 بالر�صوم وال�صور وبالألوان )عدد 29 حزيران/يونيو
38- كانت ال�صحيفة الناطقة بل�صان حزب الكتائب امل�صيحي، وكان معظم قّرائها من امل�صيحيني واملوارنة حتديًدا، اأو هكذا ُنظر اإليها اأو 
ّنفت ب�صكل عام، متخذًة �صورًة لبنانية ناه�صت التقّدميني، وكانت تعار�س الفدائيني الفل�صطينيني وتدين الأحزاب العقائدية الي�صارّية  �صُ

.Anis Moussallem: op. cit., pp. 86-87 :)1975 اأعداد 22، 23، 24، 25 اآذار/مار�س 1972 و18-15 متوز/يوليو(
39- جريدة حزب الكتلة الوطنّية، معظم قّرائها كانوا من املوارنة ويتطلَّعون اإىل رميون اإّده عميد الكتلة وقائدها. وكان يلم�س القارئ فيها 
ميوًل وا�صحة للغرب وتعاطًفا مع العرب والأنظمة املحافظة وعداء للمارك�صّية )اأعداد 8، 16، 23 اآذار/مار�س 1972( وقد اأ�ّص�صها هرني 

.Anis Moussallem: op. cit., pp. 88-89 :صجيع الأ�صمر�
.Ibid., p. 90  :40- �صحيفة حزب النجادة حاولت اأن تكون الناطقة بل�صان امل�صلمني يف بريوت

41- كانت حت�ّس امل�صلمني على املطالبة بحقوقهم، وتعتربهم، وقد اأ�صابهم الغنب يف جمال احلكم، م�صطرين اإىل الدفاع عنها، ووجهة 
.Ibid., p. 91 :نظرهم البالد العربية ويف طليعتها م�رش ولي�س البالد الأجنبية الغربية. اأ�ّص�صها عبداهلل امل�صنوق

42- تعود اإىل وفيق الطيـبي وكانت ذات توجه تقّدمي عربي، كانت ترّكز كثرًيا على اأخبار دار الفتوى ومفتي اجلمهورية اللبنانية، وتنادي 
اأو الثقافة العربية الإ�صالمية. وكانت �صديدة املنا�رشة للق�صّية الفل�صطينّية، والأحزاب التقّدمية، ودائمة التهّجم على  بالقيم الإ�صالمية 

.Anis Moussallem: op. cit., pp. 90-91  :صيا�صة الأحزاب امل�صيحية�
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�صة  وم�صيَّ موّجهة  و�صائل  كانت  لأّنها  احلرب  يف  ال�صحافة  �صاهمت  نعم 
والقيم  والوطن  للنا�س  اإعالمي  ق�صف  "هناك  فكان  وُمع�صَكرة،  وحمازبة 
واملجتمع واللغة، اإىل جانب الق�صف املدفعي. لقد ا�صتعملت اأجهزة الإعالم 
كال�صالح يف احلروب اللبنانية، ول ميكن ت�صميتها اأ�صا�ًصا باأجهزة اإعالم بل 
اأجهزة ملي�صيوية وخمابراتية، وهذا ل يوفر اأبًدا الو�صائل التي ا�صتعملت من 
قبل اأ�صخا�س واأحزاب لإثارة النعرات وتفجري الأحقاد وزرع البلبلة..." )43(.
وقد اأفرزت اأحداث الأزمة اللبنانية ما ميكن اأن يتوافق على ت�صميته "باإعالم 
الطوائف" اإىل جانب "اإعالم الأحزاب"، كما اأفرزت "اإعالم امليلي�صيات" اإىل 
يف  خالف  مو�صع  العالمي  الت�رشذم  كان  واإذا  املناطق".  "اإعالم  جانب 
وجهات النظر بني كونه �صبًبا من ناحية، اأو نتيجًة من ناحية اأخرى، فاإننا 
منيل اإىل العتقاد اأنه �صبب ونتيجة من عدد كبري من الأ�صباب والنتائج التي 
�صّكلت احلرب. ون�صتطيع عربه تكوين �صورة عن واقع ه�س ا�صتغّله كثري من 
اللبنانيني وغريهم لتكري�س هذا الواقع، و"كما كان يف الأعالم منابر لدول 
عربية، فاإن فيه منابر متعّددة لدويالت لبنانية تنتهي، ومعها ُيفرت�س اأن 

ينتهي عهد اإعالم هذه الدويالت")44(.

رابعاً- لبنان بني اإعالم ال�سالم واإعالم املقاومة واملمانعة
اإىل  رمت  التي  وامل�صاريع،  العمل  واأوراق  التفاقات  مع  لبنان  ق�صة  بدت 
طّي �صفحة احلرب املدّمرة، طويلة، فقد �صقطت كلها اأو ذهبت اأدراج الرياح 
اللبنانيني  بني  ال�رشاعات  حبل  ترك  هكذا  لها.  احلياة  ظروف  توافر  لعدم 
ر �صيًئا من ال�صقوط. ف�رشبت الدولة،  على غاربه يف حروب متتالية مل توفِّ
ا�صتقراره  واأفقدته  املجتمع  �رشبت  كما  وفّككتها،  موؤ�ّص�صاتها  واأ�صعفت 
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43- اإدمون رزق، "اإتفاق الطائف، امللف ال�سيا�سي"، مقابلة مع طالب ال�صنة الرابعة �صحافة يف كلية العالم والتوثيق - الفرع الثاين، 
اجلامعة اللبنانية، 1992-1991، �س 207 )خمطوطة غري من�صورة(.

44- حممد ال�صّماك، "الإ�سالح الإعالمي بني احلرية وامل�سوؤولّية"، حما�رشة يف ندوة اإعادة تنظيم الإعالم يف لبنان.
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بقي  الكثري مّمن  لدى  واأ�صقطت  قتلت،  فقتلت من  ال�صعب  وتوازنه. و�رشبت 
على قيد احلياة، معظم الف�صائل وال�صفات اخللقّية والوطنية، واأ�صعرته باأّن 
كّل �صيء مباح، واأن ل رادع مينعه من الإقدام على ما يريد، وكاأّنه يعي�س 
من دون �صقف. و"بات اأي حّل �صيا�صي غري كاٍف لرتميم الإن�صان والل�صان 

والأقالم يف لبنان")45(.
وامل�صاريع  الأفكار  املتعّددة كانت حتمل جمموعات من  الأوراق  لكّن هذه 
املرتاكمة النظرية. وي�صتنتج َمن يعيد قراءتها، اأن �صياغتها كانت تتّم يف 
مناخ واحد كان يجمع الأفرقاء على الرغم من �رشاعاتهم وحروبهم، وب�صكل 
ي�صمح باجلمع، ب�صهولة، بني ما ورد من اأفكار يف الوثيقة الد�صتورية مثاًل 
ووثيقة الوفاق الوطني اللبناين)46(، التي �صّكلت الورقة - الأ�صا�س، اأو الن�ّس 

الر�صمي الأول يف حماولة اإدخال لبنان مرحلة من ال�صالم والهدوء.
د اجلي�س وُحلَّت  هكذا بداأت مرحلة انتهاء احلروب العام 1990 - 1991 وتوحَّ
وكان  واملوؤ�ّص�صات،  العامة  واملرافق  املرافئ  الدولة  وت�صّلمت  امليلي�صيات، 
هذا ير�صي ق�صًما كبرًيا من اللبنانيني. وي�صاعد على قراءة مالمح اجلمهورية 
لهذه  معار�صني  كانوا  منهم  اآخر  فريًقا  ُيغ�صب  الذي  الوقت  يف  الثانية، 
املالمح والأفكار، متكنوا من ال�صمود قلياًل اأمام اإعادة بناء �صلطات الدولة 

من جديد وتعزيز ح�صورها.

واإذا قلنا اإّن الد�صاتري تولد من النقا�س واحلوار ومن روح الإعالم والتوا�صل، 
فاإّن مقارعة الفكر بالفكر والطائفة بالطائفة واملوقف باملوقف قد مّتت يف 
مدينة الطائف وانبثق اتفاق جديد بحًثا عن املثل اللبنانية العليا امل�صرتكة، 
من  ومباركة  مبا�رشة،  �صورية  رعاية  خالل  من  دولّية)47(  باإرادة  وذلك 
عربي  واإخراج  اأوروبي  �صامت  توافق  ومع  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
وقبول لبناين اأثمرت وثيقة الوفاق الوطني بني اأيدي اللقاء النيابي وثيقة 
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اإعداد  ال�صيا�صي، اتفاق الطائف،  “امللف  ُقّدم خاللها  الثالث”، وهو عنوان ندوة �صحفية  الطائف يف عامه  “اتفاق  45- ن�صيم اخلوري، 
طالب ال�صنة الرابعة - �صحافة، كلية العالم والتوثيق، الفرع الثاين يف اجلامعة اللبنانية، باإ�رشايف، وذلك يف مبنى الكلية يف الفنار 
يف 1992/10/16 ، وُن�رشت وقائع الندوة كاملًة يف جريدة الديار، يف 1992/11/26 ، بعنوان: “اجلمهورية الثانية هبطت اإىل جمهورّية 

ال�سفر”.
، من�صورات   1989/10/22 ال�صعودية يف  العربّية  الطائف باململكة  النيابي يف مدينة  اللقاء  اأقّرها  اللبناين،  الوطني  الوفاق  وثيقة   -46

جمل�س النواب اللبناين، ل ت، بريوت.
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�ًصا بدياًل عن �صيغة 1943. غدت د�صتوًرا مكرَّ

1 - الإعالم والوفاق الوطني؟ 
والنظام  لالإ�صالح  العامة  واملبادئ  الأطر  الوطني  الوفاق  وثيقة  حّددت 
حريات  وجعله  لبنان،  يف  الإعالم  معاجلة  "اأن  فيها:  وجاء  والإعالم، 
تنظيم  اإعادة  يجب  وعليه  القادرة.  اللبنانية  الدولة  واجب  من  م�صوؤولة 
جميع و�صائل الإعالم ال�صمعية واملرئية يف ظل القانون، ويف اإطار احلرية 
هات الوفاقية واإنهاء حالة احلرب". لكن الدعوات  امل�صوؤولة با يخدم التوجُّ
وانح�رشت  الإعالمي.  باملعنى  ال�صدى  لها  يكن  مل  احلرب  حالة  اإنهاء  اإىل 
احلروب لتظهر اأ�صّد �رشا�صة عرب و�صائل الإعالم، وبرزت الو�صائل الإعالمية 
الطائف مبا�رشة، ويف ظّل  اإقرار  الدولة بعد  "�صالًحا قاتاًل" يف وجه قيام 

غياب �صبه كامل لالإعالم الر�صمي.
واإذا كانت الدويالت املتعددة التي عرفها اللبنانيون خالل حروبهم الطويلة، 
ومرافئها  وم�صّلحيها  واأنا�صيدها  اأعالمها  تخلع   1990 العام  منذ  راحت  قد 
لقيامها  امل�صتوردة  ال�رشورية  واملقتنيات  وكتبها  وق�صاتها  ومطاراتها 
اأو بع�صها اإىل الوطن، فاإنها مل  عند عتبة اجلمهورية الثانية، ودخلت كلُّها 
ا التلفزيونية  "تخلع" مدار�صها وجامعاتها، واأجهزتها الإعالمية، وخ�صو�صً
"ا�صتمرارية"  منها، برباجمها ولغاتها اخلا�صة قطًعا، بل دخلت الدولة يف 

اأُخلعت  اإّنها  "اأجمادها" الغابرة. ميكن القول  ا عن  ملناخ حروبها وتعوي�صً
باملعنى  ذاك  ول  هذا  ل  تفعل  مل  اأنها  اأو  اجلمهورية  اإىل  طوًعا  اأُدخلت  اأو 
ات  العملي، وما ح�صل كان من م�صتلزمات و�صع الأمور يف "ثالجة" املتغريِّ
واملراهنات الكثرية التي اعتاد عليها الأطراف اللبنانيون من حيث قدرتها 
اأن الظروف الدولية قلبتها اأكرث من مّرة  على قلب الأمور، بعدما تاأكد لهم 
�صقوط  البع�س  اإىل  بالن�صبة  اآنذاك،  ثوابتها. وقد ل يكون وا�صًحا،  و�صقطت 

الدفاع الوطني - ت�رشين الأول 2008

ال�صحافة اللبنانية ودورها يف اأزمنة ال�صلم واحلرب

اأ.د. ن�صيم اخلوري

47- راجع بيان جمل�س الأمن الدويل يدعم ال�رشعية اللبنانية ووثيقة الطائف يف1989/11/7 ، وكذلك جمل�س الأمن الأوروبي يف بيانيه 
تاريخ 1989/11/22 اإثر اغتيال الرئي�س رينيه معو�س و1989/12/9  معلًنا دعمه لتفاقية الطائف، جمل�س النواب، وثيقة الوفاق الوطني 

اللبناين، �س 56، 67 و79.
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فل�صفة النتظار واملراهنة، وخطاأها يف تلّم�س مالمح امل�صتقبل.
اتفاق  �ُصمي  ما  يف  اختالًل  يلحظون  اللبنانيون  �صار  املفهوم،  لهذا  وفًقا 
الطائف، وحكومة الوفاق الوطني وهي �صفة م�صتجدة يف الد�صتور اللبناين 
اأ�صئلة  الذي مل ياأخذ يف اإعالمه معنى الوفاق الوطني، بل عاد يثري جمدًدا 
اأن  قبل  الطائفية  الأبعاد  ر�صخت  اللبنانيني  اأذهان  يف  كثرية  واجتهادات 

تخبو نار حروبهم الطائفية ب�صكل ثابت.
ف، هنا، باهتمام اأمام ثالثة معطيات اأو حمطات اإعالمية كربى: ونتوقَّ

اأ - بدا الإعالم متمحوًرا يف ظاهرة "املوؤ�ص�صة اللبنانية لالإر�صال" التي ظهرت 
يف  وت�صتقطب  جتذب  وراحت  التقنّية،  جتهيزاتها  يف  متمّيزة  ن�صوئها  منذ 
هذه املرحلة وغريها من املراحل جمموعة كربى من امل�صامني والأ�صوات 
وطرائق  براجمها  وا�صبحت  الطائف.  منجزات  عن  املدافعة  اأو  املعرت�صة 

اأدائها ولغتها العامية حمط اأنظار ومتابعة امل�صاهدين من اللبنانيني.  
والوطنية  ال�صيا�صية  الع�صكرية  معاركه  عون)48(  مي�صال  العماد  اأطلق  ب- 
عرب �صا�صة تلفزيون لبنان )حمطة احلازمية ومّت نقلها اإىل Centre Ivoire يف 
�صن الفيل( مركًزا على اأهميته، اإىل جانب حمطة اإذاعية �صغرية )يف الفنار(

اللبنانيني  ا�صتقطاب  يف  كثرًيا  و�صاهما  يديه،  بني  الأ�صلحة  اأقوى  و�صّكال 
وجذبهم، واإ�صفاء اأبعاد جديدة على الو�صعني ال�صيا�صي والإعالمي الر�صمي 
مفارقة  الإعالمية  التجربة  هذه  يف  الباحث  وير�صد  قبل.  من  ماألوفة  غري 
بال�صلطة  الإعالم  عالقة  اأو  بالنا�س  ال�صلطة  اإعالم  عالقة  حيث  من  غريبة 
عن  النا�س  ابتعاد  كانت  املاألوفة  فال�صورة  منها.  الر�صمّية  ا  وخ�صو�صً
امللل  لديهم  يثري  كان  لأّنه  لبنان"  "تلفزيون  ا  وخ�صو�صً الر�صمي  الإعالم 
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48- ولد يف حارة حريك )1935(. دخل املدر�صة احلربية العام 1955. اأ�صبح قائداً للجي�س اللبناين )1984 - 1990(. عّينه الرئي�س اأمني 
1988 رئي�ًصا ملجل�س الوزراء، و�صّلمه مع حكومته مقاليد رئا�صة  اأيلول/�صبتمرب   22-23 اجلمّيل قبل انتهاء وليته بربع �صاعة، يف ليل 
اجلمهورية. ح�صلت يف عهده "حرب التحرير" و"حرب اللغاء" )1990(. مّت اجتياح الق�رش اجلمهوري يف 13 ت�رشين الأول/اأكتوبر 1990 
ا�صة فرن�صية من �صبّيه اإىل فرن�صا حيث تابع حتّركه ال�صيا�صي واأ�ّص�س املوؤمتر الوطني. عاد اجلرنال عون اإىل بريوت بعد  يف بعبدا. نقلته غوَّ
ا�صت�صهاد رئي�س الوزراء اللبناين رفيق احلريري، وخروج القوات ال�صورية من لبنان، واأنطلق من الرابية يف تاأ�صي�س التيار الوطني احلر، 
ا  ا ونوًعا يف احلياة ال�صيا�صية اللبنانية، خ�صو�صً ليعيد تنظيم العونيني بعد خم�صة ع�رش عاًما من نفيه في�صبح للتيار وزًنا �صيا�صًيا كمًّ
بعدما وّقع اجلرنال عون وثيقة التفاهم مع اأمني عام حزب اهلل ال�صيد ح�صن ن�رشاهلل،وهي خطوة اعتربت حتوًل ا�صرتاتيجًيا يف احلياة 
ال�صيا�صية اللبنانية، وّفرت على اللبنانيني خماطر جتدد احلروب الأهلية الطائفية بني امل�صلمني وامل�صيحيني. راجع: طوين �صو، معجم 

القرن الع�رصين، دار اأبعاد، ذوق م�صبح، لبنان، ل ت، �س 81-82.
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يف اأخباره وحتليالته وبراجمه وعر�صه لالأحداث، الأمر الذي حدا بهم اإىل 
الن�رشاف كلًيا اإىل الإعالم اخلا�س بكل اأ�صكاله.

ب�صكل  املقولة  هذه  قلبت  قد  اآنذاك،  العونية"  "املرحلة  اإّن  القول  وميكن 
اللبناين،  الإعالم  تاريخ  يف  ربا،  الأوىل،  للمّرة  ا�صتطاعت  لأنها  نهائي، 
اأن تعيد امل�صاهدين اإىل الإعالم الر�صمي، ومعهم جماهري الإعالم اخلا�س، 
اأكرث حتديًدا. فقد قامت هذه املرحلة  اللبنانية لالإر�صال  وجمهور املوؤ�ص�صة 
النا�س  الذي جاء يف جممله مبا�رًشا، وبلغة  اأ�صا�ًصا على اخلطاب الإعالمي 
التوجه  اأو  للم�صمون  اآخر  تقييم  اأي  عن  النظر  ب�رشف  وذلك  ولهجاتهم، 

ا، �صد اتفاق الطائف ومفاعيله. اللذين كانا، اأي�صً
ج - كان تلفزيون لبنان الر�صمي �صعيًفا منهًكا يف قناته ال�صابعة   
)يف تّلة اخلّياط( مل يح�صن الدفاع عن اتفاق الطائف)49(. وكاأن ل�صان اأهل 
الطائف كان متخفًيا على امل�صتوى الإعالمي، مقابل اإعالم الالطائف القوي 
"خططها"،  التعبري عن  الدولة قادرة يف  وال�رش�س وال�صعبي، ورّبا مل تكن 
والتوا�صل مع النا�س، اأو اأن اخلالفات انح�رشت يف من يتكلم اأو من يدافع 

ويتوا�صل مع اللبنانيني.
ُتعترب هذه الثغرة الإعالمية من لبنان الر�صمي، منوذجية يف تقاع�صه الذي 
ن الدولة ترك ال�صورة ت�صتفحل يف اختاللها يف اأذهان اللبنانيني. ومل تتمكَّ

من احلفاظ على البقّية من هيبتها الداخلية التي كان منتظًرا اإغناوؤها بدًل 
التعبري عن  من  تتمكن  مل  اأنها  بحيث  ودولًيا  واإقليمًيا  داخلًيا  فقدانها  من 
مالحمها كجمهورية ثانية، اأو ت�صوير �صالبتها للمواطنني يف التطلع نحو 

امل�صتقبل. وكاأّننا على اأبواب ماآزم وانهيارات جديدة يف لبنان.

2 - مالمح الطائف الإعالمية
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ابيه يف الدفاع عن هذا التفاق. فقد  49- �صيمّر وقت طويل قبل اأن يفهم اللبنانيون �صبب تقاع�س اأهل الطائف من النواب اللبنانيني وعرَّ
وكان  اإقراره.  من  الأول  العام  ا يف  من�صور، خ�صو�صً واألبري  رزق  واإدمون  بطر�س حرب  بالنواب  اآنذاك،  الإعالمية،  املداخالت  ح�رشت 
الإعالميون يحّثون ال�صيد ح�صني احل�صيني رئي�س جمل�س النواب وامللّقب "بعّراب الطائف" على التق�صري الإعالمي، لكّنه كان يجيب: "بكري 

بعد".
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بدا اتفاق الطائف يف البداية م�صكلة اإعالمية يف امل�صمون، ويف ال�صكل، اأكرث 
مهم مي�صال عون،  منها �صيا�صية. كان ممزًقا بني الراف�صني له وهم كرث يتزعَّ
والذين اأقّروه غري املتحم�صني له اإعالمًيا، وهم النواب امل�صاركون يف لقاءات 
"نتيجة  اعتربوه  الذين  اآنذاك،  اللبنانية  القوات  التوفيقيني مثل  اأو  الطائف 
ملوازين القوى، يت�صمن ح�صنات و�صيئات مثله مثل كل التفاقات")50(، فلم 
�صمري جعجع)51( حكومته  رئي�صهم  اأو مل يدخل  امل�صاركة يف احلكم،  يقبلوا 
املعار�صة، ذلك هو  امل�صاركة يف احلكم تكون حتى من موقع  "اأن  معترًبا 

عنوان الدميقراطية، وبكل ب�صاطة احلل لي�س يف هذه احلكومة")52(.
بهذا املعنى �صار الطائف "حمدلة" اإعالمّية "تر�صم اأ�صباه مالمح واأوهاًما 
اإىل  تتوق  كانت  التي  املتفرِّجة  الأطراف  اأمام  اللبناين،  الأفق  مالمح  يف 
احلوار من ناحية واإىل اإحياء م�صاريعها اخلا�صة من ناحية اأخرى". وهذا ما 

  " دة التي اأخلت ال�صاحة ملن يعتلي "املحدلة اأّدى "اإىل �صياع القرارات املوحَّ
بتعديل الكثري من بنود الطائف يف اأقل ن�صبة من ال�رشر التي كادت ت�صابه 
وؤ اإىل  النق�صام")53(. وبدا وا�صًحا، نتيجة هذه التعديالت، املطالبة بـِ "التهيُّ
جمهورية ثالثة تقودنا اإليها تعديالت بع�س الن�صو�س اأو اإلغاوؤها اأو جتميد 
الو�صع يف ما ي�صفر عنه ال�رشاع ال�صيا�صي من م�صاكل د�صتورية وقانونية 

ل يبدو اأفقه وا�صحًا")54(.
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50- اإنيا�س خمايل، مقابلة مع �سمري جعجع )غري من�صورة(، غدرا�س يف1992/10/19.
51- ولد يف ب�رشي )1952(. در�س الطب يف اجلامعة الأمريكية. تطّوع يف �صفوف حزب الكتائب )1976(، ثم ت�صّلم قيادة اجلبهة ال�صمالية 
يف القوات اللبنانية يف مرحلة ب�صري اجلمّيل، حيث وقعت حادثة اإهدن )1978(. خا�س معركة اجلبل التي تبعها ح�صار دير القمر )1983(. 
اآذار/مار�س 1985 التي اأو�صلته اإىل رئا�صة الأركان يف القوات اللبنانية. قام بانتفا�صة يف 15 كانون الأول/ �صارك يف انتفا�صة 12 
دي�صمرب 1986 �صد رئي�س الهيئة التنفيذية يف القوات اإيلي حبيقة اإثر توقيع "التفاق الثالثي" برعاية �صوريا، ورفع �صعار "الأمر يل". 
كان من املوافقني على اتفاق الطائف �صنة 1989 ما �صبَّب ن�صوب حرب الإلغاء بينه وبني رئي�س احلكومة العماد مي�صال عون. ُعنّي وزيًرا 
يف حكومَتي عمر كرامي ور�صيد ال�صلح ومل يت�صلَّم. اأوقف العام 1994 بعد اّتهامه وحزَبه بتفجري كني�صة �صيدة النجاة. وُحّل حزب القوات 
يف1994/3/23 . بّراأه املجل�س العديل من جرم التفجري بعد حماكمته، لكن ملفات موروثة من احلرب اللبنانية اأدانته واأبقته يف ال�صجن، 
ومل يتّم الإفراج عنه اإّل العام 2005 بوجب قرار عفو اأ�صدره رئي�س الوزراء حممد جنيب ميقاتي وهو كان ي�رّشف الأعمال مع وزرائه، 
ع املر�صوم الرئي�س العماد اإميل حلود، ليبا�رش جعجع اعادة الإنخراط جمدًدا عرب اإعادة اإحياء القوات اللبنانية وتنظيمها. طوين �صو،  ووقَّ

معجم القرن الع�رصين، �س 42.
52- اإنيا�س خمايل، مقابلة مع �سمري جعجع.



57

يعاين  معظمهم  يف  الطائف  اأهل  لدى  ا  وخ�صو�صً ال�صيا�صي،  اخلطاب  وبدا 
كثرية.  اأحياًنا  و�صكله  و�صلطته  م�صمونه  اأفقده  الأبعاد،  متعددة  ازدواجية 
نائًبا  اأو  وزيًرا  الواحد  للم�صوؤول  ال�صيا�صي  اخلطاب  يف  الإزدواجية  فهناك 
والأطراف  للم�صوؤولني  كما  ا)55(  �رشًّ و�صده  للطائف  عالنية  متحم�ًصا 

املتحالفني واملتناق�صني احلزبيني بل املتحاربني فعلًيا. 
نوا، اأو اأنهم مل ي�صاوؤوا  عانى التفاق - الوثيقة، اإذاً، من اأهله الذين مل يتمكَّ
ت�صويقه اإعالمًيا، على الأقل، بني املواطنني "توازًنا" مع الكرث الذين تناولوه. 
وبدا اللبنانيون يف واٍد واأهل الطائف يف واٍد اآخر. وبدا الن�س يتيًما ل من 
املنعة  اأفقده  ما  بينهم  له  النا�س. ل عمق عملًيا  به مع  يتوا�صل  اأو  اه  يتبنَّ
اإن اللبنانيني بدوا وكاأنهم خرجوا نهائًيا  والوهج الإعالمي. وميكن القول 
باملعنى الإعالمي وال�صيا�صي وغريه من املعاين من لبنان الر�صمي ودخلوا 
اأو املح�رشَّ   اإّنها املرحلة املتاأهبة للخ�صخ�صة الوطنية)56(  لبنان اخلا�س. 
نقراأهم  كنا  الذين  ال�صيا�صيني  من  عدًدا  اأن  كّله،  هذا  من  والأخطر  لها. 
�صاركوا  اأنهم  مع  كاٍف،  ب�صكل  الطائف  ن�صو�س  على  يطلعوا  ونتابعهم، مل 

يف �صياغته، واأعر�س عنه املثقفون ما زاد يف حّدة الفرقة والريبة.

بني  ال�رشاع  ويعمق  الإعالمية  �صورته  يف  ًها  م�صوَّ الطائف  اتفاق  وبدا 
ا، بعد النتخابات النيابية )1992( حيث طرحت م�صاألة  اللبنانيني، خ�صو�صً
التمثيل اأو املرجعية، قطًعا للطريق على كل من يلح ب�رشورة اإعادة احلوار... 
التحاور،  التي تود  الأطراف  ال�صيا�صية! من هي  ال�صلطات  وهنا قمة �صقوط 
�صاركوا  الذين  الربملان  باأع�صاء  املرة،  وهي مل تكن حم�صورة قطًعا، هذه 
اأو باأع�صاء الربملان اجلديد؟ من ميثل من؟ ومن هو  يف احتفالية الطائف 
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53- راأى النائب جناح واكيم اأن اتفاق الطائف �صقط قبل اأن يجف حربه، لأّن املطلوب اأن يكون على قيا�س بع�س الأ�صخا�س، اإذ يجب 
ه. خمطوطة امللف ال�سيا�سي، اتفاق الطائف، �س160. تو�صيع اللبا�س اأو ت�صييقه اأو ق�صُّ

54- النائب منيف اخلطيب، خمطوطة امللف ال�سيا�سي، اتفاق الطائق، �س 128.
�صيا�صية  اإحداث هزات  اإىل  الطائف  اأهل  التقيناهم واملح�صوبني من  الذين  ال�صيا�صيني  األ�صنة بع�س  اأو بث ما جاء على  55- ي�صوق ن�رش 
ا واأّن املقابالت كانت حّرًة اأكرث لأنها كانت لغر�س جامعي ومل ُتعّد اأ�صا�ًصا  وف�صائح ت�صع عدًدا منهم يف دائرة غري م�صتحبَّة، خ�صو�صً

للن�رش واإمنا لالحتفاظ بها كوثائق قد ي�صمح الزمن بن�رشها م�صتقباًل.
تاريخ  الأوىل يف  للمّرة  اللبنانية،  احلكومة  وقد و�صعت  اإدارتها.  �صوؤون  اخلا�س يف  القطاَع  الدولة  اإ�رشاك  وتعني   Privatisation  -56
لبنان، م�صاألة اخل�صخ�صة على جدول اأعمال جمل�س الوزراء املنعقد يف الأول من اآذار/مار�س 2001 يف بند "املجل�س الأعلى للخ�صخ�صة".
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الذي كان يجروؤ على الدعاء بتمثيل النا�س فعليًا؟
لقد كانت ال�صلطات اأو املرجعيات قائمة، كما بدا، حتى التفاق. لكّنها بدت 
ولن  والت�صوي�س.  النظر  واإعادة  بال�صياع  بقريب،  لي�س  اأمد  واإىل  حمكومة، 
يكون بو�صع بع�س الأطراف القدرة على بعث منعة ال�صلطة وقوتها من جديد، 
العامل  يف  احلا�صلة  الكربى  املتغريات  اإىل  ا  كليًّ الن�رشاف  واأن  ا  خ�صو�صً
اأو ترجمتها يف مواقف م�صتجدة  اأو �صعًبا، وكذلك فهمها  اأمًرا متعذًرا  كان 
يف ال�صيا�صة الداخلية تعيد لل�صيا�صة �صلطاتها اإْن مل تكن قادرًة على ا�صتعادة 
�صلطات وطنها. لهذا كانت "تاأفل ال�صيا�صة وتنهار، ل�صالح املراهنات التي 
ال�صيا�صيني  م�صتقبل  على  ل  كامل،  ب�صكل  اأبًدا  وا�صحة  نتائجها  بدت  ما 
املراهنني ول على م�صتقبل لبنان ومفاهيم ال�صلطات فيه. كان امل�صيحيون، 
ال�صتفادة منهم  �صاءت  الدولية  الإرادة  ال�صعب، لأن  الرقم  لبنان،  مثاًل يف 
اأ�صبح امل�صيحيون ورقًة بعدما  الآن  ال�رشقية مل�صاحلها.  اإطار امل�صاألة  يف 
اأ�صبحت  الآن  الغرب.  واجهة  هم  كانوا  امل�صيحيني  لأن  رقًما. ملاذا؟  كانوا 
العربي  باملعنى  �رشق  من  هناك  يعد  ومل  الغرب.  واجهة  كلها  املنطقة 
ك امل�صيحيون وانهاروا يف حروب �صعبة وعا�صوا نوًعا من  للكلمة. لقد تفكَّ
اأو  التاريخ معار�صة  هذا  وبدوا خالل  النف�صي  والإرهاق  ال�صيا�صي  الإرباك 
اأخذ مواقعها لكّنهم يعانون العجز اإىل حّد كبري متاًما كما  اقون اإىل  هم توَّ
احلكم اآنذاك")57(. ونقي�س احلكم هو بديله ي�صاويه يف العجز، مقابل دعوات

بدا  لذا  بكثري،  احلرب  ظروف  من  اأف�صل  ال�صلم  يف  تعمل  متجذِّرة  اأ�صولية 
بقي  اأو  "�صقطة" اجلمهورية  من  كّل من خرج  اإىل  بالن�صبة  �صاماًل  ال�صقوط 

فيها يعاين �صقوًطا اأو عجًزا ما.
وجعلنا هذا الواقع املطوي على الق�رشية واجلهل ال�صيا�صي وفقدان املرجعية 
اخلطاب  يف  الزدواجية  اإىل  بالإ�صافة  عام،  ب�صكل  ال�صلطة  رجال  و�صقوط 
م�صتقبل  اأمام  نتهّيب  ال�صيا�صّية،  املمار�صة  قامو�س  يف  واملتلعثم  املت�رّشع 
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57- حممد ح�صني ف�صل اهلل، امللف ال�سيا�سي، اتفاق الطائف، مقابلة اأجرتها معه رول ك�ّصاب، منريفا داغر، رميا ع�صاف وغادة الأ�صمر، 
�س 13.
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دائم  اجتاه  هنا  اآنذاك.  واأهلها  معار�صيها  ل�صان  على  الثانية  اجلمهورية 
للمعار�صة راأى "اأن الطائف ينهار قبل اأن يبداأ. اإّنه على و�صك النهاية")58(، 
اأو "اأن ال�صلطات يف اجلمهورية الثانية قد هبطت اإىل الدرجة ال�صفر")59(... 
اأننا  والدليل  يحا�صب...  �صعب  اأو  يطالب  جمل�س  اأو  ت�صتجيب  حكومات  "فال 
جمل�س  اإىل  �صئيلة  بن�صبٍة  يح�صل  فيه  التزوير  كان  جمل�س)60(  من  انتقلنا 
امل�صتحدثة،  الدميقراطية  دليل  وهذا  معّيًنا  جديًدا  نائًبا  باأربعني  يفتخر 
رة وخمالفات د�صتورية مبا�رشة وقحة...  وي�صتكمل اجنازاته بانتخابات مزوَّ
اإّنه جامعة فيها من احل�صانة اإىل الدكتوراه واجلميع يف �صف واحد وت�صاأل 
كيف يتفاهمون")61(... واإذا كان "لكل اتفاقية يف العام روح ون�س، فالن�س 
ح يف اتفاق الطائف، اأما الروح فغري موجودة اأبًدا")62(... "وامل�صيبة   قد تو�صَّ

اأنه مثل الإميان، اإّما اأن نكون معه اأو �صّده")63(.

وقد ن�صتنتج باأنه كان هناك فجوة يف الأ�صا�س �صديدة النعكا�س يف و�صائل 
الإعالم، من اأن التغيري يف الن�صو�س، ل يعني اأو ينعك�س حكًما تغيرًيا يف 
تكمن  وقد  وخطبهم.  امل�صوؤولني  األ�صنة  لزمت  التي  املقولة  وهي  النفو�س، 
اأ�صخا�س  الوليدة، هم  اجلمهورّية  �صيا�صّيي  اأن  املجال يف  امل�صكلة يف هذا 
م�صبعون باآلّية �صيا�صّية تقليدّية تر�ّصخت منذ العام 1943، ومار�صوها طوال 

ع�رشين عاًما، وهي الفرتة الأغنى والأ�صعب من تاريخ لبنان.
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58- جناح واكيم: امللف ال�سيا�سي، اتفاق الطائف، �س 163.
59- اإدمون رزق: امللف ال�سيا�سي، اتفاق الطائف، �س 209. وامل�صتغرب هنا اأن النائب اإدمون رزق كان وزيًرا لالإعالم يف حكومة الطائف 

الأوىل برئا�صة احل�س وبدا �صديد احلما�س لالتفاق يف بدايات عودته من الطائف.
اإجراء النتخابات، ب�صبب احلرب، حيث مّدد  ر  1972 وعا�س ع�رشين عاًما لتعذُّ النيابي الذي مّت انتخابه العام  60- ويق�صد به املجل�س 
لوليته 8 مّرات. بداأ 99 نائًبا وانتهى 65 نائبًا يف 16 متوز/يوليو 1992 بقرار حّل فيه نف�صه اإف�صاحًا يف املجال لإجراء انتخابات نيابية 

جديدة، على الرغم من اأن وليته كانت تنتهي العام 1994.
ر، الذي �رشب الرقم القيا�صي يف احلكم، يف تاريخ لبنان، خم�صة روؤ�صاء جمهورّية، ومنح الثقة لإحدى ع�رشة  لقد انَتخب هذا املجل�س املعمِّ
قانونًا خالل   665 الطائف. و"اأجنز  واتفاق  اأيار   17 واتفاق  الثالثي  التفاق  اتفاقيات مت�صاربة متناق�صة، مثل:  حكومة، ووافق على 
على  ناحية  من  يدل  وهذا  التنفيذية.  ال�صلطة  عن  �صادرة  قوانني  م�صاريع  الت�رشيعية، و70%  ال�صلطة  % منها �صادرة عن   30 عمره، 
اإىل وجود حكومتني  اأو هو عجز قد يعود من ناحية ثانية  اإىل �صّد الفراغ وت�صيري دفة احلكم،  النواب  عجز احلكومات ما ا�صطر جمل�س 
يف احلرب، اأو حكومات كان اأع�صاوؤها غري متفاهمني اأو مقاطعني". واملعروف اأن اأكرثية القوانني يف بالد العامل تاأتي من احلكومة اإىل 
املجل�س النيابي الذي يدر�صها ويقّرها كما هي اأو يعّدلها. جميل كبي وعثمان الدنا، امللف ال�صيا�صي، اتفاق الطائف، �س 99 و24 - 28. 

واأي�صًا بيار دكا�س، امللف ال�سيا�سي، �س 51.
61- بيار دكا�س، امللف ال�سيا�سي، اتفاق الطائف، �س 60.

62- نائلة معّو�س، امللف نف�صه، �س 88.
63- جميل كبي، امللف نف�صه، �س 106.
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كانوا قمًما يف ال�صيا�صة واخلطابة واللغة والف�صاحة مثاًل. و�صاءت الظروف 
اأن  ال�صهل  من  ولي�س  لبنان.  تاريخ  من  مهمة  انتقالية  مرحلًة  ي�صغلوا  اأن 
يكونوا هم نواة التغيري وميار�صوا، يف الوقت نف�صه، هذا التغيري. اإذ ل ميكن 
اجلمع ب�صهولة بني الفكرة احلديثة واملمار�صة التقليدّية، وكاأّنك جتمع بني 

املا�صي واحلا�رش وامل�صتقبل يف ح�صور وفكرة واحدة. 
وتفرت�س الإ�صارة هنا اإىل اأن بناء الوطن والد�صاتري يف العامل، ل ميكن اأن 
يحمي نف�صه ممن ينفذونه، لأن التجربة حتتمل احلذف واخلطاأ. وكّلما كان 

لدينا اأ�صخا�س يعي�صون روحّية الد�صتور، كّلما طبق الد�صتور ب�صكل اأف�صل.
اأعقاب  يف  جاءت  جديدة  تغيريّية  روحية  عن  تعربِّ  الطائف  روحية  ولأّن 
ال�صيا�صيون  ميار�صها  اأن  ُيعقل  ل  روحّية  فاإّنها  احلروب،  عن  ناجت  تغيري 
هكذا  عليها.  �صّدقوا  اأو  ن�صو�صها  و�صع  يف  �صاركوا  اأّنهم  ولو  التقليديون 
اأهله وممار�صاته. و�صيمّر وقت طويل  الد�صتور اجلديد يف  اإ�صكاليات  ت�صتمّر 
ال�صيا�صّية  العائلة  �صيا�صّية كاملة وجياًل كاماًل من  اأن طبقًة  ندرك  اأن  قبل 
ل�صالح م�صتقبل  تدريًجا  ال�صقوط  التقليدّية بكل موا�صفاتها هي يف طريق 
مل تّت�صح معامله النهائّية بعد، علًما اأن الأبناء والأحفاد عادوا ينبثقون من 

جذوع ال�صجر املجتّث اأغ�صاًنا خ�رشاء، حتقق تاريًخا يعيد تكرار نف�صه.
ال�صلطات  عالقات  م�صتوى  على  د�صتورًيا  وممار�صته  الطائف  تطبيق  "اإن 
اأمًرا  يزال  ل  وقد  كان  الرابعة،  ال�صلطة  عدا  ما  الآخر،  بالبع�س  بع�صها 
"ف�صل اأن  مقابلتهم  مّتت  الذين  جممل  اأّكد  فقد  مربًكا")64(.  اأو  "متعًبا 

منهم  اأحد  يتمكن  اأن  دون  من  مقّد�س"،  مبداأ  وتعاونها  وتوازنها  ال�صلطات 
بني  الوا�صحة  احلدود  اإيجاد  ونعني  لغوًيا،  ل  عملًيا،  الأمر  هذا  تف�صري  من 
الأفعال الثالثة: ف�صل، تعاون، توازن من دون الإ�صارة اإىل الإرباك والتعرّث 

. اأو تلعثم املف�رشِّ
فلقد �صقطت هذه الأفعال الثالثة فري�صة اأو�صاف مثل "الدويكا" اأو "الرتويكا" 
ال�صقوط  الإعالم. وامتزجت بهذا  دت ب�صكل ل مثيل له يف و�صائل  التي تردَّ
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النواب  ورئي�س جمل�س  اجلمهورّية  رئي�س  ب�صلطات  احلكومة  رئي�س  �صلطات 
وال�صلطة الق�صائية وبات ما يحكم هذه العالقات لي�س الن�س الذي اأبهم عند 

املمار�صة بل �صخ�صّية كل فريق ومزاجه وم�صاحله وطموحاته.
هذا  يف  الطائف،  اتفاق  لنا  تبّدى  امللف،  هذا  حول  ب�صيط  ا�صتنتاج  ويف 
املاروين  املحور  طائفي:  وتاريخ  اآفاق  ذات  ثالثة  حماور  اتفاق  املجال، 
وطنًيا،  الإنق�صام  وبات  تبّدلت،  ال�صورة  باأّن  العلم  مع  وال�صيعي،  وال�صّني 
ا بعد حرب مّتوز/يوليو الإ�رشائيلية العام 2006 على املقاومة يف  وخ�صو�صً
لبنان، حيث انت�رش حزب اهلل على اإ�رشائيل، للمّرة الأوىل يف تاريخ ال�رشاع 
العربي الإ�رشائيلي. لقد انق�صم امل�صيحيون وكذلك امل�صلمون ب�صكٍل عام بني 
لكن  الثقة.  عدم  من  كثرٍي  ب�صيٍء  حمكومني  يزالن  ما  متناق�صني  توجهني 
الطابع الأكرب للنظام اللبناين بقي حمكوًما باملذهبّية والطائفّية العلنّية... 
وهذا ما حّوله اإىل ما ي�صبه املثّلث املت�صاوي الأ�صالع، �رشعان ما ت�صّوه عند 
التطبيق حيث �صار يبدو مثّلًثا اأحياًنا غري مت�صاوي الأ�صالع، اأو مربًعا، اأو 
دائرة م�صّوهة، ومل يعد ل�صكل احلكم و�صوح اأو مالمح. وهذا ما اأبرز التفاق 

ا مع وقف التنفيذ يف عدد كبري من بنوده. ن�صً
منه  اأكرث  امل�صتقبل  "د�صتور  الطائف،  اتفاق  يبدو  �صديد،  اخت�صار  ويف 
احلا�رش، لأن لبنان خرج من احلرب ومل يدخل ال�صالم، وهو اأمر موؤجل حتى 
د�صتوًرا اأخرى،  ناحية  من  يبدو،  بينما  املنطقة")65(،  يف  الأو�صاع  ت�صوية 

غري قابل للتنفيذ لأّن �صغط وثيقة الطائف اإىل حدود اجلوهر يجعلنا نرى 
اأّنها حتمل قطبني جاذبني من الأفكار بني اللبنانيني: الأول تر�صيخ قناعة 
العدل  قواعد  على  احلديثة  الدولة  بناء  كيفية  والثاين  م�صتقل،  �صّيد  بوطن 

وامل�صاواة والتكافوؤ... وحتتّل الالمركزية وا�صطة العقد يف قيام الدولة.
هناك �صبه اإجماع على اأّن الدولة مل تقم بعد، وامل�صتقبل غري حمّدد، و�صيبقى 
يكون  واقت�صادًيا،  �صيا�صًيا  املتاأّزم  الو�صع  هذا  اأ�صري  توّقعاتهم  يف  لبنان 
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ما نفِّذ قد نفِّذ، وما مل يتّم تنفيذه، �صقط حكًما من الن�س بانتظار ن�س اآخر 
ومالمح اأخرى.

3 - هوية الإعالم هوية لبنان
اأّي اإعالم نريد؟  لكن ال�صوؤال الأكرب الذي كان وما يزال قائًما يف الأ�صا�س: 
�صوؤال مل يجد جوابه النهائي بعد، لأّنه ينطوي، ربا، على �صوؤال اأو�صع بكثري 

هو: اأّي لبنان نريد؟
قد نعرث على الإجابة النظرية يف ديباجة وثيقة الوفاق الوطني اللبناين، حيث 
"لبنان وطن �صّيد حّر م�صتقّل، وطن نهائي  اأّن  العامة)66(  جاء يف املبادئ 
ا و�صعًبا وموؤ�ّص�صات يف حدوده املن�صو�س عنها  اأر�صً اأبنائه، واحٌد  جلميع 
يف الد�صتور اللبناين واملعرتف بها دولًيا، وهو بلٌد عربّي الهوّية والنتماء، 
مواثيقها...  وملتزم  العربّية  الدول  جامعة  يف  وعامل  �س  موؤ�صِّ ع�صٌو  وهو 

وجت�ّصد الدولة اللبنانّية هذه املبادئ يف جميع احلقول واملجالت".
على �صوء هذا املقطع، الذي اعُترب، اأو جاء األف باء الد�صتور اللبناين اجلديد، 
اإفرت�س  لبنيه،  العربي  اللبناين  الوطن  نهائّية  على  التاأكيد  يف  ا  وخ�صو�صً
وانهياراته  انق�صاماته  بعيًدا عن  الكامل  لبنان  تاريخ  بناء  اإعادة  امل�صرتع 
وحروبه. واإذ ُيفاجاأ قارئ اأجنبّي، مثاًل، بالكالم عن "نهائّية الوطن"، فاإّنه 
كالم يوحي باعرتاف اأ�صا�صي، باأن لبنان منذ ُوجد مل يكن "جلميع اأبنائه" 

ُع هاتني الكلمتني "النهائية" و"العروبة"، اإّل  كما اأنه مل يكن عربًيا. وما َو�صْ
لطرح م�صكلة النتماء الوطني التي رافقته منذ وجوده باملعنى ال�صيا�صي.

اإّن لبنان وطٌن عربي، كان فريق يّتهم الآخر يف لبنان  وعندما كان ُيقال، 
فريق  نادى  الإ�صالمية،  بالوحدة  اآخر  فريق  نادى  ما  واإذا  الوطن.  بانهيار 
التي كانت تدفع نحو املناداة بوحدة لبنان. هكذا كانت  العربية  بالوحدة 
التي جعلت  الأفعال  الأفعال وردود  �صل�صلة من  الطوائف والأفرقاء تتبادل 
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التناوب يف مناَخي الغنب واخلوف والإحباط،  من تاريخ لبنان عامًلا من 
يرى  هكذا  واحلروب.  النهيارات  ت�صوبه  ل  منيًعا  وطًنا  ي�صّد  مل  الذي  الأمر 
اإعالم  اأّي  اأن نحّدد  ن�صتطيع  نبني  اأّي وطن  "عندما نحّدد  اأّنه  البع�س مثاًل 
النظام  على  بالتفاق  ترتبط  لبنان  يف  الإعالمّية  امل�صكلة  هي  تلك  نريد... 
القائم  النظام  ير�صي  وهل  الوطن،  على  التفاق  مّت  فهل  اللبنانيني.  بني 

جميع اللبنانيني؟")67(.
ل يعني هذا املوقف من الطائف، يف �رشاعاته مع مواقف �صلبّية مناه�صة، 
�صوى ا�صتمرار الع�صف يف �صورة الوطن حتى اليوم. وما القرتاح بت�صمية 
"احلروب" املتنقلة  اآخر من  اإّل وجه  بـِ"�صالم الإعالم"،  املرحلة ا�صطالًحا 
الإعالم  و�صائل  يف  وتفاقمت  عملًيا  انح�رشت  اللبناين،  الوجود  اأثقلت  التي 

التي مل يبُد �صالُمها �صالًما كاماًل وثابًتا. 
ا اأّن ما اعترب م�صكلة اإعالمية، كان اأقوى من ذلك بكثري، لأّنه  ُي�صتنتج اأي�صً
و�صائل  يف  بارًزا  ظهر  الذي  الكامل،  غري  ال�صالم  يف  الق�رشية  يعك�س  كان 
قوى الأمر الواقع الإعالمية، و�رشورة ل ُي�صتغنى عنها يف حياة اللبنانيني. 
مل يكن املو�صوع املطروح يف اتفاق الطائف اإلغاء هذه الو�صائل بل اإعادة 
اأمر كان ميكن تاأجيله كونه م�صاألة ح�صا�صة ودقيقة. وكان  تنظيمها، وهو 
ل ميكن الت�صّدي له "بعزل عن عملية بناء الدولة احلديثة الذي مل يح�صل 
يف املنهارة  املوؤ�ص�صات  عليه  ترتفع  الذي  والأ�صا�س  القاعدة  فقدان  ب�صبب 

من  بكثري  اأعمق  نراها  كنا  التي  الوطنّية  امل�صاحلة  بها  ونعني  جتددها، 
امليلي�صيات..  قادة  ح�رش  بالوفاق  املق�صود  يكن  مل  احلكومات...  تاأليف 
امل�صاركة  على  ومتفاهمة  من�صجمة  حكومات  تاأليف  بل  احلكومات،  يف 
التاأ�صي�س  حكومة  باأنها  الأوىل)68(  احلكومة  اعتبار  ميكن  لذلك  والقبول. 
�صكٍل  اإىل  الواقعّية،  التق�صيم  والنتقال من حال  للوحدة،  والتح�صري  للعهد، 
الأخرى  احلكومات  اأما  واخلارج.  الداخل  يف  بها  املعرتف  ال�رشعّية  من 
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املتعاقبة، فقد كانت نوًعا من حكم الأمر الواقع الذي ف�صل يف حتقيق اخلطوة 
اأ�صا�س احلرية امل�صوؤولة، واإْن  البدهّية الأوىل اأي اإعادة تنظيم الإعالم على 
كان الوزراء املتعاقبون يف حكومات الطائف قد حاولوا فتح هذا امللف... 
ولنقل اإّنه مل تكن لدى الدولة �صلطة متّكنها من �صبط الإعالم غري ال�رشعي 
العاجزة عن جمع  الدولة  الذي كان منق�صًما... ول ت�صتطيع  الر�صمي  وحتى 
النفايات اأن جتمع ال�صالح، والتي ل ت�صتطيع جمع ال�صالح ل ميكنها فر�س 
القوانني على اأحد. كانت ال�صمة الغالبة على احلكم يف لبنان العجز، والإنهاك، 
وفقدان الثقة بينه وبني الراأي العام. املو�صوع اأ�صا�ًصا هو مو�صوع احلكم ل 

مو�صوع الإعالم")69(.
عن  اأعر�صوا  �صلبيني  متلّقني  املن�رشمة،  ال�صنوات  يف  اللبنانيون،  يظهر 
"�صقط"  وال�رشاعات، وخرجوا منها وقد  اأنهكتهم احلروب  ال�صيا�صة، بعدما 
معظم ال�صيا�صيني والأحزاب من اأذهانهم، ووقعوا يف خ�صّم حرب اجتماعّية 
واقت�صادية �رش�صة. وقد بدت تلك املرحلة �صبابّية عنوانها "اإعالم ال�صالم"، 
ت�صخيف  هدفها  فعلية  "موؤامرة"  يف  تغرق  الإعالم  و�صائل  معها  و"بدت 
اأفالم وبرامج  اللبنانيني وتدجني الأجيال")70( يف م�صامني ما تقّدمه من 
ومعاجلات واأخبار. و"يتجّدد" النحدار الثقايف وال�صيا�صي والفكري واللغوي 
مع مقت�صيات الإعالم الإعالين والرتفيه والت�صلية كوظائف اأ�صا�صّية يف الإعالم.

املتغريات  بانتظار  املوؤقت،  ال�صلطة  مالمح  لرتكيز  باًبا  الإعالم  والتم�س 
اأو  ال�صالم"  "مفاو�صات  يف  اخلارج  وتقّدم  العامل.  يف  احلا�صلة  ال�رشيعة 
)اإعادة  الداخل  على  العوملة  ومالمح  اجلديد"  الدويل  و"النظام  الت�صوية 

ترتيب البيت اللبناين اإتقاء للعواطف الكبرية القادمة(.
وهنا تتبلور م�صكلة اأخطر بكثري من امل�صكالت التي �صبقتها، اإذ اأ�صبحنا يف 
حُت�صى  والل�صان  وال�صلوك  الوجه  غريبة  ه�صة  تلفزيونية  اأجيال  اأمام  لبنان 

الدفاع الوطني - ت�رشين الأول 2008

ال�صحافة اللبنانية ودورها يف اأزمنة ال�صلم واحلرب

اأ.د. ن�صيم اخلوري

68- برئا�صة �صليم احل�س، وكان اإدمون رزق وزيًرا لالإعالم فيها.
69- اإدمون رزق،، امللف ال�سيا�سي، اتفاق الطائف، �س 207.

70- رمزي جنار، من مقابلة اأجرتها معه ماتيلدا فرج اهلل يف برنامج "بال حرج"، تلفزيون الـN.B.N.، بريوت، 2 �صباط/فرباير 2000.
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باأ�صناف واأ�صكال "الأفكار" �صتَّى املرفو�صة اأ�صا�ًصا يف البلدان املنتجة.
واإقباًل،  انت�صاًرا)71(  اأ�صّدها  ا  وخ�صو�صً التلفزيون،  حمطات  جممل  راحت 
اأحياًنا كثرية، وهو  اأحياًنا، واجتماعي  توؤ�ّص�س لإعالم غري مبا�رش �صيا�صي 
يدخل �صمن حلقات و�صيا�صة ما يعرف "بالتطبيع" متهيًدا ملراحل منتظرة. 
اإدراكهم  اأو  لبنان،  الر�صميني يف  امل�صوؤولني  "غياب" عدد من  يتّم ذلك يف 
الكامل خلطورة ما يح�صل وتغطيته، ورّبا، كانوا يف مواقعهم اأكرث حتّفًزا 

لهذه الأدوار واملهمات امل�صتجدة اخلطرية .
اأّن حّرا�س احلرية يف  وال�صوؤال الأكرب الذي كان ُيطرح يف هذه املرحلة هو 
�صادروا  اأو  املالجئ  يف  اللبنانيني  �صجنوا  غريهم  مع  الذين  هم  لبنان، 
ال�صالم  اأوهام  يف  ي�صادرونهم  املا�صية،  املراحل  يف  وحياتهم  اأعمارهم 
يف  الإعالم  و�صائل  طريق  عن  احلروب  يف  كما  واجتماعًيا،  اقت�صادًيا 
اأي�صًا  يطالب  والذي  احلر،  الإعالم  "اأن  مع  احلرية  قّبة  وحتت  م�صامينها 
نظام،  احلرية  واملغريات...  املح�ّصنات  من  بظاهر  فو�صى  هو  باحلريات، 

لها قواعد واأ�صول...")72(.
الف�صائيات  جاءت  والتي  للبنان،  هة  امل�صوَّ ال�صورة  هذه  من  اإنطالقًا 
يف  واعالنية،  جتارية  ل�صغوطات  اإنقياًدا  ت�صويهها  يف  متعن  اللبنانية 
ت�صحية بالكثري من املبادئ، نفهم ردود الفعل الكربى التي يقوم بها الأهل 
وبع�س املرجعيات اللبنانية حيال هذا النهيار ال�صامل املعرّب عنه باجلن�س

الفج،  الطائفي  وبالتحري�س  والكيدي  اله�س  ال�صيا�صي  واخلطاب  والعنف 
العائلة  مثل  مفاهيم  تنح�رش  حيث  ال�صالم"  "اإعالم  لعبة  اأ�صا�س  يف  وهما 
مقابل  والدميقراطية،  واملحبة  وامل�صاواة  والوطنية  وال�صتقامة  وال�رشف 
والقوة...  والكراهية  وال�صتعباد  واخليانة  والحتيال  والإباحية  الفردية 
من  منزل  يف  اأو  خيمة  داخل  وكاأّنه  للخيار،  قابل  غري  لبنان  ويبدو  اإلخ. 
تبداأ  تدمريية  دائرية  يف  املال  على  النفتاح  دائمة  �صاحة  اأو  �صقف،  دون 
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الأجيال والأطفال  �صلًما. وتطحن يف دائرّيتها  باملال حرًبا وتقفل باملال 
ي�صبح  املجتمع.  اأركان  ت�صّكل  التي  واملوؤ�ص�صات  واجلامعات  واملدار�س 
الإعالم هو ال�صالم بعدما كان هو احلرب، لأن ال�صالم عقول وقلوب متلقية 
الإعالم  و�صائل  تفر�صها  التي  الفردية  الداخلية  احلرية  من  م�صاحات  وفق 

وي�صعب تخلي�س النا�س منها.
والأحقاد  ال�صغائن  تلفظه  كانت  ما  متت�س  لبنان  يف  احلرية  كانت  واإذا 
م�صامني  يف  اللبنانية  الفئات  بني  التناق�س  نتيجة  املرتاكمة  والنزاعات 
الوطن جعلت البع�س يعاين "التلّوث" الإعالمي يف جمالت متعّددة. وكان 
وكالهما  املبادرة  اأو  الختناق  اإّما  خيارين:  اأمام  زال  وما  البع�س  هذا 
النهيار  قمة  وهنا  اللبنانية...  الدائرة  من  اأو�صع  هو  با  متعذِّرين  اأ�صبحا 
وتقنيات  العوملة  ع�رش  حلول  حيث  الوقاية  فنون  اإىل  واللجوء  وال�صقوط 

الإعالم احلديثة يف لبنان وكاد اخلارج يحتّل الداخل ب�صكل كبري.

اخلال�سة
واملمانعة  املقاومة  اإعالم  ال�صالم ومعه  اإعالم  اإىل  الإ�صتقالل  من �صحافة 
يف لبنان، بالإ�صافة اإىل العديد من املخاطر الإعالمّية التي اأبدلت الفو�صى 
بالحتكار الإعالمي با ي�صمن التوازن املذهبي، ويحفظ احل�ص�س الإعالنية 
لكل  مقفلة.  دوًل  لبنان  يف  الطوائف  حتولت  يعك�س  تاريخ  الإعالمية،  ل 
طائفة عّدتها الإعالمية وبراجمها اخلا�صة، الأمر الذي يظهر لبنان جمدًدا، 
لها  تهّيات  اإذا  وقت  اأي  يف  تندلع  اأن  ميكن  باردة.  اأهلية  حرٍب  يف  وكاأنه 
الظروف، ب�رشف النظر عن الأحداث الطائفية املتنقلة بني بريوت العا�صمة 
العّدة، ب�صيغة اجلمع، �صورة تقريبية مللف  وال�صمال والبقاع. وتر�صم هذه 
غائب،  و�صبه  جتاذب  وحمور  وا�صح  غري  ر�صمي  اإعالم  لبنان:  يف  الإعالم 
عن  حلود  اإميل  العماد  ال�صابق  الرئي�س  عزوف  غيابه،  من  �صاعف  وقد 
الإعالم  العماد مي�صال �صليمان  باأن يعري عهد  الإهتمام بالإعالم، ونتمّنى 
ودول  طوائف  اإعالم  اأحزاب،  وبقايا  حروب  اإعالم  واأفعل.  اأكرب  اهتماًما 
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ال�صلطة  اإعالم م�صوؤولني واأفراد ميّثلون  خارجّية وهواة، واأكرث من هذا كّله 
يف معظمهم ول ميّثلونها بالن�صبة اإىل عدٍد كبري من اللبنانيني الذين بدوا 
املكتوبة  ال�صحافة  وتبدو  نف�صه.  الوقت  يف  وال�صيادة  ال�صلطة  عن  يبحثون 
تاأثري  تتعّر�س للح�صار املايل، كما يحا�رشَ املرئي وامل�صموع، ويت�صاءل 
هبوط  يف  واجلذب  والرتفيه  البتذال  اإعالم  مقابل  عربًيا  اللبناين  الإعالم 

ملحوظ على اأنقا�س اجلودة وامل�صمون واملوقع الإعالمي.
ولي�صت  "ال�صلطات" املنح�رشة  كل  "�صلطة" فوق  الإعالمّية  الو�صائل  وتبدو 
ا كثرية، وبوحي منه، على  ال�صلطة الرابعة، اإذ تتقّدم �صورة امل�صوؤول اأحياُنً
"نحن" الدولة.  "اأنا" امل�صوؤول بدًل من  �صورة املوؤ�ّص�صة والدولة واملواطن. 

وتقودنا ال�صورة العاّمة اإىل اإيراد املالحظات ال�صتنتاجّية الآتية:
ْعِلم  امْلُ عالقات  حتكم  التي  واخلا�صة  الر�صمية  ال�صورة  �صقوط   - 1
تبدو  والتي  والقت�صادية  والجتماعية  ال�صيا�صية  باملعاين  واملتلقي 
ال�صلطات، و�رشخ  اأو رموز  الن�س  الأبعاد: �رشخ بني  ل�رشخ متعّدد  خا�صعًة 
بني اجلمهور اللبناين ووقع الن�صو�س لديه، واأ�صا�ًصا بينه وبني الن�س كونه 
تعّددية  بني  �رشخ  ذلك  اإىل  ُي�صاف  له.  تطبيقّية  قيمة  ول  متاًما،  يجهله 
اأغلب  يف  والتنازع  التناق�س  حدود  تبلغ  التي  وتف�صرياتها  الن�صو�س 

الأحيان.
واإذا كانت امل�صكلة الكربى تتبلور اإعالمًيا يف لبنان، فاإّن كيفية التخاطب 
بني الدولة ومواطنيها تبدو امل�صكلة الإعالمّية اجلوهرية. وهنا ُتطرح اأ�صئلة 
اأية  َمن؟ ووفق  َمن يخاطب  اأهمّية كربى:  وذات  اإعالمّية جديدة  اأو ق�صايا 
ه وكيف ويف اأي وقت ولهجة ولغة؟ ما هي ال�صيغة  و�صائل؟ واإىل َمن يتوجَّ
التي يخاطب فيها النا�س درًءا لتاريخ متالحق من انهيارات اللبنانيني يف 
حجج  مدى  وما  الخ؟  والجتماع...  وال�صيا�صة  واجلامعة  واملدر�صة  املنزل 
املخاِطب يف الإقناع بتما�صك اللبنانيني و�صالبتهم؟ وهل اإذا توّهم الإقناع 
وهنا  وت�صليلهم؟  النا�س  لتعمية  مغايرة  بطريقة  يخاطب  َمن  يجد  ل  فهو 
اأو املتعّدد  اإىل م�صتوى البحث عن النتماء الوطني الأحادي  ندفع امل�صاألة 
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الد�صتوري  الن�س  يف  اإّل  تلمح  مل  التي  امل�صرتكة  اللغة  اإىل  و�صوًل  الأبعاد 
اجلديد، حيث نهائّية الوطن وعروبته وانتماوؤه.

يف�صل هذا اخللل املتعّدد يف ت�صويق �صورة الدولة داخلًيا، ما يعك�صها   - 2
اأو متما�صكة على امل�صتويني القليمي والدويل، وهنا تت�صاعف  غري �صلبة 

الإ�صكالّية.
وتبدو ال�صورة غري وا�صحة املعامل كلّيًا اإذا ما قراأها الباحث عرب التحولت 
م�صحوبًة  كلُّها  وتاأتي  اأو�صطية،  ال�رشق  املنطقة  يف  احلا�صلة  ال�صخمة 
بالزمة "ال�صالم بني العرب واإ�رشائيل"، حيث يبدو البيت اللبناين مرمًيا يف 
اأمام  تف�صريها  اأو  اللبنانّيون على فهمها  م�صاكل وحروب وخراب ل يقوى 
الهجرات والتوطني وخماوف اجلمود والنتظار والنهيارات التي قد تف�صي 

اإليها اأحداث امل�صتقبل.
وهنا تتكّرر الأ�صئلة لدى اللبنانيني: 

هل اأّننا خرجنا نهائًيا من ظروف احلرب، باملعنى الداخلي والدويل اأو اأن 
هذا القهر الإعالمي اأو الإعالم املتعّدد الو�صائل، املوحد اللهجات والتطلعات 
من  ويزيد  الظروف  هذه  رطوبة  على  يبقي  زال  ما  الرخوة،  وامل�صامني 

الت�صكيك؟
هل تدرك الدولة مدى الهّوة القائمة بني ما ت�صّخه و�صائل الإعالم املحلية 
وم�صاكلهم  وهمومهم  املواطنني  وبني  �صيا�صية  م�صامني  من  واخلارجية 

واأحالمهم وم�صتقبل اأجيالهم؟
من  هناك  يبقى  وهل  عليها؟  تبنى  التي  الإعالمّية  الدولة  فل�صفة  هي  ما 
يف  نحن  وَمن  منها؟  نحن  واأين  خا�صة؟  فل�صفة  لو�صع  خا�صة  اإمكانية 
الواقع يف ع�رش طغيان املعلومات؟ واأي معرفة واإعالم ووطٍن نريد باملعنى 

املهنّي والفكرّي واللغوي؟
اأّن هناك فعاًل خلٌل كبري،  اأم  اللبنانّيني م�صكونون بغريزة املعار�صة،  األأّن 
املمار�صات  ب�صبب  �صاهم،  الأكرب  جزئه  يف  اإعالمّي  اإنتمائي  �صيا�صي  هو 
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للدولة،  بن�صج �صورة م�صّوهة  الأح�صان اخلارجية،  والإرمتاء يف  الر�صمية، 
العلم  وجتنب  اخلطط،  وق�رش  لالإطراء،  حقوًل  ال�صلطات  فيها  بدت  �صورة 
الثانية  الأوىل للدخول يف باب اجلمهورية  واخلروج من نافذة اجلمهورية 

اأو الثالثة دومنا اعتبار للمتغرّيات احلا�صلة.
لكّن  �صلبها.  يف  اأجوبته  جمملها  ويحمل  امليدان  هذا  يف  الأ�صئلة  تكرث 
لهذه  اللبنانية  ال�صلطات  رعاية  تبقى يف مدى  الإعالم  البحث يف  اإ�صكالية 
النا�س  �صورة  بني  مفرت�س  تبادل  يف  وفهمها  املواطنني  واأ�صئلة  الأ�صئلة 
يف  تقّدمنا  كّلما  اإعالًما  والدولة  دولًة  الإعالم  يبدو  حيث  ال�صلطة  و�صورة 

الع�رش.
وقد يكون من املجدي اإيراد هذه الأبيات ال�صعرية لإخت�صار ما نحن فيه من 

ت�صنج اإعالمي و�صيا�صي:
اأرى خلل الرماد ومي�س ناٍر               ويو�صك اأن يكون لها �رشام
واإن لـم يطفها عقالء قـــــوٍم               يكون وقودها جثث وهـــام
فاإّن النار بالعودين تذكـــى               واإّن احلــرب اأولهـــا كـــــالم
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الأقل،  على  عام  منذ  املنتظرة  املالية،  الأزمة  اإنفجرت 
العامل،  �صعيد  على  مذهلة  ب�رسعة  نتائجها  وتفاقمت 
الحتياطات  من  الرغم  على  فعله،  ميكن  ما  اأق�صى  اأن  وظهر 

واخلزائن املكّد�صة، هو التخفيف من الآثار ال�صلبية.
لين�ش  مرييل  �رسكة  وبيعت   ،)Lahman Brs( م�رسف  اأفل�ش 
التاأميني  "العمالق  تاأميم  ومّت   )Bank of America( اإىل  املالية 
من   79,9% �رساء  عرب   ”American International group“ �رسكة 
امل�رسفان  وو�صع  الأمريكية  اخلزانة  وزارة  ِقبل  من  اأ�صهمها، 

ال�صتثماريان الباقيان يف العناية الفائقة. 
على  الت�صليف  قطاع  عام يف  قبل  ولدت  التي  فالأزمة  وعليه، 
اء قرو�ش غري حم�صوبة اإىل م�صرتي  الرهونات العقارية، من جرَّ
لتبلغ  تت�صع  هي  ها  ديونهم،  ت�صديد  عن  عاجزين  �صكن  بيوت 
القت�صادي  وال�صتقرار  التوازن  ولتهدِّد  جديدة،  قطاعات 
واقع  اإىل  العوملة  �صبكة  فيها  ت�صرتيح  حلظة  يف  الدوليني، 
الن�صاطات  اآليات  على  الكامل  وا�صتحواذها  املطلقة  �صيطرتها 

القت�صادية الدولية وحركتها.

الرهن العقاري بوابة الأزمة
البنوك  تاأّكد  هو  البنكي،  لالإقرا�ش  الطبيعي  املنطق  اإن 
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واملوؤ�ص�صات املالية التي تقّدم الرهون من م�صاألتني اأ�صا�صيتني:
   اأولهما، عدم املغالة بقيمة املمتلكات العقارية التي يتّم رهنها.

للقيام  دخله  وكفاية  املقرت�ش  �صجل  اإىل  الطمئنان  وثانيهما،   
   باملدفوعات الالزمة ت�صديًدا للقر�ش.

وهاتان امل�صاألتان �صمانة البنك لأمواله واأموال املودعني فيه.
املوؤ�ص�صات  لتحوِّل  التاريخي  امل�صار  يف  رت  تطوَّ الإقرا�صية،  البدهية  هذه 
�ش، حيث بداأ يخت�ّش البع�ش منها باإ�صدار  املالية نحو املزيد من التخ�صُّ
وهكذا  القرو�ش.  متويل  غر�ش  املال  جمع  يف  الآخر  والبع�ش  القرو�ش، 
الرهون  املال، �رساء  راأ�ش  اأثبتت جدارتها يف جمع  التي  املوؤ�ص�صات،  بداأت 

من تلك املوؤ�ص�صات اجلديرة يف اإ�صدارها.
وهكذا بداأ التطور يف �صوق الرهن الثانوي.

املرتبطة  امل�صاكل  بداأت  فقد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  �صعيد  على  اأما 
الرئي�ش روزفلت،  اإدارة  اأثناء  1938، وبخا�صة يف  العام  والرهن  بالإقرا�ش 
امللكية  تو�صيع  فكرة  اأنتجت  التي  هي  الإدارة  تلك  اأن  من  الرغم  على 
الفدرالية  "اجلمعية  اإن�صاء  مّت  اإ�رساك احلكومات، حيث  الإ�صكانية من خالل 

للرهن العقاري الوطني" وقد عرفت با�صم "فاين ماي".
ال�رسكات  تفعل  كما  البنوك،  من  الرهون  ب�رساء  تقوم  اجلمعية  هذه  كانت 
اخلا�صة، لكن با�صتخدام اأموال دافعي ال�رسائب، وقد اأُعطيت خا�صية هامة 
األ وهي: القدرة على القرتا�ش من احلكومة الفدرالية باأرخ�ش مما ت�صتطيعه 
املوؤ�ص�صات اخلا�صة. وهكذا ا�صتطاعت اأن حتتكر �صوق الرهن الثانوية. وقد 
حّبذت البنوك اجليِّدة يف اإ�صدار الرهون هذا الواقع والرتتيب، كونه وّفر لها 

�صوًقا جاهًزا يتم به اإعادة بيع الرهون واحل�صول على الربح الالزم.
تنخف�ش  الرهون  و�صمانات  الئتمان  م�صتويات  بداأت  القاعدة،  هذه  على 
على مدى �صنوات، اإنطالًقا من اأّن الذين قاموا بت�صيري اأمور املوؤ�ص�صة "فاين 
ماي" مل ي�صتخدموا اأموالهم اخلا�صة بل اأموال دافعي ال�رسائب )لذلك كانوا 
اجتماعية،  بجدوى  يتمتَّع  العمل  هذا  اأن  اعتبار  على  وت�صّدًدا(،  ا  حر�صً اأقل 
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تخفيف  الواجب  ومن  �صكنية،  منازل  ل�رساء  النا�ش  اأمور  تي�صري  يتّم  حيث 
ال�رسوط والتغا�صي عن ال�صدقية الئتمانية، خدمة للحاجة الجتماعية.

اأمام تعاظم الأثر ال�صلبي لهذا ال�صلوك، قامت احلكومة الفدرالية العام 1968 
اأ�صواق  من  الأموال  بجمع  اإياها  مطالبة  ماي"  "فاين  موؤ�ص�صة  بخ�صخ�صة 
باإفال�ش  ي�صمح  لن  الكونغر�ش  باأّن  املطلقة  بالثقة  وعماًل  اخلا�ش.  القطاع 
"فاين ماي" تعاظمت رغبة موّردي راأ�ش املال من القطاع اخلا�ش بالتعامل 
اإىل  عادت  لذلك  خماطرة  اأقل  لكنه  املنتظر  املردود  كان  واإن  حتى  معها 

احتكار �صوق الرهن الثانوي.
لـ"فاين ماي"  1970، قام بتبنِّي موؤ�ص�صة م�صابهة  العام  الكونغر�ش،  اأّن  غري 
للرهون  امل�صدِّرة  املالية  املوؤ�ص�صات  وا�صتمرت  للمناف�صة،  املجال  مف�صًحا 
�صعار دعم  الت�صّدد يف املعايري وال�صمانات املطلوبة. وحتت  ب�صيا�صة عدم 
"الرخاء ال�صكني" عر�ش البنك الحتياطي الفدرايل العام 2002، مقادير من 
الأموال على البنوك وباأ�صعار فائدة اأقل من ن�صبة الت�صخم، وباإ�صدار 100% 

من الرهون اإىل مقرت�صني لي�ش بال�رسورة متتُّعهم بال�صدقية الئتمانية.
رهونها  ت�صنيف  فتّم  املذكورتني،  املوؤ�ص�صتني  على  الرهون  هذه  ُعِر�صت 
وبيعها اإىل �صناديق ا�صتثمارية واإىل اجلمهور، على قاعدة اأنها ا�صتثمارات 
العقارية  ال�رسكات  واأ�صهم  العقارات  قيم  بداأت  لذا  املخاطر.  من  اأدنى  حد 
بالرتفاع لي�ش فح�صب يف اأمريكا، بل يف كل اأنحاء العامل، وظهر ما ُي�صّمى 
ال�صتثمار  اأنواع  اأف�صل  العقار  �رساء  اعترب  حيث  العقاري،  القطاع  بفقاعة 
مقابل الأن�صطة الأخرى مبا يف ذلك التكنولوجيا احلديثة املعرَّ�صة للخ�صارة 

ب�صكل اأكرث من غريها.
واأقبل الأمريكيون اأفراًدا و�رسكات على �رساء العقارات لل�صكن اأو لال�صتثمار 
بداأت  2007 حيث  العام  الأق�صى  مداها  اإىل  الفقاعة  فو�صلت  للم�صاربة.  اأو 
تفوح روائح عدم القدرة على الت�صديد، اإذ اأعلن 12 مليوًنا من اأ�صل 20 مليون، 
عدم قدرتهم على �صداد القرو�ش. لذا هبطت العقارات، وفقد اأكرث من مليوين 

اأمريكي ملكيتهم العقارية وُكبِّلوا باللتزامات املالية.
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اأ�شبوع الآلم الأمريكي، مر�شح للتمديد
"تبا�صري"  2007، بداأت تلوح  العقارية يف �صباط/فرباير  الفقاعة  اإثر انفجار 
وعلى  العاملية،  املالية  الأ�صواق  حركة  على  �صبحها  وجثم  املالية،  الأزمة 
عات للخرباء  القت�صاد ال�صلعي، وكانت احتمالتها حمور التحليالت والتوقُّ
ة  الهزَّ كانت  اأن  اإىل  وال�صلة،  ال�صاأن  ذات  الدولية  وللموؤ�ص�صات  وللهيئات 
"ليمان  بنك  بانهيار   2008 اأيلول/�صبتمرب  من  الثاين  الن�صف  اأوائل  الكربى 
و"تاأميم"  اأمريكا،  اأوف  لبنك  لين�ش"  "مرييل  وبيع  ال�صتثماري،  برذرز" 
انخفا�ش  فكان  ة،  الهزَّ دات  تردُّ اأما   ".A.I.G." العمالقة  التاأمني  �رسكة 
ال�صتثماريني  امل�رسفني  وتهديد  العاملية،  البور�صات  اأ�صهم  موؤ�رسات 
و"غولدمان  �صتانلي"  "مورغان  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الباقيني 
�صاك�ش"، الأمر الذي يطرح ت�صاوؤًل كبرًيا حول احتمال اأفول دور موؤ�ص�صات 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  ن�صطت يف  التي  تلك  ال�صهم،  بيع  الو�صاطة يف 
يبق  الأيام، حيث مل  من  الراهن  كبرًيا حتى  تو�صًعا  و�صهدت  عاًما،   73 قبل 
امل�صارف  اإىل  الجتاه  يكون  وقد  املهدَّدين،  املذكورين  امل�رسفني  �صوى 

ال�صتثمارية ال�صغرية الأقرب اإىل املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية.
العامة  الأموال  ا�صتخدام  هو  الأزموي،  امل�صار  هذا  �صياق  يف  والالفت 
الأمريكية لإنقاذ اأموال امل�صاربة اخلا�صة، وذلك عرب �رساء %79,9 من اأ�صهم 
�رسكة التاأمني مببلغ 85 مليار دولر، من ِقبل املجل�ش الحتياطي الفدرايل، 
"التاأميم"  ي�صبه  ومبا  والتنفيذية  الإدارية  بقراراتها  التحكم  يعني  ما 
اأن  التجاوز  لهذا  واملربر  ال�صوق.  اقت�صاد  اأدبيات  يف  تقليدًيا  املرفو�ش 
هذه ال�رسكة تقدِّم خدمات التاأمني واإعادة التاأمني لـ 74 مليون زبون حول 
العامل. واخلوف من اأن ي�صبح هذا الكّم الهائل من الب�رس من دون تاأمني يف 
حال اإفال�ش ال�رسكة، مع العلم اأنه يعمل يف ال�رسكة حواىل 116 األف �صخ�ش 
يف 130 دولة، وهي قامت بتاأمني الكثري من ال�صتثمارات �صد عدم الدفع اأي 
25 مليار دولر يف  "كريديت ديفولت �صواب�ش". لذلك خ�رست  ما ُيعرف بـ 

انفجار الفقاعة العقارية.
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هذا، وعلى الرغم من "التدابري ال�رسيعة"، وتاأمني ال�صيولة مببالغ خيالية، من 
ِقبل البنوك املركزية الأوروبية واليابانية، واإعالن وزارة اخلزانة الأمريكية 
قرار ال�صماح ملجل�ش الحتياط الفدرايل ببدء املزادات على الأ�صهم وال�صندات 
املرهونة لديها مقابل قرو�ش امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية، فاإن الأزمة 
احلكومية  الإنقاذ  وخطة  ال�صطور.  هذه  كتابة  حتى  متتابعة  ف�صوًل  ت�صهد 
للرئا�صة  املر�صحني  عن  �صدر  الكارثة  حجم  على  ودللة  جتاذب،  مو�صع 
الأمريكية اإعالن م�صرتك يدعوان فيه اإىل التنبُّه من الكارثة. لذا، ال�صطراب 

وعدم اليقني والبلبلة والذعر ت�صود املوقف.

الأزمة الراهنة حتى انفجارها م�شار متوا�شل
يف  كبرًيا  ارتفاًعا  ت�صهد  الأمريكية  املتحدة  الوليات   :2007 �صباط/فرباير 
اأي  العقاري،  الرهن  قرو�ش  م�صتحقات  دفع  على  املقرت�صني  قدرة  عدم 
انفجار الفقاعة العقارية، وهذا ما اأدى اإىل اأوىل عمليات اإفال�ش موؤ�ص�صات 

م�رسفية متخ�ص�صة.
حزيران/يونيو 2007: م�رسف ال�صتثمار الأمريكي " Bear Steams"، اأول بنك 

كبري تعلن خ�صائره الناجتة عن قرو�ش الرهن العقاري.
من  يورو  مليار   94,8 ي�صخ  الأوروبي  املركزي  البنك   :2007 اآب/اأغ�صط�ش 
ل  24 مليار دولر، كما يتدخَّ ال�صيولة، واخلزينة الفدرالية الأمريكية ت�صخ 

العديد من البنوك الأخرى، كبنك اليابان والبنك الوطني ال�صوي�رسي.
م�رسف  اإىل  ا�صتعجالًيا  ا  قر�صً مينح  اإنكلرتا  بنك   :2007 اأيلول/�صبتمرب 

Northern Rock، لتجنيب الإفال�ش، وقد مّت بعد ذلك تاأميمه.

ن�صبة  تخف�ش  الأمريكية  الفدرالية  اخلزينة   :2008 الثاين/اأكتوبر  ت�رسين 
اعتربه  اإجراء  وهو   3,5% اإىل  لت�صل  النقطة،  اأرباع  ثالثة  الرئي�صة  الفائدة 

اخلرباء ذا بعٍد ا�صتثنائي.
2008: اخلزينة الفدرالية الأمريكية تعلن عن ا�صتعدادها لتقدمي  اآذار/مار�ش 

مبلغ ي�صل اإىل 200 مليار دولر ملجموعة حمدودة من البنوك الكربى.
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يعلن   ،"Jp Moran Chase" الأمريكي  امل�رسيف  العمالق   :2008 اآذار/مار�ش 
التي  العملية  وهي  �صعوبات،  يعاين  الذي   ،"Bear Steams" �رساءه م�رسف 

حظيت بدعم مايل من طرف اخلزينة الفدرالية الأمريكية.
 Fannie"و  "Freddie Mac" موؤ�ص�صتي  على  ي�صتد  ال�صغط   :2008 متوز/يوليو 
العقارية،  القرو�ش  متويل  اإعادة  يف  �صتني  املتخ�صِّ الأمريكيتني   "Mae

واخلزينة الأمريكية تعلن عن خطة لإنقاذ القطاع العقاري.
وبيع   ،"Lahman Brothers" م�رسف  اإفال�ش  اإعالن   :2008 اأيلول/�صبتمرب 
موؤ�ص�صة "مرييل لن�ش" املالية، والتهديد بالإفال�ش لعمالق التاأمني العاملي 
واخلطر  العامل،  بور�صات  خمتلف  يف  الأ�صهم  اأ�صعار  وتداعي   ،"A.I.G."
�صتانلي"  "مورغان  الباقيني  الأمريكيني  ال�صتثماريني  امل�رسفني  يتهدَّد 
الوليات  يف  املالية  الأزمة  انفجار  اإنه  باخت�صار  �صاك�ش".  و"غولدمان 

املتحدة وعلى �صعيد العامل.
�صل�صلة  من  حلقة  هي  بل  التاريخ،  يف  فريدة  لي�صت  املالية  الأزمة  هذه 
اأزمة  الأخريين:  العقدين  يف  العاملي  ال�صعيد  على  تتواىل  مالية  اأزمات 
فقاعة الإنرتنت العام 2000، واأزمة 1997 – 1998، حيث ع�صفت جمموعة من 
اآ�صيا ويف رو�صيا ثم الربازيل والأرجنتني  النقدية وامل�رسفية يف  الأزمات 

التي انهار نظامها النقدي العام 2000.

ملاذا الأزمة؟
الأزمة  ملظاهر  اليومية  ال�صريورة  على  تعتمد  التف�صيلية  الإجابة  اإن 
واآلياتها، وعلى جتليَّاتها وعواملها الظاهر منها واملختبئ، اأو على اآثارها 
وانعكا�صاتها. هذا النوع من الإجابة، قد يكون لي�ش كافًيا، واإن كان يوؤ�رس 

ويعّلم ملعامل الأزمة ووجوهها والتدابري املحتملة يف التعامل معها.
ى بثبات و�رسعة مع منو دافع امل�صاربة –  هذا النوع من الأزمات بات يتف�صَّ
ات املاليَّة،  امل�صاربة التي هي اأ�صا�ش الداء - فهو اأب�صط واأ�رسع تف�صري للهزَّ

وهو اليوم اأعمق تف�صري لالأزمة احلالية.
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فانحراف الن�صاط القت�صادي عن العمل املنتج نحو تدوير املنتجات عّدة 
مرات بغر�ش امل�صاربة ورفع اأ�صعارها اإىل اأكرث من قيمتها احلقيقية، يوؤدي 

حتًما اإىل الوقائع املماثلة.
ل منا�ش للمبالغة يف امل�صاربة من اأن تهوي بالأ�صعار عاجاًل اأم اآجاًل، ول 
الع�رس  ال�صنوات  نف�صه. وهذا ما ح�صل مرتني يف  ح  اأن ي�صحِّ لل�صوق من  بّد 

الأخرية: الأوىل مع فقاعة الإنرتنت، واليوم مع "فقاعة العقارات".
على  امل�صاربة  مع  ر  تتكرَّ ظاهرة  البالون  اقت�صاد  اأو  الفقاعة  فاقت�صاد 
فينتفخ  عليها،  امل�صاربة  اإىل  يوؤدي  ما  �صعرها،  يتزايد  بحيث  ما،  �صلعة 

ال�صعر كالبالون.
يحدث  املو�صوعية،  القت�صادية  العوامل  يجايف  النتفاخ  هذا  كان  وملا 

النفجار اأو "النهيار" ما يوؤدي اإىل هبوط حاد ومفاجئ لل�صعر.
ا على بع�ش القت�صادات التي ت�صهد رواًجا كبرًيا لفرتة  ي�صح هذا الأمر اأي�صً
توّلد  اإنتاجية متينة  قاعدة  اإىل  م�صتنداً  يكون  اأن  زمنية حمدودة، من دون 

ة. الدخل املنتظم والنمو املتوا�صل على اأ�ص�ش دائمة وم�صتقرَّ
اأطلَّت الأزمة الراهنة بعد �صنوات من ارتفاع اأ�صعار املنازل يف �صوق الإ�صكان 
ينوون  م�صرتين  ِقبل  من  م�صاربات  نتيجة  ماألوف  غري  ارتفاًعا  الأمريكي 
انخفا�ش  ذلك  على  عهم  �صجَّ وقد  الأ�صعار،  ارتفاع  بعد  �رسيًعا  البيع  اإعادة 

تكلفة متويل هذه العقارات.
ط كثري من  تورَّ والبنوك،  الو�صطاء  وبت�صجيع من بع�ش  ال�رساء،  ى  ويف حمَّ
ويبدو  املخاطرة.  عالية  اأخرى  وديون  عقاري  رهن  قرو�ش  يف  امل�صرتين 
اأنهم مل يح�صنوا تقدير درجة خطورة هذه املعامالت، لذلك عندما بداأ �صوق 
واأ�صعار  النخفا�ش  يف  املنازل  اأ�صعار  اأخذت  و�صعه،  ت�صحيح  الإ�صكان 
قدرة  عدم  خماطر  من  املراقبني  خماوف  وزادت  الرتفاع،  يف  الفائدة 
جلوء  املخاطر  هذه  على  وترتَّب  اأق�صاطهم  ت�صديد  التزام  على  املقرت�صني 
اإىل الحتفاظ بال�صيولة خ�صية تعر�صها لديون معدومة، فاأدى �صّح  البنوك 

ال�صيولة اإىل ارتفاع الفائدة.
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الأ�صواق  على  اأخطر  هو  ما  هناك  ولي�ش  مطمئن،  غري  العام  الو�صع  اأ�صبح 
لدى  ال�صيولة  نق�ش  اأن  اإذ  فيها.  اليقني  عدم  م�صتوى  ارتفاع  من  املالية 
البنوك �صيوؤثر يف ما بعد على قدرة ال�رسكات يف احل�صول على املال الالزم 
لتمويل اأن�صطتها فتمتد هذه ال�صعوبة اإىل امل�صتهلكني الذين �صيقل اإنفاقهم، 
الأمر الذي يوؤول يف النهاية اإىل تباطوؤ منو القت�صاد. لهذا ن�صاهد اليوم من 
اأو لتالفيها واحلوؤول دون  اأهم التدابري املتخذة لوقف الأزمة يف مكان ما 
متاديها هو تدخل البنوك املركزية لتوفري ال�صيولة الالزمة للبنوك التجارية.

مثلث �شلبي يحت�شن الأزمة الراهنة
اإ�صافة اإىل ال�رسر الذي حلق باجلمهور الأمريكي، اأ�صيبت امل�صارف الدائنة 

بخ�صارات فادحة وكذلك ال�رسكات العقارية التي اأعلنت اإفال�صها.
الأمر  يقت�رس  ومل  اقت�صادي،  ك�صاد  حدوث  من  التخوُّف  عام،  ب�صكل  وبداأ، 

على قيم الأ�صهم والأوراق املالية بل �صمل القت�صاد احلقيقي.
هذا، وقد اأتت هذه الوقائع على اأر�صية اأزمة ت�صتفحل يف الوليات املتحدة 

الأمريكية منذ فرتة طويلة بعناوين ثالثة كبرية:
- عجز جتاري متماد.

- عجز ميزانية.
- مديونية عالية.

ال�صتهالك  على  اأي  الأمريكي  النمو  م�صدر  على  لتوؤّثر  العوامل  فت�صافرت 
الداخلي.

تعاين  الأمريكية  املتحدة  الوليات  فاإّن  التجاري،  بامليزان  يتعلَّق  اأما مبا 
عجًزا و�صل العام 2006 اإىل حواىل 760 مليار دولر. وقد بداأ هذا العجز العام 
فيمكن  اأ�صبابه  اأما  متتالية.  عقود  ثالث  من  اأكرث  خالل  ف  يتوقَّ ومل   ،1971

حتديدها بالآتي:
احلرب  اآثار  من  تعافيها  بعد  واليابان  اأوروبا  اقت�صاديات  �صعود   - اأ 

العاملية الثانية.
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اآ�صيا  �رسق  كجنوب  جديدة  ديناميكية  اقت�صاديات  ظهور    - ب   
وال�صني.

لدى  وانت�صارها  احلديثة  الإنتاج  وو�صائل  التكنولوجيا  ثورة   - ج   
التقنيات حكًرا  تعد  احلديثة، ومل  اأوروبا  وبع�ش  الآ�صيوي،  القت�صاد  منور 

على الدول ال�صناعية الكربى يف قارتّي اأمريكا ال�صمالية واأوروبا.
د - عدم متّتع الدول الآ�صيوية مب�صتويات معي�صية عالية كاملوجودة   
ما  اأقل،  بكلفة  اأن ت�صنع منتجات  الدول  األزم هذه  ما  واأوروبا،  اأمريكا  يف 

�صاعدها على اخرتاق الأ�صواق الأمريكية ومناف�صة منتجاتها.
الأمريكية  ال�رسكات  بع�ش  دفعت  القت�صادية،  احلقائق  هذه   - هـ   
للت�صنيع يف اخلارج والت�صدير اإىل الأ�صواق الأمريكية كي تتمّكن من مناف�صة 
اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  لت  حتوَّ وهكذا  املن�صاأ.  الأجنبية  الب�صائع 

بلد م�صتورد للمنتجات الأمريكية.
اأّدت العوامل الآنف ذكرها اإىل عجز جتاري كبري، وفقدان ماليني الوظائف، 
ال�صامل، حيث بلغ  الك�صاد  اإىل  اأقرب  واأ�صهمت يف تباطوؤ القت�صاد وجعلته 

معدل النمو احلقيقي بعد احت�صاب الت�صخم العام 2006 حواىل 2,9%.
ا حاًدا اأمام  ونتيجًة حلالة العجز التجاري عانى الدولر الأمريكي انخفا�صً

العمالت.
امليزانية  الأخرية عجز يف  ال�صنوات  التجاري يف  امليزان  اإىل عجز  اأ�صيف 
ُقدِّر يف ميزانية العام 2008 بحواىل 410 مليارات دولر، اأي ن�صبة %2,9 من 

الناجت.
وتكمن اخلطورة يف اأّن النفقات املرتفعة يغلب عليها الطابع الع�صكري، اأي 
اأنها نفقات ل تهدف اإىل زيادة ال�صتثمار والت�صغيل ورفعهما بل اإىل متويل 
اأكرث من مكان يف  املتحدة يف  الوليات  التي تخو�صها  احلربية  العمليات 

العامل، وب�صكل خا�ش يف العراق واأفغان�صتان.
وبهذا ُت�صتخدم ال�رسائب كو�صيلة للح�صول على اأ�صوات الناخبني )م�صاريع 

�صيا�صية( بدًل من اأن تكون اإيرادات لتمويل العجز املايل.
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اأما على �صعيد املديونية العالية، فاإّن اإح�صاءات وزارة اخلزانة الأمريكية 
 4,2 من  والإدارات(  املركزية  )الإدارة  احلكومية  الديون  ارتفاع  اإىل  ت�صري 
 8,9 اإىل   ،2003 العام  دولر  تريليون   8,4 اإىل   1990 العام  دولر  تريليون 

تريليون دولر العام 2007.
وبهذا تكون الوليات املتحدة الأمريكية �صمن الدول ذات املديونية العالية، 
حيث ت�صّكل تلك الديون حواىل %64 من الناجت. وميكن قيا�ش مدى حجم هذه 
اأ�صعاف الناجت املحلي جلميع الدول  اأنها ت�صاوي ع�رسة  اإذا علمنا  الديون، 

العربية، اأو ثالثة اأ�صعاف الديون اخلارجية للدول النامية.
%9,2 تريليون دولر  اإىل  اأمريكا ت�صل  الأفراد يف  اأن ديون  اإىل  اإ�صافة  هذا 
منها 6,6 تريليون دولر ديون عقارية. وبالطبع، ل يخفى تاأثري هذه الديون 
القت�صادي  للنمو  املحفِّز  ال�صتهالك  على  وبالتايل  ال�رسائية،  القدرة  على 

اأمريكًيا.

الذعر يعّم العامل
ملا كان القت�صاد الأمريكي هو الأكرب عامليًا، وي�صاوي حواىل 4/1 اقت�صاد 
العامل، اأو 14 تريليون دولر، و%10 من التجارة العاملية، وهو اأكرب م�صتورد 
يف العامل، فاإن الهّزة التي اأ�صابت اأ�صواقه املالية، واإفال�ش م�صارفه، وتهديد 
ما  اأ�صاب  لذلك  باأ�رسه.  العامل  على  �صلبية  اآثاًرا  �صترتك  العمالقة،  �رسكاته 
العقارية،  الفقاعة  وانفجار  الرهن  لأزمة  كنتيجة  مايل،  انفجار  من  حدث 
ى من الرتاجعات احلادة والهبوط املخيف ا�صتدعت  البور�صات املختلفة بحمَّ

حترًكا وت�صامًنا دوليني عنوانهما الدفاع عن امل�صالح وتفادي الأ�صواأ.
ُيبديها بع�ش  التي  ال�رساعية  لي�صت ميكانيكية، فاملوؤ�رسات  العدوى  طبًعا 
الأزمة  يف  اإنقاذي  بدور  لال�صطالع  توؤهلها  الكربى  النا�صئة  القت�صادات 
الراهنة، وذلك من اأجل ال�صتقرار يف الأ�صواق العاملية املحتاجة اإليه، وهي 
على  اأهليتها  اإثبات  ويف  القت�صادي،  ال�صباق  يف  اإيجابية  خطوات  حترز 

�صعيد موازين القوى.
على الرغم من ذلك، ولأن امل�صاألة �صريورة ما زالت يف بداياتها، فقد كان 
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ال�صيا�صيون  امل�صوؤولون  وُيجمع  بعد.  ياأِتِ  مل  الأ�صواأ  باأن  �صاماًل  التقدير 
�صترتك  الأزمة  ان  على  واملحلي،  الدويل  ال�صعيدين  على  والقت�صاديون 
وقدرة  م  وت�صخُّ بطالة  من  الأخرى  القت�صادية  الظواهر  على  تاأثرًيا 
البلدان الأكرث فقًرا. واإذا كان من ال�صعوبة مبكان  ا لدى  معي�صية، خ�صو�صً
احلجم  �ش  تلمُّ ميكن  فاإنه  املحتملة،  التِكاليف  وتقدير  اليوم  النتائج  قراءة 
انطالًقا من اخل�صائر الأولية يف خ�صائر الأ�صهم، التي جاوزت %3,6 تريليون 
دولر )1(، ويكون حتى الآن قد �صطب حواىل 19 تريليون دولر )2(  من قيمة 
30 ت�رسين  �صهور ومنذ   10 العاملية خالل  املال  اأ�صواق  الأ�صهم يف خمتلف 

اأول/اأكتوبر عندما كانت موؤ�رسات الأ�صواق يف ذروتها.
هذا، وترتاجع اأ�صهم امل�صارف يف الدول ال�صناعية واأي�صا يف القت�صادات 
فح�صب،  عليه،  تدلُّ  ل  الأزمة  لرتدادات  النتكا�صي  امل�صار  اإن   .)3( النامية 
الرتاجعات يف قيم الأ�صهم، بل ما اأ�صار اإليه �صندوق النقد الدويل يف تقديره 
الذي �صدر يوم 20 اأيلول/�صبتمرب 2008 حول القت�صاد العاملي ون�صب النمو 
 ،3,9% اإىل   2008 العام  النمو عاملًيا  ن�صبة  انخفا�ش  اأكد  املحتملة)4(، حيث 
 3,7% ن�صبة  توقع  فقد   ،2009 العام  اإىل  وبالن�صبة   .4,1% كان  اأنه  حني  يف 

مقارنة بالتقدير ال�صابق 3,9%.
على  ال�صندوق  اأبقى  فقد  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  يتعلَّق  ما  يف  اأما 
توقعاته ال�صابقة للنمو بن�صبة %1,3 للعام 2008، لكنه خف�ش توقعاته لعام 
2009 اإىل %0,7 بعدما كانت %0,8. وكذلك يف ما يخت�شُّ مبنطقة اليورو، فقد 

انخف�صت توقعات �صندوق النقد من %1,7 اإىل %1,4 للعام 2008، ومن 1,2% 
اإىل %0,9 للعام 2009. وهكذا حال اليابان من %1,5 للعامني 2008 و2009 اإىل 

%1 و%1,1 على التوايل.

عاته ال�صابقة لل�صني بن�صبة %9,7 للعام 2008  د على توقُّ هذا يف حني اأنه اأكَّ
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82

و%9,8 للعام 2009.

اليوم والعام 1929
كرثت القراءات والتحليالت لالأزمة الراهنة، وحاول البع�ش مقارنتها باأزمة 
العام 1929 التي اأ�صابت النظام القت�صادي العاملي وا�صتمرت ف�صوًل حتى 
التف�صري  حاولت  اقت�صادية  نظريات  لعدَّة  منطلًقا  لت  �صكَّ وقد   .1933 العام 
الفكر  اإىل  اأعادت  التي  الكينزية  النظرية  اأهمها  والقراءة وال�صتنتاج، ولعل 

القت�صادي مقولة تف�صيل دور الدولة التدخلي يف احلياة القت�صادية.
الت�صليفات مل�صرتي  الإفراط يف  الأزمتني ناجًتا عن  الت�صابه بني  واإذا كان 

الأ�صهم، فاإن اأوجه الختالف، ميكن تلخي�صها بالآتي:
ال�صيا�صي  الدخول  عن  تعبرًيا  جوانبها  اأحد  يف   ،1929 العام  اأزمة  كانت  ا - 

الحتاد  )ن�صوء  ال�صوقي  ولالقت�صاد  الراأ�صمايل  للنظام  مغايرة  اأنظمة  يف 
ال�صوفياتي(. وقد �صّكل ذلك حتٍدًيا حقيقًيا للراأ�صمالية، وكان العامل يومذاك 
رت حينها البطالة الوا�صعة ب�صكل اآيل. بينما  خارًجا من حرب عاملية، فتفجَّ
ال�صلبية  القت�صادية  الظواهر  بع�ش  من  التحذير  من  الرغم  وعلى  اليوم، 
امل�صاحبة، فاإن ال�صتنتاج املنطقي ل ي�صري اإىل تعميم تلك الظواهر لأ�صباب 

تعود بالأ�صا�ش اإىل التقدم الكبري تقنًيا وتكنولوجًيا يف الإنتاج وو�صائله.
احلرب  قبل  معروفة  تكن  مل  قارات  يف  اليوم  القت�صادي  النمو  ينت�رس   -  2

العاملية الثانية )ال�صني، الهند( حيث يعي�ش اإن�صان من ثالثة. طبًعا، ل �صك يف 
انتقال ما يح�صل اليوم يف الوليات املتحدة واأوروبا اإىل البلدين الآ�صيويني 
لالحتياطات  مراكمتهما  ر  وتتاأثَّ مبيعاتها،  �صتتقلَّ�ش  حيث  املذكورين، 
الكبرية بالدولر نتيجة تبعيتهما ل�صعر �رسف العملة الأمريكية وتقلباتها. 
تفادي  اإمكان  توؤكد  البلدان  ن�صب منو هذه  فاإن  ذلك،  الرغم من  لكنه، على 

حالة النهيار ال�صامل يف العامل كله.
احلالة  بني  نف�صها،  وال�صناعية  املتقدمة  البلدان  يف  فروق،  ثّمة   -  3

ال�صوق  فاقت�صادات  اليوم،  واحلالة  الثالثينيات  اأوائل  يف  القت�صادية 
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اجتهت  الثالثينيات  ففي  ال�صاملة.  الأزمات  تبعد  حركتها  اآليات  وطبيعة 
النتيجة  وكانت  لالأزمة،  دواًء  باعتبارها  ال�صيولة  تقلي�ش  اإىل  احلكومات 
فقد  اليوم،  اأما  القت�صادية.  احلياة  خنق  مّت  حيث  املرجو،  الهدف  بخالف 
اإىل  �صيوؤدي  ما  للتداول،  اأكرب  �صيولة  وت�صخ  املركزية  امل�صارف  �صّخت 
اأو  تلبيته،  عن  القت�صادات  تعجز  قد  طلب  وزيادة  وت�صخم  اأ�صعار  ارتفاع 
ال�صيولة عالًجا وو�صيلة  تتجه نحو انكما�ش اقت�صادي. ويف احلالتني تبدو 

لإعادة توازن وا�صتقرار.
ا يف اأوروبا، �صيكون من العوامل  4 - اإن نظام الرعاية الجتماعية، خ�صو�صً

احلائلة دون الرتاجع يف م�صتوى ال�صتهالك وبالتايل النكما�ش.
الظروف  اإن  القول،  وخال�صة  املحتملة.  العرثات  ت�صتبعد  ل  الفوارق  هذه 
اإبعاد  يف  ت�صاهم  املتقدمة  والجتماعية  الإنتاجية  وامل�صتويات  والعوامل 

الأزمتني. "�صبح" التطابق بني 

هل املناعة العربية كافية؟
لالأ�صهم،  التنازلية  للحركة  العام  ال�صياق  عن  العربية  البور�صات  ت�صّذ  مل 
البنوك  معظم  اأن  من  الرغم  على  احلمراء،  باخلطوط  ال�صا�صات  وامتالأت 
املركزية العربية اأعلن اطمئنانه اإىل و�صعه املايل، ومنها البنوك املركزية 
املنتظرة،  املوحدة  العملة  باإجراءات  مت�صكها  اأعلنت  التي  اخلليجية 
يكبح  قد  اخلليج  يف  عامل  اأو  خليجي  م�رسف  اأي  لإنقاذ  وا�صتعداداتها 
جماحه. وحتى الآن مل تظهر اأزمة �صيولة يف تلك امل�صارف على الرغم من 
لها اخل�صائر البالغة يف الأ�صواق املالية والدولية. وهذا ما اأ�صارت اإليه  حتمُّ
م�صادر م�رسفية خليجية ذات �صلة بعمليات ال�صتثمار؛ فهيئة ا�صتثمار اأبو 
العام  امل�صهورة  "�صيتي غروب" عرب �صفقتها  بنك  اأ�صهًما يف  ا�صرتت  ظبي 
2007 بقيمة 7,5 مليار دولر اأمريكي. يف ذلك الوقت كانت قيمة ال�صهم حواىل 

30,70 دولر، لكنها اأقفلت على 15و24 اأوائل اأ�صبوع الأزمة. وقد تراجع �صهم 

2 مليار  بقيمة  الإنقاذ  الكويت �صفقة  %65 منذ عقدت  لين�ش حواىل  مرييل 
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لت خ�صائر  دولر، هذا اإ�صافة اإىل اأن الهيئة العامة لال�صتثمار يف الكويت حتمَّ
يف �صفقة اإنقاذ "�صيتي" التي و�صلت كلفتها اإىل ثالثة مليارات دولر.

%30 من ودائعها  ف  ول تتمايز عن هذه احلال البنوك الإ�صالمية التي توظِّ
املقدَّرة بحواىل 400 مليار دولر يف الأ�صواق الغربية )5(، وحتديًدا يف اأ�صهم 
تتعهد  التي  املال،  بيوت  واأ�صهم  والعقارية  ال�صناعية  وال�رسكات  البنوك 

ا�صتثمارها يف عمليات "حالل".
دوًرا  توؤدي  اأن  املنتظر  من  والتي  الكبرية،  النفط  اإيرادات  من  الرغم  وعلى 
اإيجابًيا يف حماية اأ�صواق املال اخلليجية، فاإن �صمات التذبذب وقلة اخلربة 
وغلبة الأفراد املتعاملني على ح�صاب املوؤ�ص�صات تنذر بالحتمالت الأ�صواأ.
من  دخلها  على  فح�صب  يعتمد  يعد  مل  اخلليج  دول  م�صتقبل  اأن  كما 
ما  )وهذا  الدخل  م�صادر  تنويع  على  متزايد  وب�صكل  ا  اأي�صً بل  ال�صادرات 
الدول ملوجوداتها املالية  اإدارة هذه  البع�ش(، وكذلك على ح�صن  له  يتنبه 
اخل�صائر  واحتمالت  املخاطر  تزايد  مع  ا  خ�صو�صً العاملية،  وا�صتثماراتها 
كما يحدث يف الأزمة الراهنة حيث تتدهور قيمة ال�صتثمارات الهائلة التي 
تها �صناديق الرثوة ال�صيادية يف بنوك غربية تفل�ش اأو اأفل�صت، وب�صكل  �صخَّ

خا�ش منها ال�صناديق اخلليجية.

�شل�شلة املعاجلات مل حتل دون النفجار
مع بدايات العام 2008 قرَّرت الإدارة الأمريكية خطة لالإنعا�ش القت�صادي، 
ن  �صكل حوافز تت�صمَّ 168 مليار دولر)6( على  اإىل  اأمواًل ت�صل  لها  ر�صدت 
اإعفاءات �رسيبية ملدة �صنتني بهدف تن�صيط ال�صتهالك، لكن املبلغ املذكور 
ديون من  و0,3%  الفردية  العقارية  الديون  من   1,5% حواىل  يتجاوز  ل 

ت�صل  ديون  �صطب  من  الرغم  على  للمعاجلة  اإطالًقا  يكفي  ول  ال�رسكات،   
اإىل 175 مليار دولر. فاأ�صيف اإىل التدابري تخفي�ش اأ�صعار الفائدة، لت�صهيل 
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القرو�ش امل�رسفية ال�صتثمارية، وحّث الأفراد على زيادة الإنفاق.
كاٍف،  ب�صكل  اإيجاًبا  تنعك�ش  مل  امة  دوَّ يف  الأمور  و�صع  الأمر  هذا  لكن 
كانت   2007 فالعام  عملًيا.   % �صفر  اإىل  و�صل  الفائدة  �صعر  واأن  ا  خ�صو�صً
الفائدة %4,2 ون�صبة الت�صخم %3,2، ما يعني اأن ال�صعر احلقيقي للفائدة 1%، 
جعل   ،4,1% اإىل  الت�صخم  وارتفاع   2008 العام   3% اإىل  الفائدة  خف�ش  لكن 

ال�صعر احلقيقي للفائدة 1,1%.
املالية  للموؤ�ص�صات  والعاملية  الأمريكية  املالية  اخل�صائر  اأن  علًما  هذا 
كفاية،  حت�ش  مل  خيالية  اأرقام  اإىل  و�صلت  العقاري  الرهن  يف  امل�صاركة 
اأمامها غري  يلزم. واحللول  التطورات حتى يتوافر ر�صدها كما  اأو مل متهل 

ة �صوى عرب فر�صة تاأمني ال�صيولة املفقودة. متي�رسِّ
وكانت الطائرات الآ�صيوية قد بداأت تقذف اأطناًنا من الدولرات يف حماولة 
ارتفاع  من  الأمريكية  املتحدة  الوليات  فا�صتفادت  الأ�صواق.  لتهدئة 
الإفادة من  ال�صيادية، وحاولت  النفط خليجًيا، ومن منو �صناديقها  اأ�صعار 
ال�صناديق الآ�صيوية املمتلئة بف�صل اأ�صعار املواد الأولية واخلامات اإ�صافة 

اإىل النمو القت�صادي اجلامح.
امل�صارف  يف  والإفال�ش  التدهور  حالت  وتفاقم  الو�صع،  انفجار  ومع 
ق  وتدفُّ العمالقة،  املالية  وال�رسكات  املالية  واملوؤ�ص�صات  ال�صتثمارية 
واليابانية،  والأمريكية  الأوروبية  املركزية  البنوك  من  الهائل  ال�صيولة 
"اخل�صم  ال�صني  من  املتبقية  ال�صتثمارية  للم�صارف  ال�رساء  وعرو�ش 
الكونغر�ش  اإقرار  الرغم من  اأزمة الئتمان، على  اإنهاء  العنيد"، وف�صل خطة 
اإنفاقها  700 مليار دولر، بداأ  اإىل  ملبالغ �صيولة داعمة لل�صوق املايل ت�صل 

يتواىل.   
اأمًرا  اأ�صدرت  قد  الأمريكية  والبور�صات  املالية  ال�صوؤون  جلنة  وكانت  هذا 
�صهًما   799 لـ  املك�صوف  على  البيع  عمليات  من  مبوجبه  حّذرت  ا�صتثنائًيا 
ن عمليات البيع على املك�صوف التي  يف القطاع امل�رسيف واملايل. وتت�صمَّ
ثم  �صينخف�ش  �صعره  اأن  يعتقد  �صهم  ا�صتدانة  امل�صاربات  �صناديق  تطبِّقها 
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اإعادة بيعه على اأمل قب�ش فارق كبري يف اللحظة التي ينبغي فيها �رساوؤه 
لإعادته. وهذا الأ�صلوب عادة ي�رّسع عملية التدهور.

اإىل  والتداعي  ال�صتنفار  ن�صهد حال  اأن  فيكفي  الأوروبي،  ال�صعيد  اأما على 
عقد قمة عاملية ملواجهة الأزمة بعد اأن تكبدت الأ�صواق الأوروبية اخل�صائر 
الأوروبية  املالية  املوؤ�ص�صات  واأن  خا�صة  كافة،  امل�صتويات  على  الفادحة 
اأقر  لذلك  الأمريكية.  الأ�صواق  بعد  العقاري  الرهن  يف  تورّطا  الكرث  كانت 
البنوك  ودائع  �صمانات  اإىل  اإ�صافة  رئي�صني  م�رسوعني  الأوروبي  الحتاد 

وهما:
وكالت  لن�صاطات  واأ�صكاله  ال�صارم  التنظيم  واأ�صكال  و�صائل  اإيجاد   -  1

الت�صنيف التي يفرت�ش بها التحقق من قدرة املقر�صني.
2 - و�صع هيكلية اأوروبية �صاملة للم�صارف تاأخذ بالعتبار عمليات الدمج 

العابرة للحدود التي حدثت، واملنوي اإحداثها.
تدابري من هنا وهناك، لكن امل�صكلة تبقى تاأمني ال�صيولة املطلوبة واإعادة 
يف  برز  الأمر  ولهذا  الأزمة.  بفعل  تعرَّ�صت  التي  املوؤ�ص�صات  دمج  اأو  تقومي 
الآونة الأخرية من حركة الأ�صواق، والفوائ�ش املالية، دور متميِّز لل�صناديق 
اأزمة الئتمان.  اإطفاء بع�ش جوانب  ال�صيادية التي كانت قد ا�صتخدمت يف 
ه الأنظار اإليها اليوم على الرغم من اخل�صائر التي اأحلقت  ول بد من اأن تتوجَّ

ببع�ش ا�صتثماراتها كما اأ�صلف واأو�صحنا.
تواجه  ا�صتثمار،  اأماكن  عن  تفت�ش  والتي  املتخمة،  ال�صناديق  تلك  وكانت 
الأزمة  ت�صكل  فهل  وفعاليتها،  لدورها  وتقنني  تقييد  وحماولت  اأ�صئلة 
اأو منا�صبة لتجاوز كل عنا�رس القلق واحلذر التي متار�صها  الراهنة فر�صة 

الأ�صواق الأمريكية والأوروبية يف مواجهة ال�صناديق ال�صيادية؟
هو  هذا  وهل  ال�صتثماري؟  التوريط  تاليف  ال�صناديق  هذه  ت�صتطيع  وكيف 

املطلوب على �صعيد دور تلك ال�صناديق ومهماتها؟
ال�صيادية  ال�صناديق  ماهية  عنها من حتديد  لالإجابة  بد  ول  تتوالد،  اأ�صئلة 
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ال�شناديق ال�شيادية تخمتها مثار القلق
ال�صناديق ال�صيادية لي�صت ظاهرة جديدة بل يعود تاريخ بع�صها اإىل العام 
الثاين  الن�صف  ا بني  موؤخًرا، خ�صو�صً املفرط جتّلى  ن�صاطها  اأن  1953، غري 

من العام 2007 والن�صف الأول من العام 2008، حيث ا�صتحوذت، وبظل اأزمة 
الئتمان، على ح�ص�ش يف موؤ�ص�صات مالية عمالقة مثل "مورغان �صتانلي" 

و"بري�صترين" و"مرييل لين�ش" و"�صيتي غروب" وغريها.
عدًدا  اأن  ا  خ�صو�صً ال�صناديق،  تلك  موجودات  حتدد  التي  الأرقام  تتفاوت 
"ملورغان  اأمواله، لكن ال�صائد وح�صب درا�صة  كبرًيا منها ل يعلن عن حجم 
تريليون   2،5% اإىل  ت�صل  جمتمعة  ال�صناديق  تلك  موجودات  اأن  �صتانلي" 
حجمها  تقدر  ت�صارترد"  "�صتاندرد  ملوؤ�ص�صة  اأخرى  درا�صة  ويف  دولر)7(. 
%42 من  اأو  %12 من اإجمايل القيم املتداولة يف بور�صة نيويورك،  بحواىل 

اإجمايل القيم املتداولة يف بور�صة طوكيو.
متثِّل ال�صناديق اخلليجية العربية مواقع املراتب الع�رس الأوىل يف ت�صنيف 
الرثوة ال�صيادية العاملية وموجوداتها ت�صل اإىل اأكرث من ن�صف موجودات 

تلك ال�صناديق.
وعلى عك�ش العتقاد ال�صائد يف ح�رسية تلك ال�صناديق بالعائالت املالكة 
يف دول اخلليج، فهناك عدة دول، منها اقت�صادات متقدمة واأخرى نا�صئة، 
وال�صني  و�صنغافورة  عالية جًدا كالرنوج  ذات موجودات  ب�صناديق  تتمتع 
اأولهما عائدات  اأموالها مب�صدرين رئي�صني:  ورو�صيا. وميكن حتديد م�صادر 
وثانيهما  للخامات،  املنتجة  الدول  ازدياد  مع  واملتزامنة  املرتفعة  النفط 

الحتياطات النقدية الأجنبية التي تتكّد�ش يف بلدان ت�صهد منًوا جاحًما.

احلرية واحلذر يحكمان املواقف منها
النطاق،  ووا�صعة  فاعلة  ا�صتثمار  كاأدوات  الآن  ال�صيادية  ال�صناديق  تظهر 
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لكن كونها مملوكة من بع�ش الدول فهي تثري الريبة واحلذر خمافة تاأثريها 
هذا،  الراهنة.  اللحظة  يف  ا  خ�صو�صً العاملية،  القت�صادية  ال�صيا�صات  على 
وعلى الرغم من الإقرار بدورها يف ال�صتقرار القت�صادي واحلاجة املا�ّصة 
تتعاطى  واأوروبا  اأمريكا  يف  القت�صادية  فالأو�صاط  املالية،  �صيولتها  اإىل 
من  الأ�صا�صي  اجلزء  واأن  ا  خ�صو�صً ال�صم  ملعاجلة  ال�صم  �صارب  كحال  معها 

ا�صتثماراتها �صبه �رّسي وغري وا�صح.
اأمريكية  حكومية  موؤ�ص�صات  من  م�صوؤولون  بداأ  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
وا�صنطن  تفتح  اأن  �رسورة  على  يوؤّكدون  القت�صادية،  بال�صوؤون  معنية 
ق اأموال ال�صناديق ال�صيادية اإثر الو�صع الذي بداأت تعانيه  اأبوابها اأمام تدفُّ
اأزمة  اإىل  والتي حتولت  الئتمان  اأزمة  مفعول  �رسيان  مع  املالية  الأ�صواق 

مالية تق�ش امل�صاجع وتثري الحتمالت الأ�صواأ.
وقد جتلى املوقف املتناق�ش من دور ال�صناديق ال�صيادية حني عقدت جل�صة 
ذهبوا  معدودة،  اأ�صهر  منذ  اخلزانة،  عن  ملمثلني  الكونغر�ش  اأمام  ا�صتماع 
فيها اإىل القول: اإن ا�صتثمارات ال�صناديق ال�صيادية مل ت�صاعد النمو الداخلي 
اأ�صواق املال وال�رسكات الأمريكية. وقال  فح�صب، بل �صاعدت على ا�صتقرار 
مبنع  قمنا  "اإذا  والتداول:  ال�صندات  جلنة  يف  الدولية  العالقات  مكتب  مدير 
ال�صناديق ال�صيادية من ال�صتثمار يف بالدنا، بحجة اأن ذلك ي�صّوه اأ�صواقنا، 

ف�صنجد اأننا قمنا بت�صويه الأ�صواق باأنف�صنا يف نهاية املطاف")8(.
وباملقابل كانت غالبية الأمريكيني ترى اأن ال�صناديق متثل تهديًدا لالأمن 
اأكرث  معايري  اعتماد  اإىل  حينذاك  بدعوتها  ال�صوت  ارتفع  لذلك  القومي، 

�صفافية يف ا�صتثماراتها.
وعلى الرغم من ذلك وما قبل النهيار الأخري، قامت ال�صناديق ال�صيادية بدور 
متميِّز لإعادة الثقة واليقني لبع�ش املوؤ�ص�صات وامل�صارف التي كانت مهدَّدة

بعد اأزمة الرهن العقاري والئتمان املايل. وقد بلغت القيمة الإجمالية التي 
ا�صرتتها تلك ال�صناديق يف الوليات املتحدة حتى اآخر العام 2007 حواىل 1,5 
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تريليون دولر، ومن املنتظر اأن ت�صل اإىل 3 تريليون دولر نهاية العام 2010 
ا�صتداد احلاجة اىل �صيادتها  ا مع حدوث النهيار املايل ومع  )9( خ�صو�صً

من  ال�صيادية  ال�صناديق  ح�ص�ش  اأ�صابت  التي  الآثار  هي  فما  املالية، 
اخل�صائر املت�صاعدة لالأ�صواق املالية؟ وما هي احتمالت اخلطوات املقبلة؟ 

ان كانت مزيّدا من التورط اأو اخلروج و"الكتفاء" باخل�صائر املحققة...   
عليه  جتمع  ما  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  بد  ل  ذلك،  عن  الإجابة  حماولة  قبل 
اإىل  ال�صناديق يف طريقها  اأن موجودات تلك  التقييم املالية هو  موؤ�ص�صات 
اخلامات  وكذلك  مرتفعة  النفط  اأ�صعار  ا�صتمرار  مع  جديدة  طفرة  حتقيق 
تريليون   12 املوجودات حواىل  تلك  تبلغ  اأن  املتوقع  الأولية، ومن  واملواد 
2015. ويف خ�صم حما�صها لإيجاد جهات ا�صتثمارية خلزائنها  دولر العام 
ل لديها، يليه القطاع  املتنامية فهي ترّكز على القطاع املايل، الهدف املف�صَّ

العقاري ثّم جتارة التجزئة.
هذا النهج ال�صتثماري، املتالئم مع احلاجات املتولِّدة من الأزمة الراهنة، 
قد يكون غري م�صتجيب مل�صالح الدول ذات ال�صناديق ال�صيادية ولالأهداف 
البنوك  يف  �صّخت  التي  ا�صتثماراتها،  هي  فها  ن�صوئها.  وراء  كانت  التي 
ن�رست  فقد  قيمتها.  من  كبرًيا  جزًءا  تخ�رس  اأفل�صت،  التي  واملوؤ�ص�صات 
يف  ال�صيادية  ال�صناديق  ا�صتثمارات  اأن  الأمريكية  �صرتيت"  "وول  �صحيفة 
ال�صوق  يف  عملياتها  جراء  من  فادحة  خ�صائر  تكبَّدت  الأمريكية  الأ�صواق 
دولر)10(. وح�صب  مليار   20 الورق حواىل  على  اخل�صائر  وبلغت  الأمريكي، 
جلنة ال�صمانات والتبادل الأمريكية، فاإن حكومات ال�رسق الأو�صط والدول 
الآ�صيوية كانت اأكرب امل�صرتين عن طريق �صناديقها ال�صيادية. هذا واإن كان 

معظم ال�صناديق غري م�صطرة اإىل اإعالن خ�صائرها اأوًل باأول، فاإن البع�ش 
النزولية  التحولت  بع�ش  موؤقتة وجتاوز  ت�صتطيع حتمل خ�صائر  اأنها  يرى 
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�صعًيا وراء عائدات طويلة الأجل.
با�رستها  ا�صتثمارات  ال�صناديق  هذه  ت�صفية  ا�صتبعاد  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإحلاح وفر�صة  ا�صتثمارات جديدة، حتت  اإقدامها على  بالفعل فاخلوف من 
واملايل  القت�صادي  القرار  لأ�صحاب  ال�صيا�صية  وال�صتجابة  اأوًل،  النفوذ 
باأمل  ا  واأي�صً ثانًيا،  ال�صيولة  اإىل  الوليات املتحدة ذات احلاجة امللحة  يف 

اقتنا�ش �صفقات جديدة واإن عالية املخاطر ثالًثا.

ما هو املطلوب: الن�شباط اأم تغيري الوجهة؟
اأن تاأثريه  ال�صيادية يعترب �صخًما، غري  اأن حجم ا�صتثمارات ال�صناديق  مع 
اأن جمموع تلك  اإذ  لي�ش كبرًيا،  راأ�ش املال  واأ�صواق  العاملي  القت�صاد  على 
من  و5,1%  العاملي  الإجمايل  الناجت  من   12% �صوى  ي�صكل  ل  ال�صتثمارات 
اإجمايل قيمة ال�صندات والأ�صهم املدرجة يف الأ�صواق املالية العاملية والتي 

هي بحدود 100 تريليون دولر)11(.
حتقيق  اإىل  لل�صناديق  ال�صتثمارية  ال�صيا�صة  فيه  تهدف  الذي  الوقت  ففي 
�صك  اليوم مو�صع  والتي هي  ا�صتثماراتها اخلارجية،  العوائد املجزية على 
اأن  مر�صح  الراهنة  لالأزمة  ال�صلعي  القت�صادي  التاأثري  فاإن  يقني،  وعدم 
�صيولة  تدفق  ا�صتمرار  جدوى  عن  املحلِّلون  يت�صاءل  لذلك  ق.  ويتعمَّ ع  يتو�صَّ
تلك ال�صناديق باجتاه الأ�صواق املالية لإنقاذ �رسكات عمالقة يف اأوروبا اأو 

اأمريكا بدًل من توجيهها اإىل اأ�صواق الداخل.
فمن خالل تعبريها عن قدرة �صاعدة لقت�صادات نا�صئة تثري القلق واحلذر، 
الأ�صواق، فهي يف  تلك  التي تتطلَّبها  والتزام املعايري  وُتَطالُب بالن�صباط 
الوليات املتحدة، متنح  اأكرب من  لكتلة باتت  اقت�صادية  الوقت نف�صه، قوة 
اأمام "الغرب" املتقدِّم  اأغنى دول العامل، وت�صع دول  اإىل  م�صاعدات طارئة 

 مع�صلة تتمثَّل من جهة باحلاجة اإىل اأموالها، ومن جهة ثانية، فان احلاجة 
بيع جزء  والتحكم عرب  ال�صيطرة  مفاتيح  بع�ش  التخلي عن  اىل  تقود  اإليها 
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11- جملة الأ�شواق اخلليجية، ال�شناديق ال�شيادية اخلليجية م�شدر ا�شتقرار يف الأزمات، 2008/4/6.
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هام من البنى التحتية للدول ال�صناعية املتقدمة ما يثري حفيظة ال�صتقالل 
ال�صناديق  واأن  ا  خ�صو�صً ومراكزها،  القوى  مواقع  وتهديد  ال�صيا�صي 
ال�صيادية تتمتَّع باأفق ا�صتثماري اأبعد، وبقدرة حتمل اأقوى ملواجهة التقلبات 
القوائم املالية. فهي تقدِّم م�صدر �صيولة وا�صتقرار يت�صفان بالرتحاب  يف 

واحلاجة على الرغم من "احلذر" و"عدم الطمئنان".
عامل  اإىل  ل  تتحوَّ ال�صيادة  �صناديق  �صيولة  ن  تتح�صَّ ما  بقدر  اأنه  والالفت 

اإيجابي لالأ�صواق باأنواعها املختلفة.
والدعوات  وال�صتنفار  التحذيرات  كل  من  الرغم  على  اليوم،  امللّح  وال�صوؤال 
لالن�صباط الطوعي، �صمن املعايري التجارية البحتة، هل ت�صتطيع اأن ترتجم 
الدول �صاحبة ال�صناديق وزنها املايل اإىل نفوذ اقت�صادي و�صيا�صي، اأكرث 
حني  "للقوي"  وامل�صاعدة  العون  تقدم  خريية"،  "جمعيات  تكون  اأن  من 

يحتاجها؟
قوانني  جتاه  الدويل  النقد  �صندوق  يقدِّمه  الذي  التطمني  من  الرغم  وعلى 
حتكم عمل وحترك ا�صتثمارات ال�صناديق ال�صيادية، وباأنها تعمل على التزام 
على  واحلاحهم  القرار  �صناع  و  اإ�رسار  امل�صتغرب  فمن  ال�صفافية،  معايري 
�صناديق  فيه  تبقى  وقت  يف  اأكرث،  ال�صيادية  ال�صناديق  ان�صباط  �رسورة 
التحوط العاملية بدون �صوابط م�صابهة، فالعامل ما زال يتذكر كيف قامت 
الإ�صرتليني، ما يجعل  ال�رس�صة على اجلنيه  التحوط مب�صارباتها  �صناديق 
البنك املركزي الربيطاين يتخلى عنه ليهبط اإىل اأدنى م�صتوياته عندها يف 

اأ�صواق ال�رسف العاملية.
ا�صتثمارات  من  املزيد  ا�صتقطاب  هو  الآن  املال  اأ�صواق  حتتاجه  ما  اإن 

ال�صناديق ال�صيادية، ولي�ش �صدَّها من خالل ت�رسيعات و�صيا�صات رادعة.
اإمكانات ال�صتثمار  اأما ما حتتاجه ال�صناديق ال�صيادية، فهو اللتفات اإىل 
يف املناحي غري املالية ال�رسفة دعًما لقت�صادات بلدانها وتنويع م�صادر 
الوجهة  بهذه  واملعني  وا�صتفحالها.  العاملية  الأزمات  زمن  يف  دخلها 
ا �صناديق الدول اخلليجية التي تتاأثر �صلًبا من كونها اأكرث انك�صاّفا  خ�صو�صً
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جتارب  على  مبني  التوقع  هذا  اأ�صواأ.  تكون  قد  امل�صتقبلية  والحتمالت 
الأزمات ال�صابقة وانعكا�صاتها املوؤملة.

�شناديق التحوط وعاء ا�شتثماري مايل جاذب
ي�صل عدد �صناديق التحوط يف العامل اإىل نحو 10 اآلف �صندوق تدير اأكرث 
منًوا،  املالية  املحافظ  اأ�رسع  من  الآن  وتعد  دولر)12(،  تريليون   5,1 من 
ا ي�صم عدًدا حمدوًدا من امل�صتثمرين ل يزيد  ا�صتثمارًيا خا�صً كونها وعاًء 
والأ�صواق  الأوراق  يف  ال�صتثمار  اإىل  يهدف  م�صتثمر،   500 عن  الغالب  يف 

املالية واأ�صواق ال�صلع والعمالت الآجلة.
هي ل تخ�صع للجهات الرقابية كباقي ال�صناديق ال�صتثمارية فيتم التعامل 
ال�صندوق،  تدير  التي  واجلهة  امل�صتثمر  بني  �رساكة  عقد  قاعدة  على  فيها 
وعادًة يكون احلد الأدنى لال�صتثمار فيها حواىل ن�صف مليون دولر، لذلك 

تعترب اأوعية ا�صتثمارية خا�صة بالأثرياء.
تراوح  ن�صبة  التحوط مبزايا خا�صة فهو يح�صل على  يتمتع مدير �صندوق 
بني 1 و%2 من قيمة الأ�صول و%20 من الأرباح املحّققة، وكذلك ل يخ�صع 

لأية قيود اأو جهة رقابية.
ماليني  مركزين  عرب  بالأ�صهم  املتاجرة  على  ال�صناديق  هذه  فكرة  قامت 
ترتفع  اأن  يتوقع  التي  الأ�صهم  �رساء  خالله  من  يتم  الأجل  طويل  اأحدهما 
والثاين  �صعر،  باأعلى  فيبيعها  الرتفاع  حني  اإىل  بها  فيحتفظ  اأ�صعارها، 
حيث  املك�صوف،  على  البيع  عمليات  ت�صّمى  والتي  الأجل  الق�صرية  لالأ�صهم 
اإىل �رسائها يف وقت لحق، طبًعا  الأ�صهم املتوّقع انخفا�صها لي�صار  تباع 
مع ا�صتخدام قرو�ش البنوك و�رسكات التمويل وا�صتثمارها يف اأدوات مالية 
تدّر عائًدا اأعلى من �صعر فائدة الإقرا�ش، وهذا ما يطلق عليه "الرفع املايل".

ال�صيادية وتفتي�صها احلثيث  ال�صناديق  ونتيجة للفائ�ش املايل املذهل يف 
عن جمالت ال�صتثمار املالية، تتجه اليوم وباأعداد متزايدة اإىل ال�صتثمار 
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12- موقع “القت�صادية” الإلكرتوين، هيمنة �شناديق التحوط، 2008/11/10.
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يف مثل هذه ال�صناديق.
وقد انتبه اأخرًيا بع�ش البنوك الكربى يف العامل اإىل اأهمية �صناديق حتوُّط 
جتد  مل  التي  تلك  اأو  املهاجرة،  العربية  الأموال  روؤو�ش  ت�صتقطب  اإ�صالمية 
تتوافق  ا�صتثمارية جديدة  اآليات  عن  تبحث  بالدها وهي  فعالة يف  ا  فر�صً

مع ال�رسيعة الإ�صالمية.
وت�صري الإح�صاءات اإىل اأن ال�صتثمار يف �صناديق التحوط الإ�صالمية تفوق 
خالل  مرات  عدة  تت�صاعف  اأن  لها  ويتوقع  حالًيا)13(،  دولر  مليار   60

ال�صنوات املقبلة.
وقد برز اأخرًيا التاأثري الكبري ل�صناديق التحوط على الأ�صواق املالية ب�صبب 
قدرتها على القرتا�ش بن�صب قد ت�صل اإىل ع�رسة اأ�صعاف راأ�صمالها اأو اأكرث 

لتمويل بع�ش ال�صفقات.

الإقبال اخلليجي، يتعاظم على �شناديق التحوط
بلغت  حيث  التحوط،  ب�صناديق  متزايداً  اهتمامًا  الأخرية  ال�صنوات  �صهدت 
الفوائ�ش  لدى  لة  مف�صَّ ا�صتثمار  كاأدوات  متقدمة،  م�صتويات  "�صعبيتها" 
املالية الفردية فيها واملوؤ�ص�صاتية على ح�صاب الأدوات الأخرى الهادفة اإىل 
خلق ال�صلع واخلدمات، وتنويع م�صادر الدخل الوطني للبلدان ذات "ال�صلعة 

الواحدة".
طليعة  يف  كانوا  واأفراد  موؤ�ص�صات  من  اخلليجيني  امل�صتثمرين  اأن  وامللفت 
بعد  وثابروا  البدء،  منذ  عليها  فاأقبلوا  "النوعية"،  الأداة  بهذه  املهتمني 
ال�صيادية  اخلزائن  بداأت  حتى  فيها،  ا�صتثماراتهم  حجم  زيادة  على  ذلك 
املطروحة  املحاذير  نتيجة  اخلارجية،  توظيفاتها  �صبل  �صاقت  اأن  وبعد 
حول ا�صتثماراتها، تنحى منحى التوظيف املتزايد فيها. وبغ�ش النظر عن

ويف  التحوط،  �صناديق  يف  للتوظيف  والجتماعية  القت�صادية  اجلدوى 
العوائد املتوخاة مالًيا، فهذه  معدلت املخاطر، ون�صبية احتمالت حتقيق 

الدفاع الوطني - ت�رسين الأول 2008

الأزمة املالية العاملية و�صناديق التحّوط تبتلع خزائن ال�صناديق ال�صيادية

د. عبد اهلل رزق

13- امل�صدر ال�صابق.



94

ه فائ�ش ال�صيولة نحو ما يقال عنه منتج ا�صتثماري �صائل  ال�صناديق توجِّ
اليجابية  "القيمة  حتقيق  اإىل  اإ�صافة  ال�صتثمار،  يف  التنويع  يوفر  ن�صبًيا 
املطلقة". وي�صتند عملها ون�صاطها على "الإدارة الكفوءة"، وهي كاإ�صرتاتيجية 
ا�صتثمارية جديدة تتطلَّب م�صتوى عاٍلًيا من الخت�صا�ش لفهمها، لذلك يتجه 
ط التي  امل�صتثمرون فيها اليوم اإىل اإيجاد �صناديق جامعة ل�صناديق التحوُّ
توحي يف ت�صميتها �صمان اأقل ن�صبة خماطرة اأمام تّغريات الأ�صواق املالية. 
ويف هذا وذاك يبقى القت�صاد احلقيقي امل�صتهدف وطنًيا بعيًدا كل البعد عن 
الدخل  ا�صتثمارية مالية تعّظم  اأدوات  الفوائ�ش امل�صتخدمة يف  اأهداف تلك 

ال�صخ�صي ولي�ش الدخل الوطني.
نحو  امل�صتحدثة،  ال�صيادية  ال�صناديق  اجتاه  حول  الت�صاوؤل  يكون  لذلك 
جدي،  اقت�صادي  ت�صاوؤل  مو�صع  امل�صابهة  والأ�صكال  التحوط  �صناديق 
ا يف زمن املخاطر والتحديات الراهنة عاملًيا بفعل اأزمتي املالية  خ�صو�صً

والغذائية العامليتني، وتردداتهما الإقليمية والوطنية.
الأدبيات  من  وا�صًعا  جزًءا  يحوز  الذي  الت�صاوؤل  هذا  من  الرغم  على  لكنه 
ا�صتثمارات  ارتفاع  عون  القت�صادية فاإن ماليِّني من م�صارب خمتلفة يتوقَّ
ال�صنوات  خالل  التحوط  �صناديق  يف  وموؤ�ص�صاته  العربي  اخلليج  حكومات 

الثالث، بحيث ت�صل ح�صتها اإىل 100 مليار دولر يف العام 2012 )14(.
خالل موؤمتر ال�صتثمارات البديلة الذي عقد يف دبي يف ني�صان/اأبريل 2008، 
توقع اخلرباء اأن ي�صاهم مركز دبي املايل العاملي بت�رسيعاته وهيكله اللذين 
يت�صمان مبعايري عاملية يف جذب عدد كبري من مديري تلك ال�صناديق اإىل 
املنطقة. كما اأكد تقرير �صدر اأخرًيا عن معهد اخلدمات املالية يف لندن حتت 

عنوان )تقرير �صناديق التحوط – طبعة 2007( )15( .

اإن دخل املديرين الـ "25" لأف�صل �صناديق التحوط قد ت�صاعف مرتني عن 
اأمريكيون  570 مليون دولر، وغالبية هوؤلء هم  اإىل  العام املا�صي فو�صل 
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14- امل�صدر ال�صابق نف�صه.
Financial network -15؛ �شناديق التحوط الإ�شالمية، �صباط/فرباير 2008.
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من  ومع  الرثوة،  ت�صري  اأين  اإىل  اإدراك  الأرقام ميكن  وبريطانيون. من هذه 
ترتكز.

مع  للتوافق  ا�صرتاتيجياتها  تطوير  التحوط  �صناديق  بداأب  حتاول  وهكذا 
تقدر قيمتها  اإ�صالمية  ت�صتغل جزًءا من موجودات  الإ�صالمية، كي  ال�رسيعة 

مببلغ 750 مليار دولر م�صتثمرة يف �صناديق الأ�صهم والعقارات.

احتمالت وا�شتنتاجات
اإن و�صول اأزمة الئتمان اإىل النهيار، واإفال�ش م�صارف ا�صتثمارية، ودعم 
اأمواًل  ومنحهما  قاب�صتني،  جمموعتني  اإىل  وحتويلهما  الباقيني  الثنني 
الأجل، بحيث  �صكل قرو�ش طويلة  النتقالية على  املرحلة  فيدرالية خالل 
بتاأمني  تتمتع  م�رسفية  ودائع  على  احل�صول  للم�رسفني  ممكًنا  اأ�صبح 
"موؤ�ص�صة تاأمني الودائع الحتادية" مل�صاعدتهما على جتاوز الأزمة املالية، 
ال�صلطات املالية. هذه  مقابل احرتامهما للقواعد ال�صارمة التي �صتفر�صها 
املرحلة تعلن الق�صاء على منوذج العمل امل�رسيف ال�صتثماري الذي هيمن 

على �صوق "وول �صرتيت" و"العامل" طوال اأكرث من 20 عاًما.
اأن  يعني  ل  ال�صيولة،  من  الطائلة  املبالغ  تخ�صي�ش  اإىل  اإ�صافة  كله،  هذا 
الأ�صواأ قد ذهب اإىل غري رجعة. لذلك فاإن مدير �صندوق النقد الدويل اقرتح 
بعد اأ�صبوع من النهيار، ت�صور حٍل �صامل لأزمة �صاملة، يقوم على حماور 
ثالثة: تاأمني ال�صيولة، و�رساء الأ�صول الهالكة و�صّخ الأموال يف املوؤ�ص�صات 

املالية.
ففي املحورين الأول والثالث، يبدو اأن لل�صناديق ال�صيادية دوًرا متزايًدا، ما 
يفر�ش على القت�صادات النا�صئة ذات ال�صناديق ال�صخمة اأن ت�صتخدم جزًءا 

من موجوداتها يف اإعادة ر�صملة كربيات ال�رسكات الغربية.
اجتاه  ال�صائد  ال�صلبي  املوقف  بع�ش  تغريِّ  قد  املا�صة  احلاجة  هذه  ولعل 
وا�صحني  غري  واملدى  احلجم  كان  واإن  وعملها،  ال�صيادية  ال�صناديق  عمل 
اأ�صئلة �صعبة حول دور املوجودات  تثار  فاإنه  لكنه وباملقابل،  الآن،  حتى 
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املتعاظمة ب�صبب طفرة النفط وا�صتخداماتها القت�صادية يف تنويع الدخل 
لي�ش اخلليجي فح�صب، بل وامل�صاهمة يف اإنقاذ بع�ش اقت�صاديات املنطقة 
التيار  النا�صئة تعاك�ش  القت�صادات  الكثري من  واأن  ا  النهيار خ�صو�صً من 
املاأزوم القادم من البلدان املتقدمة، فتقدم منًوا متوا�صاًل وتنمية م�صتدامة، 
بهدف احتالل الدور القت�صادي الفاعل يف العالقات الدولية. اأما يف حال 
لعدد  الكبري  )النمو  وال�صخ�صية  العامة  الرثوة  تتزايد  العربية حيث  املنطقة 
الأثرياء(، فحرارة التحديات القت�صادية والتنموية تفر�ش منطلًقا اآخر يف 
اإىل حمافظ  الو�صول  اإحلاحية  تفوق  ذلك  واإحلاحية  فوائ�صها.  التعامل مع 
ا�صتثمارية مالية تزيد الأثرياء ثراًء ول تكرّب القت�صادات كما ل تنوع من 

م�صادر دخلها.
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ملخ�صــــات
ت�شهيالً ل�شتفادة املهتمني من الأبحاث املن�شورة، تعمل »الدفاع الوطني اللبناين« على ن�رش 
خال�شات باللغة العربية لالأبحاث املحرّرة بالفرن�شية وبالإنكليزية، وخال�شات بهاتني اللغتني 

لالأبحاث املن�شورة بالعربية.  
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دور الوليات املتحدة الأمريكية يف الأزمة الللبنانية احلالية

املناخ  تغري  ووا�شنطن  نيويورك   على  اأيلول  من  ع�رش  احلادي  هجمات  بعد 
ال�شرتاتيجي يف منطقة ال�رشق الأو�شط  باأكملها ب�شكل جذري. وقد قامت احلرب 
مبداأ  على  بو�ش  جورج  الأمريكي  الرئي�ش  بقيادة  اندلعت  التي  الإرهاب  على 
ال�شرتاتيجي  اخليار  وانتقاًل من  تغيريًا عامًا  مثل  الذي  الأمر  الوقائية  احلرب 

القدمي القائم على مبداأ الحتواء والردع.
اإىل �شقوط  الأمريكية  العقيدة  التحول يف  الأول يف �شياق هذا  الهدف  اأدى  وقد 
اأفغان�شتان. و�شكل  نظام طالبان وتدمري البنية التحتية اخلا�شة بالقاعدة يف 
كبري  اإاى حد  التي غريت  التالية  اخلطوة  �شدام ح�شني  وخلع  العراق  اجتياح 

التوازن ال�شيا�شي وال�شرتاتيجي يف ال�رشق الأو�شط.
وكان لهذه التغريات تاأثريًا عميقًا يف لبنان و�شوريا واإيران. بالرغم منها التغريات 
يف املناخ ال�شرتاتيجي الإقليمي، عززت �شوريا واإيران حتالفهما ال�شرتاتيجي 
الذي كان قد بداأ بعد النت�شار الذي حققه اآية اهلل اخلميني يف �شباط من العام 

.1979
حاليًا تت�شارك �شوريا واإيران اأهدافًا م�شرتكة فهما تتعاونان ب�شكل وثيق ل�شيغة 
ا�شرتاتيجيتهما �شد النت�شار الأمريكي الع�شكري يف العراق و�شد النفوذ الأمريكي 

يف لبنان وال�شلطة الفل�شطينية. 
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دور الوليات املتحدة الأمريكية يف الأزمة الللبنانية احلالية

العميد )ر.م.( نزار عبد القادر
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كونه  اقت�شادي  ن�شوج  عامل  عام  ب�شكل  ي�شكل  ما  مالية  �شوق  تطور  اإن 
ي�شجع ب�شكل كبري على متويل اأن�شطة اإنتاجية. مع ذلك يبقى دور امل�شارف 
اأ�شا�شيًا يف جممل الهيكلية، وب�شكل كبري عند النطالق. وحده نظام مايل 
�شلب ومدعوم با�شتطاعته اأن ي�شكل اأ�شا�شًا لإن�شاء وتطوير بور�شة ما وكذلك 
حمايتها. بارتباطه بتوجيهات منهجية خا�شة بال�شيا�شات املالية والنقدية، 
ي�شكل القطاع امل�رشيف احلجر الأ�شا�ش للنمو . اإن مو�شوع هذا املقال هو 
�شلوك امل�شارف مبا  اللبناين، كذلك  القطاع اخلا�ش  درا�شة م�شاكل متويل 
يخ�ش الت�شليف بالإ�شافة اإىل قيا�ش تاأثريات التحرر املايل على القرو�ش 
املقدمة للقطاع اخلا�ش. وتكمن امل�شاألة يف معرفة اإىل اأي مدى با�شتطاعة 
النظام امل�رشيف اللبناين القيام بكل واجباته، اأي متويل القت�شاد من اجل 
حت�شني النمو. يف املقام الأول �شوف يتم بحث اأ�ش�ش تدخل الدولة )حترير 
و�شبط بنيوي( وتاأثري ال�شيا�شات القت�شادية على النظام املايل، واحلالة 
هذه، تقنني الت�شليف املعتمد من قبل امل�شارف. ثم �شوف تتم درا�شة دور 
امل�شارف اللبنانية يف جمع الإيداعات ومتويل القت�شاد. �شوف يتم ا�شتخراج 
ا�شتخداماتها  موارده،  نوعية  حتديد  اجل  من  للقطاع  الأ�شا�شية  العناوين 
الت�شليف،  وتقنني  اإق�شاء  تاأثريات  درا�شة  �شتتم  النهاية  وخ�شائ�شها. ويف 

قبل طرح النظام العالجي ل�شل�شلة التعرثات القت�شادية احلا�شلة.

حمنة القطاع اخلا�ص بني التحرر املايل وتقنني الت�شليف فيفيان نعيمي

اأ.د. فيفيان نعيمة

حمنة القطاع اخلا�ص بني التحرر املايل وتقنني الت�شليف
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5

       After the September 11 attacks on New York 
and Washington, the strategic environment 

in the whole Middle East region changed 
dramatically.  The launch of the George W. Bush-
led war on terrorism was based on the doctrine 
of pre-emption which represented a general shift 
from the old strategic option of containment and 
deterrence.  
The first target in the course of this shift in the 
US doctrine led to the fall of the Taliban regime 
and the destruction of the Al Qaeda infrastructure 
in Afghanistan. The invasion of Iraq and the 
removal of Saddam Hussein was the next step 
which has strongly changed the political and 
strategic balance in the Middle East.  
These changes have had a very deep impact on 
Lebanon, Syria, and Iran.  In spite of these changes 
in the regional strategic environment, Syria and 
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Iran have strengthened their strategic alliance, one that began 
after Ayatollah Khomeini’s victory in February 1979; after this 
revolution, Syria was the second country after the Soviet Union 
to welcome the toppling of the Palahvi’s dynasty.  
At present, Syria and Iran share common goals:they closely 
cooperate in their strategies against the US military deployment 
in Iraq, as well as against the US influence in Lebanon and 
with the Palestinian Authority. Syria and Iran offer military 
and financial support to Hezbollah in Lebanon to continue its 
operations against Israel on one hand and against the government 
of Fuad Siniora on the other. Using the same logic, Syria and Iran 
support Hamas and other Palestinian groups in their struggle 
against Israel with the objective of weakening the authority of 
Mahmoud Abbas and spoiling any US attempt to broker new 
understandings between Abbas and Israel.
Moreover, Syria and Iran wish to minimize the regional role of 
Saudi Arabia and Egypt because they feel that the roles of these 
two countries threaten the Iranian-Syrian interests and enhance 
the US posture throughout the region. For Iran, increased 
power of moderate Arab states could pose a challenge to the 
Iranian drive to play a major role in the Middle East as a whole.  
For Syria, the growing power of Saudi Arabia and Egypt could 
jeopardize the Syrian interest in Lebanon, Palestine, and Iraq, as 
well as weaken the Alaoui regime.      
We cannot isolate the strategies of the United States in Iraq 
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from its general strategy towards the region, and, consequently, 
all decisions taken to influence the US policy in Iraq will have 
direct repercussions on the current of events in Lebanon as well 
as in Palestine and may lead to readjustment of Iran and Syria 
strategies in all three theatres.This path of interdependence 
makes the US involvement in the current Lebanon crisis more 
complicated and limits the US capability to provide options in 
supporting the Lebanese authorities.  
The fall of Saddam Hussein and the presence of 145,000 US 
troops near the Syrian borders pose an extraordinary challenge 
to the stability of Syrian President Bashar al-Assad’s regime.  
President George W. Bush has accused Damascus of being 
a state sponsor of terrorism because it turns a blind eye to 
terrorist infiltration of the Syrian-Iraqi border. The visits of 
Secretary of State Colin Powell in May 2003 and later on that 
of his deputy Richard  Armitage were used to bring Syria’s 
attention to stop these infiltrations though the latter visit took 
the tone of an ultimatum to the Syrian authorities. American 
pressure grew stronger after the assassination of Lebanese Prime 
Minister Rafic Hariri on February 14, 2005. After Hariri’s death, 
the United States and other permanent members of the UN 
Security Council, including  Russia, asked Syria to withdraw its 
troops from Lebanon. Syria’s withdrawal increased Damascus’s 
weakness  and reduced its strategic options in the region as a 
whole, but the most dangerous effect of the rising international 
pressure on Syria in the wake of the Hariri assassination 
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strengthened the country’s internal religious and tribal and 
political divisions (1).
The new regional strategic context has also posed new 
challenges for Iran. Although Iran has welcomed the fall of its 
two historical enemies – the Taliban regime in Afghanistan and 
the Baathist government in Iraq, the presence of US troops 
in two of Iran’s immediate neighbors has been seen as a real 
threat.  Furthermore, the United States and the international 
community have been exercising  all  kinds of pressure on Iran 
to stop its extensive nuclear research program, accusing Iran 
of having a hidden agenda to manufacture a nuclear bomb.  
Nevertheless, in contrast to the situation in Syria, Teheran 
has had more options to respond to American and European 
pressures.  For example, Iran is one of the largest oil exporters in 
the world; it controls the Strait of Hormuz.  Due to its geographic 
location and size, it is able to exercise a certain influence with 
other regional powers while Damascus lacks the resources of 
playing such a role. Therefore, Syria works on strengthening its 
alliance with Iran, something which has enhanced the Syrian 
capability to challenge the US strategies in all three theatres of 
Iraq, Lebanon, and Palestine. 

A Multi-Dimensional Conflict

The situation in Lebanon is more complicated than ever 
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1. David W. Lesch, “The New Lion of Damascus”, New York: Yale University Press, 2005, 126-141.
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before; the roots of the common crisis had spread well before 
the July 2006 Israeli war. The Syrian occupation of Lebanon 
began in 1976; its implications continue to adversely affect the 
political, economic, and social life of Lebanon. Syria continues 
to hold a very different view than all other Arab states about 
Lebanon being an independent, sovereign state. It never truly 
“reconciled itself to an independent Lebanese Republic and 
seized the opportunity to involve itself in Lebanese affairs with 
the outbreak of the war in 1975 and then to impose occupation 
when the world’s attention was focused on the occupation of 
Kuwait in 1991”(2). In the war’s aftermath, Syria had gained 
leverage in foreign policy and military strategy which allowed 
Damascus to politically and economically exploit Lebanon.
The tide for Syria has been changing since April 2004 when 
members of the US Congress, with Eliot Engel (Dem/NY) 
and Eliana Ros-Lehtinen (Rep/FL) in the lead, announced the 
drafting of legislation (The Syria and Lebanon Liberation Act) 
calling for a transition to free democratic rule in Syria and the 
establishment of a program of assistance to independent human 
rights and pro-democracy forces in Syria and Lebanon, including 
funding for independent media broadcasts. To many observers 
this proposed legislation was unlikely to be adopted by the Bush 
administration unless US-Syrian relations deteriorate under the 
pressure of the increased number of US soldiers killed in Iraq.  
The turning point for Syria’s domination and influence in 
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Lebanon was Bashar al-Assad’s decision in September 2004
to extend President Emile Lahoud’s term in office. Lahoud’s 
extension was widely opposed by the major political forces 
in Lebanon and strongly condemned by the international 
community and was leading to the passage of UN Security 
Resolution 1559, a process which had been sponsored by the 
United States and France.
The Syrian regime accused the Lebanese Prime Minister Rafic 
Hariri of being behind the passage of the UN Security Council 
Resolution 1559 with the help of his close friend, the French 
President Jacques Chirac. Bashar al-Assad believed that the 
French were using the situation in Lebanon to repair their 
relations with the United States which had suffered from the 
French opposition to the war on Iraq. Bashar al-Assad, faced 
with what he figured was an inevitable clash over Syria’s position 
in Lebanon, decided to extend Lahoud’s tenure in order to make 
sure they had a strong ally in Beirut to confront what was to 
come(3). To the Syrian President, the UN Security Council 
resolution had nothing to do with the extension of Lahoud’s 
term; it was to be extended anyway.  
The mistake committed by Syria to forcefully amend the 
Lebanese Constitution gave ammunition to anti-Syrian hawks 
in the US administration, galvanized the Lebanese opposition, 
and, most importantly, alienated Rafic Hariri and the French 
president as a traditional friend to Syria in Europe. Up until 
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3.  16 Feb.  2005, http://www.latimes.com



11

this decision taken by Bashar al-Assad, Rafic Hariri had had 
a good working  relationship  with Damascus.  According to 
reliable reports, Hariri was summoned to Damascus and was 
asked in a forceful way to support the extension of Lahoud’s 
term in office. Hariri complied, but resigned his position as 
Prime Minister in protest to Syria’s action(4).  
Hariri’s opposition to Syria placed him in a dangerous position.  
With parliamentary elections in Lebanon due to take place in May 
2005, Hariri was preparing the ground for an electoral challenge 
that might return him to office against all Syrian wishes.
On February 14, 2005, Rafic Hariri was assassinated in a massive 
car bomb explosion in downtown Beirut. Immediately, cries 
rang out in Lebanon and through out most of the Arab and
international communities holding Syria responsible for his 
assassination. Spontaneous demonstrations erupted in Beirut and 
other Lebanese cities, accusing Damascus and its allies in Lebanon 
of committing the crime. It was unprecedented, open criticism 
of  Syria accompanied by calls for Syria troop withdrawals from 
Lebanon. No one in Lebanon, or in the international community 
were able to believe the claims advanced by the Lebanese and 
Syrian authorities that the attack was carried out by a Jihadist 
following Al-Qaeda’s path named Ahmad Abou A’adas.  It was 
mostly believed that this individual was a smoke screen used by 
Syrian and Lebanese security services to divert responsibility for 
the murder.
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4.  Stephen Zunes, “Implications of the Hariri Assassination”, http://www.fpif.org/papers/0502hariri.html/
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The Bush administration did not accuse Damascus directly for
the killing, preferring to wait for the report of an international 
fact-finding committee investigating the crime. However, some 
US officials held Syria responsible for the incident since it 
was the only power broker and security provider in Lebanon.  
Syrian responsibility was made clear by the US representative at 
Hariri’s funeral, Assistant Secretary of State, William Burns who 
stated, “Mr. Hariri’s death should give – in fact it must give – 
renewed impetus to achieving a free, independent and sovereign 
Lebanon.  And what that means is the complete and immediate 
withdrawal by Syria of all of its forces in Lebanon”(5).
Washington gave a clear sign of linking the assassination with 
Syria by recalling its ambassador in Damascus the day after the 
assassination. Secretary of State Condoleezza Rice explained 
that the Hariri killing was the “proximate cause” of the US 
ambassador’s recall, also indicating that Washington was 
reviewing whether further sanctions against Damascus should 
be enacted (6).
Both Paris and Washington strongly condemned Hariri’s 
assassination and renewed their calls to implement UN Security 
Council Resolution 1559. These were the immediate signs 
of support for Lebanese opposition groups to maintain their 
pressure on Syria by organizing anti-Syrian demonstrations in 
Lebanon.
The Syrian regime immediately denied any link with the 
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5.  Associated Press Report of 17 February 2005 cited in David W. Lesch, “The New Lion of Damascus”.
6.  News article, Baltimore Sun, 15 February 2005.
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assassination. The Syrian ambassador in Washington Imad 
Mustapha claimed on CNN that anti-Syrian groups in Lebanon 
and abroad were using the crime to “score some points against 
Syria”.  He went on to state, “It should be very clear to everyone 
that if anybody is insinuating about a Syrian role in the criminal 
atrocity that happened in Beirut, I think they are lacking in logic.  
Syria has nothing to benefit from what has happened”. The 
Lebanese Information Minister Elie Ferzeli rejected claims that 
Damascus or its allies in Beirut could have been responsible:  
“We consider that the assassination of Hariri is against stability.
And we consider that stability is our concern. So, this action is 
against us”(7).
It is strongly believed that the turning point for Hariri as well 
as for Syria’s presence in Lebanon was the extra-constitutional 
extension of Emile Lahoud’s term as a president in September 
2004.The Lahoud extension was widely condemned by the 
international community, leading to the passage of United 
Nations Security Council Resolution 1559.  This UN resolution 
brought the US and France together to both call on Syria to 
withdraw its forces from Lebanon.
According to Syrian officials, rumors were circulating in Europe 
about something similar to the UNSC Resolution 1559 in May 
2004, and that the French were behind it. Chirac, who was 
Hariri’s close friend, became very wary of Syria’s opposition to 
many of Hariri’s policies as a prime minister.  
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7.  CNN, 15 February, 2005, http://www.cnn.com.
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The Syrians also believed that Chirac has used the developments 
in Lebanon to repair French relations with the United States.  It 
was doubtful that the Syrian President fully understood the clash 
with the new French-US alliance over Syria’s policy in Lebanon.  
Bashar Assad made the decision to extend Emile Lahoud’s term 
by three years, thinking that with such a strong ally Syria would be 
able to foil the coming plan which would call for the withdrawal 
of its troops and intelligence apparatus from Lebanon.  As Bashar 
once said, “We didn’t have any other choice but to support
Lahoud. He has always supported Syria – he never changed.  He 
is a strong person, and I know him well as a person. If we did 
not have him there, we thought we would have had a lot of 
problems.  The UNSC resolution (1559) really had nothing to 
do with the extension of Lahoud.  It was coming anyway”(8).
Bashar’s mistake internationalized the issue of Lebanon’s 
sovereignty and gave the needed ammunition to all the 
Neo-cons in the Bush administration; it has also galvanized the 
Lebanese opposition.
Hariri  was  summoned to Damascus and was firmly told to 
support the extension of Lahoud’s term in office. Hariri 
complied, but then he resigned from his position as prime 
minister in protest.
Hariri’s opposition to Syria placed him in a dangerous position.  
He was harshly attacked by all Syria’s allies in Lebanon as well 
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8.  Bashar al-Assad, in an interview with David W. Lesch, Damascus, 3 May, 2005, cited in The New Lion of 
Damascus: 128.
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by the official Syrian media.
Hariri was accused of preparing the ground for an electoral 
challenge in May 2005 that might give him the majority in the 
new parliament which would allow him to return to the prime 
minister’s office and to vote on a law for a complete Syrian 
withdrawal from Lebanon. Many observers believed that the 
assassination was a clear message to all the opposition factions 
that no one is protected.  
There were many theories as to who was behind Hariri’s 
assassination. A UN fact-finding mission was authorized and 
sent to Beirut. It was headed by Patrick Fitzgerald, a deputy police 
commissioner from Ireland.  The “Fitzgerald report” was issued 
on March 24, 2005; it stated, “It is clear that the assassination 
took place in a political and security context marked by an acute 
polarization around the Syrian influence in Lebanon and a 
failure of the Lebanese state to provide adequate protection for 
its citizens”, and that Syria “bears primary responsibility for the 
political tension that preceded the assassination”(9).
What emerged from Damascus in the aftermath of the Hariri 
assassination was a series of reactions indicating confusion, if not 
division, within the regime over how to react to the pressures 
exercised by the French and the Americans, as well as by the 
Lebanese opposition. Bashar Assad felt that the Americans 
were giving him a small space to maneuver and that they held 
him responsible for the Beirut bombing. According to some 
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reports circulated in the media at the end of February 2005, he 
had handed over to the Iraqi authorities Saddam Hussein’s half-
brother Saba’awi Ibrahim Al-Hassan, as well as twenty-nine 
other fugitives of Saddam’s regime.  In an interview with Time 
Magazine, Bashar stated that Syria was prepared to withdraw 
its troops from Lebanon by the end of 2005, but he attached 
such an achievement implicitly to a peace agreement with Israel:  
“From a technical viewpoint, the repatriation [of Syrian troops] 
could happen by the end of the year, but from a strategic 
viewpoint, it will only happen if we get serious guarantees in a 
word, peace…”(10). The Bush administration exercised pressure 
for a more immediate timetable, forcing Bashar to amend his 
remarks, reducing the time for troop withdrawal by several 
months: “The withdrawal should be very soon and may be in the 
next few months…I would not say we could do it in two months 
because I have not had the meeting with the army people. You 
need to prepare when you bring your army back to your country. 
There are two factors: the first is security in Lebanon…and the 
second thing, which is related to Syria, is that after withdrawing, 
we have to protect our borders”(11).
In the midst of these repeated signs of great Syrian confusion, 
the United States and France tried to maintain their pressure 
on Damascus.  Condoleezza Rice, in a joint conference with 
French Foreign Minister Michel Barnier, stated that their two 
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countries were speaking with one voice on Lebanon and that both 
would support sending of observers to monitor the elections as 
well as to consider dispatching international peace keepers to 
oversee Syria’s troop withdrawal. Rice also stated, “The Syrian 
is out of step with where the region is going and out of step with 
the aspirations of the people of the Middle East”(12).  President 
Bush came with a stronger voice to tell Syria, “You get your troops 
and secret services out of Lebanon so that good democracy has a 
chance to flourish”(13).
Another blow to Syria and its Lebanese allies occurred on 
February 28 when the pro-Syrian government of Omar Karami 
was forced to resign.
In the face of all these pressures, Bashar searched for any Arab 
cover he could find. This was difficult; some of his traditional 
friends such as Egypt, Jordan, and Saudi Arabia, strongly 
encouraged him to remove Syrian troops from Lebanon and set 
a timetable for doing so.  
These Arab countries (Saudi Arabia, Egypt  and  Jordan) exercised 
concerted pressure on Syria to withdraw its troops.  Syria seemed 
resigned to the fact that it must remove its troops from Lebanon, 
but it wished to do so in a phased manner and under the guise 
of the Ta’if accord, rather than solely under UNSCR 1559.  If 
this were arranged with help of some Arab states, then it would 
seem as though Damascus had not bowed to American and 
French pressure.
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However, bowing to continuous international pressure, Bashar 
Assad gave a speech in the Syrian National Assembly on March 
5 – it was clearly stated that Syrian troops would withdraw from 
Lebanon, first, to the Beka’a Valley and, then, to the Syrian 
borders:  “in so doing, we will have implemented both the Ta’if 
Accord and UNSCR 1559:  we started the withdrawal in 2000, 
and pulled back 60 percent of our troops … we made some 
mistakes in Lebanon”(14). Most Lebanese opposition parties 
as well as the international community were not pleased with 
Bashar’s speech.  It was clear that Syria was carefully trying to 
calibrate the minimum it could do to assuage the United States 
and France.  But, it was not too late for the Russians to join, 
calling for a complete Syrian withdrawal, Sergey Pavrov was 
quoted as saying, “Syria should withdraw from Lebanon, but 
we all have to make sure that this withdrawal does not violate 
the very fragile balance which we still have in Lebanon”(15).
Nonetheless, the Bush administration, expressing its 
disappointment in Bashar’s speech, rejected the two-phased 
approach and reiterated that Damascus must withdraw all its 
troops and intelligence services from Lebanon the soonest and 
certainly no later than the May 2005 elections in Lebanon. A 
State Department spokesman was quoted saying, “It is clear to 
us not just the United States, but the international community, 
that his [Bashar’s] words are insufficient; we have not heard the 
words immediate and full withdrawal”(16). 
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Washington was drawing a line, not giving any leeway to Bashar 
in Lebanon; there was no middle ground left.
The United States quickly understood that Damascus could still 
wield a tremendous amount of influence over Lebanon, regardless 
of whether or not its troops were present on the ground.  This is 
something which the Bush administration understood very well 
and realized that its policies could backfire if it was seen to be 
trying to use the Hariri probe to disarm Hezbollah.  Washington 
and Paris, as the main players in the crisis, tried to make the 
issue of Hezbollah’s weapons a lower priority.
The Bush administration seemed to have accepted the advice 
of France and other Europeans that it would be dangerous 
to antagonize Hezbollah too much at a time the country was 
getting prepared for general elections in May 2005.  With such a 
new attitude, they were trying to encourage Hezbollah to shed 
its military and to integrate itself totally in the political process.
The great fear remained centered on the Syrian’s will to 
destabilize Lebanon in the aftermath of its withdrawal simply 
to prove what it has been saying all along: Syrian troops were 
necessary in order to keep Lebanon’s stability.  Such fears were 
realized when several explosions ripped through East Beirut in 
late March with the assassinations of two leading anti-Syrian 
figures in June 2005.  All that reinforced the notion that Syria 
would attempt to use terror to intimidate the opposition and
discourage its supporters.
Since the murder of Rafic Hariri, UN investigators have been 
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seeking to uncover the circumstances behind the crime and 
to ascertain responsibility. UN Security Council Resolution 
1595, adopted on April 7, 2005, established “an international 
independent investigation commission” based in Lebanon to 
assist the Lebanese authorities in their search for the terrorists 
who committed the crime.  The commission was initially headed 
by the German prosecutor Detlev Mehlis, followed by the 
Belgian Serge Brammertz, and lately by the Canadian Bellemare.  
The commission mandate has been extended repeatedly, and is 
to due to expire by the end of 2008.  The commission has issued 
several reports; so far these reports have been inconclusive, but 
the first two tended to implicate Syrian and pro-Syrian Lebanese 
officials. Some names were identified as those who may have 
been involved in the Hariri assassination.
An important point of contention among Lebanese leaders was 
the establishment of a tribunal of an international character: 
to prosecute suspects in the murder of the late Prime Minister 
Hariri. The tribunal called for in UNSCR1644 and 1664 has 
been strongly resisted by pro-Syrian factions in Lebanon.  
Their concerns were centered on the possibility that such a 
tribunal would implicate the Syrian regime in the murder – six 
ministers from the March 8 movement (Headed by Hizbollah) 
resigned form the Siniora government on November 11, 2006.  
Subsequently, on November 25, the Cabinet approved the UN 
proposals to establish the tribunal in the face of strong opposition 
from pro-Syrian factions who insisted that the Cabinet lacked 
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legitimacy to take such a step.  Similarly, parliamentary approval 
was denied by the continuous refusal of its Speaker Nabih Berri 
to call for a session(17).

To avoid any further complications over the proposed tribunal, 70 
members of the Parliament petitioned, on April 4, 2007, the UN 
Secretary General to act under the UN Charter and establish the 
Special Tribunal to try suspects in the Hariri assassination.  This 
petition was followed by a letter sent by Prime Minister Siniora 
on May 14 asking the Security Council to establish the court.  On 
May 30, 2007, a divided Security Council voted by 10 to 0 with 
five abstentions (Russia, China, South Africa, Indonesia, and 
Qatar) to adopt  Resolution 1757, which established a Tribunal 
to be held outside of Lebanon (in the Hague).
In the meantime, the pro-Syrian forces led by Hizbollah moved 
to the streets trying to bring down the Siniora government.  
They held many manifestations, cutting the main roads around 
the capital and establishing a camp in downtown Beirut (at the 
gates of the Prime Minister’s offices in the Grand Serail) in an 
attempt to force the government to resign.  All their attempts to 
overthrow the government failed.
The expiration of President Emil Lahoud’s term on November 
22, 2007 brought the country to face another impasse as 
electing a new president was another divisive issue.  The partial 
elections, held on August 5, 2007 to replace the two members of
Parliament, Pierre Gemayel and Walid Idou – who were
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assassinated in November 2006 and June 2007 respectively, were 
interpreted by local commentators as strengthening the pro-
Syrian forces in Lebanon.
In the latest developments of the crisis and after Hezbollah’s 
militia took over West Beirut, the Arab League and the Prince of 
Qatar called the Lebanese leaders to a conference in Doha.
Electing Michel Suleiman as a new President came as a  
compromise in the Doha conference in which several countries, 
including Qatar, Syria, Iran, and France, participated in 
orchestrating it. The Doha Agreement came as a last minute 
compromise imposed by Iran on the opposition led by Hezbollah.
In the meantime, the US House of Representative passed on 
September 25, 2007 Resolution 548, pledging continued support 
for the Siniora government and the Lebanese people. The US 
support, however, did not exceed verbal and moral support for 
the Siniora government and the parliamentary majority.
The Siniora government and the majority supporting it found 
themselves deprived of any meaningful foreign or Arab support 
(the roles of Egypt and Saudi Arabia were in retreat, not to say 
in total disarray) which would have helped it to face the military 
invasion of West Beirut as well as parts of the Mount Lebanon 
districts in the Shouf and Aley. 
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The War of July 2006

The 2006 war in Lebanon was the latest manifestation of conflict 
between Israel and Hezbollah along the Blue Line demarcated 
by the UN after the Israeli withdrawal of May 25, 2000.  
On July 12th, possibly in a gesture of solidarity with Hamas 
combating Israeli forces in Gaza, Hezbollah launched an 
attack across the Israeli border killing 8 Israeli soldiers.  Israel 
retaliated by launching air raids against Hezbollah bases and 
headquarters and Lebanese infrastructures, including Beirut 
International airport, vowing to continue the attacks until the 
two Israeli soldiers would be returned. Hezbollah responded 
by launching daily rocket attacks on Israel with some extended-
range rockets reaching as far as Haifa and beyond.  According to 
experts, Hezbollah fired 12 thousand rockets of different sizes 
and ranges.
Initially, Israel primarily used airpower and artillery fire in their 
strikes against Hezbollah; however, by mid to late July they had 
started ground operations to penetrate South Lebanon.  On July 
21st Israel began amassing ground forces along the Lebanese 
border to carry out ground operations to strike Hezbollah 
defenses along the line of towns and villages in the area south 
of the Litani. The Israeli forces failed to achieve a sizeable 
penetration in South Lebanon. As a consequence of Israeli 
failure on the ground, US diplomacy stepped in to delay any 
UN attempt to call for cessation of hostilities and ceasefire in 
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order to give the Israelis more time to achieve a limited victory 
against Hezbollah on the ground. By August 4th Israeli forces 
in Lebanon numbered 10,000 and had positioned themselves 
around a dozen villages and towns up to 6 kilometers inside 
Lebanon in several locations. The poorly managed war on the 
ground forced the Israeli inner cabinet meeting on August 9th 
to expand the Israeli offensive in an effort to drive Hezbollah 
fighters north across the Litani River and create a new buffer 
zone before accepting any call for a cease fire. According to many 
reports the Israeli plan was based on suggestions offered by the 
US administration. 
The Secretary General of Hezbollah, Hassan Nasrallah, in an 
interview with Seymour Hersh accused the Bush administration 
of working with Israel to instigate an insurrection and a war 
of fragmentation within Islam. “In my opinion, there is a huge 
campaign through the media throughout the world to put each 
side up against the other”. Nasrallah argued that Hezbollah had 
attempted to prevent the Americans and Israelis from instigating 
sectarian tensions leading to Sunni-Shiite confrontations in 
Lebanon(18).    
Nasrallah believed, according to the story told by Seymour 
Hersh in The New Yorker on March 5, 2007, that President 
Bush’s goal was the drawing of a new map for the region:  
he wants the partition of Iraq; Iraq is not on the edge of civil 
war; there is a civil war. The daily killing and displacement of 
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population in Iraq aims to create three Iraqi parts which would 
be sectarian and ethnically pure as prelude to the partition to 
Iraq. Nasrallah also believes according to Hersh’ story that Bush 
also wanted to bring about the partition of Lebanon and of 
Syria.  In Syria, the game consists of pushing the country into 
chaos and internal battles like in Iraq, while in Lebanon the plan 
consists of creating a Sunni state, an Alaoui state, a Christian 
state, and a Druze state with a question mark on the Shiite state.  
According to the same story, the aim of the Israeli bombing in 
the summer of 2006 was the destruction of the Shiite areas and 
the displacement of Shiites from Lebanon.  
Martin Indyk, a senior State Department official in the Clinton 
administration and former ambassador to Israel, said, “The 
Middle East is heading into a serious Sunni-Shiite cold war”.  
In his opinion, it was not clear whether the White House was 
fully aware of the strategic implications of its new policy. “The 
White House is not just doubling the bet in Iraq; it is doubling 
the bet across the region. This could get very complicated.  
Everything is upside down”. Of course, Lebanon did follow 
this last prediction and still hasn’t recovered yet, even after the 
Doha agreement, the election of Michel Suleiman as President, 
and the formation of a national unity government headed by the 
US-backed Fuad Siniora(19).
Israelis supported the war as a “legitimate” response to 
Hezbollah’s attack. As the conflict progressed, the public and 
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media increasingly questioned the government’s ability and the 
military commanders’ skills to wage the war against Hezbollah.  
After the war, criticisms were that the kidnapped soldiers were 
not freed and that Hezbollah had retained its arms and gained 
more political ground. The charges levied against the government 
and the military command included hesitant decision making; 
excessive reliance on air power; delayed launch of a ground 
offensive; launching an unnecessary and costly final ground 
action encouraged by the US administration; poor intelligence 
concerning Hezbollah’s military capabilities; deficient training; 
unsuitable tactics for the terrain and the enemy; ill-prepared 
internal and civil defenses; poor presentation of the Israeli 
view to the international community; severe harm to Israeli 
deterrence.
The Israeli government countered all these criticisms by 
claiming that the war succeeded by forcing Hezbollah away from 
the border and by degrading its military posture, particularly 
in eliminating a substantial number of its long and mid-range 
missiles.  It also felt that the war succeeded in forcing the Lebanese 
government, aided by the US and Europe to assert control over 
southern Lebanon, which had been an unfulfilled demand made 
by Israel since the withdrawal of its troops from the region in 
May 2000.  Most notably, it took Nasrallah’s admission that he 
would not have authorized the operation across the border if 
he had known how strongly Israel would react as an indication 
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that Hezbollah had been weakened and that Israel’s deterrence 
had been strengthened.  

Assessing the War Implications on Lebanon

Prior to 2005, Lebanon’s internal politics were dominated by 
Syria, which maintained a large military presence in Lebanon.  
The Syrian presence benefited from the support of some 
Lebanese, including many of the Shiites, Hezbollah, and Amal; 
while the Syrian presence were increasingly resented by other 
communities including Sunni Muslim, Maronite Christians, 
and the Druze community. The assassination in February 
2005 of former Prime Minister Rafic Hariri led to a dramatic 
change of events that profoundly altered the Lebanese political 
stage. Under heavy domestic and international pressure, Syria 
withdrew its military forces from Lebanon in April 2005.
The UN Security Council passed Resolution 1595 which 
established an independent commission to investigate the Hariri 
murder.  Initial reports of the commission seemed to implicate 
Syrians and pro-Syrian agents in the murder.  
Many observers interpreted Syria’s rapid withdrawal and the 
subsequent election of an anti-Syrian parliamentary majority as 
a major setback for all the Syrian plans to dominate Lebanon 
forever.  However, Syria was to rely in the future on its proxies 
in Lebanon: a government comprising pro- and anti- Syrian 
elements; a residual Syrian intelligence assets in Lebanon; Amal 

NATIONAL DEFENSE - OCTOBER 2008

The Role of the USA in the Current Lebanon Crisis

Gen. Nizar ABDEL-KADER



28

movement led by the Parliament Speaker, Nabih Berri; and 
Hezbollah which kept its weapons and continued to support 
Syria’s agenda in Lebanon.
The thirty-four day war between Hezbollah and the Israelis in 
July and August 2006 greatly enhanced the position of Hezbollah 
at the expense of the Lebanese government headed by Siniora and 
its US backers. Hassan Nasrallah acquired a prestigious status as 
his organization proved itself by its military performance in the 
war and by its ability to put up the best disaster-relief project 
to repair the damage and help the population far more quickly 
and efficiently than the official government organizations.  The 
disaster-relief project was aimed to absorb and to mute the 
anger of all these people who were opposed to the war.  Hassan 
Nasrallah in the aftermath of the war declared that Hezbollah 
had won the war and qualified that the victory had been a divine 
victory.  He was now in a strong position to withstand internal 
and international pressures to disarm his militia. The Syrian 
president stepped in to benefit from Hezbollah’s proclaimed 
victory. He found now a greater space for maneuvering to 
deal with the Lebanese government and the parliamentary 
majority supporting it as well with the US policy in Lebanon.  
In the fog of this new environment, the hope of uncovering 
a possible Syrian role in the Hariri assassination has dissipated 
to a considerable extent. The comparison being drawn between 
Hezbollah’s effectiveness and the Lebanese government lack of 
performance raised questions about the future of the Siniora 
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government and its ability to withstand all kinds of domestic 
pressure and criticism. As a result of the mounting crisis, the 
Siniora government was physically besieged and paralyzed for 
almost two years.  Hezbollah and its allies were doing everything 
possible to bring down the Siniora in what they thought as a 
first step to derail the US domination of the Lebanese political 
scene. It has been proven on several occasions that the US 
administration was not able to provide the Siniora government 
and its backers with more than unfulfilled promises and moral 
support.  
During the whole crisis which emanated from and was 
intensified as a result of the war, the government officials 
acted in awkward ways complicating the whole political scene 
as well as the national decision-making process by increasing 
their dialogue with the United States and the European Union, 
while severing their relationship with Hezbollah and its political 
allies. The United States decision to list Hezbollah as a foreign 
terrorist organization during the war did not help the Siniora 
government; Hezbollah seized that as an opportunity to accuse 
Siniora himself and other political leaders in the majority as being 
Israeli agents and working in the hands of the Americans to plot 
against Hezbollah. Siniora and Nasrallah have communicated 
a few times through the Speaker of Parliament, Nabih Berri, 
who is allied with Hezbollah. Siniora has gained some stature in 
negotiating the UNSC Resolution 1701. 
On August 11th, 2006, the UN Security Council unanimously 
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adopted UNSCR 1701 calling for a cessation of hostilities. The 
resolution called on Hezbollah for immediate cessation of all 
attacks as well as on Israel to cease all its military operations 
in South Lebanon. The resolution provides an extension of the 
existing UNIFIL from 2000 men to a maximum of 15,000 with 
a sizeable force from the Lebanese Army to deploy in South 
Lebanon to monitor a cease fire. The resolution called on the 
withdrawal of Israeli forces in parallel with the deployment of 
UN and Lebanese forces in the region south of the Litani River.  
The resolution established a ban on delivery of weapons to any 
entity or individual in Lebanon except the Lebanese Armed 
Forces. The preamble of the resolution emphasized the need 
to address the issue of prisoners of both sides. This resolution 
requested the international community to extend financial and 
humanitarian assistance to the Lebanese people and to insure a 
safe return of displaced people.  
This resolution entered into effect on August 14th after it had been 
accepted by Israel, Hezbollah, and the Lebanese government.  
The deployment of the Lebanese troops preceded the arrival 
of the new UNIFIL force and the displaced population moved 
back quickly to their homes and towns. The UNIFIL with the 
Lebanese army have been able to accomplish their mission in 
the area south of the Litani and to overcome all risks and major 
obstacles they have encountered.  
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The Unresolved Issue of Sheba’a Farms

The withdrawal of Israeli forces from southern Lebanon in May 
2000 left several sensitive border issues unresolved, including 
an enclave on the Lebanon-Syria border known as the Sheba’a 
Farms.  Israeli argued that the enclave is not Lebanese territory, 
but rather a part of the Golan Heights occupied by Israel since 
1967.  On June 16, 2000 the UN Secretary General Kofi Anan 
informed the Security Council that the requirement for Israel to 
withdraw from South Lebanon, according to the UN resolution 
425 had been met, implying that the Sheba’a Farms are not part 
of Lebanon.  However, the Secretary General made it clear that 
the UN had no intention to challenge the Syrian and Lebanese 
right to agree on the demarcation of their borders in the future.  
Hezbollah immediately seized upon the Sheba’a Farms issue 
to declare its refusal to relinquish its weapons, arguing that its 
weapons were still needed to force the Israelis out of the Sheba’a 
Farms.  For five consecutive years the Sheba’a Farms remained as 
a central issue in the military confrontation between Hezbollah 
and Israeli forces in the area.
The situation of the Sheba’a Farms is made more complex by the 
fact that Syria and Lebanon have never demarcated their borders 
and have never established formal diplomatic relations.
The Sheba’a Farms emerged into the limelight once again after 
the political turmoil occurring after Hariri’s assassination and the 
war that erupted between Hezbollah and Israeli in July 2006.  All 
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the diplomatic Western efforts which aimed to settle the Sheba’a 
Farms issue at the end of the war have failed.  At an international 
conference on Lebanon held in Rome while the war was still 
being waged, Prime Minister Fuad Siniora presented a seven-
point proposal which called for, among other things, placing the 
Sheba’a Farms under UN jurisdiction until border delineations 
between Lebanon and Syria is fully completed.  It was clear 
from the beginning of the Rome conference that this Lebanese 
request concerning the Sheba’a Farms would not be supported by 
the US administration. UN Security Council Resolution 1701 
did not endorse the seven-point plan of Siniora, especially the 
proposal for dealing with the Sheba’a Farms issue; however, the 
Sheba’a Farms issue was mentioned in the preamble and later in 
Paragraph 10 of the Resolution and requested the UN Secretary 
General to develop proposals to implement a delineation of the 
international borders of Lebanon, especially where the border 
line is disputed or uncertain, such as the Sheba’a Farms area.  
The status of the Sheba’a Farms remains an important factor in 
the stability of Lebanon and in any future discussions involving 
peace between Israel, Lebanon, and Syria. The Sheba’a Farms 
are claimed officially by Lebanon as Lebanese territory occupied 
by Israel in 1982 and that it should come under the provisions of 
UN resolutions 425 and 426. The Israelis refused to withdraw 
from the Sheba’a Farms, not even allowing it to be put under 
UN jurisdiction, claiming that it was part of the Golan Heights 
which was occupied by Israel in 1967 and it would come under 
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the provisions of UN resolutions 242 and 338. The Israelis 
refused to accept all the new findings concerning the Lebanese 
identity of the Sheba’a Farms that were brought to them by 
UN cartographers. The Bush administration was not seen to be 
enthusiastic about finding a solution for this issue despite all the 
claims presented by the Siniora government that resolving this 
issue would weaken the Hezbollah position. 

US Policy toward Hezbollah  

The war between Hezbollah and Israel in July 2006 and the 
subsequent effort by the Secretary of State Condoleezza 
Rice to prolong the fighting to give Israel the opportunity to 
inflict more damage on Hezbollah showed a clear US intent 
to weaken Hezbollah in favor of its local allies and the Siniora 
government. But, in a broader sense, the destruction of large 
parts of Lebanon’s newly rebuilt infrastructure complicated US 
support for Lebanon’s political reconstruction. The conflict 
jeopardized, not only the long-term stability of Lebanon, but 
presented the US administration with a dilemma:  on one hand, 
the administration was backing Israeli military action against “a 
terrorist organization” – President Bush and his Secretary of State 
had spoken of Israel’s right of self-defense and that Hezbollah 
was responsible for the war; on the other hand, the fighting 
and its consequences dealt a setback to US administration 
efforts to rebuild the democratic institutions. The US policy 
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towards Lebanon was vacillating between two major agendas: 
one was anti-terrorism aiming for the destruction of Hezbollah, 
and the second was the promotion of democracy and better 
governance in Lebanon – the two agendas were colliding with 
each other, putting the US diplomacy under great strain, not 
only in Lebanon but throughout the whole region. Mounting 
tension between Hezbollah and the parliamentary majority in 
the aftermath of the war resulted in an impasse in reestablishing 
a political dialogue and threatened the long-term rehabilitating 
of Lebanon’s political system. If Lebanon disintegrates through 
a return to civil war, or falls again under Syrian domination or 
Iranian influence, US goals in Lebanon as well as US interests 
throughout the whole Middle East could be seriously affected.  
In such a case, the United States would lose a promising example 
of a modern pluralist state anxious to move towards a resumption 
of democratic practice and economic reform.  Lebanon faced in 
the aftermath of the war a high risk of returning to the chaos 
that had prevailed in the country during the seventeen-year civil 
war. From the American viewpoint, the side responsible for such 
backward process was Hezbollah. US officials accused Hezbollah 
of exploiting its military organization to foster terrorism, spread 
unrest on Israel’s border, and spread other forms of regional 
instability. Alternatively, the Syrian-Iranian combined influence 
in Lebanon – through Hezbollah and other proxies – could 
strengthen the rise of extremists and terrorist movements like 
Al-Qaeda or Fatah Islam.
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The sentiment of enmity between the US and Hezbollah did 
not come as a result of the war but can be traced back to the 
attacks mounted against the US embassy in Beirut and the 
marine barracks in 1983. There was a continuous effort by 
the various US agencies to constrain Hezbollah activities.  In 
December 2004, the US State Department put Al-Manar 
television station on the TERRORIST EXCLUSION LIST (TEL).  
The effects of Al-Manar being placed on the TEL could include 
the possible deportation and exclusion from the United States 
of individuals found belonging to or supporting the TEL 
designated Al-Manar. Concurrent with placing Al-Manar on 
the TEL, the organization was no longer allowed any satellite 
service into the United States. On March 23, 2006, the US 
Department of Treasury designated Al-Manar as a SPECIALLY  

DESIGNATED GLOBAL TERRORIST ORGANIZATION 
(SDGT). Making this designation, Treasury Under-Secretary 
for Terrorism, Stewart Levy stated, “Any entity maintained by a 
terrorist group – whether masquerading as a charity, a business, 
or a media outlet – is as culpable as the terrorist group itself ”(20).
The effects of this decision include the blocking of access to 
all assets under US jurisdiction by the organization, its parent 
companies, and individuals who are known to support its 
activities. 
In other efforts to combat Hezbollah, a Lebanese (Mr. 
Boughader) was arrested by Mexican authorities on human
20.  The Department of Treasury website, 23 March 2006, http://www.treas.gov/press/releases/j41434.htm
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smuggling charges to the United States.  
He admitted to knowingly providing assistance to an employee 
of Al-Manar in gaining unlawful entrance into the US.  He also 
stated that he assisted several individuals with ties to Hezbollah.  
He did not see Hezbollah as a terrorist organization(21).
On August 23, 2006, Mr. Iqbal was arrested in Brooklyn on 
charges of offering live broadcasts of Al-Manar channels 
to potential customers in New York through selling special 
equipment to the customers(22).
On August 29, 2006, the US Department of the Treasury 
designated the Islamic Capital Resistance, Support Organization 
of Lebanon as especially Global Terrorist 
Entity for serving as a key Hezbollah fund-raising organization.  
According to a US authority the IRSO allowed its donors to 
specify their wishes for the use of their donations for military 
activities or weapons purchases.  The IRSO was prohibited from 
operating in the US and its assets, under US jurisdiction, were 
frozen.  
The action against IRSO was extended to involve an Iranian 
financial entities suspected of providing support to Hezbollah.  
The designated entities were Bayt Al-Mal and the Yousser 
company for finance and investment in Lebanon for serving as 
an unofficial Hezbollah treasury.  
On September 8, 2006, Treasury officials announced that Iran’s 
bank Saderat would be prohibited from conducting direct or
21.  CRS Report for Congress, “Lebanon: The Israel-Hamas-Hezbollah Conflict”, updated 15 September  2006.
22.  Ibid.
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indirect financial activities with the US financial system.  
The bank was used by the Iranian government to fund Hezbollah 
and other terrorist organizations(23).
In addition and prior to US legal actions, Israel supposedly 
conducted a series of air strikes during the July war 2006 on 
Hezbollah financial centers and on Lebanese banks alleged to 
conduct business with Hezbollah(24).

US Foreign Assistance to Lebanon

As a result of the Israeli-Hezbollah war, the United States pledged 
230 million dollars in humanitarian and reconstruction aid to 
Lebanon.  At the same time, the Bush administration planned 
to submit a request to Congress to extend the authorization 
of Israel’s loan guarantees through FY 2010 with a remaining 
amount of 4.6 billion dollars – backed commercial credit – left 
to draw on out of the 9 billion dollars decided in Fiscal Year 
2003.
The United States provides modest amounts of assistance to 
Lebanon, including economic and military assistance along with 
small amounts for humanitarian de-mining efforts in South 
Lebanon.  Modest amounts of assistance were used to provide 
funds for the modernization of the Lebanese army.  The Pentagon 
tried to attach conditions to the aid package, requiring the LAF 
to use the equipment provided to contain the Hezbollah militia, 
23.  US Department of the Treasury HP 73 August 29, 2006; HP 83 September 7, 2006; HP 87 September 8, 2006.
24.  Adam Ciralsky and Lisa Meyers, “Hezbollah Banks under Attack in Lebanon”, MSMBC
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(based on accusations by sources close to Hezbollah).
There were other packages of foreign military sales added to
the initial package, increasing the FMF since the withdrawal 
of Syrian troops from Lebanon to improve the capabilities of 
Lebanon’s Internal Security Forces and the Lebanese Armed 
Forces. The largest financial assistance package came in FY 
2007 when President Bush requested 770 million dollars in 
supplemental aid from Congress for Lebanon.  
A campaign was waged to increase financial assistance to 
Lebanon. This campaign, led by Prime Minister Fuad Siniora, 
had strong US, European, and Saudi Arabian support.  The 
summer 2006 war and the opposition’s campaign to bring down 
the Siniora government have placed enormous financial strains 
on the Lebanese economy.
The United States has committed several hundred million 
dollars to Lebanon’s rebuilding efforts. Bush announced on 
August 21, 2006 that the US would provide an immediate aid 
amount of 230 million dollars to Lebanon during a conference 
in Stockholm.  In January 2006 in Paris III conference, Secretary 
of State Rice pledged an additional 250 million dollars in cash 
transfers directly to the Lebanese government.  Foreign assistance 
pledges in the Paris III conference were linked to an economic 
reform program to be undertaken by the Lebanese government 
designed to lower Lebanon’s crippling 41 billion dollar public 
debt. The US administration decided to increase significantly 
the military assistance to include 220 million dollars.  According 
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to the US State Department, US security assistance would 
promote Lebanese control over South Lebanon and Palestinian 
refugee camps to prevent them from being used as bases to attack 
Israel.  The US government’s military to military programs were 
intended to increase the professionalism of the Lebanese Armed 
Forces and reinforce the Lebanese government to withstand all 
the pressures exercised by Iran, Syria, and Hezbollah. 

Israel’s Use of Cluster Weapons 

The United Nations and several foreign governments along with 
international non-governmental organizations have criticized 
Israel for its extensive use of cluster weapons in populated areas.  
Since the United States is a major provider of military assistance 
to Israel, the cluster weapons issue received media attention 
and the subject reportedly has been investigated by the US 
administration as well as by the Congress.
Israel fired many cluster weapons during the last 48 hours of the 
conflict.  These munitions are known for their high rate of failure 
and each unexploded bomblet becomes like a mine ready to 
injure and kill civilians.  The United Nations has counted several 
dozen deaths and three times that number of injured from these 
unexploded bomblets. Over 448 cluster weapons strike sites have 
been identified and UN experts estimate that many years will be 
needed to clear these sites.  The Israelis maintained that the IDF 
carefully considered the potential for civilian casualties during 
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the military operation and that the use of cluster weapons was 
legal under international law.  Israel claimed that Hezbollah has 
used civilian homes as launching pad and munitions storage and 
this is why the IDF targeted these populated areas. However, 
other IDF sources acknowledged the use of the cluster bombs 
was meant to suppress the katyusha rocket launch sites in 
open areas. The Israelis have refused to transfer accurate maps 
showing locations for mines and unexploded munitions. The 
US administration decided to expand its on-going land mine and 
unexploded ordinance clearance in Lebanon in the aftermath 
of the July 2006 war. The expansion of the program consisted 
of an emergency grant of $425,000 in fiscal year 2006. The 
Department of State also sought Congressional approval for the 
allocation of up to two million dollars to continue the clearing 
operation during FY 2007.
According to unnamed administration officials, the State 
Department has held up a shipment of M-26 cluster munitions 
to Israel and initiated an investigation of Israel’s use of cluster 
munitions during the war in Lebanon.  Initial reports suggested 
that the shipment was delayed out of concern over potential 
use in Lebanon again. In addition, Senators Feinstein and 
Leahy introduced an amendment to the FY 2007 Department 
of Defense appropriation bill that would have prevented these 
funds from being spent to acquire, utilize, sell, or transfer any 
cluster munitions unless the rules of engagement reference 
cluster munitions are fully implemented. The amendment 



41

NATIONAL DEFENSE - OCTOBER 2008

The Role of the USA in the Current Lebanon Crisis

Gen. Nizar ABDEL-KADER

failed to pass during Senate floor consideration on December 
6, 2006 by a vote of 30 to 70.  The Israeli lobby was able to have 
this amendment defeated.

Bush’s Strategy and Priorities

The Bush administration has been scrambling to mobilize 
international support for the Siniora government. Early in 
the Bush administration term it seemed Bush intended to 
follow previous US policy and to continue to pay lip service 
to supporting Lebanon’s independence and sovereignty. Things 
changed after the terrorist attacks of September 11, 2001.  Bush 
decided to pursue a clear strategy to wage a global war on terrorism 
advocating a more offensive posture that included the right to 
engage in pre-emptive operations.  In Bush’s doctrine the strategy 
aimed to fight international terrorism with the possibility of 
waging war against countries harboring terrorists.  Another goal 
of the Bush strategy was to promote greater freedom through 
democratic reforms, free enterprise, and the elimination of 
groups or nations that organized with the intention to stop such 
progress through radicalism and violence.
This new US grand strategy was heavily influenced by political 
morality and greatly affected present and future policy actions 
towards several Middle Eastern countries, including Lebanon.  
The Bush foreign policy stated among its goals its moral 
commitment to support democratic rule, advance freedom, and 



42

NATIONAL DEFENSE - OCTOBER 2008

The Role of the USA in the Current Lebanon Crisis

Gen. Nizar ABDEL-KADER

increase emphasis on state independence. 
For Lebanon, this new strategy provided an opening for changing 
its path and redefining policy towards Lebanon. In May 2003, 
Collin Powel stated, “Lebanon could be a model for democracy 
and free trade in the region”.  He continued, “The US supports 
an independent and prosperous, free of all, all foreign forces”(25). 
Powel promised during his visit to Beirut to address Lebanon’s 
and Syria’s concerns about their roles in the peace process 
with an emphasis on Lebanon becoming an integral part of a 
comprehensive Middle East approach.  
Congressional leadership continued to be engaged in shaping US 
policy towards Lebanon.  Several Congressional hearings were 
held and the result was the passing of the Syrian Accountability 
and Lebanese Sovereignty Restoration Act of 2003.  The act was 
signed into law by President Bush on December 12, 2003.  This 
law aimed to halt Syrian support for terrorism and its occupation 
of Lebanon and the ceasing of its development of weapons of mass 
destruction.  The Bush administration was actively advocating 
Lebanese independence and sovereignty.  Together with France, 
the US sponsored UN Security Council Resolution 1559 
that called for the respect of Lebanon’s sovereignty, territorial 
integrity, and unity and political independence(26).  

The Bush administration raised hopes of an American initiative 
to end the Lebanese- Israeli imbroglio after the war of 2006.  

25.  Press briefing, 3 May 2008, Beirut, Lebanon, the text was published by the US State Department.
26.  Note:  Despite UNSCR 1559, the Syrians forced Lebanon’s parliament to amend the constitution to extend 
Emile Lahoud’s presidential term for an additional three years.
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The   elements  of    that    initiative   were    the    following:   a comprehensive 
ceasefire; extension of the government’s authority to South 
Lebanon; an effective international force to help the Lebanese 
army keep peace south of the Litani; a return to the 1949 
armistice; prisoner-exchange negotiations between the Israeli and 
Lebanese government; an international fund for reconstruction; 
and implementation of UNSC resolutions 1559 and 1701, to 
include the disbanding and disarming of all militias. Missing 
from this framework is the way to disband Hezbollah or at least 
to contain its efforts to widen the crisis and to bring down the 
Siniora government.  President Bush and Ms. Rice have exercised 
pressure on Syria to bring Hezbollah to heel.  The Syrians were 
not willing to exercise any pressure on Hezbollah in favor of its 
enemies in the March 14th coalition. The Bush administration 
had no means to pressure Iran which provides funds and arms 
to Hezbollah to agree on the dismantling it while it is serving as 
a strategic asset in Iran’s regional policy.  
The missing part in Bush’s strategy was an irrefutable, clear and 
firm message to Teheran and Damascus that if they do not stop 
supporting Hezbollah using its military capabilities to instigate 
violence in South Lebanon as well as in Beirut, they would 
be held responsible. Besides that, the US initiative failed to 
strengthen the Lebanese government to contain and isolate and 
restrain Hezbollah from using its military capabilities in Beirut. 
It was clear to Secretary of State Rice that Hezbollah was not 
acting alone when its gunmen took over West Beirut on May 9, 2008.  
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Hezbollah could not have taken such a brazen action without a 
green light from Teheran, given the military and political risks 
involved. The Bush administration worked hard to mobilized 
international support for the Siniora government. Rice spoke 
to Siniora as well as to UN Secretary General and the French 
and Saudi Arabian foreign ministers. The Arab  League held 
an emergency meeting on May 11 to discuss the crisis.  All of 
these contacts and diplomatic moves prepared the ground for 
the Doha meeting which resulted in a framework known as the 
Doha Agreement.  Based on this agreement, a new president was 
elected and a new government – a national unity government 
– was formed. However, Hezbollah and its allies gained a 
veto power within the newly formed government as well as 
recognition for a continuing role of the resistance. 

Conclusion 

The July 2006 war has posed its own set of challenges for US 
policy towards Lebanon.  The war has jeopardized, not only the 
stability of Lebanon, but has presented the Bush administration 
with a basic dilemma. On one hand, Bush and Rice have 
supported the Israeli military operation. On the other hand, 
the fighting dealt a set back to the administration’s efforts to 
support the rebuilding of democratic institutions in Lebanon. 
Now, with the Bush administration at the end of its second term, 
everything should be done to support the truce established by the 
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fulfillment of the Doha agreement.  It should be understood that 
if Lebanon disintegrates, US goals throughout the whole Middle 
East could be seriously affected, and the end result would be 
likely to foster terrorism, unrest along Israel’s border, and other 
forms of regional instability.  Moreover, Lebanon will fall under 
Syrian or Iranian hegemony for several decades. Hezbollah is 
becoming more engrained in Lebanese Shiite society; moreover, 
it has gained more political influence by turning its weapons 
inwards. Many Lebanese are becoming deeply skeptical about 
international efforts to disarm Hezbollah which has become 
an autonomous state within the Lebanese state. A key aspect of 
Hezbollah’s rearmament is the multitude of questions concerning 
the willingness of the United States and Israel to engage Syria 
in a diplomatic process in return for its cooperation to rein in 
Hezbollah in Lebanon. Some observers suggest a variety of 
incentives could bring Syria to cooperate with the US strategy 
in both Iraq and Lebanon.  Iraq was in the center of the Bush 
administration’s strategy; it will remain a focal point for the new 
US administration.  Attaching such importance to ending the US 
military involvement in Iraq should not be a cause of neglecting 
the US goals in Lebanon.  Eventually, it is hoped that Lebanese 
independence and transition to democracy will be a by-product 
of an honorable US exit from Iraq.  Many studies show Lebanon’s 
potential for further democratic development among the Arab 
countries.  Lebanon has an established constitution; it has a civil 
society and all the other resources necessary for a democracy to 
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effectively influence state-making decision – something rare in 
most Middle Eastern societies.
It’s becoming more evident that Iran is becoming the real winner 
from the new status gained by Hezbollah; it has achieved an 
ideological and strategic victory against Israel and it has gained 
a new beachhead on the Eastern Mediterranean. There is 
an opportunity to rescue the Lebanese state through the new 
parliamentary elections which are due in the spring of 2009 
with some hopes that the coalition of March 14 will come back 
with a parliamentary majority. However, Lebanon’s legitimate 
government still needs concerted support from the new US 
administration as well as from the moderate Arab states such as 
Saudi Arabia, Egypt, and Jordan.      
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Introduction

Le développement d’un marché financier 
représente, en règle générale, un critère de maturité 
économique, étant donné qu’il  favorise pleinement 
le financement des activités de production. 
Cependant, le rôle des banques demeure à tout 
moment essentiel à l’ensemble de l’édifice. Il 
l’est d’autant plus dans les phases d’émergence. 
Seul un système financier consolidé et renforcé 
peut, en effet, servir de base à l’établissement et 
au développement d’une bourse, ainsi qu’à sa 
protection. Allié à des orientations rationnelles 
en matière de politiques budgétaire et monétaire, 
le secteur bancaire constitue, de facto, la pierre 
angulaire de la croissance. Le Liban dispose d’un 
système bancaire performant qui véhicule des 
ressources financières considérables. Témoin  en 
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est le ratio dépôts bancaires/ nombre d’habitants qui se trouve 
être parmi les ratios les plus élevés de la région. Pourtant, ce pays 
n’a pas été en mesure de canaliser cette liquidité ainsi que les 
affluences de capitaux vers le financement du secteur productif, 
essentiellement les PME. Ce paradoxe est le fait d’éléments 
structurels et conjoncturels qui entravent l’utilisation des 
capitaux à des fins de croissance. 
Le propos de cet article est d’étudier les problèmes de financement 
du secteur privé libanais, ainsi que le comportement des 
banques en matière de crédit tout en mesurant les effets de la 
libéralisation financière sur l’offre du crédit au secteur privé. La 
question est, en effet, de savoir dans quelle mesure le système 
financier libanais est capable de remplir sa principale fonction, 
celle de financer l’économie en vue d’améliorer la croissance. 
Seront exposés, en premier lieu, les fondements des interventions 
du gouvernement (libéralisation et ajustement structurel) et 
l’effet des politiques économiques sur le système financier, en 
l’occurrence, le rationnement du crédit pratiqué par les banques. 
Le rôle des banques libanaises dans la collecte des dépôts et dans 
le financement de l’économie sera ensuite étudié. Les traits 
généraux de ce secteur seront dégagés, afin de cerner la spécificité 
de ses ressources et de ses emplois ainsi que leurs particularités. 
Seront examinés enfin les effets d’éviction et le rationnement du 
crédit, avant de proposer un édifice thérapeutique aux suites de 
blocages économiques observés.  
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I. Ajustement Structurel Et Rationnement Du Credit

Plusieurs pays ont opté pour des programmes de libéralisation 
et de changement structurel avec l’assistance des institutions 
financières internationales telles que le Fonds Monétaire 
International (FMI) et la Banque Mondiale et ce, dans le but de 
renforcer la solidité de leurs économies. Lorsqu’un pays invite le 
FMI à participer à l’élaboration d’un programme d’ajustement 
auquel il souhaite assurer un appui sous la forme d’un accord de 
confirmation ou de facilité élargie, cela veut souvent dire que la 
situation financière du pays en question est parvenue à un seuil 
critique. La première tâche (souvent fort laborieuse), que doit 
assumer la mission du FMI, est de faire, avec les autorités du 
pays demandeur, le point sur la situation dans trois domaines 
principaux : 
(1) les finances publiques, 
(2) la monnaie et le crédit, 
(3) la balance des paiements. 
Il s’agit ensuite de traduire cette situation en chiffres sous 
forme d’un jeu de tableaux dont tous les éléments doivent être 
cohérents. L’exigence de cohérence entre éléments statistiques 
provenant de sources différentes est d’autant plus importante 
qu’elle permet souvent de redresser des erreurs. La seconde tâche 
est de comprendre pourquoi la situation s’est dégradée et de 
voir comment parvenir à l’améliorer. Cette étape, indispensable 
pour trouver une solution adaptée aux conditions particulières 
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du pays, nécessite d’entreprendre une série de discussions avec 
les représentants du secteur privé. La troisième tâche consiste en 
l’établissement d’un programme d’ajustement cohérent, dont il 
est possible de financer le déficit et qui repose sur des mesures 
courageuses dont les autorités acceptent la mise en œuvre par 
conviction de leur nécessité. 
Les principales caractéristiques du programme en question 
se trouvent décrites dans la lettre d’intention adressée par les 
autorités au directeur général du FMI, y inclus un calendrier des 
mesures adoptées, notamment celles qui entreront en vigueur 
avant même l’approbation du programme par le Fonds. Ce 
texte indique également des objectifs annuels (relativement, 
en particulier, au déficit des finances publiques, au déficit du 
compte courant extérieur et au déficit global de la balance des 
paiements), ainsi que des objectifs trimestriels, dont certains sont 
traités comme autant de critères de réalisation du programme, 
c’est-à-dire, critères des critères, dont la réalisation conditionne 
les tirages sur le Fonds. 
Quatre types de critères de réalisation trimestriels sont communs 
à de nombreux programmes :
   1. Plafonds sur le crédit net du système bancaire à l’ensemble  
         de l’économie ou sur les avoirs nets du système bancaire(1).
  2. Sous-plafonds sur le crédit net au gouvernement (ou au    
        secteur public).
   

DÉFENCE NATIONALE  -OCTOBRE 2008

Tribulations du Secteur Prive Entre Liberalisation Financiere et Rationnement du Credit

Prof. Viviane NAIMY

1.  Ce dernier est la somme du crédit intérieur et des autres éléments nets de la balance du système bancaire.
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   3. Plafonds sur les arriérés de l’Etat (ou du secteur public).
   4. Plafonds sur les nouvelles signatures d’emprunts extérieurs 
     d’une maturité de 1 à 12 ans avec sous-plafonds sur celles 
    d’une maturité de 1 à 5 ans, à l’exclusion des emprunts  
       concessionnels.
Comme le déséquilibre des finances publiques est généralement 
à l’origine des difficultés, le critère le plus contraignant est, certes, 
le sous-plafond sur le crédit net au gouvernement, qui est souvent 
défini dans un sens large afin de couvrir les entreprises publiques 
les plus importantes. Pour éviter que le manque de moyens 
de financement ne conduise à une accumulation d’arriérés de 
paiements, ce critère est généralement associé à un plafond sur 
le stock des arriérés en dépit des difficultés rencontrées dans le 
suivi de ce stock. Le sous-plafond de crédit au secteur public et 
le plafond sur les emprunts extérieurs conditionnent les moyens 
de financement du déficit du secteur public. La différence entre 
le plafond global de crédit et le sous-plafond définit la marge 
de crédit disponible pour le secteur public. L’expansion globale 
du crédit bancaire, ainsi que celle de la circulation monétaire, 
conditionne l’évolution des avoirs extérieurs nets du système 
bancaire, donc du déficit global de la balance des paiements.  
Bien que la plupart des programmes présente certaines 
caractéristiques communes, le FMI s’efforce d’adapter chaque 
programme aux conditions particulières du pays et à la nature 
de ses problèmes. Les programmes ne se limitent pas à définir 
des objectifs pour les grands agrégats financiers. Comme ils 
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visent à faciliter la résolution des problèmes spécifiques du 
pays, ils portent sur une série de mesures concrètes qui, dans 
certains cas, pourraient être considérées comme relevant de la 
microéconomie. 
En ce qui concerne les recettes fiscales, les programmes incluent 
souvent des mesures spécifiques et des recommandations visant 
à élargir l’assiette de l’impôt et à améliorer son recouvrement, 
ce qui peut requérir une mission d’assistance technique du 
Département des Finances publiques du FMI. En ce qui 
concerne les dépenses courantes, une attention particulière est 
apportée à l’évolution de la masse salariale et au contrôle des 
effectifs, ce qui peut requérir, an amont, un contrôle des entrées 
dans les écoles orientées vers la fonction publique, voire une 
restructuration du système d’éducation et de formation. 
Dans le cas le plus fréquent où la réduction du déficit des 
entreprises publiques est un aspect essentiel de l’assainissement 
des finances publiques, les programmes spécifient les mesures 
à prendre pour assurer le redressement des entreprises 
publiques dont le déficit est particulièrement important. Ces 
mesures peuvent porter sur un ajustement des tarifs ou des 
prix, une réduction du personnel ou une restructuration de 
l’entreprise(2), ce qui peut comporter la fermeture de certaines 
unités non rentables. 
Comme l’objectif des programmes d’ajustement n’est pas 
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2.  Eu égard à la complexité des problèmes, il est généralement nécessaire de procéder à une étude détaillée des 
problèmes de chaque entreprise avant de pouvoir établir un diagnostic et prescrire un traitement. Ces études sont 
souvent exécutées avec l’assistance technique et financière de la Banque mondiale. 
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seulement de réduire les déficits à des niveaux susceptibles de 
trouver financement, mais de créer des conditions favorables 
à l’expansion de la production, une attention particulière est 
apportée au système des prix. L’augmentation des prix aux 
producteurs, en particulier pour certains prix agricoles clés, 
figure parmi les mesures qui doivent être prises dans un certain 
nombre de programmes d’ajustements.
Ainsi, les effets positifs de ces réformes sur les aspects réels de 
l’économie ne se sont en général que partiellement concrétisés.
Des études récentes menées sur des expériences de réforme ont 
porté essentiellement sur deux facteurs déterminant le succès de 
ces réformes. Le premier facteur est lié au rôle de l’Etat durant 
le processus de réforme et sa capacité à gouverner. L’expérience 
des années 80 indique que lorsque le gouvernement n’est plus 
monopolisé par un groupe ou une coalition de groupes sociaux, 
il devient capable de gérer pleinement la réforme et de réussir en 
conséquence la transition. Le deuxième facteur concerne le rôle 
que peut jouer le secteur financier durant le processus de réforme. 
Les programmes de libéralisation et d’ajustement structurel 
visent à étendre le rôle d’attribution des marchés au détriment 
des décisions administratives prises par le gouvernement. De 
telles politiques permettent au secteur financier de réaliser et de 
soutenir la croissance du secteur réel à travers une réallocation 
efficace des ressources. Le succès d’une réforme dépend 
principalement de la capacité du secteur financier à assumer son 
rôle, comme il dépend également de sa vitesse d’ajustement.
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1- Ajustement structurel et libéralisation financière 

Les premiers  partisans des programmes de libéralisation ont prôné 
l’élimination des seuils des taux d’intérêt et la suppression des 
contraintes imposées au système financier, afin de lui permettre 
de fonctionner librement et de renforcer son efficacité en matière 
d’allocation de ressources. Une telle démarche était considérée, 
du moins théoriquement, comme une transition à partir d’un 
mécanisme d’allocation imparfait vers un mécanisme intégral. 
De tels développements ont conduit à une nouvelle méthode 
d’analyse des réformes économiques. Celle-ci revêt une vision 
moins optimiste et plus réaliste. D’abord, il s’agit d’abandonner 
l’hypothèse que les programmes de libéralisation mènent vers 
un système optimal d’allocation des ressources. Aussi cette 
attitude introduit-elle explicitement le concept de transition 
vers un mécanisme d’allocation plus performant en remettant 
en question les avantages de ce dernier. 
Les programmes de libéralisation et d’ajustement structurel 
visent une décentralisation des décisions économiques par le 
biais d’un renforcement du rôle des mécanismes du marché. 
Cependant, en éliminant les seuils des taux d’intérêt et en 
permettant en même temps aux forces du marché de fixer 
les prix, ces programmes exacerbent la volatilité de plusieurs 
variables économiques et renforcent, par voie de conséquence, 
l’incertitude des agents économiques. En d’autres termes, 
lorsqu’il s’agit d’améliorer le bien-être social, les partisans de tels 
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programmes de réforme semblent assumer implicitement, qu’en 
période d’incertitude, la performance des systèmes privilégiant 
le marché des valeurs - où les décisions des dirigeants sont 
individuelles - est supérieure à la performance des systèmes 
basés sur des mécanismes administratifs. Malheureusement, 
cette supposition n’est pas toujours vérifiée. En fait, si l’on se 
réfère au théorème fondamental de la non-décentralisation (non-
decentralizability) prouvé par Greenwald et Stiglitz (1986), la 
décision doit prendre une orientation opposée. Autrement dit: 
les allocations du marché peuvent être améliorées à travers des 
interventions gouvernementales adéquates.
Dans ce qui suit, une décomposition conceptuelle des 
conséquences de l’état d’incertitude engendré par de telles 
réformes est effectuée. Le but principal est d’identifier la source 
et la nature des incertitudes liées à ces réformes et d’examiner 
leurs effets sur le comportement des unités économiques en 
matière de décision.

Ajustement structurel

La première source d’incertitude, appelée effet d’ajustement 
structurel, désigne l’accroissement de cette incertitude suite aux 
changements de structure économique. Lorsque des programmes 
de réforme sont appliqués à l’instigation du FMI et de la Banque 
Mondiale, plusieurs paramètres ayant caractérisé et marqué 
le système économique se modifient. Par exemple, la plupart 
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des programmes d’ajustement structurel améliorent le mode 
de production puisqu’ils visent la modification de la stratégie 
de croissance dans le pays en question. Dans plusieurs cas, les 
stratégies de croissance ont abandonné les processus fermés 
d’industrialisation et adopté les systèmes de production ouverts 
à la concurrence (export-led growth). L’amélioration tacite du 
mode de production change inévitablement le comportement 
des agents économiques, ainsi que l’ensemble des informations 
économiques sur lesquelles ils basent leurs décisions. Cependant, 
une telle modification dans l’environnement économique réduit 
ou neutralise le capital d’information (Caprio Jr. G., 1992) 
nécessaire à la prise de décision. En effet, les banques sont les 
agents les plus touchés car les données historiques ont peu de 
pertinence voire aucune dans leur prise de décision. Ces banques 
ne sont plus en mesure d’évaluer les projets d’investissement, ainsi 
que les risques correspondants à ces projets. Ce comportement 
affecte l’offre de crédit accordée par les banques et entrave, par 
voie de conséquence, la croissance du secteur réel. 

Libéralisation

Une autre source d’incertitude, étroitement liée aux réformes 
structurelles, appelée “effet de libéralisation” résulte du rôle 
modifié de l’Etat durant et surtout après la transformation. 
Dans tous les pays en voie de réforme, la transformation affecte 
les systèmes où les risques sont individualisés. Cela veut dire 
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que les réformes visent à priver le gouvernement de son rôle 
«d’office d’assurance générale». Ce qui, par définition, augmente 
les risques encourus par les agents économiques, même si le 
risque total demeure constant.
Ces deux effets (d’ajustement et de libéralisation) varient l’un par 
rapport à l’autre suivant leurs durées et leurs façons d’influencer 
le comportement des agents économiques. L’effet de l’ajustement 
structurel est sévèrement ressenti durant la période de transition. 
Il est possible néanmoins de le réduire en renforçant le capital 
d’information destiné aux agents économiques, notamment, les 
banques. D’autre part, l’effet de libéralisation est plus durable. 
Il exige de tous les agents, notamment, les banques, d’assumer 
les risques ainsi que les conséquences de toutes les démarches 
et de toutes les opérations effectuées. Toutefois, l’incertitude 
de la situation économique, est susceptible d’influencer le 
comportement des agents, notamment, les banques dans le 
sens d’une réduction des effets positifs des réformes sur la 
performance de l’économie. Ce comportement entraîne, en 
période d’incertitude, ce qu’on appelle en théorie économique 
le rationnement du crédit ou «credit rationing».

2- Rationnement du crédit

Parmi les problèmes détectés dans les pays ayant recouru à des 
réformes économiques, on note surtout l’élargissement des 
contraintes financières affectant les entreprises. Les mesures de 
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libéralisation sont supposées accroître l’épargne et renforcer la 
capacité du système économique à l’affecter à des projets générant 
des bénéfices sociaux élevés. Etant donné que l’épargne dépend 
de plusieurs facteurs économiques et sociaux, la libéralisation des 
taux d’intérêt ne peut pas engendrer une augmentation du taux 
d’épargne(3). Toutefois, le développement des marchés financiers 
peut effectivement entraîner un déplacement de la composition 
de l’épargne vers l’épargne financière (Akyuz Y., 1993: p.24-
27). Un autre problème théorique concerne la théorie du 
rationnement du crédit. Il s’agit de savoir si le système financier 
- principalement les banques - est capable de bien sélectionner 
les projets garantissant des rendements sociaux importants et s’il 
est prêt à octroyer des crédits à de tels projets.
Le rationnement du crédit, tel que défini par Ghandhi (1987), 
est observé lorsque l’échange entre le risque et le rendement est 
tronqué, de telle sorte que les institutions financières refusent 
désormais d’assumer une grande partie du risque, abstraction 
faite des bénéfices attendus: la banque n’est plus en mesure 
d’accorder ses crédits en fonction de l’aptitude du demandeur 
à payer le taux d’intérêt le plus élevé et à offrir la garantie 
hypothécaire la plus importante. Malgré leur aptitude à évaluer 
les risques, les banques sont incapables d’appliquer des primes 
de risque suffisantes aux crédits qu’elles consentent. Il en résulte 
une sous-évaluation structurelle des primes, un rationnement 
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3.  Akyuz dresse une liste des facteurs économiques pouvant affecter la croissance du taux d’épargne dans les 
économies en réforme.  
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des crédits(4) et un renforcement du contrôle des dirigeants. 
Pratiquement, cela signifie que certains emprunteurs se voient 
refuser le crédit « bien qu’ils soient prêts à payer le taux d’intérêt 
du marché (ou parfois plus), alors que des emprunteurs similaires, 
disposant des mêmes hypothèses en matière de risque et de 
rentabilité, obtiennent des crédits» (Jaffee et Stiglitz, 1990 : p. 
839). Ce problème a d’abord été détecté par Keynes en discutant 
des «emprunteurs marginaux insatisfaits» dans son Traité sur 
la Monnaie (1930). Durant la dernière décennie, plusieurs 
chercheurs ont traité ce problème et ont développé des modèles 
d’optimisation du comportement des agents financiers. 
Selon la conclusion de base de la théorie du rationnement du 
crédit, les banques peuvent ne pas augmenter le taux d’intérêt 
débiteur, même en présence d’une demande importante sur 
les fonds, de crainte qu’une telle démarche ne réduise le taux 
moyen du rendement prévu. Ces banques peuvent toutefois 
augmenter la portion des emprunteurs à faible risque ou inciter 
les emprunteurs à s’engager dans des projets moins risqués. Il 
s’en suit qu’une partie des emprunteurs demeure insatisfaite. 
Contrairement à la situation d’incertitude, le rationnement 
du crédit n’est pas un phénomène universel. Stiglitz et Weiss 
(1992) avancent trois conditions selon lesquelles s’effectue le 
rationnement du crédit:
1. «Après que les prêteurs aient utilisé tous les moyens à leur 
disposition en vue de différencier les candidats et contrôler leur 
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4.  Ce rationnement peut apparaître dans ce contexte comme traduisant une inaptitude de la banque à résoudre 
le problème d’information asymétrique.
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situation globale, il doit y avoir une certaine incertitude résiduelle 
(information imparfaite).
2. Les effets de la modification des taux d’intérêt doivent être 
assez forts de telle sorte qu’il ne soit plus optimal pour le prêteur 
d’utiliser pleinement les instruments relatifs à l’octroi du crédit. 
3. L’offre des fonds doit être telle qu’à l’équilibre walrasien (où 
la demande est égale à l’offre, en tenant compte de l’utilisation 
des instruments non liés aux prix, à savoir le collatéral, les titres 
etc.), les rendements prévus par le prêteur soient moins élevés 
que dans le cas d’une autre opération».
En effet, pour être en droit de considérer que le rationnement 
du crédit est un facteur majeur qui entrave la croissance, il faut 
démontrer que ces trois conditions sont satisfaites. Il est clair que 
la première condition est en général remplie. Il reste à valider les 
deux autres conditions. Par ailleurs, ce rationnement peut être 
évité si les firmes affichent un niveau de fonds propres élevé 
(Calomiris T.S. et Hubbard R.G., 1990)  ou si la banque a la 
liberté de choisir simultanément le taux d’intérêt et le niveau de 
garantie (Bester H., 1985). Le niveau de fonds propres est ainsi 
le critère le plus important pour la banque. Cela lui permet de se 
rapprocher de l’efficacité de la situation de pleine information. Il 
lui est aussi possible de proposer un contrat multidimensionnel 
comme mécanisme d’autosélection. Selon Bester (1985), les 
emprunteurs dont la probabilité de faillite est faible, acceptent 
généralement une augmentation du montant de la garantie en 
contrepartie d’une diminution du taux d’intérêt. La banque est 
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ainsi en mesure d’identifier le degré de risque des investisseurs 
par le biais d’un choix simultané du montant de la garantie et du 
taux d’intérêt. 

3- Comportement du gouvernement et offre de crédit

Est étudié ici l’effet des politiques gouvernementales sur le 
comportement des banques en application du Modèle d’Equilibre 
des Actifs Financiers (MEDAF), élaboré par Markowitz (1959). 
Cet auteur a développé une méthode de solution générale du 
problème de la structure des portefeuilles, qui incorpore le 
traitement quantifié du risque. Cette méthode propose un 
ensemble de portefeuilles «efficients», c’est-à-dire qui, pour une 
rentabilité globale possible, présentent le risque le plus faible, 
et vice versa. Cette méthode utilise uniquement les concepts 
de moyenne pour la rentabilité espérée et de variance pour 
l’incertitude associée à cette rentabilité, d’où le nom de critère 
«moyenne-variance» associé à l’analyse de Markowitz. 
Le MEDAF repose à l’origine sur cinq hypothèses relatives 
aux investisseurs(5), parmi lesquelles certaines sont suffisantes 
mais pas nécessaires, tandis qu’elles peuvent être facilement 
assouplies. De nombreuses recherches, en effet, vont dans cette 
direction. En fait, il est montré que l’on obtient le même résultat 
avec des hypothèses beaucoup moins contraignantes.
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5.  (1) les investisseurs ont une aversion pour le risque, (2) les investisseurs ont un horizon de gestion semblable, 
(3) les investisseurs font à-peu-près les mêmes anticipations quant à l’évolution des rendements futurs des actifs 
financiers, (4) les investisseurs peuvent emprunter et placer au même taux en vigueur, (5) les investisseurs peu-
vent placer des montants illimités dans n’importe quel actif financier sans pour autant modifier l’équilibre des 
cours et le rendement de chacun des placements.
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Selon les partisans de la libéralisation financière, les conséquences
négatives du rationnement du crédit ne sont pas inévitables. 
Cependant, le comportement des gouvernements peut avoir 
des conséquences indirectes sur l’exacerbation de celui des 
banques(6)  en matière de rationnement du crédit. Aussi avons-
nous sélectionné et adapté trois des hypothèses du MEDAF 
afin d’étudier le comportement des banques(7) en période 
d’ajustement. Ces hypothèses s’écrivent comme suit:
1. Il existe dans une économie donnée un seul actif sans risque - 
par exemple, bons du trésor - et plusieurs prêts risqués, dont les 
rendements sont normaux et variés, en supposant les variances 
limitées. La demande des prêts risqués est définie, cependant, 
en fonction de la moyenne et de la variance des rendements du 
portefeuille de crédit. 
2. Les banques ont une aversion pour les risques. Cela implique, 
selon l’hypothèse précédente, que les courbes d’indifférence des 
banques – définies comme étant la relation entre rendement 
espéré et risque – soient convexes par rapport à l’origine. La 
limite des portefeuilles - caractérisée par un niveau minimal de 
risque, étant donné un certain niveau de rendement espéré - est 
appelée frontière de rendement du prêt (8). 
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6.  Bell C., 1990, “Interactions between Institutional and Informal Credit Agencies in Rural India”, The World 
Bank Economic Review, 4(3) : 297-327, Holf K. et Stiglitz J.E., 1990, “Introduction: Imperfect Information 
and Rural Credit Markets – Puzzles and Policy Perpectives”, The World and Economic Review, 4(3): 
235-250.
7.  Au lieu de l’investisseur selon le MEDAF.
8.  Dans ce cas, la terminologie est adoptée eu égard aux prêts et ce, en prolongement de l’argument. Les principes 
fondamentaux sont plus développés et s’appliquent à tous les actifs financiers risqués. L’approche de la gestion 
de portefeuille de crédit relative à l’analyse du comportement des banques durant le processus de réforme est 
examinée par Caprio Jr. (1992).
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3. Les banques ne disposent pas d’informations particulières 
sur les emprunteurs. De ce fait, elles sont incapables d’évaluer 
la qualité de ces emprunteurs. Cela réduit la qualité du pool 
constitué par les emprunteurs, même si le taux contractuel des 
intérêts augmente.
Les déficits élevés du secteur public et la crise du crédit ou 
«credit crunch»
L’effet des déficits budgétaires élevés peut être analysé en 
se référant au graphique 1 tracé sur la base des hypothèses 
mentionnées plus haut. Avant l’entrée en vigueur des mesures 
de libéralisation, nous supposons que le gouvernement a pu 
emprunter auprès des banques au taux d’intérêt réprimé rg1. 
Cela signifie que les banques étaient en équilibre à         
et qu’elles avaient alloué une partie de leurs ressources,      
aux entreprises (corporate sector) sous forme de prêts(9). 
Supposons qu’en libéralisant le secteur financier, le gouvernement 
n’arrive pas à réduire les déficits budgétaires. Cela pousse les 
banques (tel qu’on peut le voir dans le graphique 1), ceteris 
paribus, à réduire les prêts destinés aux entreprises. (La figure 
est tracée pour démontrer le cas où             . L’élimination des 
plafonds des taux d’intérêt augmente le rendement (yield) des 
bons du trésor. Par conséquent, les banques ont intérêt à allouer 
plus de ressources au secteur public et à s’éloigner des autres 
débiteurs jugés plus risqués. Ce comportement crée ainsi une 
crise du crédit ou «credit crunch».
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9. Puisque le portefeuille des banques est constitué d’actifs non risqués (BDT) et d’actifs risqués, la variance 
du portefeuille est la moyenne pondérée de tous ces actifs. En utilisant cette relation, on déduit la valeur de 
l’expression donnée ci-dessus, relative à la part allouée aux entreprises.
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Graphique 1

 
   
  
   
   
  
   
 

Limites du Modèle 
Ce modèle théorique ne peut en aucun cas donner une 
représentation exacte et complète de la réalité. Il s’agit d’un 
modèle difficile à tester car il repose sur des variables qui ne 
sont pas directement observables, telles que les anticipations et 
les mesures de risques présentes et non passées. Cependant, face 
à la complexité des décisions en matière de gestion de crédit, il 
est indispensable d’avoir un modèle de base, une vision globale, 
pour dégager une tendance quant au comportement des banques 
en matière de décision et pour proposer les mesures nécessaires 
à la mise en place d’une réforme. 
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II- Mesure des Effets de la Libéralisation Financière sur   
     l’offre du Crédit au Secteur Privé

L’objet  de  ce modèle  consiste  à mesurer les effets de la  libéralisation 
financière sur le crédit bancaire destiné au secteur privé (10). Ce 
modèle est décrit par le menu dans l’article intitulé “Measuring 
the Effect of  Financial Liberalization On The Supply  Of  Credit 
To The Private Sector: The Case Of Lebanon” (Naimy V., 2005), 
lequel comprend notamment l’explication et la définition des 
équations relatives au comportement du secteur privé et aux 
contraintes budgétaires des secteurs privé non-bancaire, bancaire, 
public et extérieur. Afin de ne pas encombrer le présent article par 
des équations complexes et fastidieuses, l’auteur se contente d’y 
exposer la structure méthodique du modèle de base et de définir 
les équations relatives au comportement du secteur privé, et ce, 
en prélude à la dérivation du modèle, laquelle fournit la mesure 
de l’effet de la libéralisation financière sur l’offre du crédit au 
secteur privé. 

Modèle de base

Nous proposons ici un modèle qui distingue un secteur privé 
(SP), un secteur bancaire (BC: banque centrale; BP: banques 
privées), un secteur public (SG) et un secteur externe (SE). 
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10.  Les effets de l’emprunt public auprès du secteur bancaire ainsi que les effets d’éviction sont exposés en détail 
par Naimy V. (2003). 
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Il n’y a pas de traitement explicite relatif au secteur externe (SE) et 
l’aspect de l’offre est dans ce cas complètement ignoré. Ce modèle 
met en évidence les implications du concept consommation/
épargne et des décisions d’allocation de portefeuille. Le tableau 
1 présente la structure du modèle.

Tableau 1 : Structure méthodique du modèle

La présentation du modèle commence par le secteur privé non-
bancaire. Celui-ci est considéré comme un secteur consolidé 
formé des ménages et des entreprises. La contrainte budgétaire 
de ce secteur consolidé est présentée à la colonne 1 du tableau 1.
               
Les variables constituant le portefeuille représentent quatre 
actifs :
1- l’argent local réel, (dépôts bancaires : m), 
2- les bons du Trésor réels (b), 
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1. SP 2. BC 3. BP 4.SG 5. SE Total

Transactions 
non
financières 

Cp + Δk – (y-T) Cg + Ig - 
T

EN∗* 0

Obligations Δb -Δb  0 

Dépôts Δm -Δm      

Avoirs 
étrangers

Δf   -A -Δf + A 0

Prêts -ΔLp ΔLg-
ΔR

ΔLp + 
ΔR

-ΔLg  0 

Total 0 0 0 0 0 0 

∗ EN = exportations nettes. 
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3- le capital physique réel (k),  
4- la couverture contre l’inflation (actifs étrangers représentés 
par (f) et libellés en monnaie locale).
Cp représente la consommation privée réelle, 
Lp, le crédit privé réel, 
y, le revenu réel ou le PIB, 
T, les taxes, 
Yd, le revenu disponible réel qui est considéré comme étant 
exogène.
La définition des équations relatives au comportement du secteur 
privé se présente comme suit :

im, ik, ib et if  sont les taux de rendement nominaux exogènes 
des dépôts, du capital physique, des bons du Trésor et des actifs 
étrangers respectivement. 
Sp représente l’épargne privée réelle, 
W représente la richesse privée réelle. 
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 représente le taux d’inflation exogène anticipé.
Les équations 2, 3, 4 et 5 sont celles de la demande des actifs. 
Elles ont été déduites en s’appuyant sur la fonction d’ajustement 
multivariée  proposée par Brainard et Tobin (1968), où les 
changements en matière de richesse (W) entrent sous forme de 
variable explicative. Cela nous permet d’intégrer les effets (a) et 
(c) tels qu’ils sont identifiés plus haut. En respectant une pratique 
courante de la littérature, on suppose que les coefficients du 
revenu disponible et de la richesse sont positifs dans chaque cas, 
ce qui implique que tous les actifs sont des biens normaux, les 
coefficients de Lp sont également positifs. On suppose que les 
demandes d’actifs sont positivement affectées par leurs propres 
taux de rendement et négativement par les taux alternatifs des 
actifs substituables.
L’équation (6) présente la fonction de consommation. Cette 
équation n’englobe pas la richesse ou les valeurs séparées des 
différents actifs. L’exclusion de la richesse provient de l’hypothèse 
principale et explicite du modèle d’Owen (1981) qui considère 
que la «fin de la période de richesse» est une conséquence de 
la décision consommation/épargne et non pas son déterminant. 
En ce qui concerne les signes des différents coefficients dans 
l’équation (6), on suppose que 0 <  41< 1 et  43> 0. Quant aux 
taux d’intérêt, nous supposons que l’effet négatif de substitution 
dépasse l’effet positif du revenu. Toutefois, dans les calculs ci-
dessous, nous allons étudier également le cas opposé.
L’équation (7) définit l’épargne en supposant que yd est exogène. 
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L’équation (8) définit la richesse privée. Lp est traité comme 
étant un facteur exogène au secteur privé.
En supposant que im augmente alors que  reste constante, 
dans l’équation (2), la demande de m doit augmenter, à travers 
l’effet de la réallocation du portefeuille (réaction (a) plus haut). 
Toutefois, la même augmentation de im entraînera également un 
effet «indirect» , via la réallocation d’un certain niveau de revenu 
entre consommation et épargne (équation (6)), le changement 
de la richesse étant défini dans l’équation (8) (réaction (c) plus 
haut). Cette dernière augmentation entraîne plus de changement 
au niveau de la demande de m (équation (2)), étant donné    

La démarche suivante consiste à dériver les restrictions 
supplémentaires du sous-modèle précédent. On peut démontrer 
que l’équation (1) est vérifiée si seulement on retient ce qui suit :

Il est à noter que dans les équations (9a) à (9g), il n’y a pas 
de restrictions supplémentaires constituées de coefficients 
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relatifs seulement à la variable de richesse. Comme le signale 
Owen (1981), dans le modèle intégré, la richesse peut changer 
seulement dans le cas où une ou plusieurs variables affectant la 
décision consommation/épargne changeraient, en conséquence, 
la richesse n’est certainement pas une de ces variables. 
Les restrictions de symétrie pour ce modèle exigent que : 

La contrainte budgétaire du secteur bancaire consolidé qui peut 
être dérivée des colonnes 2 et 3 du tableau 1, est spécifiée comme 
suit : 
       (10)

où, en plus des variables déjà définies, Lg indique le crédit 
bancaire octroyé au secteur public.
La contrainte budgétaire publique apparaît à la colonne 4 du 
tableau 1comme suit :

où 
Cg représente la consommation publique, 
Ig, l’investissement public, 
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DEF, le déficit public,  
A, l’aide étrangère. 

Libéralisation financière et offre du crédit au secteur privé

Le modèle complet est résolu pour en dériver le résultat suivant : 
         (12)

Une série de conclusions peuvent être tirées à partir des résultats 
précédents. L’augmentation de l’offre du crédit constitue, en fait, 
le biais qui permet de savoir si le capital physique et la monnaie 
sont des compléments. De tels résultats peuvent entraîner des 
déductions intéressantes. 
1. Lorsque le gouvernement finance ses déficits budgétaires en 
empruntant auprès du secteur bancaire, il n’est pas possible, a 
priori, de prédire l’effet de la libéralisation financière sur l’offre 
du crédit destinée au secteur privé. 
2. En l’absence d’emprunt public auprès du secteur bancaire, 
l’effet peut être clairement déterminé, à condition que la décision 
consommation/épargne soit sensible aux taux d’intérêt dans le 
sens conventionnel – en particulier  – ou exogène et 
n’a aucune influence sur la sélection du portefeuille. Dans les 
deux cas, l’effet est positif. 
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L’effet multiplicateur de la libéralisation financière sur Lp 
est plus grand lorsque la consommation n’est pas soumise à la 
contrainte de liquidité ou lorsque l’épargne est sensible aux taux 
d’intérêt. 

III- Financement Du Secteur Privé Libanais

Le système financier libanais est un système orienté vers les 
banques. Dans un tel système, l’épargne des agents à capacité de 
financement est transférée aux agents à besoin de financement 
grâce à des intermédiaires financiers (banques et autres 
institutions financières). Dans ce système, les entreprises sont 
fortement dépendantes du crédit bancaire – principal moyen de 
financement -, d’autant plus que leur taux d’autofinancement 
est faible. Aussi l’économie libanaise peut-elle être classée parmi 
les économies d’endettement. Le mode de son financement, les 
modalités de fixation des taux d’intérêt et le sens de causalité 
entre la masse monétaire et la monnaie «Banque Centrale» 
fondent ce jugement. 
Dans une économie d’endettement, le système financier est 
l’élément clef autour duquel se forgent toutes les décisions. Les 
entreprises et le Trésor font appel exclusivement au système 
bancaire pour faire face à leurs besoins de financement. Les 
banques se refinancent principalement auprès de la Banque 
Centrale. Les taux d’intérêt ne jouent pas leur rôle d’ajustement 
de l’offre et de la demande sur le marché du crédit. Le marché 
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n’existe pas ou est embryonnaire. Le marché du crédit est 
un marché de vendeurs dans lequel les banques forment un 
«oligopole». 
Cette prédominance des banques dans la mobilisation de 
l’épargne intérieure peut être analysée selon l’importance des 
dépôts dans la structure des ressources bancaires, ou selon la 
prédominance des dépôts bancaires dans les composantes de la 
masse monétaire.
L’analyse du passif bancaire révèle :
1-  L’importance des dépôts bancaires dans le total des ressources. 
Ils ont toujours représenté en moyenne  83% de l’ensemble des 
ressources bancaires.
2- La prépondérance des dépôts à vue dans la structure des dépôts 
(en moyenne 40% du total des dépôts).
3- La faible assise financière de l’ensemble du système 
bancaire: la part des fonds propres dans le total des ressources 
est très faible (6.4% des ressources en moyenne de 1990 
jusqu’en 2007). Il est à signaler qu’à partir de 1996, les 
banques libanaises ont commencé à consolider leurs fonds 
propres pour faire face à la diversification de leurs activités 
et à l’application des normes bancaires internationales.
Le rapprochement des dépôts bancaires par rapport aux 
composantes de  la masse monétaire permet de souligner 
le pouvoir de ces institutions en matière de création et 
de centralisation de la monnaie. La hausse croissante des 
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dépôts - qui se traduit par une tendance à la consolidation de la 
monnaie scripturale et de la quasi-monnaie M2 au détriment 
de la monnaie fiduciaire – peut se refléter au niveau de la masse 
monétaire. Leur pourcentage est passé de 35% en 1998 à 45% en 
juillet 2008. Cependant, la monnaie fiduciaire demeure encore à 
un niveau faible puisqu’elle représente environ 1.8% de la masse 
monétaire en juillet 2008. 
Au Liban, les banques commerciales jouent un rôle important 
dans le financement de l’économie. En effet, en juillet 2008, sur 
un actif total de 135.896 milliards de livres libanaises, les banques 
commerciales ont distribué (aux secteurs public et privé) 66.269 
milliards de livres libanaises soit plus de 48%, contre 56.327 
milliards de livres libanaises sur un total de 117.087 milliards de 
livres libanaises en juillet 2007. 
On note aussi une prédominance structurelle des créances sur le 
Trésor dans les emplois bancaires. En 1995, ils ont atteint 7.949 
milliards de livres libanaises ou 32,5% de l’ensemble des emplois 
bancaires, et 35.429 milliards de livres libanaises en juillet 2008 
ou 37% des emplois bancaires. 
L’action des banques en matière de financement de l’économie, 
quoique très déterminante, semble souffrir de quelques limites. 
D’abord, cette action est caractérisée par la prépondérance des 
crédits à court terme dans la structure des crédits octroyés par 
les banques commerciales. La seconde limite tient à la forte 
concentration sectorielle des crédits bancaires. De même, la 
répartition géographique des crédits montre que Beyrouth et ses 
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banlieues accaparent environ 82% du total des crédits octroyés.
Le Liban est l’un des rares pays, avec la Suisse, où la dimension 
monétaire est supérieure à la dimension économique, ainsi qu’en 
atteste le ratio actif total / PIB qui dépasse 350% depuis 2006. 
Le système bancaire libanais a réussi à renforcer durant les 
dernières années sa solidité, caractérisée par une gestion bancaire 
saine et un contrôle bancaire rigoureux en matière de conformité 
des règles et des procédures de contrôle aux critères et standards 
internationaux. Ce raffermissement a contribué, en dépit de 
toutes les crises financières, à empêcher la fuite des capitaux à 
l’instar de plusieurs économies émergentes. En outre, le secteur 
bancaire libanais a fortement contribué au financement du déficit 
budgétaire à un niveau dépassant les 70%. De même, elles ont 
prouvé une certaine efficience dans le financement des activités 
du secteur privé, la part des crédits accordés à ce dernier ayant 
constitué en moyenne 81% du PIB sur la période 1998-2007.

Ressources du secteur bancaire libanais: abondance et mauvaise répartition

Les ressources des banques libanaises sont constituées 
traditionnellement  par les dépôts de la clientèle privée, 
notamment, sous forme de comptes d’épargne. Les banques 
libanaises ont pu compter traditionnellement sur l’épargne 
interne pour laquelle elles sont en situation de quasi-monopole, 
faute d’un marché financier performant, de l’existence d’un 
réseau de caisses d’épargne ou de services financiers de la Poste.
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Les dépôts sont évalués à 113,080 milliards de livres libanaises à 
la fin juillet 2008 et représentent 83% du total du bilan consolidé 
des banques commerciales. Ces dépôts sont répartis entre les 
dépôts du secteur privé résident (84,4%), ceux du secteur privé 
non-résident (14,6%) et ceux du secteur public (1,0%). Ces 
dépôts se sont accrus de 15,7% par rapport à juillet 2007. 
Il est à noter que les banques fournissent des efforts continus en 
vue de prolonger les termes de leurs ressources, dans le but de 
promouvoir le financement à moyen et long termes. Ce principe 
de transformation s’est traduit par l’endettement de plusieurs 
banques sur le marché local et étranger, par le biais de l’émission 
de certains instruments financiers à long terme. Néanmoins, les 
ressources bancaires sont à courte échéance, l’Association des 
Banques du Liban les estimant à 45 jours. Ainsi faut-il encourager 
une épargne à plus long terme par l’introduction des politiques 
adéquates, à savoir un traitement différencié en matière d’intérêt 
et une élaboration de certains instruments et produits financiers 
diversifiés. La disponibilité des ressources stables et à long terme 
contribue, en effet, à la réduction du différentiel qui existe entre 
les termes de l’actif et du passif, ce qui est plus conforme aux 
règles relatives à une gestion bancaire saine.
Jusqu’en 1983, les dépôts s’effectuaient principalement en 
livres libanaises et représentaient en moyenne plus de 70% des 
dépôts. Sous l’effet d’une très forte dépréciation de la monnaie 
libanaise, de très importants mouvements de reconversion en 
dollars se sont ensuite produits, à tel point que les dépôts en 
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livres ne  représentaient plus que 10% du total de l’épargne en 
1987. L’amélioration de la croissance économique en 1993, ainsi 
que la stabilisation du cours de la livre, a permis aux dépôts en 
livres libanaises de repasser la barre des 30%. Courant 2008, 
la part des devises dans le total des dépôts bancaires s’élevait 
encore à 74%. L’importance des fonds libellés en devises, pour 
l’essentiel en USD, est très significative : l’expression de régime 
bipolaire livre libanaise/dollar est loin d’être excessive puisque 
l’agrégat M3 est dollarisé à hauteur de 68%. Il reste que la part 
du marché du dollar dans «le marché de la monnaie scripturale» 
et de ses substituts proches recule. Plusieurs facteurs expliquent 
ce rééquilibrage: en particulier, l’amélioration du taux de 
change de la livre ces dernières années, ainsi que l’application 
de taux d’intérêt élevés à la monnaie nationale. L’accroissement 
des liquidités engendré par les excès budgétaires (notamment 
ceux relatifs au service de la dette) et l’importance des dépenses 
publiques interviennent également dans la décrue du taux de 
substitution des monnaies.

Les emplois du secteur bancaire libanais : déséquilibre entre 
secteur public et secteur privé

Les banques se montrent extrêmement agressives pour capter 
l’épargne des ménages et surtout pour la garder: les dépôts 
bancaires présentent en effet un caractère très fragile et versatile. 
Les dépôts du système bancaire libanais sont fortement atomisés 
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avec des soldes moyens de 10 000 à 15 000 dollars que se 
répartissent les banques. Ce sont pour l’essentiel des dépôts 
à court terme, toujours prompts à être convertis en USD et à 
s’expatrier (11). La durée de vie moyenne des dépôts ne dépasse 
pas en effet un mois et demi. Ceux-ci sont très volatiles et très 
sensibles aux variations des taux de change et des taux d’intérêt et 
traduisent une certaine frilosité face aux incertitudes du marché 
interne. Globalement, seul le maintien de taux d’intérêt élevés 
sur les dépôts en livres libanaises permet d’attirer l’épargne des 
ménages, ce qui ne manque pas d’alourdir de façon significative 
le coût du crédit en livres libanaises.
Malgré la diversification des produits et des services bancaires 
au cours des derniers exercices, les perspectives de placement 
du secteur bancaire libanais restent relativement réduites et sont 
davantage dictées par les contraintes de la Banque du Liban et 
par la politique d’endettement qu’elle mène pour le compte du 
Trésor, que par une stratégie fondée sur les besoins du marché.
L’actif des banques se partage entre l’Etat, le marché bancaire et 
la clientèle privée.

a- Créances sur l’Etat
L’essentiel des facilités prend la forme de bons du Trésor en 
livres libanaises et de bons en devises émis sur les marchés 
financiers internationaux. Jusqu’en 1992, les banques étaient
en effet tenues de réemployer en bons du Trésor leurs
ressources en livres libanaises. Cette obligation de réemploi a

Prof. Viviane NAIMY
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été progressivement réduite pour être supprimée en 1997. Afin 
d’assurer le financement du Trésor, la Banque du Liban a imposé 
aux banques commerciales une réserve obligatoire de leurs 
dépôts en livres et en devises ainsi que des certificats de dépôts 
émis par la Banque du Liban remplaçant les bons du Trésor, dont 
l’émission a été suspendue par l’Etat, en plus de la contribution 
des banques en espèces au lendemain de la conférence de Paris 
II à un taux de 0%: pratiquement, le ratio des dépôts des banques 
commerciales auprès de la Banque du Liban par rapport au total 
des dépôts a atteint 31% en juillet 2008.
En fait, les bons du Trésor restent très recherchés (en moyenne 
plus de 86% des placements en livres libanaises) du fait de leur 
sûreté et de leur rémunération très élevée. A ce jour, les banques 
libanaises continuent à souscrire massivement aux bons du 
Trésor qui bénéficient toujours de taux attractifs (12).
La part des banques dans le financement de la dette publique 
interne est passée de 74,4% en 1998 à 74% en 1999 et à 
76% fin juillet 2008. En effet, en 1999, la part de ces bons 
constituait 85,6% de l’ensemble des dépôts en livres libanaises 
et 91% en juillet 2008. La valeur des créances sur le secteur 
public s’élève à 35.429 milliards de livres libanaises en
juillet 2008, ce qui représente 26% de l’ensemble des actifs, 
contre 21.840 milliards de livres libanaises en 1999, soit 36%
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12.  Parallèlement à cela, a été créé un marché secondaire des bons du Trésor, où le principal offreur reste la 
Banque Centrale qui intervient à partir d’un portefeuille qu’elle s’est constituée et qu’elle aménage au fil des 
émissions. En théorie, les banques peuvent s’adresser à la Banque du Liban pour réescompter les bons en cas de 
difficultés de trésorerie. Cependant les conditions fixées pour ce faire sont dures à tel point que les banques n’y 
ont recours que marginalement.
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de l’ensemble des actifs. La part des crédits libellés en livres 
libanaises constitue 67% des dépôts en livres en juillet 2008. Ces 
proportions sont considérées comme étant très élevées, au vu de 
la faible contribution du secteur public au produit intérieur brut. 
Cela reflète également la concurrence que fait le secteur public 
au secteur privé quant à l’obtention du financement nécessaire 
en livres libanaises dans un contexte de pénurie de ressources 
disponibles.

b- Créances sur l’économie
Faute de ressources disponibles en livres libanaises et compte 
tenu des taux d’intérêt toujours élevés sur la monnaie nationale, 
l’essentiel des  crédits  accordés à la clientèle privée s’effectue 
en devises, principalement en dollars. Les avances en devises 
représentent ainsi plus de 85% du total des crédits accordés par 
les banques au secteur privé. Trois facteurs expliquent ce très 
fort degré de dollarisation:
- Le premier facteur tient à la très forte disponibilité des 
ressources en devises, puisque les dépôts bancaires restent en 
majorité constitués de devises (les ressources en livres libanaises 
étant placées en bons du Trésor). 
- Le deuxième facteur est lié aux taux d’intérêt débiteurs 
nettement plus élevés sur la livre que sur les devises (l’écart peut 
atteindre jusqu’ à 8 points de base). 
- Enfin, le troisième facteur relève des risques de change sur la 
livre libanaise, laquelle a connu de fortes variations ces dernières 
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années. Les débiteurs préfèrent s’endetter en dollars parce que 
les taux d’intérêt débiteurs sont inférieurs à ceux de la livre et 
parce qu’ils préfèrent s’endetter en devises pour rembourser 
dans une monnaie dépréciée.
En raison de l’attrait des avances au secteur public (absence 
de risque et rémunération élevée), on constate que la part 
relative des prêts au secteur privé par rapport à l’ensemble des 
avances bancaires est en diminution. Cette évolution témoigne 
des difficultés de trésorerie rencontrées par les entreprises 
libanaises, surtout si l’on tient compte du fait que la part des 
prêts bancaires à la consommation est comme nous l’avons 
souligné, en progression constante. Le taux des crédits octroyés 
au secteur privé en pourcentage du total des crédits distribués 
sur la période 1993-2008 est de 34%. 
Au total, les entreprises sont, à l’évidence, victimes d’un 
credit crunch en livres libanaises et doivent compter avec des 
crédits en dollars pour espérer financer un quelconque projet 
d’investissement. C’est là le signe manifeste d’une économie 
monétaire désarticulée au sens où la dollarisation des dépôts et 
des crédits est le signe que la monnaie «publique» sert avant tout 
le financement du déficit budgétaire et irrigue imparfaitement 
une sphère privée contrainte de faire appel au dollar. Les 
banques, de même que les débiteurs, sont à la fois victimes et 
responsables de cette situation qu’il conviendrait d’infléchir afin 
de redonner à l’économie monétaire, fût-elle bipolaire, toute sa 
cohérence et sa vigueur au titre de l’impératif du financement 
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de la croissance.
L’étude de l’évolution des crédits bancaires accordés au secteur 
privé résident permet de mettre en exergue les faits suivants :
1. Un ralentissement du rythme de croissance de l’ensemble des 
crédits octroyés au secteur privé.
2. Une légère croissance des crédits accordés en livres libanaises. 
Cela est principalement dû aux prêts bénéficiant des exemptions 
de la réserve obligatoire. En fait, la Banque Centrale accorde 
des subventions aux intérêts débiteurs sur les crédits consentis 
aux secteurs productifs, à savoir: les secteur de l’industrie, de 
l’agriculture et du tourisme. 
3. Un niveau de dollarisation des crédits toujours élevé dépassant 
en moyenne 82% sur la période 1993-2008. 
4. Une hausse du ratio crédits en devises sur total des dépôts en 
devises. Ce pourcentage reste toujours au-dessous du plafond 
des 70% requis par la Banque du Liban. Aussi celle-ci a-t-elle 
émis une circulaire obligeant les banques commerciales à assurer 
un taux de liquidité de 30% des dépôts en devises étrangères. 
5. Une concentration des crédits dans la capitale et la banlieue 
à hauteur de 81% de la valeur totale des crédits accordés sur la 
période 1993-2008. 
6. Une concentration effrayante des crédits octroyés à un nombre 
limité de bénéficiaires: 4% des bénéficiaires profitent de plus de 
75% de l’ensemble des crédits octroyés au secteur privé.  
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Conclusion

L’économie libanaise est classée parmi les économies 
d’endettement. Comme on l’a vu, le système financier libanais 
est un système orienté vers les banques. La prédominance de 
ces dernières dans la mobilisation de l’épargne intérieure est 
mise en relief par l’importance des dépôts dans la structure des 
ressources bancaires, ainsi que par la prédominance des dépôts 
bancaires dans les composantes de la masse monétaire. 
Ces banques jouent un rôle important dans le financement 
de l’économie. En moyenne, elles distribuent 70% de leur 
actif total sous forme de crédit (aux secteurs public et privé). 
Une prédominance structurelle importante des créances sur le 
Trésor dans les emplois bancaires est enregistrée. Cependant, ce 
financement semble souffrir de quelques limites:
a. Prépondérance des crédits à court terme dans la structure des 
crédits octroyés par les banques commerciales. 
b. Forte concentration sectorielle des crédits bancaires. 
c. Forte concentration quant à la répartition géographique des 
crédits: Beyrouth et ses banlieues accaparent environ 81% du 
total des crédits octroyés.
L’analyse des caractéristiques du bilan des banques commerciales 
libanaises, tant du côté des ressources que des emplois, nous a 
permis de constater que l’un des traits saillants de l’économie 
monétaire libanaise est la forte dollarisation à la fois des dépôts 
et des crédits. Cette dollarisation constitue un frein sérieux au 
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financement de la croissance et plus étroitement, au financement 
de l’investissement industriel:
a. Les agents qui présentent un besoin de financement sont en 
effet victimes d’un crédit crunch en livress libanaises.
b. L’atteinte portée à la livre comme monnaie véhiculaire 
hypothèque sérieusement tout retour à une croissance 
soutenue.
Ainsi la dollarisation maintient-elle l’activité des banques de 
dépôt dans un profil traditionnel insuffisamment tourné vers 
le financement de l’activité économique: la banque libanaise 
apparaît comme une simple voie de transit des dépôts en livres 
libanaises vers le secteur public. 
De même, la bipolarité du système monétaire libanais révèle une 
incohérence fonctionnelle au niveau du mode de financement 
intermédié:
a. Faiblesse du canal du crédit en livres libanaises. Cette devise 
n’est plus considérée comme une monnaie de crédit servant 
de support aux projets d’investissement des entreprises, donc 
ultérieurement à des paiements directs en livres libanaises.
b. Importance relative du canal du crédit en dollar: outre le 
risque de change qu’il fait peser sur les débiteurs, ce canal–refuge 
constitue une antichambre accédant directement aux dépôts à 
l’étranger. Par voie de conséquence, les dépôts ne sont pas en 
mesure de servir aux transactions, ils ne servent pas non plus 
d’unité de compte. 
Il s’agit, en fait, d’une économie monétaire désarticulée, dans le 
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sens où la dollarisation des dépôts et des crédits montre que la 
monnaie «publique»:
a. sert, en premier lieu, au financement du déficit budgétaire,
b. irrigue imparfaitement une sphère privée contrainte de faire 
appel au dollar.
Au total, le système financier est fortement intermédié au Liban : 
a. Les entreprises puisent la quasi-totalité de leurs ressources 
externes de financement dans le crédit bancaire.
b. Les placements des ménages se font sous forme de dépôts 
bancaires. 
c. Le pouvoir des banques dans l’économie libanaise est décisif. 
d. Elles ne jouent en aucun cas le rôle d’actionnaire (contrairement 
aux banques universelles en Allemagne). 
e. Avec les réformes de l’environnement bancaire, les banques 
ont largement diversifié leurs activités, sans pourtant parvenir 
au stade où elles seraient en mesure de pratiquer toute la gamme 
des opérations financières, ce qui demeure l’apanage des banques 
universelles.
En tout état de cause, aucune amélioration n’est envisageable sans 
l’instauration de nouvelles politiques budgétaire et monétaire 
qui permettent à nouveau au secteur privé de bénéficier d’une 
part importante de l’épargne nationale. En tête des problèmes à 
résoudre:
1- Prévalence systématique du secteur tertiaire au détriment des 
secteurs primaire et secondaire.
2- Lourd déficit public. 
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3- Déficit de la balance commerciale qui menace le solde de la 
balance des paiements.
Le redressement de cette situation nécessite la mise en place 
d’un programme d’ajustement structurel et d’un plan de 
développement, dans un contexte d’assainissement de la 
situation financière et monétaire. Cette perspective est seule 
à pouvoir permettre au système financier, secteurs bancaire 
et boursier confondus, d’employer l’épargne privée à des 
fins productives, garantissant une croissance soutenue et des 
résultats macroéconomiques plus performants. Il s’agit de 
l’adoption d’une politique qui s’appuie sur les bases suivantes: 
réforme du régime des recettes et des dépenses en vue d’une 
réduction du déficit budgétaire, accroissement du concours du 
secteur privé productif dans l’activité économique, réforme de 
l’administration, réforme du système fiscal, réforme des taux 
d’intérêt locaux - avec adoption d’une nouvelle structure en la 
matière - et adoption d’un taux de change souple et réaliste.
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published researches,the  Lebanese National Defense” magazine is 
publishing summaries in Arabic of the researches written in French 
and Englich,and summaries in these 2 languages for the researshes 
published in Arabic.
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Attempts to define International Terrorism

The issue of defining international terrorism occupied a large ex-

tent of political discussions on one hand and diplomatic activities 

and legal attempts on the other hand.

The fact is that the issue of defining international terrorism faced 

and is still facing a multiple challenges and contradictions.

In spite of the mentioned challenges, some attempts and proposi-

tions were made to try and define international terrorism.

The researcher is insisting in his study on the attempts made by the 

United Nations to define terrorism and concluded his research with 

the international agreements since the global system of fighting in-

ternational terrorism is based on two main pillars:

The binding international resolutions and the international agree-

ments which were reached through the United Nations on one 

hand and outside the framework of the United Nations on the other 

hand.
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Lebanese Journalism and its role in times of war and 
peace

With the publication of this study, Lebanese journalism will be celebrating 
150 years of its lifetime. And in this regard, we can consider this article as an 
unintentional way to honor the memory of a century and a half on the pub-
lication of the first Lebanese newspaper “Hadikat El Akhbar” issued by Mr. 
Khalil Gebrael El Khoury in 1858.
If journalism plays an important role and has a clear impact on the Lebanese 
political life up until this moment, what we are witnessing nowadays in terms 
of instigations and provocations through the press corporations especially the 
media transforms these institutions into tribunes of insults, contempt, intimi-
dation and ambiguity. The news information might engender different per-
spectives and the journalists might take sides in the occurring conflicts but the 
danger lays in the fact that these media corporations are shifting from their 
functions which are represented in entertaining, educating and cautioning the 
people into the function of scourging the viewers. And thus, the responsibility 
deteriorates, in the moral and national sense of the profession, especially since 
these corporations are supposed to know better.
The researcher tries to bind between what is actually taking place in the world 
of politics and media in Lebanon and the confessional incidents which took 
place between the Lebanese in 1860 that is to say after 2 years on the appear-
ance of “Hadikat El Akhbar”.
Can we consider that this phenomenon of media degradation is a new phe-
nomenon which the Lebanese are witnessing? The answer is definitely not 
because it always accompanied the history of Lebanon long before the indepen-
dence and this is what we will try to focus on in our study related to the media 
hardships in Lebanon.
The research is insisting on two major points in his study:
The first point is temporal and discusses the memory which mentioned the 
pioneering experience of Khalil Gebrael El Khoury and by this we mean to 
commemorate the newspaper of “Hadikat El Akhbar” after the official Leba-
nese authorities failed to  commemorate the centennial of the first newspaper.
However the second point is a detailed attempt of the role of the press dur-
ing the Lebanese crisis and conflicts which the Lebanese citizens witnessed 
along with their Arab neighbors during a century and half in the framework 
of classifying this press in its big currents public general aspects all of this 
through avoiding the boring historic details.    

DÉFENCE NATIONALE  -OCTOBRE 2008

Lebanese Journalism and its role in times of war and peace

Prof. Nassim El KHOURY



93

The world monetary crisis and the reserve funds
 are devouring national treasuries

The world monetary crisis which has been expected one year ago at 
the least finally broke out and its results exacerbated with an as-
tonishing speed on the international level. It seemed that all what 
we could do, in spite of the accumulated reserves and funds, is to 
litigate its negative effects.
The Bank of Lehman Brothers declared its bankruptcy and Me-
ryll Linch monetary company was sold to the Bank of America. 
The Giant Insurance Company American International Group 
was nationalized after buying 79.9% of its shares by the United 
States Federal Treasury and the other two investment banks were 
placed under intensive care.
The researcher is studying the issue of the crisis which erupted one 
year ago in the sector of real estate mortgages by reason of uncal-
culated credits disbursed to the benefit of individuals who bought 
houses and were unable to settle their debts. The researcher noticed 
that the crisis widened and reached new sectors to threaten the in-
ternational economic stability and balance in a moment where the 
globalization network rests secure concerning its total control over 
the international economic activity mechanisms and their move-
ment.   
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Pour faciliter la tâche de ceux qui désirent bénéficier des recherches 
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Des essais pour définir le terrorisme international

Donner une définition au terrorisme international, est une question 

qui a préoccupé les politiciens, les diplomates ainsi que les hommes 

de loi. En fait, cette question n’arrête pas de faire face à un certain 

nombre de défis et de contradictions.

Malgré ces défis, il existe des essais et des propositions pour définir 

le terrorisme international.

Le chercheur évoque dans son étude les tentatives des Nations Un-

ies pour définir le terrorisme. Il conclut en signalant les accords 

internationaux, et c’est alors que le règlement international pour 

la lutte contre le terrorisme international, repose sur deux piliers 

principaux: les résolutions internationales obligatoires, et les ac-

cords internationaux conclus à travers ou en dehors des Nations 

Unies.
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La presse libanaise et son rôle lors des guerres et de la paix

Avec la publication de cette étude, la presse libanaise est en train de fêter 
ses 150 années. On pourra considérer ces pages comme étant une célébra-
tion non intentionnelle pour la commémoration d’un siècle et demi de 
la parution du premier journal libanais qu’était «Hadikat el-Akhbar» 
publié par Khalil Gebraiil el-Khoury en 1858.
Et si la presse jouait un rôle important et efficace dans la vie politique li-
banaise durant cette période, ce qui se passe aujourd’hui en tant que ma-
traquage à travers les médias, surtout l’audiovisuel, rend ces médias des 
moyens pour la profanation et l’insulte. La matière médiatique pourra 
susciter des points de vue différents, et les hommes médiatiques pourront 
s’investir dans les conflits existant, mais ce qui est dangereux est que 
les médias oublient leur rôle principal de divertissement, d’éducation et 
de sensibilisation, pour torturer les gens. La responsabilité dans le sens 
moral et national du métier, se rétrécit. 
Le chercheur essaie de trouver un lien entre ce qui se passe aujourd’hui 
au Liban sur la scène politique et médiatique, avec les incidents confes-
sionnels qui ont eu lieu en 1860 entre les Libanais, c’est à dire deux ans 
après la parution de «Hadikat el-Akhbar».
Est-ce qu’on peut considérer ce phénomène de dégradation médiatique 
comme étant nouveau pour les Libanais ? bien sur que non, ce phé-
nomène est étroitement lié à l’histoire du Liban même de longues années 
avant son indépendance. 
Le chercheur évoque deux points dan son étude:
Le premier point, évoque la commémoration citée dans cette étude et dont 
le titre est «l’expérience pionnière de Khalil el-Khoury», nous voulons 
dire la célébration à la «Défense Nationale» du journal «Hadikat el-
Akhbar» après que le Liban ait échoué officiellement de célébrer cette 
fête.
Le deuxième point évoque le rôle de la presse lors des crises et des conflits 
libanais durant plus d’un siècle et demi, et ce en classant la presse selon 
ses courants importants, ses aspects généraux, tout en évitant les détails 
historique ennuyeux.

DÉFENCE NATIONALE  -OCTOBRE 2008

La presse libanaise et son rôle lors des guerres et de la paix

Prof. Nassim El KHOURY



97

La crise financière mondiale et les caisses de réserve 
«avalent» les trésors nationaux

La crise financière mondiale, attendue depuis un an au moins, a 
éclaté, et ses répercussions se sont dramatiquement aggravées au 
niveau mondial. Il s’est avéré que le maximum que l’on puisse faire, 
malgré le surplus et les fonds accumulés, n’est autre qu’alléger ses 
effets négatifs.
La Banque Lahman Brs a annoncé sa faillite, la société Meryl 
Lynch a été vendue à la Bank of America et la société gigantesque 
American international group fut nationalisée, quand le ministère 
du Trésor américain a acheté 79,9% de ses titres, les deux autres 
banques d’investissement passèrent à la phase des soin intensifs.
Le chercheur évoque dans son étude la crise qui est née depuis un 
an au niveau du secteur des crédits à cause des crédits donnés à des 
acheteurs de maisons incapables de payer leurs dettes. Le cadre de 
cette crise s’élargit pour toucher de nouveaux secteurs et menacer 
par la suite l’équilibre et la stabilité économiques mondiaux, au 
moment où le réseau de mondialisation contrôle entièrement les ac-
tivités économiques internationales et leurs mouvements.
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